
 يف ظل دين على األندية الصحيةدللمرتالنفسي كمنبئ لألمن  االجتماعيةالعزلة 
 (COVID-19) املستجدكورونا جائحة فريوس 

                                                                                               

 :مشكلة البحثمقدمة و
فااا  حدصاادع حج ديااد ماال  تماا  ت  حدااا رصااد    و     كبياا     دو    " حقصاا  " منزحاا كاا ل حجر اا   ح 

ف  د ها  ما  تحدجا   ت عجا  ما   حدا  يوف وفاا دا  عادر داو ف  عاالح  و حقا   م كادمل  حبشا   حمالييل 
ركوم   ب ت  حدو  إح  ف ت  إل ا  ا    حدقييديا ف م ا   ح از  و حدب عاد  ع دما عا و حر ا   حصاراف 

 دو  ف كغجا دار  د  هاا  ف ب إلضا ف  إحا  داد بي  وي  يا    ا  و حسالم   حنفساي  م حجرف د عج   حصر   ح  
ف ووضااق ييااود عجاا   حسااف ف ود جياا   حد   ياا ف و تندياا   ح ي ضااي و حم  كااز و ح  م اا    حمااد    و   ح باا د ف

حكاال اااه  ع ي ناا   ل  حد  ماا  مااق  عضاا   ل فاا   حر اا   حصاار  اااو  ماا   ؛.(55) حك ياا  ماال  تنشاا  
ساه ف فمال  حضاا و    ح ن يا  بصاار   تفا  د  حنفساي  و ح قجياا ف مهما  كاا ل  حويا   حاه  سيقضااي   حفا د فاا  

ف ويااد  د  دفشاا   حفياا و   حداا    إحاا   عن اا    فاا   حدب عااد  ع دماا ع  كوساايج   ااويال   حر اا  يصااي     و 
ساااا عد  فاااا   ردااااو ا  حماااا ت حجمساااا عد  عجاااا  إبقاااا ا م اااادع   إلصاااا ب  عنااااد  دناااا  مساااادو  ر ساااام  حجم

  (34: 34)ممكل
" يوهةةةة  "مدينةةةة  ف درديااااد   فاااا  (ر9132)شااااهد  ح اااا حر بنساااا ع فاااا  نه ياااا   عاااا ر فااااا اااااه   إل اااا  و  

Wuhan   ع صةةةةةةةةةةم  م    ةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةو ،Hubei كورونةةةةةةةةةة    ف  حصاااااااااايني  ماااااااااا  ي اااااااااا   بفياااااااااا و
ف ممااا  دفاااق  ح ااا حر بوصااا  دجااا   ح   رااا  (36)(chan et al.,2020) (COVID-19)المسةةة  د
د  ت ك فا  ف ا    حم دم ا   حدغييا  ميا  مسابو  فا  فدا   زمنيا   ؛ ريث  د  دج   ح   ر  إح .ب تزم 

يصااي  ف دغياا     اا   يهاا    عجاا  نماا  رياا دهرف فاادم   يدصاا د  ح ديااد ماال  حاادو ف و  اا  عجاا   ندماا   ح ع ياا  
  حصري  ف   ميق دو   ح  حرف ومنق  حدنقال  و وي   رال   ح ي  لف وب    ح ا حر  ساي    حفيا و  كو ونا 

  .(53)(viswanath &Monga,2020) حمسد د 
  د ا ه  با   ح ا حر كجا  عجا   ،(COVID-19)كورون  المسة  د ندش      ر  في و   وع ش   ل 

و حفرا  و حم  يبا   حمسادم  ف  إ   ا    حر    حصر   حمنزح   حص  م ف و حقياود  حمف وضا  عجا   حساف ف
ويضااا   إحيهااا  هحااا   حقاااد   حكبيااا  مااال  حم جومااا    ح    ااا   حمندشااا   فااا  وسااا     حدو صااا   إل دمااا ع  

(Banerjee,2020)(37). 
 أدهةةةةةةةةة نو   يةةةةةةةةةدرو   ح  حميااااااااا   حصااااااااار  مندمااااااااا  مااااااااادي  راااااااااه فقاااااااااد وفااااااااا  نفااااااااا   حساااااااااي    

 skyسةك   نيةو نقاال  عال موياق  (Tedros Adhanom Ghebreyesus,2020)غي ريسةو 
news arabiaمال"  ح ميا  يجقا " عال وعبا  ي يب ا ف دندها حل سد د حم   كو ون  في و     ر   ل مل ف 

 صاارفاف ماا دم  فااا حجمندماا ف  ح اا ر  حماادي   ح  دياا ف  وياا    حصااري   ح اادم   د  اا  عاال  حناا  ر  حداان ي 
  إلصا ب  منرنا  دز ياد إز ا يجقا   حمندما   ل مضايف   ف"االن هة   عة   كةو  مة  أ  ةد ال  ئحة " : ني  فا

   ياا   م مناا : "ياا  ال وداا بق ف تساايوي   حاادو  وب اات  حالدينياا  و مي كاا   و وباا  وشاا   إف يقياا  فااا باا حفي و 
  إلبااال  داار فإناا  و حدرصاايلف حجق راا    ح اا حما  حدراا ح  إحاا   ساادن د   و ضاا   ف" ح ماا  ماال و حك ياا   ويجاا 
  حراادود عجاا   حمف وضاا   حقيااود بساابل دوحاا ف (93)فااا  ت اا  ف  تماا  ت حق راا   فااا نقاا  و ااود عاال
  .(56)كو ون     ر  ندي  

   راا  ك وناا  دااند   حر  اا  إحاا  د  ساا  كاا   حمدغياا     حداا   اا      ساادم     ل مااق ال  حةة ياا   و  
وعجا  شاك   حسو  حألف  د و  ص   حمد دديل عج   تندي   حصري ف  بن ا حعج   حم دمق و حد       عج  

عاادر  حقااد   عجاا   حداانيجر مااق  حو يااقف فدااند   ح زحاا   ع دم عياا  عجاا  ياا    إلنساا ني   حداا  يد داال عجيهاا   ح ال
وعجاااا   فبصااااف  ع مااا  يمااا   حموضاااوع    حداااا  ي يشاااه   ح دياااد ماااال  فااا  د  حم دماااق بك فاااا   و  فااا  وف  دااا 

 . صف    ص ب حمد دديل عج   تندي   حصري  
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وحقااد ب دااا   حصاار  ب حنساااب  حهنسااا ل ماال  اااار  تشااي ا فااا  ري دااا ف فهاا  داااند  فاا   حم دبااا   توحااا   
 حااه  يمياا  ماال  عجاا  إحاا    عنرااد  ب حنسااب  توحوي داا  فاا   حرياا  ف فصاار   إلنساا ل يمكاال دشاابيهه  ب اا  

دكااول  حفاا د كجهاا  نشاا   وريوياا ف وعناادم   رياا    سااف  ف ناادم  دقااق  حصاار  فاا  نق اا   عجاا   ح اا  دكااول 
نشااا     حصااار  فااا  نق ااا  عجااا   ح ااا  فااا   عد ااا ع  تساااف  دكاااول ريااا    حفااا د فااا    ااا  وددويااا  م دااار 

 (5: 47).ري د 
 ل بنا ا  ح ساار و ع دقا ا ب ن صا   حجي يا   حبدنيا  يد جال  سااد د ر  و  ،( 7102)هة ن  ح ةرويبايل  

   آلوناا   ت ياا   بصااو    حداا دد عجاا   حمنشاا     ح ي ضااي  وماال ضاامنه   تندياا   حصااري   حداا   ندشاا   فاا
اا  ب ااد يااور بساابل  حااوع   حصاار  حااد   و د اااهع  تندياا  و امياا   فكبياا   و صاابق  إليباا   عجيهاا  ياازد د يوم 

مم  سااا   ح ي ضااا  درااا  إشااا    مد صااا  حكااا  دكاااول  حف  اااد  د مااا  وبشاااك  عجمااا ف وياااد دد ااادد وددناااو  
ف ود دجاا  ( حكفاا ا   حبدنياا ف  تندياا   حصااري    حبدنياا ف م  كااز ياا حجي  م  كااز) حمساامي   حهااهع  تندياا  فمنهاا 

مك ني دهاااا  و  اااادال   ماااا كل دو  اااادا    بي اااا   حمداااا دديل عجاااا   تندياااا   حصااااري  دب  اااا  حدباااا يل ب  م هاااا  و  
 .(951: 31)و ع دال  دب    حهح  ف   بي    حمد دديل عجيه 

 با    Social isolationد دبا   ح زح   ع دم عي  إح   ل  ف( 7171)فو ي  الص ح  دشي  و  
و د نياا  ضاا م   يماا  بهاا   حفاا د داا    ك ياا    عجاا  ش صاايد  وعجاا  عالي داا  بمري اا   ع دماا عا؛ ريااث 

و عنسار ل مال  حمشا  ك    ع دم عيا ف فها  دشاي  إحا   ن فا ت ياد    حفا د عجا   فيه  إحا   حدب عاديمي  
   .(442: 43)مشب   ح  حدف ع   ع دم ع   حف     حه  يشم  شبك  عالي     دم عي  ن  ر  و 

 ل دا ا    ح زحا   ع دم عيا  د دبا  مال  حداو ا   حدا  دا    عجا   ف(7107)ن نس  صة ل  وددشي  
 تف  د عج   حص يديل  حش صا  و ع دما ع  فا  ويا  و رادف هحا   ل  ح اليا  بايل ما  ااو ش صا  وما  

   دما عااو   دم ع  عالي  و يق  و كيد ف فك  م  او ش ص  ح   صو  و هو    دم عي  وك  م  او 
 .(511: 42)نفسي  ح  نو دج و ن ك س   ش صي 

ساجو  حاد   حفا د يدسار بضا    و عادر "بننها    ع دم عي  ح زح   ف(7112)الف الو  ش كر وي    
صد ي  ماق  آل ا يل و حدف عا  م هارف إحا  راد ك  ايا   عدصا   با آل  يل إي م  عالي     دم عي   و بن ا 

: 91)"وعاادر  عكداا  ث حماا  يراادث فيهاا وعاادر  حدو فاا  م هاارف و عبد اا د عاال م  يشاا  و يااق  حبي اا   حمري اا  
433).  

ببسااا    د ن ااال   اااا ،(scientificamerican,2020)نقاااال  عااال موياااق يااا  ع دم ع زحااا   حو  
 ح باا  ا فااا م اا    حصاار   ماا      وي دب ااا فإماا   و عياا    و ك  اياا     حد م اا   و عدصاا    حو ياا  باا آل  يل

باا حا  تامياا  إلب اا ا ودياا    ندشاا    حفياا و ف ودفاا دع إ ااا   نداار  ح ع ياا   حصااري ف و بماا  رم يدهاا  ماال 
كاهح  فاإل  ح زحا   ف. عنهي   فا ر ح    دفا   م ادع   إلصا ب  إحا  مسادو  ع يمكال  حد  ما  م ا  بكفا ا 

ف يااد داا    عجاا   ماانهر  حنفساا  ب حنسااب  توح اا   حااهيل ي اا نول ف جيااا  ماال مشاا ع   ح زحاا  و حورااد   ع دم عياا 
هحااا  بااانل  ودفساااي  ياااد يكاااول نق ااا خ درفياااز آل ااا يل عجااا   حدو صااا   حم دم ااااف -فاااا  حويااا  ه دااا -وحكنااا  

جا   دصا   و د ا ه  عردم    تك   دف  ع  او  ل  حوعا  حمدز ياد ب بي ا   حوبا ا سايدفق  حنا   إحا   حبقا ا ع
  .(53)إ   ا        إي  بي 

و ح ما  عجا  د اوي  م ا   Psychological security  وح    عادم ر بمفهور  تمل  حنفس  
 حبرااث فياا  اااو  رااد  عادم ماا    ح ديااد  و حم  صاا  ف حااه  ياا    حب رااث  ل  تماال  حنفسااا اااو  حقااو   حداا  

يد ا ت حا  مال ع ا    حيرقا   حنماو  حساو  و حمدك ما ف  دسمق حهنس ل  ل يد  وز  حدردي   وينهت مما 
 .كهح  يسد يق  حدو ف  مق نفس  ومق بي د   حد  ي يش فيه 

ي ااد  تماال  حنفساا   م جب اا   س سااي   ح ميااق  تفاا  دف واااو مرااو   Psychological securityو 
 حر حا   حنفساي  "  تمال  حنفسا  بننا  ،( 7107)رغدا  ن يسة  س س  مل مر و   حصر   حنفسي ف ود    

و ح قجي   حد  مل  الحه  ددردد عالي   حف د ب حم دمق و حد  درق  ح   حقد   عج  مو  ها   إلرب  ا    حدا  
 .(349-343: 33)يد  ت حه  بشك  يضمل ح   حدو ف 

  د ماال  ااال فاا   تدرقياا   عساادق    حااد  "  تماال  حنفساا  بنناا   ،( 7102)فوقيةة  راةةوا ود اا    
شااا و ع بااا ح يش فااا  بي ااا  يداااو ف  فيهااا   تمااا ل و حر يااا  و حهااادوا و حساااكين  و حرااال و حاااود و ح ضااا  و حقن عااا ف 
ب إلض ف  إح  يد    حف د عج   عدز ل  حنفسا  و حداو زل بايل  حقاو   ح    يا  ومصا حر   حش صاي ف وشا و ع 

حاا   ح ضاا  عاال  حااه   ودساا مق ب الياا  ددصاا  ب عندماا ا و حساا  د    ناا ا  حد  ماا  مااق  آل اا يل ب إلضاا ف  إ
 .(3: 49) آل  



وحقااد  زد د   حر  اا  حجد  ساا   و حبرااوث فاا  م دجاا   ح جااور  حداا  حهاا  عالياا  مب شاا    ببناا ا  إلنساا ل  
ود وي ع مل  حنو ر   حد بوي  و حصري  و حبدني  و حنفسي ف وك  دو   ح ا حر دسا   إحا   حجرا   ب كال  حدقادر 

دماا ر بكاا  ماا  يصاايل و حد ااو   حمدو صاا  مااق مد جباا    ح صاا   حراا ح ف وحكاا  يدرقاا  هحاا  عبااد ماال  عا
 إلنس ل مل م          ي   و د  جي  د    عجي ف ف إلنسا ل ع يساد يق  ل يرقا   سا حد  فا   حريا   ما حر 
و   حنفسااي  حد فااق ماال  ردماا ع  د  ضاا  حشااد  ويااو   ترااد ث فاا  رياا    إلنساا ل   جداا  يقااق دراا   حضااغيمدج   سد   سجيم   ي د    عج   ل ي ينا  عجا   حقيا ر بمد جب دا ف كما   ل د او   حم دم ا   ود قادا  وسا ع  

و تمااال  حنفسااا  إراااد   حمشااا ك    ع دم عيااا  ناااو    إلضااا  ب    حنفساااي   و  ح سااامي ف كمااا  د دبااا   ح زحااا  
 حنفساااي   حشااا     بااايل شااا ول  ح ااا حر  حم دجفااا  بصاااف    صااا   حااادو   حن ميااا ف ندي ااا  يجااا   حر كااا  فااا  دااا  

  .(COVID-19)د  حمسد  كو ون  حر    حمنزح  إ      ر  في و  
فاا  إد    اااه   حوضااق  عسااد ن    و حويااو  عجاا   ااار عو يباا  ب حنسااب  حجفاا د  ال  حةة  ومساا ام  ماال 

بصااف  ع ماا  وحجمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري  بصااف    صاا ؛ ريااث  ل ماا  د يشاا   حاادو   حيااور ماال  زماا  
صري   صابق  ح ا حر فا  ر حا  إماال  مال  اال  فا ت م موعا  مال  حقياود مال عمجيا    حر ا   حمنزحا  

مااال  حجمااد    و  ح  م اا   و حمساا  د و تندياا   حصااري  و ح ي ضااي  إحاا  ييااود  حسااف  ورداا   حد م اا   و  
كاااهح   ن ااا     مياااق ف ااا    حم دماااق بااا حمكوث فااا  منااا زحهر ومد ب ااا  مم  سااادهر تعمااا حهر بهاااد   ح  مااا ف 

ب ااد  ل صاانفد  مندماا   حصاار   "رونةة و فيةةرو  ك" حرم ياا  و حرفاا د عجاا   حصاار   ح  ماا ف د نب اا  حدفشاا  
كا   حم سسا   و حهي كا   إلد  يا   تم   حه  دفق ف ""Aglobal pandemicع لمي   ئح   " ح  حمي 

حجدوح  إح  وضق إ   ا    رد  زي  نسدشا  مال  الحها   و   حمسا وحي  فا   حرفا د عجا  ساالم   حماو  ل 
 .مل م دج   ح و نل بصف  ع م ف وعج   حمد دديل عج   تندي   حصري  بصف    ص 

ف دازد د "كو ونا " حر   دول م  ف  موعد مرادد ح اود   حريا   إحا  ما  ك نا  عجيا  يبا  ومق دو ر دج   
وعجا    ساهر  حمدا ددول   حضغو   ف وي  نا  حك ي ول مال عادر  حقاد   عجا   حدكي ا  ماق  حدا و   ح  انا 

  حدب عااد  ع دمااا عا"فماا  ي جبااا  مناا   حم دصااول ومساا وحو  حصااار  ماال ضاا و    عجاا   تندياا   حصااري ف 
؛ إه يدن ف  مق  ح بي    حبش ي ف " ح زح   ع دم عي و    ".ف إلنس ل ك  ل   دم عا ب ب  "حي   م    سهال 
عجاا  ب اات  حمنصاا   و حمو يااق  عحكد ونياا  حألندياا   حصااري  و حمداا دديل  ال  حةة وماال  ااال  د جااق  

فاا  نق باا  كااهح  كااول  حب رااث مر ضاا   ف(مديناا  دمياا    ح ديااد  -مديناا  دمياا  )عجيهاا  بمر فداا  دمياا   
يم ن   ب حمسا وحي   حدا  دقاق  حمهل  ح ي ضي ؛ ريث دو صج  مق  ح ديد مل  حمد دديل عج   تندي   حصري   و  

حدكاا د   ح هااود ماال  ااال   حدوعياا  ب  ااو    حوضااق  هااهع  حد  ساا جراا  حم  امياا  و ااد  ل اناا    عجاا  ع دقاا  
حج زحاا   ع دم عياا ف وحجرفاا د بقااد   حم سااد    عجاا   تماال  حنفساا  ف وحجد فياا  ماال  آل اا    حسااجبي   حاا  ال حهاار حاا    اا ع   ؛ ريااث  عنق اا   عاال  حداا دد عجاا   تندياا   حصااري  ب حنساابحجمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري 

 .عج   منهر وسالمدهر  حنفسي 
دااو ا  مااق ب اات  ح حد اا  ا  حوباا ا  جاا  مساا      ديااد  حجفهاار و  ل  ال  حةة فضااال  عاال هحاا  فياا    

ياااد     حف ااا  وعاااززو      اااودكااا د  كااا   حقاااو  و حهي ااا    ح ي ضاااي ؛ رياااث  مي  ااا   سااامو   ح فرينااا  فااا 
(  ول عيال) تو   مدم جا   فاا وز     حشاب ل؛ رياث ع قاد  حما دم دفو  ياد     حف عا   حو راد  حد   ح م عا

وي ر بدش يف  وزي   حشب ل و ح ي ض   حدكدو   شا   صابر    ااد   حج ا وح مال ( ر9191)ح  م    سيو 
 .و حدقجي  مل دد عي ده   تزم  فا  س   وي  ممكل

ف و حنفساي  إل مشا ك    ا  ف دد جا  ب حصار   ح قجيا  با  ا  حصار   حنفساي   ي كاد؛ وف  اه   حساي   
رياث  ؛. تش     حهيل حر يد  ضو  حجفيا و   باد     حوب اف كم  ي دويق دن  اه  يمكل  ل دنشن  يض    ال  

حجشااا و  بااا حقج ف   تشااا     حمصااا بيل وميااا   حمصااا بيل اااار ع ضااا   "ل      يااا   حداااا    حد  سااا كاااد  
  .(59)و ح زح   ع دم عي ف ومو  ه   حب  ح ف و حص وب    حم حي 

 حصدم    ح م عي  م ا  مل ضمل  د دب  (COVID-19) ل    ر  في و  ك ون  ال  ح  وي   
 حمداا دديل  شاا   ب حنسااب  حأل د  باا   حبقاا ا فاا  حمنااز  م  اا  و ل تع صاي  و حه ماا    إل ا بياا  و حاازعز ف 

 حر ا   حصارا ددها  عجايهر عالما    ع دبا   و عكد ا ل  ح   را ف و ااهع فا  دا   عج   تندي   حصري 
 .واه  ع ش  في  ي    عج   منهر  حنفس  و حغضل

فااا  د بصاااف  ع مااا ف و حمدااا دديل عجااا   تنديااا   حصاااري  بصاااف  حأل حنفساااي  صااار   ححاااه  فاااإل  ح ن يااا  ب 
 حم دمااااق و حمشاااادغجيل ب حد بياااا  وعجاااار  حاااانف    ادماااا روبناااا ا نفساااايدهر بناااا ا   سااااجيم    صاااابق موضااااق    صاااا 

مال  ح ع يا  فا  م ا    ح ادم    مزياد  حم دمقف حي  ا   ح ي ض  فا  دا   حد او  و حمدغيا     حمري ا  با 
 .حيش   ب حس  د  و ح ض  مسدق     و تمل  حنفس   حد  دهيئ حجف د ري    



وفا   بسبل دفش  اه   حفي و  و ضا      مياق  حنا   مرجي ا  ودوحي ا  حجمكاوث فا   حر ا   حمنزحا و  
يسبب  ااه   حفيا و  حج مياق دول  ساد ن اف ف وبسبل  إل ه د  حنفس   حه  د   حدب عد  إل دم ع   حقص  

 نهاا   مفجاا   عادماا ر بد  ساا   ح الياا  باايل  ح زحاا   ع دم عياا   ال  حةة ب ساادق  ا  حد  ساا    حساا بق  عرااد و 
فا     وناو وماد  دن ي اما  عجا   حمدا دديل عجا   تنديا   حصاري  فا  دا     را  فيا و  كو تمل  حنفسا  
ع  إي اا باح فاات  حضااغو  وه   داان ي   آلماال   ح ي ضاا  د  ااد  حمداانف ؛ ريااث  ل مم  ساا   حوياا   حاا  ال

ناد   فا   حد  سا   عجا   –ف  ردود عجر  حب رث  -وب حد ح ف فإل ان   يمكل إمف ح  عج   ميق  تص د 
 حمسدوييل  ت نباا و ح  باا  حدا  دن وحا  د  سا   ح اليا  بايل  ح زحا   ع دم عيا  و تمال  حنفسا  حجمدا دديل 

 .COVID-19 حمسد د   ون و ندي   حصري  بمر فد  دمي   ف  د     ر  في و  كعج   ت
 :أهمية البحث واحلاجة إليه

   حصااري  إلشااب    حداا دد عجاا   تندياا  عداا د ماال ف اا    حم دمااق و حداا   دن وحاا   حد  ساا   حر حياا  ف اا  -
 . حم دجف ر   دهر  حنفسي  

 حم سساا    ح ي ضااي  حمو كباا  فداا     حهي اا   و ساا ار اااهع  حد  ساا  فاا  حفاا  نداا   حقاا  ميل عجاا  د  يااد  -
 ترد ث  ح      و حكو  ثف و حدغي     حس ي  ؛ رياث دد ادد وددصا     عد  اا   من  ا  حزيا د   ندشا   

 ق اال  ورداا  ع يخ "  وناا و فياا و  ك" حوباا اف بهااد  رم ياا   حمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري  د نب اا  حدفشاا  
 ا حر ااا   حصااار   حمنزحااا   حمفااا وت فااا فاااا  نااا ا دو  ااادار ف يسااا  حضاااغو  نفساااي  مداااو د     صااا  

 . حوضق  ح  ال
 : ف البحثداهأ

  عتةة  دديالنفسةةل لتم ةةر كمن ةةل لنمةة   اال  م عيةة ال  لةة   "دراسةة   يهااد   حبرااث  حراا ح  إحاا        
ف وهحا  مال  اال   حد ا   "(COVID-19)  كورونة  المسة  داألندي  الصحي  فل ظل   ئح  فيةرو  

 : تاد    حف عي   حد حي عج  
 ي  حجمد دديل عج   تندي   حصري  ح زح   ع دم ع. 
 حجمد دديل عج   تندي   حصري  تمل  حنفس  . 
  حجمد دديل عج   تندي   حصري  و تمل  حنفس   ح زح   ع دم عي ف ح الي  بيل. 

