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 خلص: امل

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعاليػة برنػامإ إردػادل إلكترونػئ  ػاىـ عمػى التعػاطؼ 
جاىحػػة كورونػػا لػػد  طػػ   أثنػػا  المنزلػػئ القمػػؽ متعػػدد ا وجػػر لمحجػػر مػػا الػػذات فػػئ خفػػض 

و جامعػػة الممػػؾ خالػػدو متوسػػط بكميػػة التربيػػة( طالًبػػا ٖٔالجامعػػةو وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  
إلػػػػى ُ سِّػػػػُموا عدػػػػواىًيا (و ٜ٘,ٓ( سػػػػنة بػػػػانحراؼ معيػػػػارل  ػػػػدر   ٖٔ,ٕٓلزمنيػػػػة  أعمػػػػارهـ ا

القمػػػؽ و واسػػػتخدمت الدراسػػػة مقيػػػاس ( طػػ  ٙ  و وضػػػابطة( طػػػ  ٚ  مجمػػوعتيفت تجريبيػػػة
و و والبرنامإ اإلردادل اإللكترونئ القاىـ عمػى التعػاطؼ مػا الػذاتمتعدد ا وجر لمحجر المنزلئ

وجػود  فػروؽ دالػة إحصػاىًيا بػيف متوسػطئ رتػ  ارت النتػاىإ إلػى و وأدػإعداد الباحثوهما مف 
فػئ  القمػؽ متعػدد ا وجػرفػئ  درجات أفراد المجموعة التجريبية فػئ القياسػيفت القبمػئو والبعػدل

فػئ  والتجريبيػة وو وبيف متوسطئ رت  درجات أفراد المجموعتيفت الضػابطةاتجا  القياس القبمئ
و وعػػدـ وجػػود  فػػروؽ فػئ اتجػػا  المجموعػػة الضػػابطة وجػػرالقمػػؽ متعػػدد ا  القيػاس البعػػدل فػػئ 

دالػػة إحصػػاىًيا بػػيف متوسػػطئ رتػػ  درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػئ القياسػػيفت البعػػدلو 
القػػاىـ التعػػاطؼ مػػا  و وهػػذا يعنػػئ فعاليػػة البرنػػامإ اإلردػػادلالقمػػؽ متعػػدد ا وجػػرفػػئ التتبعػػئ و 

 تحقيؽ أهدافر.الذات فئ 

 القمػؽ متعػدد ا وجػروالتعػاطؼ مػا الػذاتو و إلكترونػئ برنامإ إردػادلت الكممات المفتاحية* 
 .الحجر المنزلئو جاىحة كورونا
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The effectiveness of an online counseling program based on self-

compassion in reducing the multi-faceted anxiety of home quarantine 
during the Covid-19 pandemic among university students 

 Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of the online counseling 

program based on self-compassion in reducing the multi-faceted anxiety of 

home quarantine during the Covid-19 pandemic among university students. 

The sample consisted of (13) students: experimental group (7) students, and 

control group (6) students whose had high home quarantine stress the 

Department of Special Education, King Khalid University; Mage= 20.31, SD= 

0.95). The researcher prepared the multi-faceted anxiety of home quarantine 

scale, and the online counselling program. The results indicated that there were 

statistically significant differences between the means scores of experimental 

group at the pre-test and post-test on the multi-faceted anxiety of home 

quarantine. These differences in favor of post-test. There were statistically 

significant differences between the means scores of experimental group and 

control group at post-test on the multi-faceted anxiety of home quarantine. 

These differences in favor of experimental group. There were no statistically 

significant differences between the means scores of experimental group at post-

test and follow up-test on the multi-faceted anxiety of home quarantine, The 

results indicated that the effectiveness of the online counseling program based 

on the self-compassion in reducing the multi-faceted anxiety of home 

quarantine in light of the Covid-19 pandemic among university students. 

