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Abstract

امل�ستخل�ص

The Coronavirus pandemic (COVID-19) has caused many
psychological disorders and problems, like fear, boredom,
loneliness, anxiety, and others. The present study aimed to
develop a COVID-19 fear scale and to verify its reliability and
validity by applying it to a sample of people in Arab society.
The scale was applied to an online sample using Google Forms.
The sample comprised 538 participants and varied according
to gender, 123 (22.9%) males and 415 (77.1%) females; their
ages ranged from 13 to 80 years (M = 27.186, SD= 9.816). The
participants also varied according to nationalities, 442 (82.2%)
Egyptians and 96 (17.8%) from other Arab nationalities (61
Palestinians, and 35 from remaining Arab nationalities). The
data was analyzed using two softwares, SPSS and LISREL.
Results showed that the 12 items of the scale had a good
degree of internal consistency using the Alpha Cronbach:
(a=0.892) for the total sample, (a=0.870) for the Egyptian
sample, (a=0.855) for the Palestinian sample, and (a=0.890) for
remaining Arab nationalities. The exploratory factor analysis

ت�سببت جائحة فريو�س كورونا يف �إحداث ا�ضطرابات وم�شاكل نف�سية
 وهدفت. والقلق وغريها، والوحدة النف�سية، وامللل،عديدة؛ �أهمها اخلوف
)COVID-19( الدرا�سة �إىل بناء مقيا�س اخلوف من جائحة كورونا
ُ .والتحقق من �صدقه وثباته لعينة يف املجتمع العربي
وط ِّبق املقيا�س على
 وبلغ حجم العينة،Google Forms عينة متاحة على الإنرتنت ب�صيغة
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وحللت البيانات
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التحليل العاملي اال�ستك�شايف عاملني؛ �أحدهما مكون من خم�س مفردات
متثل اخلوف ال�شخ�صي  ،a=0.815والثاين �سبع مفردات متثل ال�سلوكيات
املرتبطة باخلوف من جائحة كورونا a=0.894؛ و�أظهر التحليل العاملي
التوكيدي ح�سن مطابقة جيدة لنموذج العاملني مع البيانات ،حيث
م�ؤ�شرات ح�سن املطابقة جاءت على النحو الآتيX2=302.2 , p=.001, :
 .NFI=.96, NNFI=.95, CFI=.96, RMSEA=.076ويف �ضوء اخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية اجليدة ميكن ا�ستخدام املقيا�س لت�شخي�ص اخلوف من
جائحة كورونا ب�صفة خا�صة واخلوف من الأوبئة ب�صفة عامة.

produced two factors; one comprised five items representing
personal fear (a=0.815) and the other factor comprised seven
items representing behaviors related to fear of the Coronavirus
pandemic (a=0.894) . The confirmatory factor analysis of the
two-factor model showed showed a satisfactory goodness
of fit with the data, where the goodness of fit indices were as
follows: p=.001, NFI=.96, NNFI=.95, CFI=.96, RMSEA=.076,
(X2=302.2). Therefore, and in the light of the good psychometric
properties, the scale can be used to measure the fear of
COVID-19 in particular, and the fear of pandemics in general.

 .1مقدمة

ومن �أهم �أ�سباب اخلوف من جائحة كورونا هو التعر�ض لل�ضغوط
من خالل الأخبار التي ي�سمعها الفرد كل يوم عن الإ�صابات والوفيات
يف و�سائل الإعالم ،وهذا ي�صاحبه �أعرا�ض مثل ال�شعور باخلوف
والرعب وغريها ،وهذا ما مت التو�صل ب�أن هذا الفريو�س ت�سبب يف
زيادة م�ستوى القلق ،وهو ما جعل الأفراد يتجنبون بع�ضهم البع�ض
( .)Lin, 2020و�أ�شار باحثون �إىل �أن اخلوف من جائحة كورونا
يعد من �أهم املنبئات بال�ضغوط املرتتبة على جائحة كورونا (Sun
 .)et al., 2020وقد يطلق على اخلوف من جائحة كورونا «فوبيا
كورونا � »Corona Phobiaأو «قلق كورونا  ،»Corona Anxietyوكلها
حاالت انفعالية ت�صاحب الفرد لوجود م�صدر تهديد ،وهو الإ�صابة
بجائحة كورونا .و ُيع َّرف اخلوف من جائحة كورونا ب�أنه ا�ستجابات
انفعالية ب�سبب احتمال الإ�صابة بفريو�س كورونا ،وين�ش�أ عنها �أعرا�ض
�أو ا�ضطرابات نف�سية ،مثل :الذعر ،والرعب ،والو�سوا�س القهري،
نواح عديدة� ،سواء معرفية
وجتنب الآخرين ،وهذا يعوق �أداء الفرد يف ٍ
�أو اجتماعية �أو ف�سيولوجية �أو غري ذلك .وقد يكون اخلوف عامل
حماية ،في�سبب حالة من احلر�ص وجتنب الآخرين خو ًفا من العدوى،
يف حني ت�سبب امل�ستويات املرتفعة من اخلوف ت�أث ًريا �سلب ًّيا على حياة
الفرد ،حيث يتداخل مع عادات النوم ،وي�سبب الأرق الطويل كما ي�ؤثر
يف ال�شهية واحلالة املزاجية ب�شكل عام ،وهو ما ي�ؤثر يف كفاءة جهاز
املناعة.
وقد مت قيا�س مظاهر اخلوف من جائحة كورونا ،حيث طور
باحثون م�ؤ�شر ال�ضغوط من كورونا وهو عبارة عن ا�ستبانة تقرير ذاتي
لتقدير املظاهر املختلفة املرتبطة باجلائحة ،مثل :م�ستوى الوظيفة
االجتماعية ،وتكرار القلق ،واالكتئاب ،ومظاهر الفوبيا �أو اخلوف،
وتو�صلوا �إىل �أن  35%من املجتمع ال�صيني �أقروا بال�ضغوط النف�سية
( .)Qiu et al., 2020وطور درا�سة �أخرى �أداة خمت�صرة مكونة من
�سبع مفردات لقيا�س اخلوف من جائحة كورونا ،ومت توليد املفردات
من مقابلة الأفراد وتقييمات املحكمني ،وتو�صلوا �إىل �أنه بناء �أحادي