 :تساؤالت البحث
 :ي يب ال ح  عت  ال س ؤالت ال  لي        

   ؟يل عج   تندي   حصري د حمد دحد  د     ح زح   إل دم عي  م. 
   ؟ديل عج   تندي   حصري دد     تمل  حنفس  حد   حمد   م. 
   ؟و تمل  حنفس  حد   حمد دديل عج   تندي   حصري   ع دم عي  ح زح   ح الي  بيل م. 
   حجمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري  ااا  دو ااد عالياا  ه   دعحاا  إرصاا  ي  فاا  د  اا   ح زحاا   ع دم عياا

 (. حبي    ح غ  في و  /و ح م /  حنو : )د  ه  حمدغي     حد  س   حر حي 
  اه  حجمدا دديل عجا   تنديا   حصاري  د   ا  دو د عالي  ه   دعح  إرص  ي  ف  د     تمل  حنفسا 

 (. حبي    ح غ  في و / و ح م /  حنو : )حمدغي     حد  س   حر حي 
  :لبحثمصطلحات ا

 Social isolation   :االجتماعيةالعزلة  
ساجو  د نبا   نسار ب  يج ان إحيا   حفا د كد بيا  عال عادر دنيجما   (: 7112)  رفه  ستيم  ذية ب

مق  آل  يل  حمري يل ب ف  و بسبل ع زع عل مو  ها   حمشاكال   حدا  د د ضا ف مما  يا د  إحا  شا و ع 
 .ب حنق  و حورد  و حف   

إما   و عيا    و   حد م    و عدصا    حو يا  با آل  يل  حف د د ن لبننه  ":      ي     ال  ح وي  فه  
 "و حرد مل آ   ع  حنفسي   حسجبي  عج   تمل  حنفس  حديهر ف حفي و  م    ب حا  تامي  إلب  ا وديا    ندشا    ح  م  و حصر   حنفسي    ح ب  ا فا م     حصر   وي دب ا ك  اي  ف

يرصاا  عجيهاا   فاا  د عيناا  إ    ي اا  ماال  ااال   حااد      حداا    ع دم عياا ويدراادد  حشاا و  ب ح زحاا  
 حد  سا ف إه دشاي   حد  ا   ح جيا  إحا   حشا و  ب ح زحا   فاا حبرث عج  مقي    ح زح   ع دم عيا   حمساد در 

 .(39: 33) ع دم عي ف بينم  دشي   حد     حمن فض  إح  مسدو  من فت مل  ح زح   ع دم عي 
 
   



 Psychological security :األمن النفسى
درقيااا   عسااادق    حاااد   حفااا د مااال  اااال  شااا و ع "  أنةةة  ،( 7102)فوقيةةة  حسةةة  راةةةوا د  فااا  

ب ح يش ف  بي   يدو ف  فيه   تم ل و حر ي  و حهدوا و حسكين  و حرال و حاود و ح ضا  و حقن عا  ب إلضا ف  إحا  
يد    حف د عج   عدز ل  حنفس  و حدو زل بيل  حقو   ح    ي  ومص حر   حش صاي ف وشا و ع ب اليا  ددصا  

 . مق  آل  يل ب إلض ف  إح   ح ض  عل  حه   ودس مق  آل    حد  م ن ا ب عندم ا و حس  د    
ف ناا  ياا د  عجاا   حبقاا ا فااا عالياا   مدزناا  مااق  آل اا يلنب حفاا دشاا و    : "     ي اا    ال  حةة وي  فاا  

ن  مربول مال يبا   آل ا يل وحا  مك نا  فاا  ح م عا  بنحدر   مل  ح و   ي   ك ل مصد عف فيش    حف د و 
 د  تمال  حنفساا ع ما  مهار مال  ح و ما   حداا دا دع با حف د هح  ي  ك فب ح    و حدهديد و حقج  وينه  ش و ع

 "  ح   حصر   حنفسي  ومل  ر  ح  ش صي  ن ض    ي  بي  ومند  
ويدردد  حش و  ب تمل  حنفس  إ    ي   مل  ال   حاد      حدا  يرصا  عجيها   فا  د عينا   حبراث 

 حد  ساا ف إه دشااي   حد  اا   ح جياا  إحاا   حشاا و  باا تمل  حنفساا ف  فاااد در عجاا  مقياا    تماال  حنفساا   حمساا
   .(3: 49)بينم  دشي   حد     حمن فض  إح  مسدو  من فت مل  تمل  حنفس 

  Health clubs :الصحية األندية
عاد  حمم  سا  م  كاز  ي ضاي  مد صصا     "  تندي   حصاري  بننها (  7102)وليد عيس ي    

رم مااا   و  حدم يناا    حبدنيااا  و  هااز   حداااد يل ب ت قاا   ودنفياااه وساا     عسدشاااف ا  حمد اادد  ومنهااا   حساا ون ف 
و سااور مد اادد    شااد  ك   وياا    حفاا    مق باا   فااا"  اا كوز " حداادحي  بننو عاا ف و حداادحي   حماا    و  حب اا  ف 
 (.2: 33)"مردد 

 Corona Virus :(COVID-19)فريوس كورونا 
-COVID) فيةةةرو  كورونةةة ، (WHO,2020( ) 7171)  رفةةة  منظمةةة  الصةةةح  ال  لميةةة   

هح   حفي و   حه  يندم  إح  في وس    حكو ون   حم  وف  و حد  دسبل  حما ت حهنسا ل و حرياو لف  :(19
 فاااامدينااا  يواااا ل  حصااايني   فااااو حاااه  وصااافد  مندمااا   حصااار   ح  حميااا  ب ح   رااا ف و حاااه  دهااا  مااا      

ريااث يندقاا   ؛ حرماا  و إل ااا   و حساا     ح اا   و آلعر فاااف ودد جاا   ع  ضاا   حم ضااي  (ر9132)نه ياا  
ااااه   حفيااا و  عااال   يااا   حق يااا     حصاااغي    حدااا  ددنااا    مااال  تنااا   و  حفااار عنااادم  يسااا    حشااا   

   ل يندقا   حفيا و  حهنسا ل مسابب   حا  دجا   حر حا   حم ضاي  مال  اال يمكال حمص ل ب   و ي  ا ف كما  
 .(32)(WHO, 2020)ق ي     حمدن     عج   تس ق  حمري   ب حش   ح

 :الدراسات املرجعية
  ع دم عيااا اااادف  إحااا   حكشااا  عااال مسااادو   ح زحااا  و حدااا   ،( 7171)فو يةةة  الصةةة ح د  سااا  

وعاليدها  ب عضا   ب    حنفساي  و تما  ت  حنفساي  حاد   حمسان   باد    ح ع يا   ع دم عيا ف دكونا  عينا  
  و ساااااد دم   حب ر ااااا   حمااااانهج  حوصاااااف   حدرجيجااااا ف دااااار د بيااااا  مقيااااا    ح زحااااا  مسااااان   ف(95) حبراااااث مااااال
   ح ع يااا   بااادمااال إعاااد د  حب ر ااا  و ساااد در ي  مااا   عضااا   ب    حنفساااي  و تمااا  ت  ح سااامي    ع دم عيااا 

و اود مسادو  م دفاق مال  ح زحا  :  ع دم عي ف و جص   حد  سا  إحا  م موعا  مال  حندا  ج كا ل مال  امها 
ف وو ود ف و  بيل  ح زح   ع دم عي  و ع  ت  عض   ب    حنفسي ف وو ود ف و  بايل  ح زحا   ع دم عي 

 .(43)عي  ع دم عي  و تم  ت  ح سمي  حد   حمسن   بد    ح ع ي   ع دم 
اااادف  إحااا   حد ااا   عجااا   بي ااا    و حدااا ، ( 7171)ومحمةةةد أ ةةةو الف ةةةو  ،دراسةةة  لمةةة ل الف ةةة 

 ضا   ب    - حضا   - حوسا و   حقه يا  - عكد ا ل و حكاد   حنفسا  - حوراد   حنفساي )  حمشكال   حنفسي 
عجاااا     رااااا  فياااا و  كو وناااا   حمساااااد د   حمد دباااا (  حم ااااا و   ع دم عياااا  - ضاااا   ب    حنااااور - تكاااا 

Covied-19  حب ا   ف(736)بجاا يو مها  ف( حركوميا  و تاجيا )حد  عينا  مال  االل  ح  م ا    حمصا ي  
و  حب ف و سد در  حب ر ول مقي   حجمشكال   حنفسي  حد   االل  ح  م ا ف و عدماد  حب ر ا ل عجا   حمانهج 
 حوصف   حدرجيج ف ودوصج  ند  ج  حد  س  إح   ل  حض   مال  ك ا   حمشاكال   حنفساي   حدا  ي ا ن  منها  

وساا   مال  حمشاكال   حنفسااي   االل  ح  م ا  فا   حدويياا   حرا ح ف كما  ي اا ن   االل  ح  م ا  بد  ا  مد
 حنااو   حمدغيا ع ت ا  ف كما  دوصاج   حد  ساا  إحا  و اود فاا   د   إرصا  ي   فا   حمشاكال   حنفسااي  ي از  

 . (3) ز  حمدغي   حبي   وحجبرث م موع  مل  حدوصي  ي   إرص  ي  حزمن ف وع يو د ف و  د ح   و ح م 
دكيااا   تسااا   ماااق  حر ااا  "و حدااا  اااادف  إحااا   حد ااا   عجااا   ف( 7171)فةةة    السةةةك ف سااا  د  

؛ رياث  حقا   حضاوا عجا   ساد  دي ي   دكيا  " Covied-19 كورونة زمال فيا و   فا حصر   حمنزح  
زمل في و  كو ون ف ومل  ار ع ضا   حب ر ا   ساد  دي ي   دكيا   فا تس   مق  حر    حصر   حمنزح  



مال  اال    او   عمجيا  حجد  ما  ماق  حاه   و ت ا  نفساي     تس   بشك  ع ر وحألس   كك  بشك   ا  
 حر ااا   حصااار   فااااو  اااو   دكيااا  عمجيااا  حابااا ا حجقيااا ر بهااا  ماااق  بنااا  هر كااا وديل ياااوم    نااا ا  حدو  اااد 

 حمنزح ف وف   حنه ي   وضر  ض و   إعد د م   اهع  تبرا ث  حدا  ددو ا  حج  ما  مال  تفا  د مال  اال  
 حدااا و   فاااا  ي مااا  عجااا  مسااا عددهر عجااا   حدغجااال عجااا   زمااا دهر  حنفساااي  دقااادير  حمرداااو   ح جمااا   حاااه

 حر اا   حصاار   فااا ح    اا  ماال  ااال   سااد  دي ي   دكياا  عمجياا  ي بجاا  حجفهاار و حد بياا  ماال يباا   ح ميااق 
 .(97)زمل في و  كو ون  فا حمنزح  

اادف  إحا   حد ا   عجا   حدب عاد  ع دما ع  وآ ا  ع  و حدا  ،( 7171)ال هرا  س ل  ف  م د  س  
 حد بويا  حجدب عاد  ع دما ع    آل ا  بد  سا    ادما ياث ر، (الكورونة ) حمساد د 32 حد بوي  ف  زمل كوفياد 

   ر ف وكي  يمكل حجم دم     حدكي  و حد  يش مق  توب ا  و ح او  قف و حماد   حاه  م ا  دج   حف  د  
  دضاامين   سااجبي ف يااد دكااول حهاا  دضاامين   إي  بياا    صاا   فاا  سااي   ماانزور كماا  اااو  حراا   فاا   تزمااسدنشاان ند ياا   ومفاا اير مساادرد   بناا ا   عجاا   حداا و   ح  حمياا ف و ل ك ياا  ماال  حمفاا اير  حداا  ك ناا  حهاا  

 حد  ساا  إحاا   حدمييااز باايل  حدب عااد  ع دماا ع ف ومااد      دم عياا    اا      دقاا ف كماا  . حك ونياا   حم  صاا  
اا  عاال  حدب عااد  ع دماا عا و حدهماايش  ع دماا عا  عساادب  دم اا   ف ودشاان   حد  ساا  مصاا جر    ديااد   ن  م 

  ماااال  ااااال   حدقاااا  ل ف وآحياااا    حد  ماااا  مااااق  حدب عااااد  ع دماااا ع" ع دماااا عا حدقاااا  ل "واااااو   ع دماااا عا
ف  ع دما عا حد  س  إح  وضق م موع  مل  حسين  يوا    حمسدقبجي  حم  ب اد  حدب عاد  و نده  ع دم ع ف 

 .(93) حمدوي   مل    ا دج   حسين  يوا    عردم ع وم موع  مل 
ادف  إح   حد    عج   حدس مق وعاليد  با حوع  ب حاه    و حد  ،( 7102)أسم   عفيف د  س  

 حدسا مق و حاوع  ب حاه   و تمال  حنفسا   حدا   فاو تمل  حنفس  حد   جب   ح  م  ف و حكش  عل  حف و  
   حب   و  حب  بكجي   حد بيا  ب  م ا  رجاو لف 951د  ز  إح  مدغي    ح م  و حنو ف وهح  عج  عين  يو مه  

عباد : د  يال)ف و تم ل  حنفسا  حم ساجو (إعد د  حب ر  )   مق يي   حدس مق و حوع  ب حه  و سد دم   حب ر
بايل  حدسا مق  إرصا  ي ف ودوصج  ند  ج  حد  سا  إحا  و اود عاليا    دب  يا  مو با  د حا  ( ح رمل  ح يسو 

دسااا مق  ح: كااا  مااال فااااف وو اااود فااا و  ه   دعحااا  إرصااا  ي  .مااال  حنفسااا و حاااوع  ب حاااه  ف و حدسااا مق و ت
ف و تمال  حنفسا  حصا حق  إلنا ثف وفا و  ه   دعحا  با آل  يلف و حاوع  (مق  حه  ف وماق  آل ا يل)بب دي  

 . (4) حوع  ب حه    ح  ص  حص حق  حهكو  فاإرص  ي  
و حداااا  ااااادف  إحاااا  وضااااق دصااااو  مقداااا   حدرقياااا   حهي اااا    ف( 7102)رشةةةةيدط ال ةةةة هر  د  ساااا

ف مال (د  سا  ر حا  تراد  تنديا   ح ي ضاي  بمر فدا   حشا يي )مصا   فاو ح ي ضي  حمس وحيده   ع دم عي  
 ال  برث مفهور   حمس وحي   ع دم عي  حجهي     ح ي ضاي  وع  اد دجا   حمسا وحي  وما  دقدما  مال  ادم   
حجمداا دديل عجيهاا ف  دب اا   حد  ساا   حماانهج  حوصااف ف فضااال  عاال ماانهج د  ساا   حر حاا ف و سااد دم   حب ر اا  

ودوصج  ندا  ج  حد  سا  إحا  و اود .  حم  يش ف و حمق بال   حش صي ف  حمالرد  فا  مدم ج    دو    حد  س
د  ااا  مااال  حمسااا وحي  حاااد   حالعبااايل  حمشااا  كيلف ورااا    حماااد بيل دنميدهااا  حاااديهر بك فااا   ب  داااا  وحكااال 

 . (34)بمسدوي   م دجف 
و حداا  ااادف  إحاا   حد اا   عجاا   حشاا و  باا تمل  حنفساا  حااد   ف( 7102)دراسةة  أحمةةد ذويةةب 

  حب ا  و  حبا ف  ف(322) الل  حم رج   ح  نوي  ف  مدي ي  د بي  يصب   حمف  ف ودكونا  عينا   حد  سا  مال
  حب ااااا داااار   دياااا  ار ب ح  يقاااا   ح شااااو  ي  ماااال  ح جباااا   حسااااو ييل  حال  اااايل ( 393)  حب اااا ف و( 73)ماااانهر 

حألمل  حنفس ف و ده   ند  ج  حد  سا    دفا   مسادو   تمال  ف(ر9139)    بو عم  سد در  حب رث مقي و 
 .(3)  حمدغي   ح ن  حص حق  حهكو  حنفس  حج الل  حسو ييلف وو ود ف و  ف   تمل  حنفس  دب   

و حدااا  اااادف  دااان ي  ب نااا مج حألح ااا ل  حد ويريااا  عجااا   فااات  ،( 7102)سةةةه   عنمةةة  د  سااا  
مساادو   حقجاا   حصاا يق بمقياا   داا يجو  حجمداا دد   عجاا   تندياا   حصااري ف ويااد  سااد دم   حب ر اا   حماانهج 
 حد  يبا  وهحاا  ب حدصاامير  حد  يباا  حم موعا  و رااد  وااا   حم موعاا   حد  يبيا   حداا   باا  عجيهاا   حب ناا مج 

  ف ب سااد د ر  حقياا    حقبجاا  و حب ااد  حمن ساابد  ح بي اا   حبرااثف ويااد داار د بياا   حد ويراا   ح ي ضاا   حمقداا
 اير سااد ي  )مال  حمدا دد   عجاا   حنا د   حصار   ف(35) حب نا مج  حد ويرا   ح ي ضا  عجا  عيناا  عاددا  

م ادع   حنماو  فاابمر فد  بو س يدف وي م   حب ر ا  ب حدنكياد مال د ا ن  عينا   حبراث  تس ساي  ( يكوي 
ومقياا   داا يجو  حجقجااا   حصاا يقف وي ماا   حب ر ااا  (  حاااوزل – ح ااو   - حساال)ياا  رساا ل مدغيااا    عاال    

إل ااااا  ا  تسااااا حيل  (SpSS) باااااإ   ا  حم ااااا مال   ح جميااااا  ح مياااااق  إل دبااااا     و ساااااد دم  فيهااااا  ب نااااا مج
و حم  ح اااا    إلرصاااا  ي   حمن سااااب  مااااق  بي اااا   حبرااااثف ودوصااااج   حب ر اااا  إحاااا   ل  حب ناااا مج  حد ويراااا  



 ح ي ضااااا   حمقدااااا   حااااا  دااااان ي   ي ااااا ب   د  إحااااا   فااااات مسااااادو   حقجااااا  حاااااد   حمدااااا دد   عجااااا   حنديااااا  
 .(32) حصري 

و حداا  ااادف  إحاا   حكشاا  عاال  ح الياا  باايل  تماال  حنفساا   ،( 7102)رانةةدا ع ةةد الةةرا   د  ساا  
 حنااو ف  حد صاا ف  ح ماا ف )ضااوا ب اات  حمدغياا     حديمو   فياا   فاااو ااود   حرياا   حااد   جباا   ح  م اا  

ماال  جبااا  ( إناا ث 355هكااو ف و  335: 411)ف ودكوناا  عيناا   حد  سااا  ماال ( حم رجاا   حد  سااي ف  إلي ماا 
ف و ساااد دم   حد  سااا   حمااانهج  حوصاااف   ع دبااا     حمقااا  لف كمااا  دااار (99.94) ح  م ااا  مدوسااا   عمااا  ار
مقياا    تماال  حنفساا ف ومقياا    ااود   حرياا   إعااد د  حب رااثف ودوصااج  نداا  ج  : عسااد  ن  باا تدو    حد حياا 

مو ل بايل  تمال  حنفسا  و اود   حريا   حاد   جبا   ح  م ا ف وو اود فا و  د حا     دب   حد  س  إح  و ود 
د   دهر  حكجي  عجا  مكونا   مقيا    تمال  فاإرص  ي   بيل مدوس   د     م موعد   حهكو  و إلن ث 

 د اا ع  إلناا ثف وو ااود فاا و  د حاا  إرصاا  ي   باايل مدوساا   د  اا   م مااوعد   حااهكو  و عناا ث  فااا  حنفساا 
 حاهكو ف وعادر   د ا ع فاا ف(1.15)عناد مسادو  دعحا   "   ي   جب   ح  م   حجمسادقب "عج   حمكول  تو  

ماال تمكوناا   مقياا     فاااو ااود فاا و  د حاا  إرصاا  ي  باايل مدوساا   د  اا   م مااوعد   حااهكو  و إلناا ث 
ف  كمااا   ساااف   ندااا  ج  حد  سااا  عااال و اااود فااا و  د حااا  إرصااا  ي   بااايل مدوسااا   د  ااا   " حنفسااا   ت ااا  

د  اا دهر  حكجياا  عجاا  مقياا    فاااف ( ياا ف ورضاا )مكاا ل  إلي ماا    مااوعد   جباا   ح  م اا  د ااز  حمدغياا م
إد ااا ع  ح جبااا   حاااهيل يساااكنول  حمنااا     حرضااا ي ف وو اااود فااا و  د حااا  إرصااا  ي   بااايل  فاااا تمااال  حنفسااا ف 

د  اا دهر  فاااف ( ياا ف ورضاا )مدوساا    د  اا   م مااوعد   جباا   ح  م اا  د ااز  حمدغياا  مكاا ل  عي ماا  
 تماا كل  فاااإد اا ع  ح جباا   حااهيل يسااكنول  فاااف " حدقباا " عجاا   حمكااول  ح اا ن  ماال مكوناا    تماال  حنفساا  

 ح  م   د ز  حمدغيا  مكا ل  عي ما  ف وعدر و ود ف و  د ح  إرص  ي   بيل د     م موعد   جب   ح يفي 
ف  حشا و  با تملف  حشاا و  ا عندما " د  ا دهر عجا  مكونا    تماال  حنفسا   ت ا   فااف ( يا  ف ورضا )

 (.39)"ب ح ض  و حقن ع 
و حدا  اادف  إحا   ،( Schroeder, E.c,at al(  7102)شةرويدر، ويتة ، ولوةرو د  سا  

 حد ااا   عجااا   ح اليااا  بااايل عضاااوي   حناااو د   حصاااري  و حنشااا    حبااادن  وصااار   حقجااال و توعيااا   حدمويااا ف 
و دب   مم  س   تنش    ح ي ضاي   حبدنيا  وبايل درسايل ر حا   حقجال وساالم   توعيا   حدمويا ف و ساد دم  

 ل با  مج  تنديا   حصاري   ع دم عيا  د اد  حد  س   حر حي   حمنهج  حوصف   حد  يب ف وك نا   اار  حندا  ج 
يبو   م ع  مل ف    حسب ل ودسهر اهع  حب  مج ف  درقي  سالم  وكف ا    هاز   سار  إلنسا ل  حمما    
حهااا  ب سااادم    كمااا   ل  حداليااا   ح مااا ع  بااايل  تفااا  د و حمم  سااا   ح م عيااا  حألنشااا    ح ي ضاااي  يقجااا  مااال 