Key words: Online counseling program, Self-compassion, The multi-

faceted anxiety, Home quarantine, Covid-19 pandemic. 
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  املقدمة وأدبًات الدراسة

لمرحيػؿو ومػا مطمػػا اسػتعداًدا رو أورا ُػ تْ م ػبُ فار ػة فػئ نيايػة عػاـ ذ   تاريخيػة   فػئ لحظػة  
اسػتيقظ العػالـ عمػى و عيػد المػي د المجيػداًل مف أف يندد العالـ أندػود  و وبدٕٕٓٓ عاـ جديد

انذذز٘ اَقهمذذذذ هذذشاسرّ ا ٔنذذذٗ هذذٙ يذُٚذذذخ ْٔذذذبٌ  Covid-19رونػػا المسػػػتجد كػػابوس فيػػػروس كو 

Wuhan وكأنػػر فػػئ ومتخطًيػػا كػػؿ الحػػواجزو و الحػػدودعػػابرًا لينتدػػر بسػػرعة متناهيػػةو  انصذذُٛٛخ
اتخػاذ إجػرا ات ا عاجزًا عػف إيقػاؼ انتدػار و ولػـ يكػف هنػاؾ مفػر  مػف د  رحمة حوؿ العالـ الذل ب  

 (WHO)أعمنػت منظمػة الصػحة العالميػة و ػد  .ئ كافة الميػاديفعجمة الحيا  فصارمة أو فت 
ر وصػفو و د صرح مديرها العاـ بأف ٕٕٓٓمارس  ٕٔفئ  pandemicهذا الفيروس كجاىحة 

اتياو اسػتجابوتكثيػؼ تصػعيد يػا عميو بػؿ يجػ  ال يعنئ أف البمػداف ينبيػئ أف تستسػمـبالجاىحة 
مػن  أنظمػة الرعايػة مف أجػؿ احتػوا  الجاىحػةو و  و اىية كمما أمكف ذلؾوتدابير  إجرا اتواتخاذ 

World Health Organization, 2020) الصػػحية الو ػػت ل سػػتعداد واسػػتيعا  التػػأثير

) .

"العػػدو الػػذل أ مػػؽ  Casagrande, et al. (2020)أطمػػؽ عميػػر ونظػػرًا لخطػػور  هػػذا الوبػػا و 
  .The enemy who sealed the world"العالـو وألزمر بيتر ضتر عمى بوأحكـ  

يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػر "الصػػدمة الجماعيػػةو أو العالميػػة"و أسػػفر عّمػػا وفػػئ رأينػػا أنػػر 
ارج نطػاؽ التجربػة وضيوطيا  د تعانئ منيا البدرية لسنوات طويمة  ادمػة  نظػرًا  نيػا تقػا خػ

بػأف ذلػػؾ الوبػا  يمثػؿ حػػدثًا  Giallonardo, et al. (2020)ويبػرر ذلػػؾ  .اإلنسػانية المعتػاد 
مػف نوعػرو ال يتدػابر مػا أل حػدث صػادـ لخػر مثػؿ الػزالزؿو أو التسػونامئ التػئ تكػوف ا فريدً 

روف أنػػر يمكػػنيـ   اصػػر  عمػػى منطقػػة معينػػةو وفػػئ فتػػر  زمنيػػة مػػاو ويػػدرؾ ا دػػخاص المتضػػرِّ
 COVID-19 الير  مف منطقة الحدث إلى منطقة أخر  لمنةو بينما فئ حالػة جاىحػة كورونػا

 يمكف أف يحممر كؿ دخص بجانبنا. التيديد فئ كؿ مكافو و ف
مػػف منظػػور الػػدليؿ اإلحصػػاىئ التدخيصػػئ الخػػامس ل ضػػطرابات النفسػػية والعقميػػة و 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5
th  تعػد جاىحػة كورونػا

أو  يتضػػمف تيديػػًدا دػػديًدا لمحيػػا وحػػدثًا صػػادًما تنطبػػؽ عمييػػا معػػايير الحػػدث الصػػادـ والػػذل 

                                                 


 American Psychological :( الصادر عفاباتـ التوثيؽ وفًقا لدليؿ التوثيؽ  اإلصدار الس 

Association (APA) 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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التعػرض لمثػؿ هػذ  ا حػداث  الس مة الجسديةو أو الخػوؼ الدػديدو أو العجػزو أو الرعػ . وأف
 .(Restauri & Sheridan, 2020)  يؤدل إلى تطوير اضطرابات ما بعد الصدمةالمؤلمة 