ب ـ �Coronavirus Dis

ظهر فريو�س كورونا امل�ستجد املعروف
 )COVID-19( 2019 easeيف مدينة ووهان ال�صينية مع نهاية عام
 ،2019وما لبث �أن انت�شر �إىل معظم دول العامل يف بداية عام ،2020
وخالل التاريخ احلديث ظهرت جائحات خطرية قتلت ماليني الب�شر؛
فوباء الأنفلونزا الإ�سبانية ت�سبب يف وفاة من � 20إىل  50مليون �شخ�ص
عام  ،)Peterson & Pyle, 1991( 1918وت�سبب وباء الإيدز يف وفاة
 35مليون �شخ�ص منذ اكت�شافه  ،)WHO, 2019( 1981يف حني
ت�سببت جائحة كورونا يف وفاة �أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص ،وعدد
الإ�صابات بهذه اجلائحة تزيد على  11مليون �شخ�ص على م�ستوى
العامل (حني كتابة البحث احلايل 7 ،يوليو  .)2020وت�سببت جائحة
كورونا يف العزل واحلظر يف كل دول العامل واتباع �سيا�سة التباعد
االجتماعي.
و�أحدث هذا الفريو�س حالة من الهلع واخلوف والقلق بني جميع
ال�شعوب ،وتغريت �أمناط احلياة والعالقات االجتماعية ،فتو�صل
باحثون �إىل حدوث م�ستويات عالية من ال�ضغوط والقلق واالكتئاب يف
املجتمع ال�صيني يف �أثناء هذه اجلائحة ،وال توجد م�ؤ�شرات النخفا�ض
م�ستويات القلق واالكتئاب يف �أثناء الأ�سابيع الأربعة الأوىل من انت�شار
اجلائحة ( .)Wang et al., 2020يف حني تو�صل باحثون �آخرون
�إىل �أن  21.3%من جمتمع الطالب يف ال�صني يعانون من القلق
من جائحة كورونا بدرجة خفيفة ،و 2.7%يعانون من القلق بدرجة
متو�سطة و 0.9%لديهم قلق مرتفع ،وهذا ي�ؤكد الآثار ال�سلبية التي
�أحدثتها هذه اجلائحة على مظاهر ال�صحة النف�سية املختلفة (Cao
 .)et al., 2020ويعد اخلوف من جائحة كورونا من املو�ضوعات التي
يجب �أن ُنوليها قد ًرا من االهتمام والبحث العلمي ،ولكن قبل درا�سة
�سبل مواجهة هذا اخلوف ال بد من حتديد بنية هذا املفهوم وكيفية
قيا�سه وت�شخي�صه.

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

عبد النا�صر ال�سيد عامر

البعد ( .)Ahorsu et al., 2020وتبنت الدرا�سة احلالية اخلوف من
جائحة كورونا يف �ضوء االنفعاالت الذاتية امل�صاحبة له من ذعر،
ورعب ،ودرجة كبرية من ال�شك ،و�أحالم مرعبة يف �أثناء النوم خو ًفا
من الإ�صابة بالفريو�س؛ وكذلك اخلوف املرتبط مبمار�سة ال�سلوكيات
اليومية من االختالط بالآخرين وممار�سة ال�صالة ،وال�سالم على
الآخرين ،و�شراء احلاجات اليومية ،وزيارة الأهل والأقارب ،وغريها
من املظاهر.
وبالن�سبة �إىل م�ستوى اخلوف بني الذكور والإناث تو�صلت الدرا�سات
�إىل �أن الإناث �أكرث خو ًفا وحز ًنا من الذكور(  (�Fisher, 1993; Gross
 ،)man & Wood, 1993يف حني ف�شلت درا�سات يف احل�صول على
فروق ( ،)Kring & Gordon, 1998; Philippot, 1993وتو�صلت
بع�ض الدرا�سات �إىل �أن الإناث �أظهروا م�ستويات �شديدة من اخلوف من
كورونا مقارنة بالذكور (.)Cao et al., 2020; Huang et al., 2020
ويف ظل التطورات املت�سارعة لهذه اجلائحة ،ف�إن هذه الدرا�سة
هدفت �إىل بناء مقيا�س لقيا�س اخلوف من جائحة كورونا يتمتع
مب�ستوى جيد من ال�صدق والثبات يف البيئة امل�صرية والبيئة العربية،
وهدفت � ً
أي�ضا �إىل الك�شف عن البنية العاملية ملفهوم اخلوف من
جائحة كورونا .وهدفت الدرا�سة كذلك �إىل حتديد م�ستويات اخلوف
من كورونا لدى عينة من املجتمع العربي؛ و� ً
أي�ضا التعرف على
الفروق بني اجلن�سني ،وكذلك الفروق بني العينتني «امل�صرية» و«بقية
اجلن�سيات العربية» يف اخلوف من جائحة كورونا.
�أهمية الدرا�سة
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف قيا�س ظاهرة اخلوف من جائحة كورونا
باعتبارها من الظواهر الطارئة ،التي �أحدثت تغ ًريا �أو زلزا ًال يف منط
احلياة االجتماعية والنف�سية و�أ�ساليبهما ،و�إعداد مقيا�س لها ميكن
ا�ستخدامه يف النواحي الت�شخي�صية يف العيادات النف�سية ،وكذلك
ميكن تعميمه لقيا�س اخلوف من الأوبئة ب�صفة عامة.

