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إنشاء خمية بحث ضمن معيد العموم االجتماعية واإلسانية
اليدف من إنشاء الخمية

تعمل ىذه الخمية ضمن المساعي التي يتبناىا المركز الجامعي أحمد زبانة لممساىمة في مجابية فيروس كورونا COVID-
 19وذلك من خالل توفير:

أداة قياس إلكترونية تحت إسم " :مؤشرات الشخصية لـ فيروس كوفيد COVID91
موجية الى االشخاص المصابين بفيروس كوفيد  COVID 91الخاضعين لمحجر الصحي في المستشفيات واالشخاص
غير المصابين الخاضعين لمحجر المنزلي"

رئيس خمية البحث:

أ /عباس عبد الرحمان مختص في القياس في عمم النفس والتربية وبناء االختبارات النفسية

أعضاء الخمية:

د /مرشدي شريف باحث مختص في عمم النفس ،واضطرابات الشخصية
د /حرير لزرق باحث مختص في عمم النفس وعموم التربية
د /مالل صفية باحثة مختصة في عمم النفس العيادي
د /بمخير فايزة باحثة مختصة في عمم النفس العيادي

أ /الكوميتي فوزية باحثة مختصة في عمم النفس العيادي والصحة النفسية
أ /باىي سباع باحث مختص في االحصاء والديموغرافيا
 - 9افتتاحية:

إن اإلنتشار الواسع لفيروس كوفيد  COVID 91في العالم بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة ،ومع تزايد عدد

نفسيا بتفشي الفيروس المستجد أو بظروف
الحاالت المصابة بيذا الفيروس كل يوم ،وظيور العديد من األشخاص المتأثرين ً
العزل في المنازل ،أو الخوف من اإلصابة بو ،أو الخوف من انتقال العدوى الى أسرىم وأىميم ،ومع المعاناة الصحية من
مرض كوفيد  ،COVID 91ىذا من جية ومن جية أخرى يعاني المصاب بفيروس كوفيد  COVID 91والخاضع لمحجر
الصحي بالمستشفيات باضطربات نفسية حادة تجعل منيم معرضين إلى تأزم حالتيم الصحية وزيادة احتمال الموت لدييم

أكثر خصوصا أن ىذه االضطرابات النفسية التي تظير لدى المصاب تعمل بشكل كبير في إضعاف المناعة لديو .وعميو
يمكن القول ان انتشار فيروس كوفيد  COVID 91يمكن ان تنجم عنو مجموعة من االضطرابات النفسية ،فحسب المجمة

العممية " ."Psychiatric timesف إن األمراض الفيروسية المعدية ترتبط بمستويات أعمى من االضطرابات النفسية،
عاد ة ما تظير بعد العدوى .وعميو نحدد خمسة إضطرابات نفسية يمكن أن تصيب
وتزداد معدالت االكتئاب ،والتي ً
األشخاص خالل تفشي فيروس كوفيد  COVID 91المستجد ،وىي:
أ  -الوصم
تتسب األوبئة في وصم األشخاص المصابين ،حيث الحظ الباحثون أنو خالل األزمة األخيرة في التعامل مع كوفيد

المعدية ،وعمى إثرىا كوفيد  ،COVID 91وكان النساء والرجال من أصل
 ،COVID 91تم وصم المصابين باألمراض ُ
وخاصة الصينين ،ضحايا الوصم االجتماعي ،وكشفت الدراسة أنيم تعرضوا لمستويات عالية من التيديدات
أسيوي،
ً
والتفاعالت المحممة بالوصم ،والتقييمات المتسرعة واالستجابة الدفاعية ،ونصحت الدراسة بعمل األطباء النفسيين عمى ىذا

الجانب ونشر المعمومات الصحيحة( .عاصم شاه ،نضال مقدم ،مجمة  ،"Psychiatric timesمارس )0202

ب  -انعدام الثقة الطبية
يشير مفيوم "انعدام الثقة الطبية " إلى عدم الثقة في العالج الطبي والتقدم ،بسبب انخفاض موارد الرعاية الصحية،
إلى جانب احتمالية سوء االستخدام المحتمل في أوقا ت األزمات ،وارتبط انعدام الثقة ،خالل جائحة فيروس كورونا ،باعتقاد
األشخاص بنظريات المؤامرة ،ويمكن أن يؤدي إلى انعدام الثقة الطبية إلى اتجاىات مكافحة لحركات التطعيم ،أو انخفاض
االلتزام بالتوصيات الصحية والممارسات العامة لمكافحة العدوى ،وىو ما حدث في تعامل معظم البمدان مع كوفيد