 . (35)زح  حدود  و حش و  ب حكآب  و حقج  و ح 
و حدا   ف)Mazzer, K. R., & Rickwood, D. J  ,( 7102)ريكةوودو مة ر،  د  سا 

آ  ا  حماااد بيل عااال دو اااار وفااا عجيدهر فااا  دعااار : اااادف  إحااا   حد ااا   عجااا   حصااار   حنفساااي  فااا   ح ي ضااا 
 حصااار   حنفساااي  حجشاااب لف كاااهح   حد ااا   عجااا  دااان ي  مم  سااا   تنشااا    ح ي ضاااي  عجااا  درسااايل مالماااق 

 ي ضااي  درقاا   حد  ساا   حماانهج  حد  يباا ف وك ناا   ااار  حنداا  ج  ل  تنشاا    ح و سااد دم  حصاار   حنفسااي ف 
مال نساب   زياد حمز  يا ؛ رياث د  عنف  حيا  ن ف ض   كبي    ف   حوزل مل  ال درسيل ود     ح سر و حر ح  

 .(33)ود ف  مل  ع ه د و حدود  و حقج  و حين و حش و  ب تملف صف ا  حهال 
اادف   و حدا ، ) Gudzune, K. A., at al ,( 7102)غةود ون  دوشة ، ولوةرو د  سا  

إح   حد    عج  ف  حي  ب  مج  تندي   حصري  فا  فقاد ل  حاوزل؛ رياث  ساد دم   حد  سا   حر حيا   حمانهج 
 حد  يب ف وك ن   ار  حند  ج  ل ب  مج  تندي   حصري  درسل مل   حر ح   عنف  حيا  ودباث  تما  ود فا  

  .(39) حري   و حسالم   حنفسي  و تملو حقج  و حش و  ب حين  ودرسل مل  ود   مل آ     ح زح   حمنزحي 
و حدا  اادف  إحا   حد ا   عجا  مسادو   حشا و  با تمل  حنفسا   ،( 2710)رغدا  ن يسة د  سا  

د    إلصااال ف ود اا    ح الياا  باايل  تماال  حنفساا  و حدو فاا   ع دماا ع  حااد   فاااحااد   ترااد ث  حمقيماايل 
إ  بااا    فااا  د عينااا   حبراااث عجااا  مقيااا    تمااال  فااااف ود ااا    حفااا و   إلصاااال د    تراااد ث  حمقيمااايل 
 حب ر ااا  عجااا   حمااانهج  حوصاااف   حدرجيجااا ف  و عدماااد ف ( حساااكلف و حمسااادو   حد  سااا ) حنفسااا  وفااا  مدغيااا  

ف وشاامج  عيناا   حبرااث (مقياا    تماال  حنفساا ف ومقياا    حدو فاا   ع دماا ع : ) د داا   حبرااث و سااد دم 
ي ف وماال  ااار  حنداا  ج  حداا  دوصااج  حهاا   حد  ساا  و ااود يدساا فااام هااد  إلصااال   فاااهكااو  مقيماايل ( 311)

شاا و  باا تمل  حنفساا  حااد   حااهكو   حمقيماايل بم هااد  إلصااال  بد  اا  مدوساا  ف وو ااود عالياا    دب  ياا  
إي  بي  ه   دعح  إرص  ي  بيل د      ح جب  عج  مقي    تمل  حنفس  ود   دهر عجا  مقيا    حدو فا  

 .(35) ع دم ع 
ااااادف  إحاااا   حد اااا   عجاااا   تماااال  حنفساااا  وعاليداااا   و حداااا  ،( 7102)أميةةةةرط  ةةةة ب اه د  ساااا 

ي ماا  ب حصاامود  حنفساا  حااد  عيناا  ماال  ااالل  ح  م اا   حمم  ساايل ومياا   حمم  ساايل حألنشاا    ح البياا ف 



 يلرجااو ل وعاا د  اا م  الل   ياا  اااهع  حد  ساا  عجاا  عيناا  ماال  ااف و نهج  حوصاافاحمااسااد د ر  بإ حب ر اا  
  ن ااا ( 52)و  هكااا ( 63)بو ياااق  اااالل  ح  م ااا  ف مااال(391)مااال  حكجيااا   حد  سااا  عينااا  ف دكونااا  شااام

ف (9135)إعاد د فوييا   ضاو ل)ل  حنفساا تمامقي   ف و سد دم   حب ر   (93: 33)بيل  عم  ار ودد  و 
عادر و اود فا و  د  اق ف ودشي  ند  ج  حد  س  إحا  (9135)ان ل س ميميإإعد د  قي    حصمود  حنفساوم
( هكا  و ن ا )ف وعادر و اود فا و  د  اق حجناو  حد  ا   حكجيا  حجصامود  حنفساا  فا( إنا ث -هكاو ) حنو   ح إ

 . (5)ف   حد     حكجي  حألمل  حنفس 
و حداا  ااادف  إحاا   حد اا   عجاا   حكفاا ا   ع دم عياا  وعاليدهاا   ف( 7102)دعةة   درويةة د  ساا  

مساادو   ح زحاا   ع دم عياا  ي  ااق حمدغياا   فاااب ح زحاا   ع دم عياا  حااد   حصاارف و حكشاا  عاال و ااود فاا و  
إناا ثف و سااف   ( 92)هكااو ف( 93)ماال  حصاار ماال  ح نساايل ماانهر ف(51) ح اان ف ودضاامن  عيناا   حبرااث

 حنداا  ج عاال و ااود   دباا   مو اال د   إرصاا  ي   باايل  حكفاا ا   ع دم عياا  و ح زحاا   ع دم عياا ف كماا  دو ااد 
 ح زحااا   ع دم عيااا  بااايل  حاااهكو  و إلنااا ث  فااااف (1.13)فااا و  ه   دعحااا   رصااا  ي  عناااد مسااادو  دعحااا  

 .(31)حص حق  حهكو 
 :من الدراسات املرجعية االستفادة
حدااا  يو    نااا  ياااد دااار عااا ت ااااهع  حد  سااا   وفق ااا حم   يااا يدضاااق مااال  ح ااا ت  حسااا ب  حجد  سااا            

ودبا يل فا    دفا  يدرف وف  ضوا م   ش    إحي   حد  س    حم   يا  مال نقا   إح   ت ردثإ    ه  مل  ت
 تسا   ح جميا  و حمنه يا   حبر يا  فا   حنقا    "ال  حة "  ساد ج إ     ااد   ومدغيا    دجا   حد  سا  ف 

 : حد حي 
  درديد موضو   حد  س   حر حي  و حهد  منه. 
   (.وصف  حمنهج  ح) حر حي درديد  حمنهج  حمن سل ح بي    حد  س 
  درديد  ح ين  و  يق    دي  ا  ور مه. 
  درديد وس     مق بي ن    حد  س   حر حي. 
    و اد    حد  س   حر حي  دس  ع درديد  نسل  حم  ح     إلرص  ي  بم  يدن سل مق  بي. 
  ي ع ت ومن يش  ند  ج  حد  س   حر ح ف  ددعيرمل ند  ج دج   حد  س     عسدف د. 

 :إجراءات البحث
 :   منهج البحث

  ع دم عي  ح زح  " و حه  يوف  فهم   عل(  حد  س    حمسري )سد در  حب رث  حمنهج  حوصفا    
-COVID).كو ون   حمسد ديل عج   تندي   حصري  فا د     ر  في و  د حنفسا حجمد دكمنبئ حألمل 

دو   رثكم  ا  حد   ف  د  ح ين  دول  ل يكول حجب ؛ ريث يقور اه   حمنهج بد  س  مدغي     حبرث (19
 .(495: 43)فا ضب   حمدغي    موضو   حقي  

 : جمتمع البحث
نااا د  ( 35)بو يااق  تندياا   حصااري  بمر فداا  دمياا    حمداا دديل عجااا  يداانح  م دمااق  حبرااث ماال

 (. ح ديد ف ف  سكو ف  سكند ي  مدين  دمي    ح ديد  فمدين  دمي  )ندي دم ج  بن صر 
 : عينة البحث

ااا  دااا  ااااهع  حدااا و   مااا     فااااعينااا   حبراااث مااال مفااا د    حم دماااق    ديااا  عمجيااا    اادد    حااازر ا م 
  Google Drive"  و ةل دراية "عتة   Googleمقا يي   حد  سا  ب ساد د ر نما هح  بد بيا  ال  ح 

ساو ا  ب ساد د ر وحجمدا دديل عجيها  و جال مانهر نشا ع  ف(31)م فا - ومل  ر إ س    ح  ب  حألندي   حصاري  "Facebook " و داااااا  آل"  و"Whatsappريااااااث ياااااا ر  حمفروصاااااايل بإ ساااااا    سااااااد  ب دهر عجاااااا   ؛
ه    ا بق عماد  ندا    تل يد در   دي   عين   حبرث ب  يقا  و  ند ن ف حمق يي  ب د د ب ده  مل  ال   إل  د ااا  صاا وب  م    شاا    إحاا  رقيقاا     ند ناا إلم داار  حكد باا    حمنه ياا   حداا  دن وحاا  مساانح   ح يناا   عباا  

 حمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري   ؛ ريااث دم جاا  عيناا   حبرااث ماال(2) تند ناا  درديااد عيناا  عشااو  ي  عباا 
ف نااا د  صااار ( 35)مااال فإنااا ث ف(935)هكاااو  ف(493)فمدااا دد( 546)و حبااا حا عاااددارف بمر فدااا  دميااا  

م رجا   حم  اقا  و حشاب ل : اما  در دقسيمهر إح  ف ديل عما يديل ف(ع م   52 -36)د  ور   عم  ار م  بيل
 (.3) دو  (54()52 -41)ف وم رج   حنضج ومندص   ح م  مل(92 -36)مل

 
 



 (635=ن)              توزيع أفراد عينة البحث وفًقا للمتغيرات الديمواغرافية (:1)جدول
 االمجالي النسبة العدد لعينة البحث احلالية املتغريات الدميوغرافية

 النوع

 %95.95 123 ذكر

915 

 %11.33 239 أنثي

الفئة العمرية )العمر 

 (املستهدفة

 %53.19 125 (.91() 25-35) املراهقة والشباب

915 

 %19.52 212 (.91() 95-11)النضج ومنتصف العمر

 البيئة اجلغرافية

 %12.91 229 حضر

915 

 %92.15 119 ريف

 األندية الصحية

Donuts sport and fitness 25 1.99% 

915 

Healthy Nile view gym 19 9.15% 

Sky gym 25 9.13% 

Popeye's gym 15 5.22% 

My gym 22 9.11% 

For you gym 11 9.53% 

Alamrekeen gym 13 9.29% 

Balance gym 12 9.52% 

Big gym (اسكندرية اجلديدةب) 32.92 55% 

City Gym (فارسكورب) 5.93 93% 

Dody center  (فارسكورب) 5.21 92% 

 %1.99 25 جيم مصطفي لآ

Mc2 gym & cafe 12 9.52% 

Extreme gym 25 9.13% 

Fitmap gym 23 1.52% 

ف و حنساب   حصاري  بمر فدا  دميا  حألنديا  يدضاق دوصاي  عينا   حبراث وفق ا  ( 3)ومل  ال   ادو 
 . حم وي  مل  حم دمق

 :أدوات مجع البيانات
  :دو  ف وا  ت ملم موع    عج   حبرث  مق  حبي ن    حمد جق  بههف   ال  ح   عدمد 
 .(ر9191) حصري  بمر فد  دمي   دي  حمنص    عحكد وني  حألن -
 .Internetف و حشبك   ح  حمي  حجم جوم    حم   ق  ح  بي  و ت نبي  -
ف "De Jong Gilerveld 1990"" د   ونااا  ي فجااد" إعااد د  ح زحاا   ع دم عياا مقياا    -

 (.2)م ف  ف(93)(3221د  يل ع د  عبد هلل ) "Van Tilbyrg"" ف ل ديجبو ح"و
 (.3)م ف  . حب رث إعد د –  تمل  حنفس مقي    -

" فـا  تيلبـور "، و "De Jong Gilerveld 1990 "" دى جونغ جريفلد"ـمقياس العزلة اإلجتماعية ل
"Van Tilbyrg" ( 0991 عادل عبداهللتعريب) 

 :املقياس وصف: أوالً 
فةة   "، و"De Jong Gilerveld "" د   ونةةج  يرفتةةد" عااد اااه   حمقياا   فاا   تصاا  

حكاا  يسااد يق  حفاا د  ل   ع دم عياا مقياا    ح زحاا  صاامر و ، (0221)سةةن  "Van Tilbyrg"" يت ةةور 
 .يقدر دق ي    عل د    ش و ع ب ح زح  عل  آل  يل و ن ف ت م د  دو صج  م هر

يدضامل ااه   حمقيا   و ار مق  حف    ح م ي  ح ين   حبراثف اه   حمقي   تن  يدال ال  ح و سد در 
 حفاا د وماا  ي باا ع ماال ورااد ف وماادع دقييماا  ح زحداا  عاال عباا     دقااي   ح زحاا   ع دم عياا  وفق اا  حماا  يد كاا  

ح باا     صاانف  فااا  حف ااا    آل اا يل و ن فاا ت م ااد  دو صااج  م هااارف فهااو يردااوع عجااا م موعاا  مااال  
 ع ادال   -فقاد  حصارب  -مش ع   حر م ل  حم دب   بب ت  حمو ي   حمشاكج   - حر م ل  حشديد ): حد حي 

د  ماا ر كاا  منهاا  عباا    يو اا(41)ف ويداانح  اااه   حمقياا   ماال(د إي ماا  عالياا   ه   مغاازع وااا -باا ت  يل
ا ) مس    دي     ا   دن اهف (مو ف  بشد ف مو ف  بد    م قوح ف مد ددف   فات إحاا راد ما ف   فات دم م 

 -32 -36 -7 -5-3)ب ساااد ن ا  ح بااا      حدااا  درمااا    يااا ر عجاااا  حداااو حاف( 3-9-4-3-5) حاااد    



ودااد   ف(391-1)داا  و   حد  اا   حكجياا  حجمقياا   باايلوبااهح  د  حدااد يجفف فددبااق عكاا  اااه  (41 -96 -95
 . حف د ب ح زح   ع دم عي  و ح ك  صريق  حد     حم دف   عجا   دف   م د  إرس  

ا
ً
 :التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس قيد البحث: ثاني

 (:االجتماعية قياس العزلةمل:)معامالت الصدق
للتحقق من مدى مالئمة مفردات مقياس العزلةة  اةاا الحا ةت بتقحيةق المقيةاس يلة  يي ةة  :الداخليصدق االتساق 

 (.2)جدول  (05)استقاليية اوامها

 (21= )                         اإلجتماعية أبعاد مقياس العزلة بين معامل االرتباط(: 2)جدول
الحرم    مسم  ال  د م

 الشديد
ف د 

 المحي ي 
المر      الحرم  مش عر 

    ض المواق  المشكت 
االو ال  
   آلوري 

اق م  عالق ت 
 ذات مغ  

 *14227 *14022 *14727 *14220  الحرم   الشديد 0
 *14022 *14222 *14200   ف د المحي ي  7
المر        ض  مش عر الحرم   0

    المواق  المشكت 
14722* 14022* 

 *14220     االو ال    آلوري  2
      اق م  عالق ت ذات مغ   2

 14722=  (1412)م نوي  قيم  ر ال دولي  عند* 
 (21= )        االجتماعيةأبعاد مقياس العزلة معامل االرتباط بين قيم : (3)جدول

 قيمة ر مسم  ال  د م
 *14202 الحرم   الشديد 0
 *14272 ف د المحي ي  7
 *14200 المواق  المشكت المر        ض  مش عر الحرم   0
 *14220 االو ال    آلوري  2
 *14220 اق م  عالق ت ذات مغ   2

 14722=  (1412)م نوي  قيم  ر ال دولي  عند* 
 :معامالت الثبات: ثانيًا

وتعتمد هذه القريقةة  للمقياس والدرجة الكليةعوامل لحساب الثحات معامل ألفا كرونحاخ لل ستخدا الحا تا

 (.4)جدول  المستخدا المقياسيل  مدى تجانس درجات 

 (21= )                     اإلجتماعيةلثبات أبعاد مقياس العزلة  Alphaقيم معامل ألفا (: 4)جدول
 قي  م  مل ألف  مسم  ال  د م

 *14002 الحرم   الشديد 0

 *14277 ف د المحي ي  7
 *14027 المر        ض المواق  المشكت  مش عر الحرم   0
 *14722 االو ال    آلوري  2
 *14221 اق م  عالق ت ذات مغ   2

 14722=  (1412)م نوي  ال دولي  عند (ر) قيم * 
 (:الباحث /من إعداد)مقياس األمن النفسى

 : دمياطاألمن النفسى للمرتددين على األندية الصحية مبحافظة  خطوات بناء مقياس: أوالً 

األمةن ال فسة  للمتةرددين يلة  األنديةة ال ةحية بح اء مقيةاس الباحث ف  ضوء أهداف الححت ااا 

 :متحًعا الخقوات التالية   بمحافظة دمياط
 :باألمن النفسىمراجعة األطر النظرية والدراسات املرتبطة 

 ال فسة األمةن يل  العديد من المراجة  العلميةة التة  ت اولةض موضةوع الحا ت   طالعامن خالل 

أسممم ا   :مجةةةال يلةةةس الةةة فس ب ةةةفة يامةةةة  ويلةةةس الةةة فس الرياضةةة  ب ةةةفة خا ةةةة  مثةةةل دراسةةةة فةةة 



جهما  عاومو   ودراسة، (تعريب عبد الرح ن العيسوى)ل اسلوومقياس األمن ال فس  ، (3)(م9102)عفيفى

ودراسةةة ، (م9109) غممدا  نعيسمم  ودراسةةة ،(م9102)جممالا هأميممر  ودراسةةة ، (م9113)الخضممرى

عبمد العييمي  دراسةةو ،(م9102)المدلي  وخخمرو فهد  ودراسة ،(م9103)زينب وقير وتحي  عبد العال 

 .(22()22)(47()44()0( )7()20) .(م9102)الغامدى
من النفسي للمرتدي ن على األندية الصحية يف ظل جائحة فريوس األحتديد األبعاد املقرتحة ملقياس 

 :(COVID-19)كورونا املستجد
  للمراجة  العلميةة والدراسةات بعمةل مسةم مرجعة الباحمثاألساسةية للمقيةاس اةاا  األبعةادلتحديد 

ف  مجةال يلةس الة فس يامةة  وفة  مجةال يلةس الة فس الرياضة  وأبعاده المرتحقة  باألمن ال فس المرتحقة 

 (.2)مرفق – الخ ائص المميزة لهأهس بهدف التعرف يل  خاً ة  وذلك 

تةس  أبعةاد  (8)يةدد ين وجودلمقياس األمن ال فس   األبعاد حديد أهسلت  اد أسفر المسم المرجعو

 بُعةد -االجتمةاي  االسةتقراربُعةد  -بُعد الرضا ين الحياة :)كالتال   ا وفق نسحتها المئوية وهترتيحها ت ازليً 

 الشةةعور بُعةةد-ال فسةية اآلالا مةةن التحةرر بُعةةد-بالحة  الشةةعور بُعةةد-ال فسةية ةالقمأني ةة بُعةد -بةةاألمن الشةعور

 (.االجتماي  التقدير بُعد-بال فس والثقة بالكفاءة
 اسةةتمارة  وتةةس يرضةةها فةة  األمةةن ال فسةة ب ةةيا ة تعريةةي دايةةق لكةةل أبعةةاد  الباحممثواةةد اةةاا  

 العةةاا  مجةةال يلةةس الةة فس  فةة المحكمةةينمةةن السةةادة   (44)يلةة  يةةدد  (3) (2)مرفةةق – ى رأ اسةةتقالع

 األمةةن ال فسةة أبعةةاد بهةةدف تحديةةد درجةةة أهميةةة وذلةةك   (.4)مرفةةق –   الرياضةةومجةةال يلةةس الةة فس 

 .أهميتها أبعاد يرون ىوإضافة أ  للمترددين يل  األندية ال حية

بعض األبعاد لمةا يل   اتفااهستو ل إل   المحكمينالسادة بعرض األبعاد يل  الباحث وبعد اياا 

بحساب ال سحة المئوية لموافقةة الحا ت ااا   مترددين يل  األندية ال حيةتشكله من أهمية بالغة ف   ياة ال

 (.3)بمرفق –وضم  كما هو ماألمن ال فس  للمترددين يل  األندية ال حية ول أبعاد  المحكمين
 :حتديد املفهوم النظرى اإلجرائى لألبعاد املقرتحة

يل  القراءات ال ظرية والدراسات المرتحقة تس وض  تعريفات إجرائيةة لببعةاد  االطالعمن خالل   

 (.2)مرفق –كما ه  موضحة ف    األمن ال فس  للمترددين يل  األندية ال حيةالمقتر ة لمقياس 
 :املقرتحة على السادة احملكم نعرض األبعاد 

تس يرض األبعاد المقتر ة يل  مجموية من السادة المحكمين المخت ين فة  مجةال يلةس الة فس 

محكًمةةةا  وذلةةةك خةةةالل الفتةةةرة مةةةن األ ةةةد ( 44)ويةةةددهس الرياضةةة   وفةةة  مجةةةال يلةةةس الةةة فس العةةةاا  

األهمية ال سحية لكل بُعد مةن   وذلك لتحديد (ا44/4/2525)  إل  الخميس الموافق(ا0/4/2525)الموافق

 (.3)هذه األبعاد مرفق
 وفًقا آلراء المحكميناألمن النفسي  أبعاد مقياس(: 6)جدول

 (65= ن)                                                                                                                                                                           

 األبعاد م
األهمية  غير موافق موافق

 % ك % ك النسبية
 %011 %1 ةةة %011 00 الحياة عن الرضا ُبعد 1
 %011 %1 ةةة %011 00 اإلجتماعى اإلستقرار بُعد 2
 %22،22 %22،22 2 %22،22 2 ُبعد الشعور باألمن 3
 %21،21 %2،12 0 %21،21 01 النفسية الطمأنية بُعد 4
 %22،22 %22،22 2 %22،22 2 ُبعد الشعور بالحب 6
 %72،72 %20،20 2 %72،72 0 ُبعد التحرر من اآلالم النفسية 5
 %21،21 %2،12 0 %21،21 01 بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور بُعد 7
 %21،21 %2،12 0 %21،21 01 اإلجتماعى التقدير بُعد 8

الموافقةةةة لببعةةةاد جةةةاءت ب سةةةحة تتةةةراو  مةةةا  تتكةةةراراأن :   يتحةةةين(0)ن خةةةالل دراسةةةة جةةةدولومةةة

األمةةةن ال فسةةة    وذلةةةك وفقًةةةا آلراء السةةةادة المحكمةةةين  ةةةول أبعةةةاد مقيةةةاس %(455)إلةةة  ( %52 25)بةةةين

اةةاا  بُعةةدلكةةل  يةال سةةح ألهميةةةوا أبعةةاد المقيةةاس ولتحديةةد   ( ةةدا المحكمةةين)للمتةةرددين يلةة  األنديةةة ال ةةحية

مقياس األمةن ال فسة  للمتةرددين يلة  األنديةة ألبعاد لكل من ال سحة المئوية   بحساب المتوسط الحسابالحا ت 