 .2منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 .1 .2المشاركون

مت احل�صول على عينة متاحة على الإنرتنت من خالل طرح
مقايي�س الدرا�سة ب�صيغة  ،Google Formsومت �إر�سالها �إىل العديد
من الأفراد ،وكذلك التنبيه عليهم لإر�سالها �إىل �آخرين (عينة كرة
الثلج) ،من خالل تطبيق �إلكرتوين على اجلوال من خالل رابط
�إلكرتوين.

179

ََ
وت َّث َل جمتم ُع العينة يف م�ستخدمي الإنرتنت والهواتف الذكية يف
املجتمع العربي ،وبلغ حجم العينة  538فردًا؛ تنوعت بح�سب اجلن�س
�إىل )22.9%( 123ذك ًرا و� )77.1%( 415أنثى ،وتنوعت �أعمارهم
عاما مبتو�سط  27.186عام وانحراف
عاما �إىل ً 80
يف املدى من ً 13
معياري  ،9.816وتراوحت �أعمار  77.890%من امل�شاركني يف املدى
عاما؛ بح�سب اجلن�سية  )82.2%( 442م�صر ًّيا
عاما وً 32
بني ً 19
و )17.8%( 96من جن�سيات عربية تنوعت بني فل�سطينية  61والبقية
من اجلن�سيات العربية  35م�ستجي ًبا.
 .2 .2خطوات بناء مقياس الخوف من كورونا

املرحلة الأوىل :مت االطالع على الرتاث البحثي يف الدرا�سات
التي اهتمت بدرا�سة اخلوف من الأمرا�ض والأوبئة ،مثل :اخلوف من
ال�سرطان لـلباحثني ( ,)Vrinten et al., 2014واخلوف من جائحة
كورونا ( )COVID-19لـلباحثني ( ،)Ahorsu et al., 2020حيث
اعتمد ه�ؤالء الباحثني على النظرية الكال�سيكية ونظرية ا�ستجابة
املفردة يف حتليل مفردات املقيا�س ،التي بلغت �سبع مفردات ،واهتموا
مبظاهر اخلوف ال�شخ�صي ،ومل يتناولوا املظاهر ال�سلوكية املرتبطة
باخلوف.
املرحلة الثانية :من خالل املعاي�شة احلياتية للأفراد (الأهل
والزمالء) وب�إجراء مقابالت مع طالب الدرا�سات العليا يف مرحلتي
املاج�ستري والدكتوراه بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية جامعة قناة
ال�سوي�س ،حيث ُا�ستخدمت �إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني لطرح العديد
من مظاهر اخلوف من كوروناُ ،
وطرح يف �أثناء النقا�ش ق�ضية هي «هل
نطلق عليه اخلوف �أم اخلوف من القلق �أو ما يطلق عليه يف الرتاث
«ح�سا�سية القلق  ،»Anxiety Sensitivityوهي اخلوف من القلق
الذي يدور حول عواقب نف�سية واجتماعية ،ولكن ُاتفق على ت�سميته
اخلوف من جائحة كورونا ،ومت طرح عدة مظاهر للخوف �صيغت �إىل
 15مفردة تقي�س اخلوف ،والذعر ،وجتنب اخلروج من املنزل جتن ًبا
للإ�صابة ،مثل�« :أ�شعر بالذعر من �سماع الأخبار عن وفيات فريو�س
كورونا»�« ،أخاف من الآخرين حتى ال ي�صيبني الفريو�س»�« ،أنا �أخاف
من الإ�صابة بكورونا» .وكذلك يت�ضمن بع�ض مظاهر ال�سلوكية ،مثل:
جتنب الآخرين «�أجتنب زيارة �أقاربي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا».
املرحلة الثالثةُ :عر�ضت مفردات املقيا�س ( 15مفردة) على
ثالثة متخ�ص�صني يف علم النف�س ،واتفقوا على ا�ستبعاد مفردتني
بهما تكرار يف بع�ض العبارات ،وبالتايل ت�ضمن املقيا�س  13مفردة،
و�صححت مفردات املقيا�س يف �ضوء طريقة ليكرت اخلما�سية بدرجة
ُ
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كبرية جدًّا  ،5بدرجة كبرية  ،4متو�سطة  ،3بدرجة قليلة  ،2بدرجة
مبال باحلديث
قليلة جدًّا  .1و� ُأعيد ترميز ت�صحيح املفردة «�أنا غري ٍ
عن كورونا».
حمكات انتقاء املفردة يف املقيا�سُ :و�ضعت عدة حمكات ال�ستبقاء
املفردة يف املقيا�س؛ �أهمها :الت�أ�صيل النظري للمفردة وارتباطها
مبظاهر اخلوف من جائحة كورونا؛ واخل�صائ�ص الإح�صائية
ال�سيكومرتية وهي �أن االلتواء ال يزيد على  ،3والتفرطح ال يزيد على
 ،7ومعامل االرتباط امل�صحح ال يقل عن  ،0.40ومعامل �صدق (ت�شبع
املفردة بالعامل) ال يقل عن  ،0.40وانخفا�ض ثبات املقيا�س بعد
ا�ستبعاد املفردة منه (عامر.)2019 ،
 .3 .2اإلجراءات
مت جمع البيانات �إلكرتون ًّيا من خالل رابط �إلكرتوين عل ى �Goo

 ،gle Formsومت �إر�ساله �إىل جمموعات الطالب يف اجلامعة وكذلك
�إىل الأفراد العاديني من املجتمع وعدد من الباحثني يف املجتمع