وألقى هذا الوبا  بظ لر النفسية عمى ا فراد جميًعا دوف استثنا  صيارًا وكبػارًاو ذكػورًا 
ناثًاو  . ومػف جممػة دوف اعتبار لممستويات التعميميةو أو االجتماعيةو أو المينية  فالكؿ سوا وا 

ػػد دػػعو  العػػالـ  وؿ مػػر  فػػئ  ؽ  م ػػالقػػوؿ إنػػر خ   لػػد  ا فػػراد حالػػة مػػف الخػػوؼ الجمعػػئ  لتتوحل
 تيـ ا طمػػاع والر بػػة فػػئ السػػيطر  عمػػى اتخػػر ومقدراتػػر. بعػػد أف فػػرل مواجيػػة عػػدو مدػػترؾ 

 .Taylor et alؼ مػف فيػروس كورونػا المسػتجد بمجػاالت عديػد . و ػد حػددها ويتعمػؽ الخػو 

و الخػوؼ مػف العوا ػ  اال تصػادية، contamination فئ خمسة عوامؿت خطر التمػوث (2020)
الفحػػص القيػػرل ، coronavirus-related xenophobia رهػا  اتخػػريف الحػػامميف لمفيػػروس

أعػػراض ، compulsive checking and reassurance seeking والبحػػث عػػف الطمأنينػػة
   اضطرابات ما بعد الصدمة.

ونظرًا لخطور  ا زمة وتفا ميا وتأثيراتيػاو كػاف ال بػد مػف المواجيػةو ولػذا تب نلػْت الػدوؿ 
لمواجيػػة انتدػػار الفيػػروسو والحػػد مػػف  lockdown strategyا اسػػتراتيجية اإل ػػ ؽ جميًعػػ

ات اتخػػػذت الحكومػػػو  لع جػػػر.فر لقاحػػػات دواىيػػػة تأثيراتػػػر الكارثيػػػةو خاصػػػة فػػػئ ظػػػؿ عػػػدـ تػػػوا
لػػزاـ جميػػا المؤسسػػات التعميميػػةو منيػػا تعميػػؽ الدراسػػة فػئ كافػػة إجػػرا ات صػػارمةالمختمفػة  و وا 

ا فراد باإلجرا ات االحترازيةو والتباعد الجسدلو وفرض حظر التجواؿ بدػكؿ تػدريجئو والحجػر 
-COVID)خػ ؿ وبػا  فيػروس كورونػا  إلى أنر Mediouni, et al. ( 2020)ٔأهبس المنزلئ. 

 .  العدو  و تـ استخداـ الحجر الصحئ كاستراتيجية لمصحة العامة لمحد مف انتقاؿ(19
الفصػػؿ وتقييػػد حركػػة ا دػػخاص الػػذيف بأنػػر  Quarantineالحجػػر الصػػحئ ُيع ػػرلُؼ و 

ؿ  يػػر حػػامميف لممػػرض  أل لػػـ ينتقػػلمتأكػػد مػػف أنيػػـ  عػػدو محتمػػؿ أف يكونػػوا  ػػد تعرضػػوا ليُ 
 العزلػػة يختمػؼ هػػذا التعريػؼ عػػفو خطػر نقػػؿ العػدو  لنخػػريف.  و وبالتػالئ تقميػػؿالمػرض إلػػييـ

isolation فصػػؿ ا دػػخاص الػػذيف تػػـ تدخيصػػيـ بمػػرض ُمْعػػد  عػػف أدػػخاص أصػػحا  و وهػػئ
بػيف النػاس.  الًبا ما يػتـ اسػتخداـ المصػطمحيف بالتبػادؿ ال سػيما فػئ التواصػؿ و و ير مرضى. 
عندما انتدػر دا   ـٕٚٔٔلحجر الصحئ  وؿ مر  فئ البند ية بإيطاليا عاـ كممة اواستْخِدم ْت 

 عػػػاـ اسػػػتجابًة لمطػػػاعوف ٖٓٓالمممكػػػة المتحػػػد  بعػػػد  فػػػئ اسػػػتخدمتْ كمػػػا و leprosyالجػػػذاـ 
فػػئ  الحجػػر الصػػحئ كػػإجرا  و ػػاىئ لعػػد   ػػروفواسػػتخدـ (و Black Death المػػوت ا سػػود 
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ييػا والحػد مػف السػيطر  عمر فػئ فعاليتػ الرىيسة وأثبتالمعدية   وبىةالتعامؿ ما حاالت تفدئ ا
 ,.COVID-19  Brooks, et alكورونػا جاىحػة تفدػئ مػا ر ؤخرًاو تػـ اسػتخدامومػانتدػارهاو 