بحساب األهمية  الباحثوااا    ول أبعاد المقياس السادة المحكمينل سحة المئوية لموافقة ا لوفقً   وذلك ال حية

 : المقياس بالقانون التال ألبعاد لموافقة المحكمين ال سحية



 311×عدد  حمركميل  حمو فقيل عج   حسم   = تامي   حنسبي  حجسم  
  ح دد  حكج  حجمركميل                            

فةةأكثر  وبالتةةال  %( 85)واةةد إرت ةة  الحا ةةت باألبعةةاد التةة    ةةلض يلةة  أهميةةة نسةةحية اةةدرها

الحا ةت يلة   اسةتقر  وبةذلك %(85)نسةحة مئويةة تتعةدىأبعةاد   ةلض يلة  ( 0)تو ل الحا ت إل  يةدد

 الجةدول  حةين فةمُ  فقُا لمةا هةوو وذلك األمن ال فس  للمترددين يل  األندية ال حية مقياس أبعاد ل( 0)يدد

 .(0)راس
من أن  ،(م0222)ومح د نصر الدين  ضوا  ى،مح د حسن عالو هويتفق ذلك م  ما يشير إلي

ا لبهميةةة ال سةةحية لكةةل توزيةة  أيةةداد العحةةارات الخا ةةة بالمقيةةاس وفقًةة  فيةةد فةةتُ  للسةةمات األهميةةة ال سةةحية

  .(457:34)سمة
 :وضع العبارات املقرتحة حول كل بعد من أبعاد املقياس

ف  ضوء الفهس والتحليل ال ظرى الخاص لكل بُعد تس إيداد و يا ة العحارات تحض كةل بُعةد مةن 

 -يحةارة ( 22)أبعةاد  ويةدد( 0)ال ورة األولية للمقياس مةن يةدد   يت تكونض طحيعتهاألبعاد كٌل  س  

 (. 0)مرفق

 : ىعند صياغ  العبا ات ما يلالباحث وقد  اعى 

 .ستخداا يحارات مركحةإعد ين الحُ  -

 .عدأن تتسق العحارات م  مفهوا الحُ  -

 .أن تكون العحارات واضحة ومفهومة -
 .النفسى للمترددين على األندية الصحيةاألمن العبارات المقترحة ألبعاد مقياس (: 5)جدول

األمن ال فسة  للمتةرددين يلة  األنديةة ألبعاد مقياس يدد العحارات المقتر ة :   يتحين(2)دراسة جدولومن خالل 

 .ال حية

عد على احملكم ن للتحقق من الصدق املنطقى للمقياس
ُ
 :عرض العبارات اخلاصة بكل ب

بعرض المقياس ف   ةورته األوليةة يلة  المحكمةين  وذلةك خةالل الفتةرة مةن األ ةد  الباحثااا 

–  واةةد طُلةة  مةةن المحكمةةين مةةا يلةة  (ا35/4/2525)إلةة  الخمةةيس الموافةةق( ا42/4/2525)الموافةةق

 (:0)مرفق
 .مدى م اسحة العحارات لكل بُعد -

 .مدى سالمة  يا ة العحارات المقتر ة -

 .انتماء العحارة بالحُعد -نفسه مدى ارتحاط كل يحارة بالحُعد  -

ألمن ال فس  للمترددين يلة  االموافقة أو الحذف أو التعديل أو إضافة يحارات أخرى تُعحر ين  -

 .األندية ال حية
ا آلراء احملكم ن األمن النفسى للمرتددين على األندية الصحيةمقياس عبارات (: 7)جدول

ً
 وفق

 (11= ن) 
نسبة  غير موافق موافق العبارةرقم  نوع العبارة األبعاد م

 حالة العبارة الموافقة

الرضا عن  1
 الحياة

 تقبل % 011 1 00 0 إيجابى

 تقبل % 011 1 00 9 سلبى

 تقبل % 10،10 9 2 3 ايجابى

 تقبل % 011 1 00 2 ايجابى

 تقبل %21،21 0 01 2 ايجابى

االستقرار  2
 االجتماعى

 تقبل %21،21 0 01 0 سلبى

 تقبل % 10،10 9 2 9 سلبى

 تقبل % 011 1 00 3 سلبى

 تقبل % 011 1 00 2 ايجابى

 تقبل % 10،10 9 2 0 ايجابىالطمأنينة  3

 عدد العبارات المقترحة لكل ُبعد الُبعد م
 2 بُعد الرضا عن الحياة 1
 2 بُعد االستقرار االجتماعي 2
 2 النفسية الطمأنية بُعد 3
 2 بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور بُعد 4
 2 اإلجتماعى التقدير بُعد 6

 22 المجمـــوع



 تقبل % 011 1 00 9 ايجابى النفسية

 تقبل % 011 1 00 3 سلبى

 تقبل % 29،29 3 1 2 ايجابى

 تقبل %21،21 0 01 2 سلبى

 تقبل %21،21 0 01 2 ايجابى

4 
الشعور 

بالكفاءة 
والثقة 
 بالنفس

 تقبل %21،21 0 01 0 سلبى

 تقبل % 011 1 00 9 ايجابى

 تقبل % 011 1 00 3 ايجابى

 تقبل %21،21 0 01 2 ايجابى

 تقبل %21،21 0 01 2 سلبى

 تحذف % 32،32 2 2 2 ايجابى

التقدير  6
 االجتماعى

 تقبل % 011 1 00 0 ايجابى

 تقبل % 29،29 3 1 9 سلبى

 تقبل % 011 1 00 3 ايجابى

 تقبل % 011 1 00 2 ايجابى

 تحذف % 22،22 2 2 2 ايجابى

وب د ع ت  ح ب      ح  ص  بك  ب  د عج   حس د   حمركميل حجدرق    (2)وم  والل دراس   دول
ف وياد %(311)ف إحا (%46ف46)حج ب     م  بيلد  و   حنسب   حم وي  : ف يدبيلمل  حصد   حمن ق   حجمقي  

 (. 936ف 375: 44)ف فنك  %(71)ب ح ب      حد  رصج  عج  نسب  م وي  يد ا   حب رث   دض 
 .فسى للمترددين على األندية الصحيةاألمن الن العبارات الُمستبعدة لمقياس(: 8)جدول

العدد المبدئى  األبعاد م
 للعبارات

أرقام العبارات 
 استبعادها التى تم

عدد العبارات 
 العدد النهائى للعبارات المستبعدة

 2 - - 2 الحياة عن الرضا 1
 2 - - 2 االجتماعى االستقرار 2
 2 - - 2 النفسية الطمأنينة 3
 2 0 2 2 بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور 4
 2 0 2 2 االجتمعاى التقدير 6

 72 7 - 72 اإلجمالى

األمةن ال فسة  أراةاا العحةارات المسةتحعدة السةتمارة مقيةاس :   يتحةين(8)ومن خالل دراسة جدول

 .للمترددين يل  األندية ال حية

أن يةدد (  ةدا المحكمةين)  والخةاص بالعةدد ال هةائ  للعحةارات لكةل بُعةد(8)ويت م من جةدول

دد الكلة  مةن العة%( 2.8)يحةارة ب سةحة( 2)العحارات الت  تس استحعادها من ال ورة األولية للمقيةاس يةدد

يحارة  ومن ثس يكون يدد العحارات الُمستخل ة للمقياس من وجهةة نظةر السةادة ( 22)للعحارات وهو يدد

 . من العدد الكل  لعحارات المقياس%( 23.4)يحارة ب سحة مئوية ادرها( 27)المحكمين يدد

وفةق  بُعةدبتعديل  يا ة بعةض العحةارات الخا ةة بكةل  الباحث ااا المحكمينم   التوا لوبعد 

 .(2)الجدول راس  ويت م ذلك ف المحكمين آراء 
مقياس األمن النفسى للمترددين على األندية في أبعاد تم تعديل صياغتها  ىالعبارات الت: ( 2 )جدول

 المحكمينا آلراء وفًق ،الصحية
رقم   األبعاد  م

 العبارة بعد التعديل العبــــارة العبارة

 (الثانى)البعد 1
 االجتماعىاالستقرار 

 .وال رقب الحذر م  ح ل  فل أعي  .والرغ   فل الهروبأش ر   لهتع والوو   3
 .المر  رو  اآلوري  عت  أاف  .   عالدالمر  و  رو   اآلوري أحي   6

 (الثالث)البعد 2
 النفسية الطمأنية

 .الوقت هذا فل مر ف   م نوي     أ  أش ر .روح  الم نوي  مر ف   2
 .ال  ئح   ت  ظل فل أسر   أفراد مؤا رط اف  د .أسر   أفراد إه م   اف  د 3

يت م أرااا العحارات الت  تس تعديل  يا تها داخةل كةل بُعةد مةن أبعةاد المقيةاس تحًعةا آلراء ( 2)ومن خالل جدول

 .  السادة المحكمين

 

 

 



 :األمن النفسى للمرتددين على األندية الصحيةمقياس 
( 8)ال ورة ال هائية لعحارات المقياس   يت تس ترتي  العحارات وفقًةا لمةا ورد بجةدولبإيداد الحا ت ااا 

 (. 8)مرفق –  (2)مرفق –يحارة ( 27)أبعاد  ويدد( 0)وتكونض من يدد
 وفًقا لألبعاد األمن النفسى للمترددين على األندية الصحيةأرقام عبارات مقياس (: 15)جدول

 العدد النهائى للعبارات بالمقياسأرقام العبارات  األبعاد م
 6 (.2_70_02_00_0) الحياة عن الرضا 1
 7 (.72_72_77_02_07_2_7) االجتماعى االستقرار 2
 5 (.70_02_00_72_2_0) النفسية الطمأنينة 3
 6 (.72_02_02_2_2) بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور 4
 4 (.71_02_01_2) االجتماعي التقدير 6

 27 المجموع

األمةن ال فسةة  للمتةرددين يلةة  يوضةةم أراةاا العحةةارات فة   ةةورتها ال هائيةة لمقيةةاس ( 45)وجةدول

ف  ظةل المترددين يل  األندية ال حية بمحافظة دمياط    وفقًا لكل بُعد  والت  تس تقحيقها يل األندية ال حية

 .وناكورفيروس جائحة 

 :درجة االستجابة على املقياس
للمقيةةةةةةاس لحسةةةةةةاب درجةةةةةةة االسةةةةةةتجابة  الثالثةةةةةة  ميةةةةةةزان التقةةةةةةدير باسةةةةةةتخدااالحا ةةةةةةت واةةةةةةاا 

درجةات   2=ت قحق أ يانًةادرجات   3= ت قحق دائًما) : كالتال ( لمترددين يل  األندية ال حيةا)للمفحو ين

-23-43-42-45-7 -2-4-2)باستث اء العحارات الت  تحمل أراااللعحارات االيجابية    درجات 4=ال ت قحق

  مةن ال فسة ن وجةود م ةدر ب ةورة كحيةرة جةًدا لبية( 3) يت تُعحر الدرجةة فتتح  يكس هذا التدريج  (24

يةن   (4)  وتًعحةر الدرجةةلبمةن ال فسة  متوسةقةب ورة لبمن ال فس  وجود م در  ين( 2)وتُعحر الدرجة

ميةزان  اسةتخدااكةذلك فةإن و  المتةرددين يلة  األنديةة ال ةحيةلةدى  ةاليلةبدرجةة  لبمن ال فس وجود م در 

للتعحيةر بداةة يةن  (لمترددين يل  األندية ال حيةا) ينلمفحوا واستجابة تتالءا مسا ة  يعق ثالث التقدير ال

  وأكثر م اسةحةً الو ول إل  تقييس أكثر داة للسمات المقيسة  ف سايد الحا تلكل فقرة ويُ  سومشايره سسلوكه

درجةة كحةد   (27)درجةة كحةد أا ة   و  (84)للمقيةاس مةا بةينوتتراو  الدرجة الكليةة   .(405:2)لعمرهس

ان الخماسةة  أدنةة  للمقيةةاس  ولحسةةاب الحةةد األا ةة  والحةةد األدنةة  للمقيةةاس ككةةل فةة   الةةة اسةةتخداا الميةةز

 : التال باستخدااللدرجات ااا الحا ت 
  4× عدد  ح ب      حكجي  حجمقي   =  حرد  تيص  حد      حمقي   كك 

   3× عدد  ح ب      حكجي  حجمقي   =  حد      حمقي   كك   حرد  تدن 
والدرجات الكلية  األمن النفسى للمترددين على األندية الصحية، مقياس الحد األقصى والحد األدنى لدرجات أبعاد (: 11)جدول

 للمقياس
 

 الُبعد م
 العبارات

 الحد األدنى الحد األقصى
 السلبية اإليجابية

 2 02 0 2 (.الحياة عن الرضا)األول  الُبعد 1
 2 70 0 2 (.االجتماعى االستقرار) الُبعد الثانى 2
 2 02 7 2 (.النفسية الطمأنينة)الُبعد الثالث 3
 2 02 7 0 (.بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور )الُبعد الرابع 4
 2 07 0 0 (.االجتماعي التقدير)الُبعد الخامس 6
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األمةن ال فسة  أبعاد مقيةاس الحد األا   والحد األدن  لدرجات :   يتحين(44)خالل دراسة جدولومن  

  لتةالالحد األا   والحد األدنة  لةدرجات أبعةاد المقيةاس اةاا الحا ةت باولحساب  للمترددين يل  األندية ال حية 

 :للدرجات ثالث الميزان ال استخدااف   الة 

   لحساب الحد األا   لدرجات أبعاد المقياس اإليجابية كالتال : 

 (.4× يدد العحارات السلحية ( + )3× يدد العحارات االيجابية )

   لحساب الحد األدن  لدرجات أبعاد المقياس السلحية كالتال: 

 (. 4× يدد العحارات االيجابية ( + )3× يدد العحارات السلحية )

 (:من إعداد الباحث)البحثملقياس األمن النفسى قيد من اخلصائص السيكومرتية  التحقق
 : ايد الححت  وه  مقياس األمن ال فس بعدة طرا لحساب  دا  الباحثاستعان 

   .  دا المحتوى -



 .  دا المحكمين -

 .الداخل  االتساا دا  -

 (مقياس األمن ال فس ل:)معامالت ال دا: أوالً 

للتحقق من مدى مالئمة مفردات مقياس السةعادة ال فسةية  اةاا الحا ةت  :صدق االتساق الداخلي -

 (.42)جدول  (05)بتقحيق المقياس يل  يي ة استقاليية اوامها

 (21= )أبعاد مقياس االمن النفسي                          بين معامل االرتباط)(: جدول -

االس  رار  الرا  ع  الحي ط مسم  ال  د م
   لكف  ط الش ور ال مأنين  اال  م ع 

   لنف  والن  
ال  دير 
 اال  م ع 

 *14222 *14021 *14200 *14212  الرا  ع  الحي ط 0
 *14221 *14202 *14221   االس  رار اال  م ع  7
 *14202 *14212    ال مأنين  0
 *14212       لنف  والن     لكف  ط الش ور 2
      ال  دير اال  م ع  2

 14722=  (1412)م نوي  قيم  ر ال دولي  عند*  -
 (21= )أبعاد مقياس االمن النفسي                         معامل االرتباط بين قيم : (13)جدول

 قيمة ر مسم  ال  د م
 *14222 الرا  ع  الحي ط 0
 *14221 االس  رار اال  م ع  7
 *14270 ال مأنين  0
 *14202   لنف  والن     لكف  ط الش ور 2
 *14212 ال  دير اال  م ع  2

 14722=  (1412)م نوي  قيم  ر ال دولي  عند*  -
 :معامالت الثبات: ثانيًا

وتعتمد هذه القريقة يلة   للمقياس والدرجة الكليةعوامل استخدا الحا ت لحساب الثحات معامل ألفا كرونحاخ لل

 (.44)جدول ستخداالمُ  المقياسمدى تجانس درجات 

 (21= )لثبات أبعاد مقياس االمن النفسي                       Alphaقيم معامل ألفا (: 14)جدول -
 قي  م  مل ألف  مسم  ال  د م
 *14217 الرا  ع  الحي ط 0
 *14222 االس  رار اال  م ع  7
 *14202 ال مأنين  0
 *14022   لنف  والن     لكف  ط الش ور 2
 *14272 ال  دير اال  م ع  2

 14722=  (1412)م نوي  قيم  ر ال دولي  عند*  -
 :تطبيق البحث

 Google" جوجممل   ايمم "يلةة   Google تقحيةةق مقةةاييس الدراسةةة بإسةةتخداا نمةةاذ بالباحممث اةةاا  -
Drive   وللمتةرددين يليهةا وطلة  مة هس نشةره (45)مرفةق -ومن ثس إرسال الةرابط لبنديةة ال ةحية  

   يةةةت اةةاا المفحو ةةةين بإرسةةةال Whatsapp" واتةةس آب"و أ "Facebook" باسةةةتخدااسةةواًء 

 الثالثةةةاءوذلةةةك خةةةالل الفتةةةرة مةةةن  اسةةةتجاباتهس يلةةة  المقةةةاييس بعةةةد تعحئتهةةةا مةةةن خةةةالل األنترنةةةض 

  والفتةرة ةاالسةتقاليي  وذلةك يلة  العي ةة (ا44/0/2525)إل  الخميس الموافق( ا0/0/2525)الموافق

 -   وذلك يل  العي ةة األساسةية(ا48/2/2525)الخميس الموافقإل  ( ا47/0/2525)من األ د الموافق

  (.8)مرفق -  (7)مرفق



بت ةحيم المقياسةين ور ةد وجدولةة الةدرجات الخةاا وإيةدادها للمعالجةة اإل  ةائية وفقًةا  ا الحا ةتثس اا -

  (.8)  مرفق(7)مرفق -لمفتا  الت حيم الُمَعدَّ لذلك 

 :املعاجلات اإلحصائية
الدراسة برنامج الحزا اإل  ائية  هالمعالجات اإل  ائية للحيانات األساسية داخل هذ  ف الحا تستخدا اُ 

مسةةتعي ًا   (20)اإل ةةدار Statistical Package For Social Science (SPSS)للعلةةوا االجتماييةةة

 :بالمعامالت التالية
 (.Pearson Correlation Coefficient)بي سول   دب  م  م   .3

   (.Cronbach's alpha) ب    حف  ك ونب خ م  م  .9
 . حدك      و حنسب   حم وي  .4

  حد     حدقدي ي  .3
 .قدي ي  حنسب   حد .5

 . حرس ب   حمدوس  .6
 (.Cross Tabulation(.) ح د و   حمدق    )حج ين    حمسدقج  9ك  .7
 .(T.test)  دب   .3

 :عرض وتفسري ومناقشة النتائج

  :التساؤل األول عرض نتائج

بعةةرض وتفسةةير وم ااشةةة ال تةةائج التةة  تةةس التو ةةل إليهةةا والخا ةةة باإلجابةةة يلةة   الباحممثسةةوف يقةةوا  

وذلةك مةن خةالل الجةداول  ،."ما   ج  العيل  االجت اعي  لدى ال تر يين على األندي  الصمحي   "التساؤل األول 

 (.42) (48) (47) (42) (40)أرااا
 2الوزن النسبي وقيمة كاالتكرارات والمجموع التقديري و(: 16)جدول

 (635=ن(          )الحرمان الشديد)الستجابات عينة البحث فى المحور األول                    

 العبارات م

 التكرارات
 الدرجة

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

موافق  2كا
 بشدة

موافق 
بدرجة 
 معقولة

 متردد
أرفض 

 إلى حد ما

أرفض 
 تماما

 17.88 22.29 8780 18 19 70 871 801 .وجد لى صديق حميمي 6

 837.19 81.17 8331 881 701 18 77 81 .أشعر أننى مرفوض من اآلخرين 21

 77.91 91.91 8970 808 801 881 831 70 .يوجد هناك من يشغل نفسه بى وبأموري 21

21 
أشعر كأننى أعيش فى فراغ اجتماعى دون وجود 

 .أى إنسان من حولى
881 883 873 889 37 8171 11.70 18.70 

 98.79 13.18 8783 19 800 71 878 807 .لدى فى الواقع أصدقاء حقيقيين بمعنى الكلمة 12

 13.77 11.73 8779 71 10 17 877 888 .أتوقع أن أنال دائًما إهتمام أفراد أسرتى 12

12 
أجد فى الواقع الشخص المناسب الذى يشاركنى 

 .وأحزانىأفراحى 
808 889 11 801 19 8171 17.93 81.81 

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
والمتمثلةةة فةة  العحةةارات  "الحرممما  اليممديد"أن ال سةة  المئويةةة لحُعةةد ( 40)يت ةةم مةةن الجةةدول 
تتجةه نحةو اإليجابيةة  ممةا يعكةد يلة  أنةه ( %28.25)وبين  ) %42.22)السابقة والت  تراو ض ما بين 

واةد جةاءت جمية  . مستوى مرتف  من العزلة االجتمايية للمترددين يل  األندية ال ةحية لهةذا الحُعةديوجد 
المرتحةةة األولةة  ب سةةحة ( 47)يحةةارات بعةةد الحرمةةان الشةةديد بمسةةتوى مرتفةة    يةةت أ تلةةض العحةةارة راةةس 

سةةحة تقديريةةة المرتحةةة األخيةةرة بةةين هةةذا الحعةةد ب ( 42)  بي مةةا ا تلةةض العحةةارة راةةس (%28.25)تقديريةةة 
(42.22%.) 