وجمعت البيانات خالل الثالثة الأ�سابيع الأوىل من �شهر
الفل�سطينيُ ،
�إبريل 2020م ،ومت حتويل ملف بيانات اال�ستبانات �إىل ملف Excel
ثم حتويله �إىل ملف .SPSS
 .4 .2التحليل اإلحصائي

ُحللت البيانات با�ستخدام برنامج  SPSSلإجراء التحليالت
الإح�صائية ،مثل ح�ساب الثبات ،واملتو�سطات ،واالنحرافات املعيارية،
وااللتواء ،والتفرطح .وكذلك با�ستخدام برنامج  LISRELلإجراء
التحليل العاملي التوكيدي للمقارنة بني منوذج العامل العام ومنوذج
العاملني الناجت من التحليل العاملي اال�ستك�شايف ،ومتت اال�ستعانة
مب�ؤ�شرات املطابقة وهي ( RMSEAقيمتها  0.08ف�أقل) و CFI
و ( NNFIقيمتهما  0.95ف�أكرث) و�إح�صاء مربع كاي ،وقيمة P
االحتمالية املرتبطة به (عدم الداللة الإح�صائية) ،كما ا�ستخدمت
م�ؤ�شرات الب�ساطة للمفا�ضلة بني النماذج املراد اختبارها ،وهي PNFI
و ( PGFIالقيمة الأكرب �أف�ضلية للنموذج) و  AICو ( CAICالقيمة
الأ�صغر �أف�ضلية للنموذج) (عامر.)2018 ،

اجلدول  - 1معامالت االرتباط امل�صححة و�ألفا كرونباخ ملفردات املقيا�س بعد ا�ستبعاد املفردة ()538=N

)Table 1 - Corrected Correlations Coefficients and Alpha Cronbach of the Scale Items after Excluding the Item (N=538

املفردة

معامل االرتباط امل�صحح

معامل �ألفا كرونباخ للمقيا�س بعد
ا�ستبعاد املفردة

�أجتنب اخلروج من املنزل حتى ال �أقابل �أحدً ا.
�أجتنب ال�صالة يف جماعة خو ًفا من مالم�سة الآخرين.

0.491

0.881

0.574

0.877

�أجتنب زيارة �أقاربي خو ًفا من كورونا.

0.686

0.871

�أخاف من الآخرين حتى ال ي�صيبني الفريو�س.
�أخاف �أن �أُ�سلم على �أحد خو ًفا من مالم�سة يده.

0.777

0.867

0.703

0.871

�أخاف من �شراء احلاجات اليومية؛ لأنها قد حتمل فريو�س كورونا.
�أجتنب مالم�سة وجهي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أخاف �أن �أُ�صاب من كورونا؛ خ�شية املوت.

0.745

0.868

0.597

0.876

0.528

0.879

تنتابني �أحالم مرعبة يف �أثناء النوم خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.

0.475

0.882

�أنا عندي رعب من الإ�صابة بكورونا.

0.636

0.874

�أ�شك با�ستمرار �أنني �أعاين من �أعرا�ض كورونا.

0.437

0.884

�أ�شعر بالذعر من �سماع الأخبار عن وفيات فريو�س كورونا.

0.569

0.887
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 .3النتائج
 .1 .3تحليل الثبات
مت تقدير ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام املعامل «�ألفا كرونباخ
للمقيا�س» للعينة الإجمالية ،حيث بلغ  ،0.885وتبني وجود �إ�شكالية
للمفردة «�أنا غري مهتم باحلديث عن كورونا» يف ثبات املقيا�س ،حيث �إنه
عند ح�ساب معامل �ألفا �إذا حذفت املفردة زادت قيمته �إىل 0.892؛ ولذلك
مت حذف املفردة ،وعليه �أ�صبح عدد مفردات املقيا�س النهائي  ،12ويو�ضح
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اجلدول  1تفا�صيل خ�صائ�ص مفردات املقيا�س النهائي ( 12مفردة).
حيث يت�ضح �أن قيم �ألفا للمقيا�س بعد ا�ستبعاد كل مفردة على حدة
تراوحت بني  0.875و  ،0.892يف حني بلغت قيم معامل االرتباط امل�صحح
من � 0.446إىل  ،0.775وهذا يدل على التجان�سية العالية للمفردات على
قيا�س اخلوف من كورونا .وبلغ ثبات �ألفا للعينة امل�صرية  ،0.870وللعينة
الفل�سطينية  ،0.855ولبقية اجلن�سيات العربية  ،0.891وهذا مفاده وجود
بناء متجان�س من املفردات لقيا�س اخلوف من جائحة كورونا ،وا�ستقرار
هذه البنية عرب جمتمعات عربية متعددة.

اجلدول  - 2نتائج التحليل العاملي اال�ستك�شايف ملفردات مقيا�س اخلوف من جائحة كورونا بعد التدوير املائل()538=N

)Table 2 - Results of the Exploratory Factor Analysis of the Coronavirus Pandemic Fear Scale Items after Oblique Rotation (N=538

ت�شبعات العوامل
مفردات اخلوف من جائحة كورونا

اخلوف من ممار�سة ال�سلوكيات
اليومية

اخلوف ال�شخ�صي ال�شديد
من كورونا

�أجتنب اخلروج من املنزل حتى ال �أقابل �أحدً ا.
�أجتنب ال�صالة يف جماعة خو ًفا من مالم�سة الآخرين.
�أجتنب زيارة �أقاربي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أخاف من الآخرين حتي ال ي�صيبني الفريو�س.
�أخاف �أن ُا�سلم على �أحد خو ًفا من مالم�سة يده.
�أخاف من �شراء احلاجات اليومية؛ لأنها قد حتمل فريو�س كورونا.
�أجتنب مالم�سة وجهي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أخاف �أن ُا�صاب بكورونا خ�شية من املوت.
تنتابني �أحالم مرعبة يف �أثناء النوم خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أنا عندي رعب من الإ�صابة بكورونا.
�أ�شك با�ستمرار �أنني �أعاين من �أعرا�ض كورونا.
�أ�شعر بالذعر من �سماع الأخبار عن وفيات فريو�س كورونا.