.COVID 91

ت  -اضطرابات القمق المعمم

يتوقع العمماء في تمك الدراسة ،أن تظير آثار األمراض المعدية في شكل القمق والذعر ،مثل القمق بشان إصابة

العدوى ،وانتقاليا إلى األقارب واألصدقاء ،وفي حال ظيور األعراض ،حتى لو كانت البسيطة من كوفيد ،COVID 91
فإن عدم وجود عالج نيائي لمفيروس ،يؤدي إلى زيادة حدة القمق بسيولة ،في معظم الحاالت ال تصل أعراض القمق إلى

اضطرابات القمق والتوتر ،ولكن سيستفيد المرضى من الطمأنينة والتعميم( .عاصم شاه ،نضال مقدم ،مجمة Psychiatric
 ،"timesمارس)0202

ث  -الوسواس القيري
الشعور بالقمق الزائد ،والحاجة إلى التدخل عندما يكون شخص متسخ ،ويحتاج إلى غسيل أو تنظيف أو تعقيم ،ىو

قمق ناتج عن الوسواس القيرية ،حيث أن القمق أحد األعراض الناتجة عن الوسواس القيري ،والتجارب اإلدراكية ،مثل
الشعور باألوساخ عمى الجمد ،ويمكن أن تؤدي ىذه ال يواجس إلى الخبرات الحسية ،مثل اليموسة الممسية ،ويعاني منيا

 % 57من مرضى الوسواس القيري

ج  -القابيمة لالصابة او القابمية لمتعرض الوىمي:
يعتقد المريض أنو مصاب بعدوى لكنو يتيرب من العالج ،ويشير األطباء إلى أن العدوى الوىمية يمكن أن تحدث

داخل االسرة الواحدة ،ويوضح األطباء أنو لم ت تم دراسة اإلصابات الوىمية في سياق األوبئة إال أنو من المتوقع أن تزداد
الحاالت بسبب اإلصابات غير المحتممة ،وينصح األطباء بالتعامل بيدوء وطمأنة المرضى ،بعدم وجود أي أعراض.

 - 0األبعاد التي تتضمنيا أداة القياس:

تتضمن ىذه القائمة أىم اإلضطرابات الن فسية التي يمكن أن يتعرض ليذا الشخص قبل وبعد اإلصابة بالمرض

والمضاعفات النفسية التي يمكن ان تحدث لو جراء انتشار ىذا الوباء وتتضمن األبعاد التالية:
الفرع األول :موجو لالشخاص قبل اإلصابة بالفيروس ،ويتضمن االبعاد الفرعية التالية:
أ  -الخوف من اإلصابة بالفروس

ب  -الخوف من انتقال العدوى الى األىل واالسرة
ت  -الضغوط الذي يعاني منيا الفرد جراء انتشار الوباء
ث  -تاثير الحجر المنزلي عمى األفراد

الفرع الثاني :موجو لالشخاص المصابين بالفيروس والخاضعين لمحجر الصحي في المستشفيات:
أ  -التفكير السمبي لممصاب بالفيروس

ب  -انعدام الثقة الطبية بسبب عدم وجود دواء لمفيروس
ت  -الخوف من الموت لدى المصاب بالفيروس

 - 3اليدف من أداة القياس:

تقدم ىذه القائمة في فرعيا الثاني "االشخاص المصابين بالفيروس والخاضعين لمحجر الصحي في المستشفيات"

الى االخصائيين النفسانيين المرافقين لممصابين بفيروس كوفيد  COVID 91والخاضعين لمحجر الصحي في المستشفيات
وذلك من أجل تقديم الرعاية النفسية والصحية ليم باالضافة الى تقديم تشخيص دقيق حول مدى تاثير العوامل الجانبية
المتمثمة االضطرابات النفسية في زيادة احتمال الموت لدى المصاب بالفيروس كالضغط والقمق والخوف والتفكير السمبي

واالكتئاب حيث تؤثر ىذه االخيرة سمبا عمى مناعة المصاب وا ضعافيا ،وعميو انطالقا من نتائج ىذه القائمة يمكن تقديم
المرافقة النفسية المناسبة لممصاب والتقميل من خطر اإلصابة باالضطرابات النفسية.