أنه وبسس  تفش  فيروس كورونا واضقرار جمي  ال ةاس محليًةا ودوليًةا للمكةو   الباحثويرى 
ف  الحجر الم زل   وبسح  اإلجهاد ال فس  الذى يسححه هذا الفيةروس للجمية  دون اسةتث اء مةن المتةرددين 
يلةة  األنديةةة ال ةةحية والمرضةة  واألسةةر المحجةةوزة فةة  م ازلهةةا وأفةةراد الريايةةة ال ةةحية و يةةرهس  

الدائس والخةوف مةن المجهةول   يةت أدى ذلةك القةارر لشةعورهس بةالفراع االجتمةاي  والشةعور  والتفكير
 .بالحرمان الشديد ونقص االهتماا والخوف والتهديد
فةة  أن زيةةادة واةةض الفةةراع  ،(م9112)حامممد زاممرا  وتتفةةق هةةذه ال تيجةةة مةة  مةةا أ ةةار إليةةه 

الشةةعور بالعزلةةة وتفةةك روابةةط األسةةرة والحرمةةان والةة قص مةةن الةةدخل المةةادى تةةعدى إلةة   اجةةة الفةةرد 
و عوره بانخفاض الرضا ين الحياة الذى يعتحةر مع ةًرا لسةعادته و ةحته ال فسةية واةد تقت ةر العالاةات 

 (.8)االجتمايية ويعيش ف  و ده ااسية



بةأن العزلةة االجتماييةة تعتحةر  ةكل متقةرف مةن  (9112)ويفر ومل ما  وف  هذا ال دد يشير
 (.388: 24)ات م  اآلخرين نتيجة يدا   ول تفايل إيجاب  كاف  االضقرابات ف  العالا

يلة  أن العزلةة االجتماييةة هة  سةلوب تج حة   ،(9112)سملي   ييمالا ويتفق ذلك م  ما أكدتةه 
انسحاب  يلجأ إليه الفرد كتعحير ين يدا تأالمه م  اآلخةرين المحيقةين بةه  أو بسةح  يجةزه يةن مواجهةة 

 (.42: 48)عدى إل   عوره بال قص والو دة والفراعالمشكالت الت  تعترضه  مما ي
 الستجابات عينة البحث فى  المحور الثاني  2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 15)دول

 (635=ن)(          فقد المحيطين)

 العبارات م
 التكرارات

 الدرجة
 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

موافق  2كا
 بشدة

موافق 
بدرجة 
 معقولة

 متردد
أرفض إلى 

 حد ما

أرفض 
 تماما

7 
يوجد هناك اتصال مباشر بينى وبين كثير من 

 . جيرانى فى ظل الحجر المنزلى
81 10 70 770 890 8700 88.77 733.87 

 89.79 91.71 8911 77 819 808 801 17 .أشعر بالحزن لعدم وجود صحبة من األصدقاء لى 1

 73.81 98.11 8878 17 818 881 11 91 .يبدى اآلخرون درجة عالية من الفتور والالمباالة تجاهى 88

 10.87 97.31 8808 887 818 11 13 98 .أشعر بالتجاهل من جيرانى 81

 79.37 11.79 8191 99 11 71 810 887 .أعرف أن دائرة معارفى وأصحابى محدودة للغاية 71

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعةد : يت م أن( 42)بدراسة جدول

واةةد تراو ةةةض ال سةةحة المئويةةةة لمفةةردات هةةةذا الحعةةد مةةةا " فقممد ال حيييمممين"متجهةةة إلةةة  اإليجابيةةة نحةةةو 

مرتفةةة  مةةةن العزلةةةة االجتماييةةةة ممةةةا يعكةةةد يلةةة  أنةةةه يوجةةةد مسةةةتوى %(. 22.20إلةةة  % 44.77)بةةةين

واد جاءت جمي  يحارات بعد فقةد المحيقيةين بمسةتوى مرتفة   . للمترددين يل  األندية ال حية لهذا الحُعد

( 2)  بي مةا ا تلةض العحةارة راةس %(22.20)المرتحة األول  ب سحة تقديرية ( 22) يت أ تلض العحارة راس 

 %(.44.77)رية المرتحة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقدي

أن هذه ال تائج تشير إل  أنه ف  ظل الحجر ال ةح  الم زلة  والةذى فرضةته كةل الباحث ويرى  

الدول والدولة الم رية ب فة خا ة أ ةحم العةالس كلةه فة   الةة إ ةالا مةن خةالل فةرض مجمويةة مةن 

المسةئولية فة  القيود م ها  لق كل األندية ال حية ووض  إجةراءات ا ترازيةة نستشةي مةن خاللهةا رو  

 .الحفاظ يل  سالمة المواطن من مختلي الجوان 

ومساهمة من المترددين يل  األندية ال حية ف  هذا الوضة  االسةتث ائ  كةان لزامةاً يلةيهس اقة  

" فيةروس كرونةا"االت ال المحا ر بي هس وبين الجيران واأل دااء ف  ظةل الحجةر الم زلة  تج حًةا لتفشة  

ويل  من يححون من أفراد يةائالتهس وأ ةداائهس وجيةرانهس  فكةان هةذا الشةعور  و فاظًا م هس يل  أنفسهس

 .له أثر واضم ف  العزلة االجتمايية لدى المترددين يل  األندية ال حية "فقد ال حييين"

إل  أنه فة  هةذه األث ةاء اةد أنتشةر المةرض يلة   ،(م9191)فاتن السكافىوف  هذا ال دد تشير 

د والعديد من الحلدان األخرى  مما تسح  ف  تفش  االلتهاب الرئةوى المعةدى نقاا واس  وسري  ف  ال ي

( ا2542)من األ خاص اللذين تأكدت إ ابتهس بالفيروس لعةاا%( 43)الحاد   يت تشير التقارير إل  أن

مة هس ويةتس  اليًةا م ة  انتقةال العةدوى %( 4)  وتةس يةال %( 2)يعانون من أيراض ت فسية  ةادة  وتةوف 

الحةةد مةن العةةدوى الثانويةةة مةةن خةالل االت ةةاالت الوثيقةةة بةةين المرضة  والعةةاملين فةة  مجةةال يةن طريةةق 

الرياية ال حية  وتس  د العالاةات العامةة مةن خةالل الحجةر ال ةح  الم زلة  لم ة  المزيةد مةن االنتشةار 

  (.42: 27)الدول 
مشاعر )ات عينة البحث فى المحور الثالث إلستجاب 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 17)جدول

 (635=ن(          )الحرمان المرتبطة ببعض المواقف المشكلة

 العبارات م

 التكرارات
 الدرجة

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
موافق 

 ةبشد

موافق 
بدرجة 
 معقولة

 متردد
أرفض إلى 

 حد ما

أرفض 
 تماما

 11.20 12.61 2111 16 241 202 242 61 .انقطعت عالقتى بكل أصحابى من وقت الجائحة 3

8 
يوجد قليل من األفراد فقط هم الذين يمكننى أن أتحدث 

 421.42 21.01 140 122 210 46 46 6 .معهم فى مختلف األمور فى الوقت الراهن

 11.22 62.16 2641 10 221 214 224 16 .أفراد أسرتى يسيئون فهمىأرى أن اآلخرين بما فيهم  1



88 
حينما أكون فى حالة جيدة أشعر أننى أصبحت 

 .مرغوًبا من اآلخرين
211 242 216 16 22 2112 12.14 202.22 

 42.11 62.01 2610 60 211 11 220 211 .أشعر بأننى سجين فى منزلى 70

77 
يتحملون المشقة من يوجد القليلون فقط هم الذين 

 102.14 42.61 2212 102 211 66 21 12 .أجلى

 11.12 62.12 2616 20 202 204 212 12 .أجد أشخاًصا مخلصين من حولى 78

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 47)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة  "مياعر الحرما  ال رتبي  ببعض ال واق  ال يكل "متجهة إل  اإليجابية نحو 

مرتف    مما يعكد يل  أنه يوجد مستوى %(74.24إل  % 30.57)المئوية لمفردات هذا الحعد ما بين

مشاير "واد جاءت جمي  يحارات بعد . من العزلة االجتمايية للمترددين يل  األندية ال حية لهذا الحُعد

  المرتحة (44)بمستوى مرتف    يت أ تلض العحارة راس" الحرمان المرتحقة بحعض الموااي المشكلة

خيرة بين هذا الحُعد ب سحة المرتحة األ( 4)  بي ما ا تلض العحارة راس%(74.24)األول  ب سحة تقديرية

 %(.30.57)تقديرية

أن األفراد الذين يعانون من  ،(م9102)مرو  أح د اليربينىوتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته 

العزلة االجتمايية يخافون من ال دااة أو التعلق باآلخرين  وي ظرون إل  الحياة ب ظرة  ااتمة  يل  

تج حون دائًما مراكز المسعولية ف  الموااي االجتمايية ويقت ر ايتحار أنها   ء ال مع ه له  كذلك ي

يملهس ف  هذه الموااي دائًما يل  القياا بدور المراا   أما ف  نوا   العالاات الشخ ية فإنهس بالقدر 

 (.23: 38) الذى يكونون فيه را حين ف  ااامتها بالقدر الذى يكونون  ذرين م ها

إل  أن األفراد يحتاجون إل  األنشقة الترويحية  ،(م9110)تهانى عبد السالم وتشير 

الرياضية الم ظمة من أجل تغيير سلوب األفراد ف  واض الفراع إل  السلوب األمثل وذلك ين طريق 

 (.   233: 2)ت مية معلومات ومهارات وتكوين اتجاهات إيجابية نحو  غل واض الفراع

أن من بين مظاهر العزلة االجتمايية ( م9111)عا ل عبده مح دوف  هذا ال دد يوضم 

فقدان الثقة بالذات واآلخرين  والشعور بال ياع وفقدان األمن ال فس   كذلك االلس الشديد م  السكون 

 (. 7: 23)الظاهرى والكرب الداخل  وما يعق  ذلك من اضقرابات فسيولوجية

ألندية ال حية لس تكن العزلة أن هذه ال تائج تشير إل  أن بعض المترددين يل  ا الباحث ويرى 

  ولذلك يج  العمل يل  (ف  ظل الحجر الم زل )االجتمايية باختيارهس كما هو الواا  ف  الواض الراهن

 غل واض الفراع بالهوايات األخرى المفيدة لم   انخراطهس ف  براثن العزلة االجتمايية وجوانحها 

   .السلحية
 2التقديري والوزن النسبي وقيمة كاالتكرارات والمجموع (: 18)جدول

 (232= )                             (االختالط باآلخرين)الستجابات عينة البحث فى المحور الرابع 

 العبارات م
 التكرارات

 الدرجة
 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
موافق 
 بشدة

موافق بدرجة 
 معقولة

 متردد
أرفض إلى حد 

 ما
 أرفض تماما

9 
أتحدث مع عدد كبير من األفراد ممن يسكنون فى 
نفس الشارع الذى أسكنه وكأننا أعضاء فى 

 .أسرة واحدة فى ظل الظروف الحالية
11 18 11 811 71 8737 18.17 

808.1
8 

 700.87 79.77 7081 70 807 93 877 811 .األفراد الذين أشعر بالسعادة لعالقتى بهم قليل للغاية 83

81 
يوجد عدد كبير من األصدقاء أتبادل معهم 

 .الزيارات واآلراء فى الوقت الحالى
81 90 13 839 770 7037 71.00 818.97 

79 
عادة ما يوجد شخص ما قريب منى يمكننى أن 

 .أتحدث معه عن مشاكلى اليومية
19 870  887 78 19 8817 99.17 93.77 

77 
يرى الكثيرون أن أسلوبى فى التعامل غير مريح 

 .بالنسبة لهم مما يجعلهم يبتعدون عنى
91 809 871 890 11 8877 99.88 89.98 

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 48)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة المئوية لمفردات هذا الحعد ما  "االختالط باآلخرين" متجهة إل  اإليجابية نحو

مرتف  من العزلة االجتمايية  مما يعكد يل  أنه يوجد مستوى%(. 72.55إل  % 00.44)بين



مياعر الحرما  ال رتبي  "واد جاءت جمي  يحارات بعد . للمترددين يل  األندية ال حية لهذا الحُعد

المرتحة األول  ب سحة تقديرية ( 42)بمستوى مرتف    يت أ تلض العحارة راس  "ببعض ال واق  ال يكل 

 %(.00.44)ة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقديريةالمرتح( 27)  بي ما ا تلض العحارة راس %(72.55)

يل  وجود مستوى مرتف   (م9191)فوزي  الصبحى وتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته دراسة 

من العزلة االجتمايية ووجود فروا بين العزلة االجتمايية وأيراض االضقرابات ال فسية واألمراض 

ن الظواهر الت  تعثر يل  األفراد يل  ال عيدين الجسمية   يت أن ظاهرة العزلة االجتمايية م

 (.347-345: 34)الشخ   واالجتماي  ف  واض وا د

 ،(م9111)عا ل عبده مح دوتتفق نتائج هذه الدراسة أيً ا م  ما تو لض إليه نتائج دراسة 

   يت ف  تحديد بعض الخ ائص ال فسية والمرتحقة بالعزلة االجتمايية لدى يي ة من طالب الجامعة

تو لض إل  أن مرتفع  العزلة االجتمايية أكثر اكتئابًا من م خف   العزلة االجتمايية  واد فسر ذلك 

بأنه اد يرج  إل  أن العزلة االجتمايية ال اتجة ين انسحاب الفرد ين اآلخرين  وتحا   االختالط بهس 

ليه تعمل يل  رف  إنما تتس ين ضعي ف  المهارات االجتمايية تسهس ف  فرض ضغوط ي حية ي

 (.244 -237: 23)مستوى  عورة باالكتئاب

أن هذه ال تائج تشير إل  أن بعض المترددين يل  األندية ال حية والذين كانوا  الباحثويرى 

ف  الحجر الم زل  كانوا أال إ ساًسا بالرفاهية والسعادة  كما أنهس ذوو ادرة محدودة يل  مسايرة 

اآلخرين ومسايرة الحياة اليومية  ولتقليل التداييات ال فسية يشير الحا ت أيً ا ب رورة أن يتخذ 

المسئولون خقوات إلبقاء الحجر ال ح  ا يًرا ادر اإلمكان  وتقديس محررات واضحة ومعلومات 

موثوا م ها  ول بروتوكوالت الحجر ال ح  والعودة األم ة لممارسة األنشقة الرياضية ف  األندية 

لو ول إل  ال حية  والتأكد من أن األ خاص المترددين يل  ال دية ال حية المعزولين لديهس إمكانية ا

 .إمدادات وديس نفس  كاف  

 الستجابات عينة البحث  2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 12)جدول
 (635=ن(                                                     )إقامة عالقات ذات مغزي)المحور الخامس  

 العبارات م

 التكرارات
 الدرجة

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

موافق  2كا
 بشدة

موافق بدرجة 
 معقولة

 متردد
أرفض 

 إلى حد ما

أرفض 
 تماما

8 
يقف عدد ال بأس به من األصدقاء معى فى 

 102.26 11.11 2422 2 11 222 12 41 .وقت الشدة

 116.62 64.41 2112 2 221 11 61 10 .يتقبلنى عدد كبير من األفراد بما أنا عليه 7

80 
أتشكك فى مواقف كثيرة من أصدقائى 

 40.12 62.41 2642 60 221 240 226 22 .وعالقتهم تجاهى

81 
يمكننى االعتماد على عدد كبير من األفراد 

 221.66 11.11 2141 16 41 212 42 16 .اعتماًدا كلًيا فى تصريف أمورى

71 
هناك العديد من األفراد يمكننى طلب 

 262.12 11.10 2121 12 211 12 24 22 .مساعدتهم إذا ما صادفتنى أى مشكلة

 411.00 41.12 2126 12 41 222 111 11 .األفرادأشعر أننى قريب من عدد كبير من  30

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 42)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة المئوية لمفردات هذا الحعد ما  "إقام  عالقات يات مغيي"متجهة إل  اإليجابية نحو 

مما يعكد يل  أنه يوجد مستوى مرتف  من العزلة االجتمايية   %(.72.25إل  % 47.28)بين

 "إقام  عالقات يات مغيي " واد جاءت جمي  يحارات بعد. للمترددين يل  األندية ال حية لهذا الحُعد

  بي ما ا تلض %(72.25)المرتحة األول  ب سحة تقديرية  (22)بمستوى مرتف    يت أ تلض العحارة راس

 %(.47.28)المرتحة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقديرية  (35)العحارة راس

بأن الشحاب كجزء من التركي   ،(م9109)صفوا  ولبى وتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته

ف  مختلي جوان  الحياة  وتتأثر تحًعا لذلك المجتمع  يتأثرون بما يدور فيه وما يقرأ يليه من تغيرات 

أدوارهس وتتغير وضعيتهس ومشكالتهس الت  ه  بال تيجة جزء من مشكالت المجتم  كلل  واالهتماا 

بمشكالت الشحاب ظاهرة يالمية لما لهس من دور مميز ف  ديس مسيرة المجتم   وه  الظاهرة اديمة إال 

دايات القرن الحادى والعشرين  هدت تزايًدا ملحوظًا من احل أًن ال  ي الثان  من القرن العشرين وب



العديد من المتخ  ين كعلماء االجتماع والتربية وال فس إل   ًد ظهور ما يسم  بعلس اجتماع 

 ( 2: 22)الشحاب

أنه تفاديًا النخراط الفرد ف  العزلة  ،(,(Shefer & Mlman 2006ويفر، مل ا   ويشير

االجتمايية البد من الحوار معه من احل أفراد أسرته وممارسة هواياته المف لة األخرى  والحركة 

المستمرة وممارسة التدريحات واألنشقة الحركية  واالت ال م  األ دااء  وكيفية تكوين  دااات  

االهتماا واال غاء وتقديس المسايدة  وتقحل ردود : ة مثلوكيفية استقحال ردود أفعال اآلخرين االيجابي

 (.224: 24)افعال اآلخرين السلحية كال قد والسخرية  ومسايدتهس يل   ل مشاكلهس

يوًضا ين ذلك  فإن الحياة اإلنسانية يالًما مليئًا بالمتغيرات والمت اا ات  فليس لهذه الحياة 

أنواًيا من ال راع وال يجد  الً وم هس الموفق ف   ياته  كل ثابض  فال اس م هس الشق  الذى يقاس  

  أن (م9102)مح د كاتبى الذى استقاع أن يكيي أموره و ياته  س  متقلحات الحياة   يت يوضم

الحياة اإلنسانية للفرد الوا د ال تسير ب فس الشاكلة يل  الدواا فهو اليوا سعيد و ًدا يواجه مشكلة أو 

 (.403: 32)قأزمة تسح  ال يق والقل

أن الوباء خلق مسارات جديدة للفهس والتعاط  م  بعض الظواهر ف   ي ه  الباحثويرى 

وتكاتي كل القوى والهيئات الرياضية   يت جميًعا رسموا الخقط ويززوا ادرات الفعل الجماي  

 .والت  تسع  جاهدةً للخرو  من األزمة ف  أسرع واض ممكن

للعوامل ال فسية ادر كحير ف  تحقيق ال جا  ف  مستوى أداء بأن  الباحثومن جان  آخر فيرى 

جمي  األنشقة الرياضية سواء الفردية أو الجمايية والبد من تفادى كل العقحات واألزمات  ومن ضمن 

األزمات الت  يواجها المترددين يل  األندية ال حية ف  ظل الحجر الم زل  ه  العزلة وما يترت  

مودة العواا    يت تأثيرها المحا ر يل  العالاات المحا رة بين األفراد ومدى يليها من آثار ليسض مح

  .التأالس والتوافق بي هس
سوف يقوم الباحث بعرض وتفسير ومناقي  النتائج التى تم  التوصمل إليهما والخاصم  باةجابم  

ويلم  ممن خمالل ، ".ما   ج  األمن النفسى لدى ال تر يين على األندي  الصحي  " على التساؤل الثانى 

 (.92)،(93)،(99)،(90)،(91)الجداول أ قام
 الستجابات عينة البحث 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 25)جدول

 (635=ن(                                                                                  )الرضا عن الحياة)البعد األول  
 العبارات م

 الدرجة التكرارات
 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
 ال تنطبق تنطبق أحياًنا تنطبق دائًما

 21.21 62.21 2016 241 111 261 .أثق في قدرتى على حماية نفسى 8
 1.02 66.42 2061 222 262 221 .أشعر باألمان واإلطمئنان فى حياتى فى ظل الظروف الحالية 88
 241.12 20.11 2201 11 211 121 .أتوقع الخير من الناس من حولى ألن الدنيا بخير 81
 222.14 11.20 2142 11 162 112 .حياتى اليوميةأشعر بأننى موفق في  78
 201.22 60.10 112 21 112 222 .أرى أن الحياة تسير من سئ ألسوء 1

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 

اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا : يت م أن  (25)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة المئوية " الرضا ين الحياة  " الحُعد متجهة إل  اإليجابية جزئيًا لعحارات بُعد 

الرضا عن " واد جاءت جمي  يحارات بعد %(. 85.27إل  % 25.05)لمفردات هذا الحعد ما بين

يل  التوال   فقد جاءت درجاتهما متدنية   (44 -2)إال أرااا العحاراتنسحيًا رتف  بمستوى م "الحيا 

  %(85.27)المرتحة األول  ب سحة تقديرية  (42)مقارنة بالعحارات اآلخرى   يت أ تلض العحارة راس

 %(.25.05)المرتحة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقديرية  (2)بي ما ا تلض العحارة راس

هذه ال تيجة بأن بعض المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل الحجر الم زل   احثالب يفسر

أثق "  والت  تت من مع   (4)وتحديًدا العحارة راس (COVID-19) مستجدإثر جائحة فيروس كرونا ال

  وهذا يدل يل  أن يي ة الححت من %(28.40)   يت   لض يل  نسحة"فى قد تى على ح اي  نفسى

 –المترددين يل  األندية ال حية معظمهس  ير اادر يل   ماية نفسه من الخقر   يت وجدوا أنفسهس 



وجهًا لوجه أماا ما يعرف بالحجر الم زل   وتس إجحارهس يل  المكو  ف  الم زل  -ودون استعداد مسحق

 .التجوال المسائ  لهس ب اًءا يل  توجيهات رئاسة مجلس الوزراء الم رىخا ة م  بدء  ظر 

مادة  (COVID-19)كو ونا ال ستجديوًضا ين ذلك  فقد باتض أ دا  الفيروس التاج  

خ حة لجمي  الق وات التليفزيونية ومواا  اإلنترنض  وباتض ي وانًا رئيسيًا ف  ال حي  وأ ححض 

  .يحة للغاية  وباتض الظروف الراه ة بيئة  خ حة النتشارها ورواجهااإل اية ت قلق بي هس بسرية ره

أ ححوا  أنهس  أن باا  فئات المجتم  أماا مستقحل  امض ومجهول  وأ دا   -وبدون مقدمات –فجأة 

 .يالمية مت ايدة الوتيرة اد تعثر يل  االات اد العالم  بأكمله  ويل  السالمة ال فسية لبفراد

إل  أن الخوف سيقر يل  كافة  ،(م9191)خمال الفقى، وح د أبو الفتوحتشير وف  هذا الشان 

؟ وهذا هو (ال)طوائي المجتم  بأثره   يت مستقحل باتض مع راته تدل يل   عوبات يارمةً  وكيي 

  فيما هو اادا  ورئيس وزراء بريقانيا "توقعوا األسوأ"الرئيس األمريك  ترام  يقول لمواط يه 

 (.4542: 4")سوف تفقدو  أحبابك  ع ا قريب" ي ر  لإلنجليز

إل  أن األمن ال فس  هو أساس  ،(Wang, 2012: 29 7107ونج ) وف  هذا ال دد يشير

ال حة ال فسية ووسيلة من وسائل تعزيز الثقة بال فس وتقدير الذات  وب اء الثقة ف  العالاات م  

 (.32-22: 05)اآلخرين  والسما  لهس باستكشاف إمكاناتهس
 الستجابات عينة البحث 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 21)جدول

 (635=ن(                                                               )االستقرار االجتماعى)البعد الثاني 

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
 تنطبق
 دائًما

تنطبق 
 أحياًنا

 ال تنطبق

 62.22 60.22 111 16 112 221 .أشعر بأن حياتى مهددة بالخطر فى ظل الوضع الحالى 7
 41.26 61.11 2022 222 142 211 .تنتابنى مشاعر التشاؤم واليأس 7

 110.44 64.26 2021 12 442 61 .أعيش في حالة من الحذر والترقب فى ظل الحجر المنزلى 87

 11.22 11.01 2121 10 111 121 .أتمتع بحياة اجتماعية سعيدة 87

 20.21 12.22 2222 21 110 102 .أضفى على اآلخرين روح المرح 77

 222.11 21.12 2220 41 214 200 .أشارك أقاربى في السراء والضراء 79
 112.12 12.22 211 242 204 12 .أصدقائيبالخروج من البيت مع  أسرتيتسمح لى  77

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا : يت م أن  (24)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة المئوية  "االستقرا  االجت اعى " الحُعد متجهة إل  اإليجابية جزئيًا لعحارات بُعد 

االستقرا  "واد جاءت جمي  يحارات بعد %(. 82.74إل  % 04.44)لمفردات هذا الحعد ما بين

  فقد جاءت درجاتهما متدنية مقارنة (2-7 -27)إال أرااا العحاراتنسحيًا  بمستوى مرتف  "االجت اعي