0.617

0.00

0.806

0.109-

0.889

0.069-

0.852

0.073

0.850

0.391

0.807

0.530

0.708

0.408

0.417

0.696

0.308

0.756

0.447

0.854

0.262

0.744

0.437

0.733

اجلدول  - 3م�ؤ�شرات ح�سن املطابقة وم�ؤ�شرات املقارنة بني منوذج العامل العام ومنوذج العاملني ملقيا�س اخلوف من جائحة كورونا ()N=538
Table 3 - Goodness of Fit Indices and Indices of Comparison between the One Factor Model and the Two Factors Model of the Corona)virus Pandemic Fear Scale (N=538

النموذج

اختبار مربع كاي

NNFI RMSEA

قيمة مربع كاي

df

p

منوذج العامل العام

794.27

54

.001

0.19

منوذج العاملني

303.1

53

.001

0.096

PNFI

PGFI

CFI

AIC

0.86

0.89

1237.52 1110.61

0.72

0.52

0.95

0.96

495.74

0.77

0.62

363.54

CAIC
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اجلدول  - 4الت�شبعات والأخطاء املعيارية وقيم  tوالتباين املف�سر للعامل يف املفردة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي ذي العاملني()538=N
Table 4 - Loadings, Standard Errors, t Values, and the Factor Explanatory Variance in the Item of the Two Factors Confirmatory Factor
)Analysis Model (N=538

العامل الأول
املفردة

الت�شبع
واخلط�أ املعياري

� .1أجتنب اخلروج من املنزل حتى ال �أقابل
�أحدً ا.
� .2أجتنب ال�صالة يف جماعة خو ًفا من مالم�سة
الآخرين.
� .3أجتنب زيارة �أقاربي خو ًفا من الإ�صابة
بكورونا.
� .4أخاف من الآخرين حتى ال ي�صيبني
الفريو�س.
� .5أخاف �أن ُا�سلم على �أحد خو ًفا من مالم�سة
يده.
� .6أخاف من �شراء احلاجات اليومية؛ لأنها قد
حتمل فريو�س كورونا.
� .7أجتنب مالم�سة وجهي خو ًفا من الإ�صابة
بكورونا.
� .8أخاف �أن ُا�صاب بكورونا خ�شية من املوت.

0.51

0.042
0.65

0.039
0.81

0.036
0.80

0.036
0.90

0.034
0.85

0.035
0.79

0.037

 .9تنتابني �أحالم مرعبة يف �أثناء النوم خو ًفا
من الإ�صابة بكورونا.
� .10أنا عندي رعب من الإ�صابة بكورونا.
� .11أ�شك با�ستمرار �أنني �أعاين من �أعرا�ض
كورونا.
� .12أ�شعر بالذعر من �سماع الأخبار عن وفيات
فريو�س كورونا.
 .2 .3التحليل العاملي االستكشافي

ُح ِّللت البيانات با�ستخدام التحليل العاملي اال�ستك�شايف بطريقة
املكونات الأ�سا�سية والتدوير املائل  ،Direct Obliminحيث بلغ
املعامل ماير كايزر �أولكني  0.902وهذا مفاده منا�سبة م�صفوفة
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العامل الثاين
قيمة

t

الت�شبع
واخلط�أ املعياري

قيمة

t

التباين املف�سر
R2

12.27

0.26

16.49

0.42

22.29

0.40

22.08

0.65

26.56

0.82

24.14

0.73

21.42

0.62
0.65

0.041
0.65

0.041
0.86

0.038
0.61

0.042
0.67

0.041

15.87

0.43

15.87

0.43

22.79

0.73

14.52

0.37

16.46

0.45

االرتباطات للتحليل ،و�أفرز التحليل عاملني قبل التدوير وبعده ،حيث
بلغ اجلذر الكامن للعامل الأول  4.265وللثاين ( 3.051بعد التدوير)،
يف حني َف ّ�سر العامل الأول  35.545%و َف َّ�سر العامل الثاين 25.421%
من تباين م�صفوفة االرتباط ،وبلغ التباين الإجمايل 60.966%؛ �أي
�أن مفردات املقيا�س ا�ستخل�صت هذه الن�سبة العالية من البناء التحتي

عبد النا�صر ال�سيد عامر

للخوف من كورونا (اجلدول .)2
ويت�ضح من اجلدول � 2أنه ت�شبع بالعامل الأول �سبع مفردات متثل
اخلوف من ممار�سة ال�سلوكيات اليومية املرتبطة باخلوف من جائحة
كورونا (اخلروج من املنزل ،ال�صالة يف جماعة ،زيارة الأقارب،
امل�صافحة ،مالم�سة الوجه� ،شراء االحتياجات اليومية ،اخلوف من
الآخرين) ،حيث تراوحت معامالت الت�شبع بني  0.617و ،0.889
وهي معامالت ت�شبعات مرتفعة ،وهو ما ي�ؤكد معامالت �صدق مرتفعة
ملفردات هذا البعد ،يف حني ت�شبع بالعامل الثاين خم�س مفردات متثل
مظاهر اخلوف ال�شخ�صي العنيف (الذعر ،الرعب ،الأحالم املرعبة،
اخلوف من املوت ،ال�شك من �أعرا�ض كورونا) ،وتراوحت معامالت
الت�شبع بني  0.696و  ،0.854وهو ما يدل على معامالت �صدق
عالية للمفردات ،ويت�ضح �أن بع�ض املفردات ت�شبعت على البعدين
م ًعا ،وهو ما يدل على �أهميتها يف قيا�س مفهوم اخلوف من كورونا.
 .3 .3التحليل العاملي التوكيدي