  بي ما %(82.74)المرتحة األول  ب سحة تقديرية ( 20)بالعحارات اآلخرى   يت أ تلض العحارة راس

 %(.04.44)لمرتحة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقديريةا  (27)ا تلض العحارة راس

هذه ال تيجة بأن بعض المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل الحجر الم زل  الباحث يفسر 

الس اح لى "  والت  تت من مع   (27)إثر جائحة فيروس كرونا المستجد وتحديًدا العحارة راس 

  وهذا يدل يل  أن يي ة الححت %(04.44)يل  نسحة  يت   لض "بالخروج من البيت مع أصدقائى

من المترددين يل  األندية ال حية معظمهس  ير اادر يل  الخرو  من الحيض  وال تسمم لهس األسرة 

جاءت ب سحة يالية ( 42)  كذلك العحارة راس.بالخرو  من الم زل  فاظًا يل  سالمته وسالمة أسرته

  األندية ال حية كانوا ف   الة من الحذر والترا  ف  ظل الحجر  يت أن معظس المترددين يلنسحيًا  

  والت  تشير إل  أن مشاركة األاارب ف  السراء وال راء (20)  أما بال سحة للعحارة راس.الم زل 

والمواساة ه  ايس دي ية ومجتمعية سامية متأ لة ف  المترددين يل  األندية ال حية ب فة خا ة 

 %(.82.74)ة يامة فكانض أيل  نسحةوالمجتم  الم رى ب ف

 غدا  نعيس   ،(222: 2()9102)أمير  جالا هوتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته دراسة 

ف  أنه توجد يالاة ارتحاطية  (Gordon.T.eT.et al, 2004)(21)  ، و(1: 02()م9102)



االستقرار االجتماي  زاد األمن إيجابية بين األمن ال فس  واالستقرار االجتماي   بمع   أنه كلما زاد 

مما يع   أن هذه ال تيجة طحيعية ومتواعة ألنه ي دما يشعر المتردد يل  األندية ال حية . ال فس  لديهس

باألمن ال فس  والقمأني ة ال فسية فإن مشاير اال تراب لن تجتا  فكره ولن تعذيه فهو ف  مأمن والعكس 

جة االستقرار االجتماي  يكون ممتلًكا مشاير األمن بالعكس  فإن الشخص الذى تزيد ي ده در

 .والقمأني ة ال فسية

ذلك إل  أهمية األمن ال فس  ف  المحافظة يل  العالاات االجتمايية للفرد ف  بيئته  يُعيىواد 

االجتمايية  وتوفيرها نوًيا من الوااية والحماية للشخص من الواوع فريسة لبمراض واالضقرابات 

ء التوافق  إذ إنه كلما كانض العالاات االجتمايية اوية بين األفراد يخفي ي ه مشاير األلس ال فسية وسو

 .وال يق  ويسايده يل  مواجهة الموااي ال عحة والمشكالت الت  تعترضه

 الستجابات عينة البحث 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 22)جدول
 (635=ن(                                                                           )نةالطمأني)البعد الثالث  

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
 ال تنطبق تنطبق أحياًنا دائًماتنطبق 

 612.11 14.61 2111 4 12 414 .قيمى الدينية وعبادتى تشعرنى باألمن واالطمئنان 3

 41.21 12.16 141 122 102 204 .أشعر بأن معنوياتى مرتفعة فى هذا الوقت 1

 66.40 62.16 2201 221 161 214 .أنام نوًما هادًئا 71

 210.41 20.12 2112 212 222 201 .أفراد أسرتى فى ظل تلك الجائحةافتقد مؤازرة  83

 100.62 11.60 2120 16 116 124 .أشعر باالرتياح والهدوء النفسى معظم الوقت 81

73 
القلق على المستقبل يهدد حياتى ويمنعنى منن االسنتقرار 

 162.22 66.21 2061 22 211 12 .واألمن

 (2422)(= 1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 22)بدراسة جدول

واد تراو ض ال سحة المئوية لمفردات هذا الحعد ما  "الي أنين "متجهة إل  اإليجابية جزئيًا لعحارات بُعد 

بمستوى مرتف  نسحيًا إال " القمأني ة"واد جاءت جمي  يحارات بعد   %(.24.20إل  % 08.72)بين

  فقد جاءت درجاتهما متدنية مقارنة بالعحارات األخرى   يت أ تلض (23 -22 -8)أرااا العحارات

المرتحة األخيرة   (8)  بي ما ا تلض العحارة راس%(24.20)المرتحة األول  ب سحة تقديرية( 3)العحارة راس

 %(.08.72)حعد ب سحة تقديريةبين هذا ال

هذه ال تيجة بأن بعض المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل الحجر الم زل  الباحث يفسر 

قي ى الديني  وعبا تى "  والت  تت من مع   (3)إثر جائحة فيروس كرونا المستجد وتحديًدا العحارة راس

  وهذا يدل يل  أن يي ة الححت من %(24.20) يت   لض يل  نسحة ." تيعرنى باألمن واالط ئنا 

الو يد وهو العحادة  "بال أمن وال الي"المترددين يل  األندية ال حية الغالحية العظم  م هس تعلقوا 

  والدياء لرف  الحالء والعودة األم ة للممارسة الرياضية ويودة الحياة "سححانه وتعال ه "والتقرب إل  

جاءت ب سحة م خف ة   يت أن معظس المترددين يل  األندية ( 8)  كذلك العحارة راس.لسابق يدها

ال حية كانوا ف   الة يدا االرتيا  ويدا الهدوء ال فس  معظس الواض   يت العالس كله ي تظر م يًرا 

  والت  تشير إل  (23)  أما بال سحة للعحارة راس(.COVID-19)مجهوالً ف  ظل انتشار فيروس كورونا

  فه  %(22.30)المستقحل يهدد  يات  ويم ع   من االستقرار واألمن فكانض تمثل ال سحةأن القلق يل  

تشير إل  أن ف  ظل  ياب األمن ال فس  المتمثل ف  الجائحة وف  ظل الة المساندة االجتمايية الت  

شأ يتلقاها الفرد من اآلخرين تعثر يل   حته ال فسية وف  درجة  عورة بالقمأني ة  ومن ثس اد ت 

االضقرابات ال فسية ويظهر سوء التوافق وال جر لديه فكلما زاد  ظ اإلنسان من إ حايه  اجته من 

 .األمن  كان ن يحة من القمأني ة أوفر  و ركته أ د فايلية

  ، و(002: 02()م9102) غدا  نعيس وتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته دراسة 

(21)(Gordon.T.eT.et al, 2004)يالاة ارتحاطية إيجابية بين األمن ال فس   ف  أنه توجد

مما يع   أن الفرد يشعر باإليجابية . والقمأني ة  بمع   أنه كلما زادت القمأني ة  زاد األمن ال فس  لديهس

ويكون اادًرا يل  التعحير ين القدرات الحسية والعاطفية والعقلية  فاألمن ال فس  يشير إل  القمأني ة 



من الشعور بالقلق والتهديد والخوف و سن التوافق م  الذات وع الحيئة المحيقة  االنفعالية والتحرر

 .والذى يُعد أ د مميزات السواء ال فس   وال حة ال فسية

أن   Schroeder, E.c,at al( م9102)ورويد ، ويل ، وخخرو  وهذا ما تعكده دراسة

ل يل   تحسين  الة القل  وسالمة اتحاع ممارسة األنشقة الرياضية الحدنية وب ورة م تظمة  تعم

األويية الدموي  وأن برامج األندية ال حية االجتمايية تجد احول جماي  من فئة الشحاب وتسهس هذه 

الحرامج ف  تحقيق سالمة وكفاءة أجهزة جسس اإلنسان الممارس لها باستمرار كما أن التالا  الجماي  

ياضية يقلل من التوتر والشعور بالكآبة والقلق   ويشعرهس بين األفراد والممارسة الجمايية لبنشقة الر

 (.348: 40)باألمن ال فس 

 الستجابات عينة البحث 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 23)جدول
 (635=ن(                                               )الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس)البعد الرابع  

 العبارات م

 الدرجة التكرارات
 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
تنطبق 

 دائًما
تنطبق 
 أحياًنا

 ال تنطبق

 221.61 61.11 2060 12 212 220 .ثقتى بنفسى ليست على ما يرام 8

 11.00 12.10 126 144 224 202 .أعتبر أن المال هو المصدر الرئيسى للسعادة 1

88 
أشعر بقيمتى في الحياة عندما أبادر في عمل 

 .الخير
401 221 21 2461 12.20 461.22 

 122.11 22.12 2242 12 101 111 .أشعر بالرضا عن نفسى وعن إمكاناتي 81

78 
النفسية في ظل الوضع أشعر بتدهور في حالتى 

 .الراهن
21 264 22 2066 66.11 122.41 

 (2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 23)بدراسة جدول

تراو ض ال سحة المئوية واد " اليعو  بالكفا   والثق  بالنفس" متجهة إل  اإليجابية جزئيًا لعحارات بُعد 

الشعور بالكفاءة " واد جاءت جمي  يحارات بعد %(. 24.45إل  % 08.25)لمفردات هذا الحعد ما بين

  فقد جاءت درجاتهما متدنية مقارنة (4 -2)بمستوى مرتف  نسحيًا إال أرااا العحارات" والثقة بال فس

  بي ما %(24.45)المرتحة األول  ب سحة تقديرية  (44)بالعحارات اآلخرى   يت أ تلض العحارة راس

 %(.08.25)المرتحة األخيرة بين هذا الحعد ب سحة تقديرية  (2)إ تلض العحارة راس

هذه ال تيجة بأن بعض المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل الحجر الم زل   الباحث يفسر

أوعر بقي تى في "   والت  تت من مع   (44)إثر جائحة فيروس كرونا المستجد وتحديًدا العحارة راس 

  وهذا يدل يل  أن يي ة %(24.45) يت   لض يل  نسحة .."الحيا  عندما أبا   في ع ل الخير

الححت من المترددين يل  األندية ال حية الغالحية العظم  م هس يدركون مدى الفائدة والرضا ين ايمتهس 

ياا  فالكثير من ال اس يحتا  إل  المسايدة والديس ال فس  ي دما يحادروا ف  يمل الخير والسيما هذه األ

جاءت   (24)  كذلك العحارة راس. يت الوض  الراهن يلق  بالع ء ال فس  يل  جمي  فئات المجتم  

  "أوعر بتداو  في حالتى النفسي  في ظل الوضع الراان" والت  ت م ض مع  ً نسحيًا ب سحة مرتفعة 

ل  األندية ال حية كانوا ف   الة من الخوف والقلق ال فس  والتوتر  يت أن معظس المترددين ي

االنفعال  معظس الواض ف  ظل الوض  الراهن   يت العالس كله يقرأ ويسم  ويردد يحر وسائل التوا ل 

مما يزيد إدراكهس للمخاطر مما اد يعرضهس ل غوط  (COVID-19)االجتماي  ين فيروس كرونا

. اء تواجدهس ف  الحجر الم زل  المفروض يليهس م ًعا لزيادة انتشار الوباءنفسية متواترة خا ة أث 

أن كثرة وسائل اإليالا يمكن أن تعدى إل  ت خيس التعرض  ،(م9191)فاتن السكافىوتعكد ذلك 

للكرب لدى األفراد  وهذا ال يع   أن ال اس يحالغون فل  ردود فعلهس  فه اب خقر فعل  ي تشر مه أنتشار 

 (.45: 27)باء  واد تزيد و دات العزل والعزلة من ا تماالت ال تائج السلحية ال فسيةهذا الو

أعتبر أ  ال ال او ال صد  الرئيسى "  والت  تشير إل  م مونها (2)أما بال سحة للعحارة راس 

  فه  تشير إل  أن ال ظرة للمال من احل األفراد ب فة يامة %(08.25)فكانض تمثل ال سحة "للسعا  

المترددين يل  األندية ال حية ب فة خا ة ليس مرتحقًا بالسعادة  فالمال ليس مقرون ًا بالسعادة و

  إل  ضرورة أن يحاول (م9101)مح د عبده وع رو االلىبال سحة لهس  ويعكد ذلك ما أ ار إليه 



المحححة إليه أو الفرد االستمتاع بكل ما يوجد  وله من معثرات إيجابية  كممارسة األنشقة الترويحية 

االستماع للموسيق  أو األ خاص الموجودين ف  محيقه االجتماي    يت يُمك ه إيجاد بيئة توفر له 

-45: 30)لحظات السعادة  و ت  يمك ه التخفيي من واا  ال غوط األكاديمية واالجتمايية المحيقة به

43.) 

وزينب وقير وتحي  عبد العال   (م9101) اندا عبد الرازق وتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته  

اليعو  بالكفا   والثق  "  ف  أن ه اب ه اب ارتحاط موج  بين األمن ال فس  بمكون (م9103)

وجودة الحياة  ف الً يل  أن الشعور باألمن ال فس  يعدى إل  اإل ساس بالتكامل والقمأني ة " بالنفس

بالمتا   ونحذ سوء األخالا  والر حة ف  الت اف  ويدا الشقاا والر حة ف  الوفاا والق اية الرضا 

 (.22: 47()272: 42) .والتعاف  والحعد ين التجاف 

 الستجابات عينة البحث 2التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا(: 24)جدول
 (635=ن)                (                                               التقدير االجتماعى)البعد الخامس  

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 التقديرية

 النسبة
 التقديرية

 2كا
تنطبق 

 دائًما
تنطبق 
 أحياًنا

 ال تنطبق

 212.01 21.01 2221 11 221 111 .بأن لى قيمة وفائدة كبيرة في الحياة أشعر 9

أشعر بالضيق الشديد عند استدعائي فى وقت  80
 .متأخر للقيام بمهمة ما

142 161 16 211 12.21 211.12 

 221.11 21.12 2401 14 212 211 .أستطيع اتخاذ القرار وتحمل نتائجه 89

 164.01 21.11 2211 12 212 221 .يشعرنى باألمان تقديرى واحترام اآلخرين لى 70

 ( 2422(= )1412)ال دولي عند 7قيم  ك 
اتجاهات المترددين يل  األندية ال حية يي ة الدراسة لهذا الحُعد : يت م أن( 24)بدراسة جدول

لمفردات هذا الحعد واد تراو ض ال سحة المئوية " التقدير االجتماي  " متجهة إل  اإليجابية لعحارات بُعد 

بمستوى  "التقدير االجت اعى"واد جاءت جمي  يحارات بعد   %(.87.04إل  % 03.47)ما بين

 (.0 -25 -40)مرتف  كانض أيالهما العحارات الت  تحمل أرااا

هذه ال تيجة بأن الغالحية العظم  من المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل  الباحثيفسر 

ائحة فيروس كرونا المستجد يدركون يشعرون بالتقدير االجتماي  وهذا مع ر الحجر الم زل  إثر ج

جيد   يت استقرارهس االنفعال  ودرجات معقولة من القحول و التقحل ف  العالاة م  مكونات الحيئة 

ال فسية والحشرية  وكلها مع رات تدل وفق أدبيات يلس ال فس ب فة يامة  ويلس ال فس الرياض  ب فة 

  مفهوا األمن ال فس   وهو  رط أساس  لتكامل الشخ ية واتزانها وت اسقها ف  أداء خا ة يل

 .وظائفها

  أن التغيير السري  والمتال ق (م9101) اندا عبد الرازقوتتفق هذه ال تيجة يل  ما أكدته  

ا سمة أساسية من سمات الع ر  إن لس يكن من أبرز مالمحه  واإلنسان المعا ر يعيش ف  دوامة هذ

: 42)التغيير السري  الذى له تأثير سري  يل  نفسيته  وبشكل خاص يل   عوره باألمن واالستقرار

272.) 

يل  أن األمن ال فس  يُعد ف  مقدمة الحاجات ال فسية بل  ،(م9102)حسين جبرويعكد  

حيولوجية  أو وأكثرها أهمية يل  اإلطالا  وال تظهر هذه الحاجة ي د الفرد إال بعد أن يٌشح   اجاته ال

 (.4272: 2)الحاجات االجتمايية الشخ ية كالحاجة إل  الح  واالنتماء والتقدير

سوف يقوم الباحث بعرض وتفسير ومناقي  النتائج التى ت  التوصل إليها والخاص  باةجاب  على 

، ."األندي  الصحي  ما العالق  بين العيل  االجت اعي  واألمن النفسى لدى ال تر  ين على "التساؤل الثالث 

 (.92)جدول

 (202= )ال الق  االر    ي   ي  ال  ل  اال  م عي  واألم  النفسل     (: 72) دول
 المقياس ككل التقدير االجتماي  الشعور بالكفاءة القمأني ة االستقرار االجتماي  الرضا ين الحياة األبعاد

 *1.322- *1.192 *1.932 1.201- 1.922- 1.912- الحرمان الشديد

 *1.322- *1.912 1.922- 1.323- 1.392- 1.911- فقد المحيقين

مشاير الحرمان المرتحقة 

 بحعض الموااي المشكلة
-1.023 -1.930 -1.319 1.902* -1.912 -1.912* 



 *1.913 *1.020 *1.022 *1.022 *1.012 *1.020 االختالط باآلخرين

 *1.022 *1.913 *1.021 *1.023 *1.022 *1.012 ااامة يالاات ذات مغذي

 *1.990 *1.922 *1.001 *1.012 *1.002 *1.021 المقياس ككل

 1،122=1،12قيم  ر ال دولي  عند 
أن ه اب ارتحاط بين مقياس العزلة االجتمايية واألمن ال فس   :   يت م أن(20)بدراسة جدول

  كما هو موضم فيما (50 5)مع وية المحسوبة أكحر من ايمتها الجدولية ي د مستوى( ر) يت أن ايمة

 :يل 

الرضا ين الحياة  واالستقرار االجتماي   )ارتحاط يكس  بين الحرمان الشديد وكالً من -

 (.القمأني ة

الرضا ين الحياة  واالستقرار االجتماي   )ارتحاط يكس  بين فقد المحيقين وكالً من -

 (.القمأني ة  والشعور بالكفاءة

الرضا ين )الحرمان المرتحقة بحعض الموااي المشكلة وكالً من ارتحاط يكس  بين مشاير -

 (.الحياة  واالستقرار االجتماي   القمأني ة  والتقدير االجتماي 

الرضا )ارتحاط طردى بين بعدى االختالط باآلخرين  وإاامة يالاات ذات مغذى  وبين كًل من -

 (.كفاءة والتقدير االجتماي ين الحياة  واالستقرار االجتماي   القمأني ة  والشعور بال

 .ارتحاط طردى ضعيي بين الحرمان الشديد وبين التقدير اإلجتماي  -

سوف يقوم الباحث بعرض وتفسير ومناقي  النتائج التى ت  التوصل إليها والخاص  باةجاب  على 

على األندي   ال توجد عالق  يات  الل  إحصائي  فى   ج  العيل  االجت اعي  لل تر  ين"التساؤل الرابع 

 (.09)جدول، ." (. والبيئ  الجغرافي /والع ر/ النوع: )الصحي  تُعذى ل تغيرات الد اس  الحالي 

 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير(: 25)جدول
 (915=ن)                    النوع نحو أبعاد مقياس العزلة اإلجتماعية                          

 احملاور م
 (239)أنثي  (123)ذكر 

الفرق بني 

 املتوسطني
 (ت)قيمة

 ـــ+ع َس ـــ+ع َس

 1.15 1.31 1.31 23.51 1.31 23.25 الحرم   الشديد 3

 *1.23 3.22 1.12 31.15 1.19 31.21 ف د المحي ي  2

 *1.19 1.29 1.15 35.12 2.25 21.35 المر        ض المواق  المشكت  مش عر الحرم   1

 *9.35 3.11 2.59 35.15 1.29 32.93 االو ال    آلوري  1

 3.92 1.92 1.11 23.52 1.99 22.29 مغ   اق م  عالق ت ذات 9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

 يوجد فروق لصاحل الذكور

وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية ال حية : يت م  (22)بدراسة جدول

فقد المحيقين  )ف  الحعد الثان  والثالت والراب   (اإلنا  / الذكور)وفق متغير ال وع_ يي ة الدراسة_

لمقياس العزلة االجتمايية   (مشاير الحرمان المرتحقة بحعض الموااي المشكلة  االختالط باآلخرين

  (5.50)المحسوبة أكحر من ايمتها الجدولية ي د مستوى مع وية( ت)ل الم الذكور   يت أن ايمة

  والت  أكدت يل  وجود فروا بين الذكور (م9102)عا    ويش واتفقض نتائج تلك الدراسة ودراسة 

 (.444: 45)واالنا  ف  مستوى الشعور بالعزلة االجتمايية  ولكن االختالف كان ل الم الذكور

هذه ال تيجة بأن الغالحية العظم  من المترددين يل  األندية ال حية كانوا من  الباحث يفسر

اإلنا  وف  ظل الحجر الم زل  إثر جائحة فيروس كرونا المستجد  الذكور   يت كانض نسحتهس أكحر من 

وم  ما تس فرضه من احل الدولة من القيود والحجر الم زل  بات الشحاب ف  وض  أ حه باألسر   يت 

كانوا يخرجون ويمارسون هواياتهس المف لة  ويمارسون األنشقة الرياضية ف  ال وادى ال حية  كذلك 

ين بهس من األ دااء  واالختالط بهس   يت كان يمثل لهس الخرو  والتالا   عورهس بفقد المحيق

 .  االجتماي  واالختالط باألخرين يُعد المت فس والمالذ اآلمن بال سحة لهس

والت   ، Schroeder, E.c,at al( م9102)ورويد ، ويل ، وخخرو ويعكد ذلك دراسة 

أ ارت إل  العالاة بين ي وية ال وادى ال حية وال شاط الحدن  و حة القل  واألويية الدموية  واتحاع 



ممارسة األنشقة الرياضية الحدنية وبين تحسين  الة القل  وسالمة األويية الدموية  وأ ارت إل  أن 

تسهس هذه الحرامج ف  تحقيق برامج األندية ال حية واالجتمايية تجد احول جماي  من فئة الشحاب و

سالمة وكفاءة أجهزة جسس اإلنسان الممارس لها باستمرار  كما أن التالا  الجماي  بين األفراد 

 (. 325: 40)والممارسة الجمايية لبنشقة الرياضية يقلل من التوتر والشعور بالكآبة والقلق والعزلة

حرمان وال قص من الدخل المادى   أن زيادة واض الفراع وال(م9112)حامد زارا  ويعكد 

تعدى إل  تفكك روابط األسرة  و عور الفرد بانخفاض الرضا ين الحياة الذى يعتحر مع ًرا لسعادته 

 (. 24: 8)و حته ال فسية وتقت ر  ياته ويعيش ف  و ده ااسية

  والت  أكدت يل  وجود (م9191)فوزي  الصبحىواختلفض نتائج تلك الدراسة م  دراسة 

دالة إ  ائية ف  العزلة االجتمايية ب سحة مرتفعة ل الم اإلنا  وهذا ما اختلي م  نتائج الدراسة فروا 

 (.342-332: 35)الحالية
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير(: 27)جدول                 

 (915=ن)                    المرحلة العمرية نحو أبعاد مقياس العزلة اإلجتماعية                                                        

 م
 (125)املراهقة والشباب احملاور

منتصف العمر وكبار السن 

(212) 
الفرق بني 

 املتوسطني

 قيمة

 (ت)