مت �إجراء التحليل العاملي التوكيدي با�ستخدام طريقة الرتجيح
الأق�صى ،ومت اختبار منوذجني؛ الأول منوذج العامل العام الذي
تو�صل �إليه ( ،)Ahorsu et al., 2020والثاين منوذج العاملني املتولد
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من التحليل العاملي اال�ستك�شايف لبيانات الدرا�سة ،وكانت م�ؤ�شرات
ح�سن املطابقة للمقارنة بني النموذجني كما يف اجلدول  ،3ويت�ضح
�أن قيم م�ؤ�شري  NNFIو CFIهي  0.95ف�أكرث لنموذج العاملني،
وهو ما يدل على مطابقة جيدة جدًّا ،يف حني زادت قيمتهما عن 0.1
لنموذج العامل العام ،وانخف�ضت قيمة م�ؤ�شر  RMSEAعن 0.10
لنموذج العاملني مقارنة بنموذج العامل العام ،والقيم العليا مل�ؤ�شري
 PGFIو PNFIوالقيم الدنيا لـ  AICو ،CAICكل هذه امل�ؤ�شرات
تدل على �أف�ضلية لنموذج على �آخر(عامر ،)2018 ،وكانت القيمة
الأقل لإح�صاء لنموذج العاملني ،ولكنها كانت دالة �إح�صائ ًّيا
للنموذجني ،وهذا يرجع �إىل كرب حجم العينة ،وعليه ف�إن منوذج
العاملني �أف�ضل يف متثيله لبنية اخلوف من كورونا من منوذج العامل
العام ،وهذا يعك�س مطابقة جيدة للنموذج مع البيانات ،ولكن م�ؤ�شر
البواقي  0.096 =RMSEAيظهر مطابقة لي�ست بالقدر اجليد،
حيث تكون جيدة يف مدى  0.08ف�أقل ،وعليه فيجب �إجراء تعديل يف
النموذج ،وقد �أمدنا الربنامج ب�ضرورة �أن تكون العالقة بني خط�أي
القيا�س الواقع على املفردتني الأوىل والثانية ذات ارتباط وبعده
حت�سنت كل م�ؤ�شرات املطابقة ف�أ�صبحت قيمة 0.076 =RMSEA
ويو�ضح اجلدول  4ت�شبعات املفردات يف منوذج التحليل العاملي

اجلدول  - 5اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س و�أبعاده ()538=N

)Table 5 - Psychometric Properties and Dimensions of the Scale (N=538

املتو�سط
( )M

االنحراف املعياري
()SD

املدى ()R

�ألفا كرونباخ ()α

الدرجة الكلية للخوف من كورونا
اخلوف ال�شخ�صي العنيف

33.75

10.62

48

0.89

11.73

4.92

20

0.82

اخلوف املرتبط بال�سلوكيات اليومية

22.02

7.21

28

0.89

املقيا�س

اجلدول  - 6توزيع �أفراد العينة على م�ستويات اخلوف من جائحة كورونا

Table 6 - Distribution of the Sample Individuals on the Coronavirus Pandemic Fear Levels

درجة اخلوف
�ضعيفة (�أقل من )30
متو�سطة ( 30لأقل من )42

العدد

الن�سبة املئوية %

199

37

207

38.5

كبرية (�أكرب من )42

132

24.5

الإجمايل

538

100
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ال�شكل  - 2قيم الت�شبعات لنموذج العاملني ملقيا�س اخلوف من جائحة كورونا

ال�شكل  - 1قيم  tلنموذج العاملني ملقيا�س اخلوف من جائحة كورونا

Pandemic Fear Scale

rus Pandemic Fear Scale

Figure 2 - Loadings Values of the Two Factors Model of Coronavirus

Figure 1 – t Values of the Two Factors Model of Coronavi-

اجلدول  - 7املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وااللتواء والتفرطح ملفردات اخلوف من كورونا()538=N

)Table 7 - Averages, Standard Deviations, Skewness, and Kurtosis of the Coronavirus Fear Items (N=538

املفردة

املتو�سط

االنحراف املعياري

التفرطح

االلتواء

�أجتنب اخلروج من املنزل حتى ال �أقابل �أحدً ا.
�أجتنب ال�صالة يف جماعة خو ًفا من مالم�سة الآخرين.
�أجتنب زيارة �أقاربي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أخاف من الآخرين حتى ال ي�صيبني الفريو�س.
�أخاف �أن ُا�سلم على �أحد خو ًفا من مالم�سة يده.
�أخاف من �شراء احلاجات اليومية؛ لأنها قد حتمل فريو�س كورونا.
�أجتنب مالم�سة وجهي خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أخاف �أن ُا�صاب من كورونا؛ لأين �أخاف من املوت.
تنتابني �أحالم مرعبة يف �أثناء النوم خو ًفا من الإ�صابة بكورونا.
�أنا عندي رعب من الإ�صابة بكورونا.
�أ�شك با�ستمرار �أنني �أعاين من �أعرا�ض كورونا.
�أ�شعر بالذعر من �سماع الأخبار عن وفيات فريو�س كورونا.

3.130

1.323

1.11-

120.-

2.838

1,434

1.28-

140.

3.361

1.328

1.05-

305.-

3.329

1.256

884.-

255.-

3.414

1.242

771.-

362.-

2.918

1.283

937.-

0.116

3.030

1.344

1.09-

050.-

2.524

1.361

981.-

448.