 ـــ+ع َس ـــ+ع َس 

 *2.93 3.12 1.55 22.11 1.39 23.12 الحرم   الشديد 3

 *1.33 3.29 1.32 31.19 1.51 31.23 ف د المحي ي  2

1 
المر   ةةةةة   ةةةةة  ض المواقةةةةة   مشةةةةة عر الحرمةةةةة  

 *2.21 1.21 2.99 35.13 2.53 21.32 المشكت 

 3.15 1.15 1.15 35.59 1.11 32.19 االو ال    آلوري  1

 1.33 1.11 1.11 22.11 1.21 22.11 عالق ت ذات مغ   اق م  9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية ال حية : يت م( 27)بدراسة جدول

ف  ( العمرمر لة ال  ج وم ت ي  -المراهقة والشحاب )وفق متغير المر لة العمرية _ يي ة الدراسة_

المحسوبة أكحر من ايمتها ( ت)  ل الم م ت ي العمر   يت أن ايمة(الحرمان الشديد)الحعد األول

 (.5.50)الجدولية ي د مستوى مع وية

هذه ال تيجة بأن المترددين يل  األندية ال حية واللذين تراو ض أيمارهس بين  الباحثيفسر 

كانوا أكثر  عوًرا بالحرمان من مر لة المراهقة والشحاب   يت كانض  (مرحل  النضج ومنتص  الع ر)

نسحتهس أكحر وف  ظل الحجر الم زل  إثر جائحة فيروس كرونا المستجد  وم  ما تس فرضه من احل 

الدولة من القيود والحجر الم زل  باتض هذه الفئة أكثر ت رًرا   يت ال عي الكحير ف  ادرتهس يل  

اليومية واالرهاا   يت مثل لهس هذا الوض  الراهن مشهًدا معلًما وياماًل مسايًدا  تحمل مسعولياتهس

للتوتر والقلق يل  نقاا واس  ربما لس تشهده الحشرية من احل يل  األال ف  فترة ليسض بق يرة  ناهيك 

من ين الشعور بالحرمان واال تراب  والكدر ال فس  المتجسد ف  األيراض اإلكتئابية  بل و الة 

أما بال سحة للجزء الثان  وهو توجد فروا دالة إ  ائيًا بين المترددين يل  األندية . ال جر بوجه ياا

ف  الحعد ( المراهقة والشحاب و م ت ي العمر)وفق متغير المر لة العمرية _ يي ة الدراسة_ال حية 

لمقياس العزلة  ( يكل فقد ال حييين، مياعر الحرما  ال رتبي  ببعض ال واق  ال)الثان  والثالت 

االجتمايية ل الم مر لة المراهقة والشحاب  هذا ومن المعكد بأن تلك المر لة اد نالها ما نال  يرهس 

وجهًا لوجه م  العزلة االجتمايية  -ودون استعداد مسحق –من كافة فئات المجتم   فقد وجدوا أنفسهس 

 .نحو الشعور بالحرمان والفقد المفروضة يليهس بشكل ا رى أفقدتهس  ت األلفة وتوجهس

ف  أن الشعور بالعزلة االجتمايية مشكلة رئيسية  ،(م9112)سلي   ييالاوتعكد ذلك دراسة 

للشحاب والمراهقين الذين يعانون من هذا الشعور والعاجزين م هس يل  االنفتا  وتكوين يالاات  ميمة 

إل   ير ذلك من سمات الشخ ية الت  وناجحة م  اآلخرين  وكذلك الذين يتسمون بالسلحية والخجل 

تعدى إل  نقص المهارات االجتمايية الالزمة لتحقيق التكيي المالئس للظروف الحيئية وللمتغيرات 

القارئة يليها  ويزداد ال قص ف  تلك المهارات االجتمايية لدى الشحاب والمراهقين ف  المجتمعات 



شئة االجتمايية  ير السوية من تسلط وتفراة بين الشراية بخا ة نتيجة النعكاس آثار اسالي  الت 

 (.425-442: 48)الج سين ف  المعاملة

تعتحر من ضمن ال دمات الجمايية  (COVID-19)أن جائحة فيروس كرونا الباحثويرى 

مثل األيا ير والهجمات اإلرهابية والزالزل  وأن تجربة الحقاء ف  الم زل مًعا بال سحة لب خاص 

األندية ال حية ف  ظل هذه الجائحة  والحجر ال ح  تظهر يليهس يالمات االرتحاب المترددين يل  

 .واالكتئاب والغ   وهذا ال  ك فيه يزيد من  عورهس بالو دة والعزلة والحرمان الشديد
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير(: 28)ولجد

 (915=ن)                    لة  اإلجتماعية         البيئة الجغرافية نحو أبعاد مقياس العز 

 احملاور م
 (119)ريف  (229)حضر 

الفرق بني 

 املتوسطني

 قيمة

 (ت)
 ـــ+ع َس ـــ+ع َس

 3.12 1.15 1.31 23.91 1.12 22.11 الحرم   الشديد 3

 3.15 1.11 1.52 31.12 1.13 31.11 ف د المحي ي  2

 1.11 1.33 2.52 35.95 2.99 35.29 المر        ض المواق  المشكت  مش عر الحرم   1

 1.59 1.25 2.59 32.11 1.91 35.22 االو ال    آلوري  1

 3.29 1.15 1.12 22.39 1.21 23.25 مغ  اق م  عالق ت ذات  9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

يدا وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية :   يت م(28)بدراسة جدول

ف  جمي  أبعاد مقياس العزلة ( ريي -  ر)وفق متغير الحيئة الجغرافية _ يي ة الدراسة_ال حية 

 (.5.50)المحسوبة أال من ايمتها الجدولية ي د مستوى مع وية( ت) يت كانض ايمةاالجتمايية 

ه ا بأن هذه ال تيجة م ققية ألن المترددين يل  األندية ال حية وف  ظل الجائحة  الباحث يشير

مادة خ حة لجمي  الق وات التليفزيونية  (COVID-19)الفيروس التاج  كورونا المستجد)باتض أ داثها 

  األنترنض  وباتض ي وانًا رئيسيًا ف  ال حي  وأ ححض اإل اية ت قلق بي هس بسرية رهيحة ومواا

 -وبدون مقدمات –  فجأة .للغاية  وباتض الظروف الراه ة للجمي  بيئة خ حة النتشارها ورواجها

يرة أ ححوا  أنهس  أن باا  فئات المجتم  أماا مستقحل  امض ومجهول  وأ دا  يالمية مت ايدة الوت

 .اد تعثر يل  االات اد العالم  بأكمله  ويل  السالمة ال فسية لبفراد

 ،(الري  أو الحضر)كانوا من  سوآءاً دين يل  األندية ال حية دهذا ومن المعكد فأن جمي  المتر

وجهًا لوجه م   -ودون استعداد مسحق –اد نالهس ما نال  يرهس من كافة فئات المجتم   فقد وجدوا أنفسهس 

عزلة اإلجتمايية المفروضة يليهس بشكل ا رى أفقدتهس  ت األلفة وتوجهس نحو الشعور بالحرمان ال

 .والفقد وأبعدتهس ين أنشقتهس الت  كانوا يمارسوها ف  األندية ال حية

إل  أن التغير السري  الذى  هدته الحياة  ،(م9111)عا ل عبده مح دويعكد ذلك ما أ ار إليه 

ة ساهس ف  إنتشار القلق واضقراب العالاات االنسانية والشعور بعدا األمن ف  األونة األخير

 (. 248-242: 23)ال فس 

أن برامج األندية    Gudzune, K. A., at al(م9102)غو زونى  ووى، وخخرو  ويشير

ال حية تحسن من  الحالة االنفعالية وتحت األمل وتخفي من آثار العزلة الم زلية والقلق والشعور باليأس 

: 42)وتحسن من جودة الحياة والسالمة ال فسية واألمن وهذا ما فقده اليوا المترددين يل  تلك األندية

054- 042 .) 

  يعتحر  دمة جمايية مثلها مثل (COVID-19)أن جائحة فيروس كرونا الباحثويرى 

األيا ير والتغيرات الكونية  والهجمات اإلرهابية والزالزل  وأن كل فرد يحتا  ف  تلك االث اء لقريقة 

معي ة لك  يتعامل بشكل فعال م  التوتر والقلق   يت أن تجربة الحقاء ف  الم زل مًعا بال سحة لب خاص 

ة ف  ظل هذه الجائحة  والحجر ال ح  تظهر يليهس يالمات االرتحاب المترددين يل  األندية ال حي

واالكتئاب والغ   وال تفرا بين بيئة جغرافية أو  ئ آخر بالخقر اكتملض أركانه وأنتشر ويس الجمي    

 .وهذا ال  ك فيه يزيد من  عورهس بمظاهر العزلة والو دة



إل  أن الشعور باألمن ال فس  يجعل   (م9103)زينب وقير، وتحي  عبد العال وتشير كال من 

الفرد يعيش اللحظة الراه ة لحظة آم ة متحرًرا فيها من كل ايود االنفعال  مستمتًعا بحياته وراض ي ها  

سعيًدا بها  اادًرا يل  امت اص  دمات الحياة وتج   ا حاطاتها را حًا ف   ياة ملعها السعادة 

الموااي الت  تجعله أكثر تكديراً وأكثر يدوانية  ولهذا يم م واال ساس بالمتعة واله اء الشخ   تجاه 

األمن ال فس  اإلنسان القدرة يل  تخق  اإل حاطات والقفز فوا أسوار العجز والشعور بال فاء وال قاء 

والخوف واإل ساس بعدا الثقة والحقد  -كالميل إل  العدوانية) والخلو من كل األيراض ال فسية السلحية

ويدا المقدرة يل   -وال راع والشعور بالكراهية -دا الرضا والشعور بالتعاسة واإلجهادوالشعور بع

ترويض ال فس يل  تقحل اإلساءة أو تجاوز آثارها السلحية خا ة مشاير الغ   واالستياء والكدر 

م   بي ما يعدى التسامم يدا تكرار االساءة مستقحالً   يت يدهس التسام(والعداء والكراهية والمقض

مسارات الت الم والم الحة لدى المتسامم تجاه من أساء ف   قه ويجعله أ رص يل  استمرا 

 (.24: 47)العالاات السوية واستمرار تحادل العالاات االجتمايية

سوف يقوم الباحث بعرض وتفسير ومناقي  النتائج التى ت  التوصل إليها والخاص  باةجاب  على 

ق  يات  الل  إحصائي  فى   ج  األمن النفسى لل تر  ين على األندي  الصحي  ال توجد عال"التساؤل الخامس 

   (.92)جدول، ." (. والبيئ  الجغرافي /والع ر/ النوع: )تُعذى ل تغيرات الد اس  الحالي 
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير النوع  نحو أبعاد(: 22)جدول

 (915=ن)                               مقياس األمن النفسى للمترددين على األندية الصحية 

 احملاور م
 (239)أنثي  (123)ذكر 

الفرق بني 

 املتوسطني

 قيمة

 (ت)
 ـــ+ع َس ـــ+ع َس

 *2.22 1.19 3.53 33.21 3.59 31.93 الرضا عن الحياة 3

 *1.11 1.95 3.93 39.91 2.11 39.23 االستقرار االجتماعى 2

 1.25 1.19 3.51 31.91 2.31 31.19 الطمأنينة النفسية 1

 1.32 1.13 3.19 33.59 3.19 33.55 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس 1

 3.51 1.29 3.91 31.21 3.21 5.59 التقدير االجتماعي 9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية ال حية : يت م( 22)بدراسة جدول

الرضا عن الحيا ، )ف  الحعد األول والثان ( اإلنا  / الذكور)وفق متغير ال وع_ يي ة الدراسة_

المحسوبة أكحر من ( ت)لمقياس األمن ال فس  ل الم اإلنا    يت أن ايمة (االجت اعىواالستقرا  

 (.5.50)ايمتها الجدولية ي د مستوى مع وية

، و  اس  أس ا  عفيفى (م9101) اندا عبد الرازقواتفقض نتائج تلك الدراسة ودراسة  

الشعور باألمن ال فس  ل الم    والت  أكدتا يل  وجود فروا بين الذكور واالنا  ف  مستوى(م9102)

 (.423: 3()273-272: 42)اإلنا 

إل  أنه ال توجد  (م9102)أمير  جالا هوتختلي هذه ال تيجة م  ما أ ارت إليه نتائج دراسة 

ف  الدرجة الكلية لمقياس األمن ال فس   كذلك تختلي نتائج تلك  (وأنثى -يكر)فروا ترج  لل وع 

  والت  أكدت أنه توجد فروا ف  مستوى األمن ال فس  (م9102) د يويبأحالدراسة م  نتائج دراسة 

 (. 452: 4()704: 0)ل الم الذكور
هذه ال تيجة بأن أنماط تفايل اإلنا  م  محيقهن االجتماي  بما فيه من ا ايا  الباحثويفسر 

والمكو  ف  ومشكالت أ حم أكثر إيجابيةً مقارنة بالذكور   يت أنهس أ ححوا اادرين يل  التكيي 

الم زل وممارسة هواياتهس المف لة فأ ححوا أكثر تأالًما م  الواا  بخالف الذكور الذين تحتس يليهس 

المسئوليات الم وطة بهس مواجهة الكثير من الموااي الت  اد ال يستقيعون التعامل معها بقرا إيجابية 

من االستقرار االجتماي    يت أن معظس تتسس بالتسامم ومن ثس تفقدهس الشعور بالرضا ين الحياة وتقلق 

 . الذكور  عروا بأنهس أسرى ف  م ازلهس بخالف االنا 

بأن األسرة ف  كثير من األ يان م حض اإلنا  الرياية والحماية  الباحث ف اًل ين ذلك فيرى

بدرجة تفوا الذكور مما يسهس ف  إ حاع  اجاتهس لبمن ال فس  والشعور بالح  والتقحل والثقة 

 .والقمأني ة االنفعالية



أن طحيعة التكوين ال فس  العاطف  لإلنا    يت تحرص يل    (م9102)أس ا  عفيفىوتعكد 

 (. 250: 3)إظهار مشاير الح  والتقحل للمحيقين بما يعدى إل  تقديمهس الديس والمساندة والثقة لهن

ومن خالله يمكن تفسير ف اًل ين ذلك فإن األمن ال فس  يعتحر من أهس  روط ال حة ال فسية 

العالاة اإليجابية بين األمن ال فس  وكل من القمأني ة ال فسية  والشعور بالكفاءة والثقة  والتقدير 

 .االجتماي 

  إل  أن الشعور باألمن (م9103)زينب وقير وتحي  عبد العال وف  هذا السياا تشير كل من 

متشابهة  فغياب القلق والخوف المرض  وتحدد ال فس  ي قوى يل  مشاير متعددة تمتد إل  مدلوالت 

مظاهر التهديد والمخاطر يل  مكونات الشخ ية من الداخل أو الخار  م  إ ساس بالقمأني ة 

واالستقرار االنفعال  والمادى ودرجات معقولة من القحول والتقحل ف  العالاة م  مكونات الحيئة ال فسية 

  (. 78: 47)يلس ال فس يل  مفهوا األمن ال فس  والحشرية  كلها مع رات تدل وفق أدبيات
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير(: 35)جدول

 (915=ن) المرحلة العمرية نحو أبعاد مقياس االمن النفسي للمترددين على األندية الصحية                     

 احملاور م
 (212)وكبار السن منتصف العمر  (125)املراهقة والشباب

الفرق بني 

 املتوسطني

 قيمة

 (ت)
 ـــ+ع َس ـــ+ع َس

 3.21 1.23 2.11 31.91 3.92 33.19 الرضا عن الحياة 3

 3.31 1.35 2.12 39.11 3.95 39.91 االستقرار االجتماعى 2

 *1.91 1.59 2.19 31.19 2.13 31.22 الطمأنينة النفسية 1

 1.19 1.13 3.99 33.55 3.19 33.59 والثقة بالنفس ةالشعور بالكفاء 1

 *1.12 1.11 3.55 5.25 3.52 31.21 التقدير االجتماعي 9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية ال حية : يت م  (35)بدراسة جدول

ف   (مرحل  النضج ومنتص  الع ر -ال رااق  واليبالا )وفق متغير المر لة العمرية _ يي ة الدراسة_

  ل الم مر لة المراهقة والشحاب  (التقدير االجتماي  -القمأني ة ال فسية)الحعد الثالت  والحعد الخامس 

 (.5.50)المحسوبة أكحر من ايمتها الجدولية ي د مستوى مع وية( ت) يت أن ايمة

ن هذه ال تيجة بأن المترددين يل  األندية ال حية واللذين تراو ض أيمارهس بي الباحثيفسر 

بر س أنهس كانوا أكثر  عوًرا بالحرمان من مر لة م ت ي العمر اإل أنهس ( مرحل  ال رااق  واليبالا)

كانوا أكثر طمأني ة ألنهس وف  نظر الحا ت ف  مقتحل العمر ولديهس أمل ف  الخرو  من االزمة  كذلك 

أما بال سحة . ترددون يليهايوجد لديهس أمل لل هوض العودة للمارسة القحيعية ف  األندية ال حية الت  ي

وفق _ يي ة الدراسة_للجزء الثان  وهو توجد فروا دالة إ  ائيًا بين المترددين يل  األندية ال حية 

 (التقدير االجت اعى)ف  الحعد الخامس( المراهقة والشحاب و م ت ي العمر)متغير المر لة العمرية 

الشحاب  هذا ومن المعكد بأن تلك المر لة اد يكونوا لمقياس العزلة االجتمايية ل الم مر لة المراهقة و

أال إ ساًسا بمظاهر الخقر والتهديد وكس المخاطر المحيقة بهس فهذا بدوره جعلهس يسعرون بدرجة 

معقولة من القمأني ة واالستقرار االنفعال  والمادى ودرجات معقولة من القحول والتقحل ف  العالاات 

ا هاًما من مع رات التقدير االجتماي  والذى يعتحر من أهس مكونات األمن االجتمايية والت  تعحر مع رً 

 .ال فس 

والت  أ ارت إل  أن ، (م9101) اندا عبد الرازقوتتفق نتائج تلك الدراسة م  نتائج دراسة 

  ما زالض ف  مر لة المراهقة المتأخرة والت  من خ ائ ها تكوين (س ة 24 -48)المر لة العمرية من

اجتمايية ناجحة م  األاارب واأل دااء وتكوين  دااات جديدة  وتحديد مستقحلهس وهدفهس من  يالاات

الحياة  كذلك يتميز فيها الفرد بال  ج اإلنفعال  والتفكير الواي  السليس واال ساس باالطمئ ان واألمن 

 (220: 42)والرضا

 ,Schroeder( م9102)  اس  ورويد ، ويل ، وخخرو  وتتفق نتائج تلك الدراسة م  نتائج

E.c,at al  ، والت  أ ارت إل  أنه يج  اتحاع برامج وخقط م تظمة لممارسة األنشقة الرياضية

الحدنية والت  تعمل يل  تحقيق السالمة العقلية وخا ة للشحاب  كما أن التالا  الجماي  بين األفراد 



والممارسة الجمايية لبنشقة الرياضية يقلل من التوتر والشعور بالكآبة ويزيد من الشعور باالطمئ ان 

 (. 40)واألمن وتقحل اآلخرين
 داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة البحث وفق متغير اإلقامة(: 31)جدول

 (915=ن)            سى للمترددين على األندية الصحية       نحو  أبعاد مقياس األمن النف                                    

 احملاور م
 (119)ريف  (229)حضر 

الفرق بني 

 املتوسطني

 قيمة

 (ت)
 ـــ+ع َس ـــ+ع َس

 1.12 1.111 2.11 31.52 3.95 31.55 الرضا عن الحياة 3

 *2.31 1.15 3.51 39.53 3.55 39.21 االستقرار االجتماعى 2

 1.55 1.33 2.19 31.99 2.19 31.11 الطمأنينة النفسية 1

 *2.15 1.25 3.11 33.29 3.19 2.15 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس 1

 3.52 1.22 3.55 31.39 3.51 5.51 التقدير االجتماعي 9

 (3.55( = )1.19) اجلدولية عند ( ت)قيمة *   

وجود فروا دالة إ  ائياً بين المترددين يل  األندية ال حية : يت م( 34)بدراسة جدول
ف  بعدين من أبعاد مقياس األمن ال فس   ( ي  -حضر)وفق متغير الحيئة الجغرافية_ يي ة الدراسة_

ل الم الريي   (اليعو  بالكفا   والثق  بالنفس -االستقرا  االجت اعى )وهما الحعد الثان  والراب  
 (.5.50)المحسوبة أال من ايمتها الجدولية ي د مستوى مع وية( ت) يت كانض ايمة

ف  أن الحيئة  ،(م9101)و االلىمح د عبده، وع روتتفق هذه ال تيجة م  ما أ ار إليه 
الريفية يمكن أن تكون يامالً مهما ف  القدرة يل  مواجهة ال غوط االجتمايية وضحط وت ظيس السلوب 

وبالتال  تساهس هذه   الشخ   الداخل  أث اء التفايل م  اآلخرين ووجود جو العائلة والتقارب األسرى
قاللية لدى الممارسين لبنشقة الترويحية   يت الهدوء الحيئة وهذه الظروف ف  االرتقاء بمستوى االست

والحعد ين ضوضاء المدن والرا ة ال فسية للمسقحات الخ راء  وكالها يرتحط بمزايا ال   ر لها 
 (.47: 30)لل حة ال فسية  كذلك  عورهس باألمان والسالا والقمأني ة والرضا

والت  أكدت بأنه توجد  (م9101)بد الرازق اندا عوأختلفض نتائج تلك الدراسة م  نتائج دراسة 
  وكانض (  ر -ريي)فروا ف  الدرجة الكلية يل  مقياس األمن ال فس  تُعزى لمتغير مكان اإلاامة 

ف  اتجاه القلحة الذين يسك ون األماكن الح رية  وأرجعض ذلك إل  أن القلحة الذين يسك ون األماكن 
ية  أما القلحة الذين يسك ون الم اطق الريفية فمن القحيع  أن الح رية يشعرون باألمان والسالا والق ا

يكون األمن ال فس  لديهس م خفض وأرجعض ذلك إل  العادات والتقاليد السائدة الت  تفرض يليهس ايود 
 (.227: 42)وأ كاا تجعلهس يشعرون بالقلق والتوتر والخوف

خ ائص ما يميزها فأهلها ي تابهس جو أيً ا إل  أن الم اطق الريفية لها من ال  الباحثويشير 
الترابط والمعاخاة ومسايدة اآلخرين والح  والتقحل واإل تراا وتكوين العالاات االجتمايية السريعة 

 .بخالف الم اطق الح رية  الحًا ما تكون العالاات االجتمايية فيها محدودة
ندية ال حية وف  ظل الجائحة  ف اًل ين ذلك  فتُعد هذه ال تيجة م ققية ألن المترددين يل  األ

  فأن جمي  المترديين يل  األندية ال حية سواًءا ((COVID-19الفيروس التاج  كورونا المستجد)

ودون  –  اد نالهس ما نال  يرهس من كافة فئات المجتم   فقد وجدوا أنفسهس (الريي أو الح ر)كانوا من 
ة تحدو مخيفة وبالتال  أفقدتهس  ت األلفة وتوجهس وجهًا لوجة م  جائحة جديدة وخقير -استعداد مسحق

 .نحو الشعور بالخوف ويدا األمان  وأبعدتهس ين أنشقتهس الت  كانوا يمارسوها ف  األندية ال حية
إل  أن األندية ال حية والشحابية تُعد أداه فعالة ( م9102) ويد  اليااروف  هذا السياا تشير 

فيًا واات ادياً   يت تلع  تلك المعسسات دوًرا مهًما ف  ب اء الفرد ف  ت مية المجتم  اجتماييًا وثقا

وتشكيل  خ يته وت مية وييه بق ايا ومشكالت مجتمعه وتأهيله للتعامل معها ومواجهتها  كذلك تعل 

يل  تكوين الشخ ية المتكاملة من جمي  ال وا   الوط ية والرياضية والثقافية واالجتمايية و يرها 

  (.258: 43) مية ملكاتهس المختلفةبريايتهس وت

 

 

 

 

 



 :االستنتاجات والتوصيات
  :االستنتاجات -

 مةةع  اطحةةدود ال ينةة  وأد  اةةو  المةةنهج المسةة ود  وفةة  ان الًقةة  مةة  ن ةة ئج هةةذا ال حةة  وفةة
 : ال ي ن ت؛ يس وتص ال  ح  م  يت

 را  ح زح   ع دم عي  عج  مسدو   تمل  حنفس  حجمدا دديل عجا   تنديا   حصاري  فاا دا      د    
 .((COVID-19في و  كو ون   حمسد د

  حدوصاا  حمقياا   حألماال  حنفساا  حجمداا دديل عجاا   تندياا   حصااري ؛ ريااث دشااي  نداا  ج  حبرااث إحاا   ل 
 إلي  بياا   و  حسااجبي  حمساادو   تماال  ااد  د   ماال  دو    مااق  حبي ناا   نرااو  حدوي اا   اااه   حمقياا   ي  

دقا   صاالريد  حالساد د ر فاا (  با  –صد  ) حنفسا حديهرف و حمقي   يردو  عج  م  مال  عجمي 
 . م    عجر  حنف   ح ي ض   حد بيق 

    يو د مسدو  م دفق مال  ح زحا   ع دم عيا  حجمدا دديل عجا   تنديا   حصاري  فا  ب ات  ب ا د مقيا
 .((COVID-19في و  كو ون   حمسد د    ر فا د    ح زح   إل دم عي 

    يو د مسدو  من فت مل  تمل  حنفس  حجمد دديل عج   تنديا   حصاري  فا  ب ات عبا     مقيا
 .ف  د   ح   ر   تمل  حنفس 

   ف ع دمااا عا و عسااادق     حريااا  ف عااال  ح ضااا )مااال وكاااال    حشاااديد  حر مااا ل بااايل عكسااا  يو اااد   دبااا 
 (. ح مننيين و 

 إل دمااا ع ف و عسااادق     حريااا  ف عااال  ح ضااا ) مااال وكاااال    حمري ااايل فقاااد بااايل عكسااا    دبااا   يو اااد  
 (.ب حكف ا  و حش و   ح مننيين ف

   عال  ح ضا ) مال وكاال    حمشاكج   حمو ي  بب ت  حم دب    حر م ل مش ع  بيل عكس  يو د   دب 
 (. إل دم ع  و حدقدي   ح مننيين ف  إل دم ع ف و عسدق     حري  ف

   ي مااا  بااا آل  يلف  ع ااادال  ب اااد  بااايل  ااا د  يو اااد   دبااا  مااال كااا    وبااايل مغاااه ف ه   عاليااا   و  
 (. إل دم ع  و حدقدي  ب حكف ا  و حش و   ح مننيين ف  إل دم ع ف و عسدق     حري  ف عل  ح ض )
   إل دم ع   حدقدي  وبيل  حشديد  حر م ل بيل ض ي    د  يو د   دب . 