1.641

1.086

2.356

1.781

2.312

1.359

829.-

0.646

2.169

1.272

327.-

0.885

3.087

1.387

1.18-

086.-
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ال�شكل  - 4قيم الت�شبعات لنموذج العامل العام ملقيا�س اخلوف من جائحة كورونا
Figure 4 – Loadings Values of the One Factor Model of Coronavirus Pandem-

Figure 3 – t Values of the One Factor Model of Coronavirus Pandemic Fear

ic Fear Scale

Scale

اجلدول  - 8نتائج اختبار  tامل�ستقلة للفروق بني الذكور والإناث يف اخلوف من جائحة كورونا

Table 8 - Independent t Test Results of the Differences between Males and Females in the Coronavirus Pandemic Fear

الذكور ()123

املتغري التابع

اخلوف من جائحة كورونا

الإناث ()415

M

SD

M

SD

30.34

9.23

34.77

10.81

)536( t

p

م�ؤ�شر مربع
�إيتا

4.12-

001.

0.031

اجلدول  - 9نتائج اختبار  tامل�ستقلة للفروق بني العينة امل�صرية وعينة بقية اجلن�سيات العربية يف اخلوف من جائحة كورونا

Table 9 - Independent t Test Results of the Differences between the Egyptian Sample and the Other Arab Nationalities Sample in the
Coronavirus Pandemic Fear

املتغري التابع

اخلوف من جائحة كورونا

العينة امل�صرية
()442

عينة بقية اجلن�سيات العربية
()96

M

SD

M

SD

34.69

10.54

29.45

9.95

)536( t

4.469

p

م�ؤ�شر �إيتا
تربيع

001.

0.036
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التوكيدي .ويت�ضح �أن جميع الت�شبعات دالة �إح�صائ ًّيا عند ،0.01
حيث زادت قيمة  tعن  ،2.58وتو�ضح الأ�شكال  ،3 ،2 ،1و 4امل�سارات
وقيم  tلنموذج التحليل العاملي التوكيدي ملفردات اخلوف من جائحة
كورونا للعاملني.
ويو�ضح اجلدول  5ثبات بعدي اخلوف من كورونا ،وهما اخلوف
ال�شخ�صي واخلوف املرتبط بال�سلوكيات اليومية ،ويتبني �أن املقيا�س
وبعديه متتعوا بدرجة كبرية من االت�ساق الداخلي.
 .4 .3تفسير درجات المقياس

تعادل  56.26%من الدرجة الكلية  ،60وهذا ي�شري �إىل �أن توافر
اخلوف من جائحة كورونا بني �أفراد العينة بدرجة متو�سطة.
 .6 .3الفروق بين الجنسين في الخوف من جائحة كورونا

للتعرف على اخلوف من جائحة كورونا مت �إجراء اختبار  tامل�ستقلة،
وجاءت النتائج كما يف اجلدول  ،8ويت�ضح وجود فروق دالة �إح�صائ ًّيا
بني الذكور والإناث عند م�ستوى داللة  0.01ل�صالح الإناث ،حيث
متو�سط اخلوف من جائحة كورونا عند الإناث يفوق متو�سط اخلوف
عند الذكور .ويت�ضح �أن حجم الت�أثري للمعامل «�إيتا تربيع» من النوع
ف�سر  3.1%من تباين اخلوف من كورونا،
ال�ضعيف؛ مبعنى �أن اجلن�س ّ
وهذا يعطي داللة �إح�صائية عند  ،0.01ولكن قيمتها العملية �ضعيفة.

تراوحت درجات املقيا�س يف املدى بني �أقل درجة  12و�أق�صى
درجة  ،60وعليه ف�إنه ميكن تف�سري درجات املقيا�س على النحو الآتي:
الدرجة الأقل من  30ت�شري �إىل توافر اخلوف من جائحة كورونا
بدرجة منخف�ضة (هي الدرجة املناظرة للدرجة الأقل من  2.49وف ًقا
ملقيا�س ليكرت اخلما�سي).
الدرجة التي تقع يف املدى من � 30إىل الدرجة الأقل من  ،42ت�شري
�إىل توافر اخلوف من جائحة كورونا بدرجة متو�سطة (هي الدرجة
املناظرة للدرجة الأقل من  3.49وف ًقا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي).
الدرجة  42ف�أكرث ت�شري �إىل �أن الفرد يعاين من اخلوف من
جائحة كورونا بدرجة كبرية (الدرجة املناظرة للدرجة  3.50وف ًقا
ملقيا�س ليكرت اخلما�سي).
وعليه ،ف�إن توزيع �أفراد العينة وف ًقا مل�ستويات اخلوف جاءت كما
يف اجلدول .6

للتعرف على الفروق بني العينة امل�صرية وعينة بقية اجلن�سيات
العربية مت �إجراء اختبار  tامل�ستقلة ،وجاءت النتائج كما يف اجلدول
 .9ويت�ضح وجود فروق دالة �إح�صائ ًّيا بني العينة امل�صرية وعينة بقية
اجلن�سيات العربية عند م�ستوى داللة  0.01ل�صالح العينة امل�صرية،
حيث �إن متو�سط اخلوف من جائحة كورونا للعينة امل�صرية يفوق
متو�سط اخلوف لبقية اجلن�سيات العربية ،وعليه ف�إن م�ستوى اخلوف
يف املجتمع امل�صري �أكرب من بقية �أفراد اجلن�سيات العربية .وقد
َف ّ�سرت اجلن�سية  3.6%من تباين اخلوف من جائحة كورونا ،وهذا
حجم ت�أثري من النوع ال�ضعيف.