 حناو  مدغيا  وفا _  حد  سا  عينا _  حصاري   تنديا  عجا   حمدا دديل بايل إرص  ي    د ح  ف و  و ود  
  حم دب ااا   حر مااا ل مشااا ع   حمري ااايلف فقاااد)و ح  باااق و ح  حاااث  ح ااا نا  حب اااد فاااا(   إلنااا ث/  حاااهكو )

 . حهكو  حص حق  ع دم عي   ح زح  حمقي  (  ب آل  يل  ع دال   حمشكج ف  حمو ي  بب ت

 مدغيااا  وفااا _  حد  سااا  عينااا _  حصاااري   تنديااا  عجااا   حمدااا دديل بااايل إرصااا  ي    د حااا  فااا و  و اااود 
  حر ماا ل) تو   حب ااد فااا(  ح ماا  ومندصاا   حنضااج م رجاا  - و حشااب ل  حم  اقاا )  ح م ياا   حم رجاا 
 . ح م  مندص  حص حق ف( حشديد

 حم رج  مدغي  وف _  حد  س  عين _  حصري   تندي  عج   حمد دديل بيل إرص  ي   د ح  ف و  دو د  
 مشاا ع   حمري اايلف فقااد) و ح  حااث  ح اا نا  حب ااد فااا(  ح ماا  مندصاا  و و حشااب ل  حم  اقاا )  ح م ياا 
  حم  اقااا  م رجااا  حصااا حق  ع دم عياا   ح زحااا  حمقيااا  (  حمشاااكج   حمو ياا  باااب ت  حم دب ااا   حر ماا ل
 .و حشب ل

 مدغياا  وفا _  حد  سا  عينا _  حصاري   تنديا  عجا   حمدا دديل بايل إرصا  ي    د حا  فا و  و اود عادر 
 . ع دم عي   ح زح  مقي    ب  د  ميق فا(  ي  -رض )  ح غ  في   حبي  

 حناو  مدغيا  وفا _  حد  سا  عينا _  حصاري   تنديا  عجا   حمدا دديل بايل إرص  ي    د ح  ف و  و ود  
 حمقيااا  (  ع دمااا ع  و عسااادق     حريااا  ف عااال  ح ضااا )و ح ااا ن   تو   حب اااد فاااا(   إلنااا ث/  حاااهكو )

 . إلن ث حص حق  حنفس   تمل

 مدغيااا  وفااا _  حد  سااا  عينااا _  حصاااري   تنديااا  عجااا   حمدااا دديل بااايل إرصااا  ي    د حااا  فااا و  و اااود 
 و حب ااد  ح  حااثف  حب ااد فااا(  ح ماا  ومندصاا   حنضااج م رجاا  - و حشااب ل  حم  اقاا )  ح م ياا   حم رجاا 
 .و حشب ل  حم  اق  م رج  حص حق ف( ع دم عا  حدقدي  - حنفسي   ح مننين )  ح  م 



  حبي ا  وفا  مدغيا  _ د  سا عينا   ح_  حمدا دديل عجا   تنديا   حصاري   ود ف و  د ح  إرص  ي   بيلو 
فاااا ب اااديل مااال  ب ااا د مقيااا    تمااال  حنفسااا  وامااا   حب اااد  ح ااا ن  و ح  باااق  (ريةةة  -حاةةةر) ح غ  فيااا 

 .حص حق  ح ي ( ب حنف  و ح ق  ب حكف ا   حش و  - ع دم ع   عسدق   )
 :التوصيات -

  مة  ال  حة  يوصةلاالس ن    ت ال ة   ة  ال وصةل إلية ، ن  ئج ال ح ، وان الق  م   او  فل

 :يتل
ضاا و    ل يد ااه  حمساا وحول   ااو   إلبقاا ا  حر اا   حصاار  يصااي    يااد   إلمكاا لف ودقاادير مباا      .3

 تنشا      حصار  و ح اود   تمنا  حمم  ساو ضر  وم جوم   مو و  منه  رو  ب ودوكوع   حر   
 . ح ي ضي  ف   تندي   حصري 

جمدا دديل عجيها   حشا و  با تمل  حنفسا  حض و   يي ر  تندي   حصري  وبشاك  ع  ا  بد زياز مسادو   .9
 :وذل  م  والل

  بشك  مب ش  وبدول دن ي  عج  بث  حمش ع   حم نوي   إلي  بي  حد   مياق  حمدا دديل عجا    ح م
 .( حصفر    ح سمي )مل  ال  مو يق  تند ن    تندي   حصري 

  حد كيز عج  دبصي   ح ميق و  صا   حمدا دديل عجا  دجا   تنديا  بانل  حمسادقب  يرما   ح يا  باإهل 
 .  سو  يدر  حدغجل عجيه  ونو  هلل د  ح  و ل    ر  في و  ك

  حمسا عد   حمداا دديل   تنديا   حصاري دقاور بهاا   دوعويا و  وفي  با  مج وي  يا  و اادم   عال يا داي ال
 يااا   مااانهر و عضااا   ب    حدااا  د    ع دم عيااا حمسااا عددهر عجااا  كيفيااا   حدغجااال عجااا   ح زحااا  عجيهااا  
 . حنفس 

   حصااري ؛ ريااث دشاي  نداا  ج  حبرااث إحاا   ل  ساد د ر مقياا    تماال  حنفسا  حجمداا دديل عجاا   تنديا 
ااه   حمقيا   ي اد  د   مال  دو    ماق  حبي ناا   نراو  حدوي ا    إلي  بيا   و  حساجبي  حمسادو   تماال 

 . حنفسا حديهر

 حصاري  وصا ع   حجي يا   حبدنيا  مال  اال  كا   ب تنديا جمد ب   و ح ي با  ح اود   حنشا   حآحي   وضق 
 .ن  حجرف د عج   و دا منش

  د زياز فاا عجيها   حمدا دديل حمس عد   حصري   تندي  به  دقور عال ي  و دم   وي  ي  ب  مج دوفي 
 .عجيهر إي  بي  بصو   ين ك  مم   يد  بري   يش  و  حكا حديهر  حنفسا  تمل

ينبغاا  عجاا   حباا ر يل فااا م اا   عجاا   حاانف   ح ي ضاا  و حصاار   حنفسااي   حد كيااز فااا  حفداا    حر حياا   .4
د  س   ب  م ي  إ شا دي  وعال يا  حجمدا دديل عجا   حنديا   حصاري ف و ل  ح و م   حنفسي  وعم   عج 

دكاا    يساا ر  حصاار   حنفسااي  م هود دهاا   حبر ياا  فااا  حرااد ماال  آل اا    حن  ماا  عاال فياا و  كو وناا  
  هر مان حاالزر حجرفا د عجا   دعردقادير  حا   ص  مشكال   ح زح   ع دم عيا  و ل دصال د كيزاا  عجا 

 .  حنفس و سدق   ار 

 ح زحاا   ع دم عياا  و تماال  حنفساا  حج ي ضااييل فااا داا    حبرااوث  حدااا دهاادر بد  ساا  ماال  حمزيااد إ اا  ا .3
 . حوضق  حر ح  وم  ب دع

  حنفساي  ب حصار  د نا   حدا  ح  ر  تعد د ب  مج إرد  مف د   ضمل  حنفسا  تمل موضو   د    .5
 صااردهر  حنفسااي  فااا مهاار دو  حاا   حااهع  حمهاار  حمفهااور بهااه  د قاايفهر ياادر حكااا  تندياا   حصااري  فااا

 . يد  بري   و ش   ار

 
 

 



 :قائمة املراجع

أحمنننننند  مسنننننننلم ذوينننننننب  .8
 (:م7081)

دراسنة ميدانينة علنى الكنالب : الشعور باألمن النفسى لندى طنالب المرحلنة الثانوينة
مجلة الشمما  للعلموا اسننمانية   الالجئين السوريين فى مديرية تربية قصبة المفرق،

  (2)  ع (4)جامعممة الحمماوا الشمممالية مرشمما النشممر العلمممى والتممألي  والترجمممة  ممم 
 . يناير ا

أحمنننننننننننننننننند محمنننننننننننننننننند  .7
 (:م8111)الطبيب

 .اسنشنارية    المشتب الجامعى الحايثالتقويم والقياس النفسى والتربوى

أسننننماء فنننناروق عفيفننننى  .3
 (:م7081)

وعالقتننه بننالوعى بالننذات واألمننن النفسننى لنندى طلبننة الجامعننة، دراسننات التسننامح 
 -  أشتممموبر(األو )  ج (201)  مجلمممة شليممة التربيمممة بالا ممماايق  ع تربويننة ونفسنننية

 .ا1021
 الفقننننننى ابننننننراهيم آمننننننال .8

 أبننننننننو كمننننننننال ومحمنننننننند
(: م7070)الفتننننننننننننننننننوح

 المشكالت

 Covied- 19 المسنتجد كوروننا فينروس جائحنة علنى المترتبنة النفسنيةالمشنكالت 

 المجلمة ،(بمصنر الجامعنة وطالبنات طنالب منن عيننة لندى  استكشافى وصفى بحث)
 .ا1010 يونيو -(14)العاا -التربوية

 جنناب الحمينند عبنند أميننرة .9
 (:م7089) هللا

 الممارسنين الجامعنة طنالب منن عيننة لندى النفسى بالصمود وعالقته النفسى األمن
 واجتماعيمة  تربويمة ارانما   (4)  ع(12)م  الطالبية، لألنشطة الممارسين وغير
 (161-112).مصر

تهننانى عبنند السننالم محمنند  .1
 (:م7008)

 .اار الفشر العربى  القاهرة الترويح والتربية الترويحية،

جهنننننننننننننننناد عاشننننننننننننننننور  .7
 (:م7003)الخضرى

األمن النفسى واالجتماعى لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظنات غنزة وعالقتنه 

  رسةةةالة ماجسةةةتير  يةةةر م شةةةورة  بنننبعض سنننمات الشخصنننية ومتغينننرات أخنننرى

 .الجامعة اإلسالمية   زة
حامنننننننند عبنننننننند السننننننننالم  .1

 (:م7009)زهران
   .عالا الشتب  مشتبة العبيشان الصحة النفسية والعالج النفسى،

  مجلمة جامعمة الجميلةاألمن النفسى وعالقته بمفهموم القلق لدى طلبة كلية الفنون  (:م7089)حسين جبر .1
 (.2)  ع(12)باب  للعلوا اسننانية  م 

دعننننناء محمننننند دروينننننش  .80
 (:م7089)

مجلة البحث العلمى فى  الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى الصم،
جامعة عين شمس  شليمة البنما  لمبااب والعلموا والتربيمة     (26)  ع(1)م التربية  
 .ا1021

 فنننننننننننان بولننننننننننند دينننننننننننو .88
 (:7007)دالين

 مشتبمة وآخمرون  نوفم   نبيم  محمما ترجممة الننفس، وعلنم التربية فى البحث مناهج
 (مرجع مجتمع البحث).  القاهرة المصرية االنجلو

رانننننننندا عبننننننند النننننننرازق  .87
 (:م7081)

األمن النفسى وعالقته بجودة الحيناة لندى طلبنة الجامعنة، مجلنة البحنث العلمنى فنى 
ع   (1)ممم  شليممة البنمما  لممبااب والعلمموا والتربيممة  –جامعممة عممين شمممس  التربيننة،

(21.) 
رشنننننيدة السنننننيد الطننننناهر  .83

 (:م7081)
: تصور مقترح لتحقيق المسئولية اإلجتماعية للهيئات الشبابية والرياضية فى مصر

ارانممة حالممة ألحمما األنايممة الريافممية بمحاف،ممة الشممر ية  مجلممة شليممة التربيممة  جامعممة 
 . يا  شلية التربيةبورنع

دراسننة ميدانيننة علننى عينننة مننن طلبننة "االغتننراب النفسننى وعالقتننه بنناألمن النفسننى  (:م7087)رغداء نعيسة  .88
 .(2)  ع(12)مجلة جامعة امشق  م  ".جامعة دمش القاطنين بالمدينة الجامعية

دراسة ميدانينة علنى "االجتماعى مستوى الشعور باألمن النفسى وعالقته بالتوافق  (:م7088)رغداء نعيسة  .89
عينننة مننن األحننداث المقيمننين فننى دار خالنند بننن الولينند لسصننالح فننى منطقننة قدسننيا 

  ع (20)مممم  -مجلممة جامعمممة امشممق للعلممموا التربويممة والنفنمممية  ،"بمحافظننة دمنننش
 . ا  نوريا1024 (1)

 .ية  القاهرة  مشتبة النهفة المصر2  طمقياس األمن النفسى (:م7009)زينب محمود شقير .81
زينب محمود شقير، تحية  .87

 (:م7083)عبد العال
إسهامات البطالة فنى تحقينق األمنن النفسنى والتسنامح لندى طنالب الدراسنات العلينا 

  (2)م  ،(ASEP)،دراسات عربية فى التربية وعلم النفس (دراسة وصفية تنبؤية)

 .ا1022    نوفمبر  (42)ع 
 ذينننننناب عمننننننرو سننننننليمة .81

 (114 -2)ص (م7001)
 -العضنب -الخجنل: النفسنية المشكالت ببعض وعالقته المراهقين لدى الذات مفهوم
 . ليبيا اآلااب  شلية الفاتح  جامعة منشورة  غير ماجينتير رنالة  االجتماعية العزلة

سننننننهام محمنننننند عثمننننننان  .81
 (:م7081)

األندينة تأثير برنامج لأللعاب الترويحية على خفض مستوى القلنق للمتنرددات علنى 
المجلة العلمية للبحوث والارانا  فى التربية الريافية  جامعمة بورنمعيا   الصحية،

 .شلية التربية الريافية
  مجلممة شليممة األااب جامعممة (12)  عالعزلننة االجتماعيننة لنندى المهجننرين العننراقيينشننننناكر الفنننننتالوى علنننننى  .70



 .القاانية (:م7001)
ـم ترجممة نمعيا (مشكالتها، وأسبابها، وطرق حلهنا)الطفولة والمراهقة  سيكولوجية (:م7001)شيفر، ملمان  .78

 .  القاهرةحنن العاة  اار الثقافة للنشر والتوايع
صنننننننننننننننفوان شنننننننننننننننلبى  .77

 (:م7087)
  أثننر اسننتخدام االنترنننت فننى الصننراع القيمننى وأزمننة الهويننة لنندى الشننباب الجننامعى

 .رسالة دكتوراه  ير م شورة  جامعة دمشق
عبننننننننننننننننندهللا عننننننننننننننننادل  .73

 (:م7000)محمد
اار الرشاا  ،(االضطرابات النفسية -االغتراب -الهوية) دراسات فى الصحة النفسية

 .القاهرةللنشر  
عننننننننننننننننادل عبننننننننننننننننندهللا  .78

 (:م7001)محمد
 .  القاهرةاار الرشاا للنشر مقياس العزلة االجتماعية،

عبننننننننننننننننند النننننننننننننننننرحمن  .79
 (:ت.د)عيسوى

 اار النهفممة العربيممة  التعريننف واألسنناس النظننرى( خ-أ)اختبننار الصننحة النفسننية 
 .  القاهرة

عبنننننننننننننننننند العزيننننننننننننننننننز  .71
 (:م7081)الغامدى

مجلة كلية التربية،  /األمن النفسي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الدمام
 . م7081،  يوليو، (807)ع، (77)مججامعة بنها، كلية التربية، 

فننننننننننننننننننناتن أحمننننننننننننننننننند  .77
 (:م7070)السكافى

مرشمما جيمم   تكينف األسننرة منع الحجننر الصنحى المنزلننى فننى زمنن فيننروس كوروننا،
 .  ابري (62)البحث العلمى  العاا 

فاطمنننننة الزهنننننراء سنننننالم  .71
 (:م7070)

المجلمة  ،(الكروننا)المسنتجد  81التباعد االجتماعى وآثاره التربوية فى زمن كوفيند 
 .ا1010يوليو  -(11)التربوية  ع

فننناروق عبننند و  فهننند الننندليم، .71
السالم، ويحيى فهمى، وعبند 

 :( 8113)العزيز الفتة 

واارة الصمحة   ،(3)الطنائف مستشنفى مقناييس سلسنلة النفسية، الطمأنينة مقياس
 .  الطائ الشهرى مطابع النفنية  الصحة منتشفى المملشة العربية النعواية 

 سننننننننعد بنننننننننت فوزيننننننننة .30
 (:7070)الصبحى

 لننندى الجسنننمية واألمنننراض النفسنننية باالضنننطرابات وعالقتهنننا االجتماعينننة العزلنننة
 الاوليمممة المجلمممة المنننورة، بالمديننننة االجتماعينننة الرعايننة بننندار المقيمنننات المسنننات
  (1)ع  (1)ممم  واألبحمماث  للارانمما  رفمماا مرشمما والنفنممية  التربويممة للارانمما 

 .إبري 
فوزيننننننننة بنننننننننت سننننننننعد  .38

 (:م7070)الصبحى
باالضنننطرابات النفسنننية واألمنننراض الجسنننمية لننندى العزلنننة االجتماعينننة وعالقتهنننا 

المجلمممة الاوليمممة  المسنننات المقيمنننات بننندار الرعايننة االجتماعينننة بالمديننننة المنننورة،
مرشمممما رفمممماا للارانمممما     إبريمممم  (1)  ع(1)للارانمممما  التربويممممة والنفنممممية  ممممم 

 .واألبحاث
فوقينننننة حسنننننن رضنننننوان  .37

 (:م7089)
 . القاهرةمشتبة األنجلو المصرية   ،(والتعليماتكراسة األسئلة )مقياس األمن النفسى

محمننننننننننننننننند حسنننننننننننننننننن  .33
 (:م8111)عالوى

 .القاهرةللنشر،  الكتاب مركز للرياضيين، النفسية االختبارات موسوعة

 ى،محمننننند حسنننننن عنننننالو .38
ومحمنننننند نصننننننر النننننندين 

 (:م8111)رضوان

 .القاهرة  اار الفشر العربى  االختبارات النفسية والمهارية فى المجال الرياضى
 

محمنند عبنندهللا إسننماعيل،  .39
وعمننننننننننننننننرو رضننننننننننننننننا 

 (:م7070)هاللى

ممارسة األنشطة الترويحية وعالقتها بالسعادة النفسنية لندى طنالب جامعنة دميناط، 
  جامعة (فلمن )المجلة العلمية للتربية البانية والريافة  شلية التربية الريافية للبنا 

 .االنشنارية
محمننننننند عنننننننزت كننننننناتبى  31

 (:م7089)
الصالبة النفسية وعالقتها بأزمة الهوية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة 

نلنمملة األااب والعلمموا  -  مجلممة جامعممة تشممرين للبحمموث والارانمما  العلميممةدمشننق
 (.1)العاا   (21)اسننانية المجلا 

منندحت قاسننم، أحمنند عبنند  .37
 (:م7008)الفتاح

 .اار الفشر العربى  القاهرة األندية الصحية،
 

مننننننننننننننننننروة شنننننننننننننننننناكر  .31
 (:م7001)الشربينى

 .  القاهرةاار الشتاب الحايث المراهقة وأسباب االنحراف،

نانسننننننى كمننننننال صننننننالح  .31
(7087:) 

 .(22)رشاا النفنى  عجامعة عين شمس  مرشا اس مقياس العزلة االجتماعية،

هننننننننننننننننننانى محمنننننننننننننننننند  .80
 (:م7087)حجر

للصحة الشحصية لممارسى الرياضة وعالقته بمصنادر الحصنول بناء مقياس مقنن 
مجلممة علموا الريافممة وتطبيقمما   علنى المعلومننات الصنحية بننبعض األنديننة الصنحية،

 .جامعة جنوب الوااى  شلية التربية الريافية بقنا   (6)عالتربية البانية  
 مسنننننننن عد طنننننننن ه ولينننننننن د .88

 (:م7088)عيس ى
 مصنن ر بجمهورينن ة الصنن حية األنديننة فنن ي الرياضنن ية الترويحينن ة الخنن دمات تسنن ويق
 الريافممية  التربيممة شليممة منشممورة  غيممر اشتممورا  رنممالة ،(تقويميننة دراسننة) العربيننة
 .بورنعيا جامعة
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