 .5 .3التحليل الوصفي

 .4المناقشة

مت �إجراء الإح�صائيات الو�صفية كما هو مو�ضح يف اجلدول
 ،7حيث يت�ضح �أن قيم االلتواء والتفرطح ال تزيد على  1.0ملعظم
املفردات ،وهو ما ي�شري �إىل توافر االعتدالية بدرجة جيدة ،و�أن قيم
املتو�سط ملعظم ا�ستجابات الأفراد تقرتب من  ،3.0وهو ما ي�شري �إىل
جودة املفردات ،حيت تتمركز حول اال�ستجابة الو�سيطية (عامر،
( ،2019ويف املجمل العام ف�إن الأفراد يعانون من اخلوف من كورونا
بدرجة متو�سطة ملعظم املفردات ما عدا مفردات «تنتابني �أحالم
مرعبة يف �أثناء النوم من الإ�صابة بكورونا»�« ،أنا عندي رعب من
الإ�صابة بكورونا» و»�أ�شك با�ستمرار �أنني �أعاين من �أعرا�ض كورونا»
بدرجة قليلة .وقد بلغ املتو�سط الكلي ملفردات املقيا�س  33.754وهي

هدفت الدرا�سة �إىل بناء مقيا�س اخلوف من فريو�س كورونا ،ومت بناء
جمموعة من املفردات بلغت  13مفردة ،ومت ا�ستبعاد مفردة ،وبالتايل
بلغت مفردات املقيا�س  12مفردة ،ومتتع املقيا�س بخ�صائ�ص �سيكومرتية
جيدة جدًّا من ات�ساق داخلي وجتان�س بني مفرداته ،وات�ضح ذلك من القيم
املرتفعة للثبات للعينة الكلية ومن خالل العينتني يف املجتمع امل�صري ويف
بع�ض املجتمعات العربية الأخرى .و�أفرز التحليل العاملي اال�ستك�شايف
عاملني؛ ميثل العامل الأول مظاهر اخلوف ال�شخ�صي من رعب ،وذعر،
والأحالم املرعبة ،وغريها� ،أما الآخر فقد ارتبط مبظاهر �سلوكية مرتبطة
باخلوف من كورونا مثل :جتنب الآخرين ،وعدم اخلروج ،وعدم املخالطة،
وعدم زيارة الأقارب ،واخلوف من مالم�سة الوجه ،وغريها؛ واملالحظ �أن
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ف�سرا حوايل  60.966%من تباين البناء التحتي للخوف من
العاملني َّ
جائحة كورونا ،وهو ما يدل على �شمولية املقيا�س ملعظم مظاهر اخلوف.
ومت الت�أكد من منوذج العاملني با�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي،
حيث �أثبت مطابقة جيدة يف �ضوء م�ؤ�شرات ح�سن املطابقة وتفوقه على
منوذج العامل العام ،وهذ ي�ؤكد �أن اخلوف من جائحة كورونا بناء متعدد
الأبعاد  ،Multidimensional Structureوهذا يتناق�ض مع ما تو�صل
�إليه ( )Ahorsu et al., 2020ب�أن بنية اخلوف من كورونا هي �أحادية
البعد ،ولكن رمبا يرجع هذا �إىل قلة عدد املفردات املت�ضمنة يف مقيا�سهم،
وبالتايل مل يت�ضمن جميع املظاهر املختلفة من اخلوف من جائحة كورونا.
وات�ضح �أن الن�ساء �أكرث خو ًفا من جائحة كورونا من الرجال ،وهذا
يتفق مع الرتاث ال�سيكولوجي؛ فالإناث �أكرث خو ًفا وحز ًنا من الذكور
( .)Huang et al., 2020كما �أن العينة امل�صرية �أكرث خو ًفا من جائحة
كورونا من بقية اجلن�سيات العربية.
وللدرا�سة احلالية حمددات من �أهمها جمع بيانات من خالل الو�سائل
الإلكرتونية (اجلوال ،التابلت ،والكمبيوتر ال�شخ�صي) ،وهذا ي�ستبعد
ً
عري�ضا من الأفراد الذين لي�س لديهم مهارات التعامل مع و�سائل
قطاعا
ً
مدٍ
التوا�صل االجتماعي (مثل :الوات�س والفي�س) ،ولكن يبدو �أن هذا غري ُ ْ
يف ظل توافر هذه الو�سائل لكل الأفراد يف املجتمع ،حيث ات�ضح �أن جودة
البيانات على درجة مر�ضية لإجراء التحليالت الإح�صائية ال�ضرورية،
وا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية جلمع البيانات يحررنا من �إجراءات
التطبيق التقليدية حيث الت�أثر بالعوامل الفيزيقية� ،أو حتدث �أفراد العينة
مع بع�ضهم البع�ض وانتقال �أثر اال�ستجابة.
وعلى الرغم من املحددات �إال �أن الدرا�سة اعتمدت على حجم
عينة كبري ن�سب ًّيا ،وهو ما يزيد املوثوقية يف النتائج ،كما ات�سمت النتائج
باال�ستقرار عرب البيئات �أو املجتمعات العربية املختلفة .وتناولت الدرا�سة
مو�ضوع ال�ساعة فيما يخ�ص اخلوف يف ظل جائحة كورونا ،حيث الندرة
مو�ضوعا م�ستجدًّا يف احلياة االجتماعية واملحلية
البحثية باعتباره
ً
والعاملية .و�أمدتنا الدرا�سة مبقيا�س مهم يف جمال درا�سات جائحة كورونا،
وميكن االعتماد عليه يف قيا�س اخلوف من جائحة كورونا وا�ستخدامه
يف الإجراءات الإكلينيكية والت�شخي�صية لدرا�سة هذه الظاهرة مبوثوقية
ومو�ضوعية عالية.
و�أخ ًريا ،ميكن طرح هذا املقيا�س يف �صيغة �أكرث عمومية لقيا�س
اخلوف من الأوبئة ب�صفة عامة حتى يكون املقيا�س له درجة من اال�ستدامة
 Sustainabilityخالل �أزمنة و�أوبئة خمتلفة.
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