2020) (Khan, et al., 2020;. 
عمى الر ـ مف أف الحجر الصحئ ييدؼ إلى حماية ا فراد مف ا مػراض المعديػةو إال و 

 يػػر سػػار   ػػد تػػؤدل إلػػى مدػػاكؿ نفسػػية مختمفػػة مثػػؿ االكتىػػا    خبػػر أنػػر ُينظػػر إليػػر عمػػى أنػػر 
و وأعػراض اضػطرا  مػا بعػد الصػدمةو و مػؽ النفسية والضجر والقمؽ والخوؼ والدعور بالوحد 

تقييػػد يترتػػ  عمػػى الحجػػر المنزلػػئ مدػػك ت عديػػد  منيػػا اإلحبػػاط الػػذل يرجػػا إلػػى المػػوتو و 
ثػػاؿ ا ندػػطة العاديػػة فػػئ المنػػزؿ والعمػػؿو الػػروتيف اليػػومئ  عمػػى سػػبيؿ الم ففقػػداالحريػػةو و 

أو االسػػتبعاد مػػف أو ػػات الفػػراغ أو  وأو التجنػػ و ودػػرا  الضػػروريات(و واالتصػػاالت االجتماعيػػة
عنػدما و عوامػؿ ميمػة تسػب  االكتىػا . وكميػا و المدركػةالعمؿ أو ا ندطة المدرسية والوصػمة 

و سػابياالػروتيف االجتمػاعئ عػد  أينتيئ الحجر الصحئو يمكف أف تستيرؽ العود  إلى العمؿ و 
يػػدفا التػػوتر واالكتىػػا  النػػاس إلػػى تنػػاوؿ و ػػد ممػػا يزيػػد مػػف القمػػؽ واإلحبػػاط.   أو حتػػى أدػػير

ا طعمػػة التػػئ تحتػػول عمػػى نسػػبة عاليػػة مػػف السػػكر مثػػؿ الدػػوكوالتة والمدػػروبات اليازيػػةو 
 ;Xiang et al., 2020 ;) وتنػػاوؿ ا طعمػػة عاليػػة السػػعرات الحراريػػة لتحسػػيف مػػزاجيـ

Casagrande, et al., 2020 ;Yılmaz & Gökmen, 2020 (Zhang et al., 2020 . 
مػػف نتاىجيػػا ومػػف خػػ ؿ مراجعػػة عػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػئ هػػذا المجػػاؿو لػػوحظ 

ر الحجػػر المنزلػػئ ولفتػػرات طويمػػة عمػػى مؤدػػرات الصػػحة النفسػػية لػػد  ا فػػراد  حيػػث يمػػد  تػػأث
لمحجر المنزلئ مػف دراستيف عمى طمبة الجامعة الخاضعيف  Tang, et al., (2020,a, b)أجر  

أنيػػـ يعػػانوف مػػف أدػػارت نتػػاىإ الدراسػػة ا ولػػى إلػػى أف و و سػػت جامعػػات جنػػو   ػػر  الصػػيف
 ا لكثسيميا( سػوا  تحديػد المدػاعر  مستويات مرتفعة ل كتىا  وصعوبة التعبير عف المداعر

أو ػػات الحجػػر المنزلػػئ الطويمػػة تسػػيـ فػػئ لػػى أف أدػػارت نتػػاىإ الدراسػػة الثانيػػة إو و أو وصػػفيا
التػئ  (Peng, et al., 2020)كذلؾ دراسػة و   عراض اضطرا  ما بعد الصدمةأالتنبؤ باالكتىا  و 

( يوًمػػاو وأظيػػرت النتػػاىإ أف ٗٔ( مػػف المعػػزوليف فػػئ الحجػػر الصػػحئ لمػػد   ٖٕٕٚدػػممت  
مػػػف ا صػػػير سػػػن او و يػػػر %( مػػػف أفػػػراد العينػػػة لػػػدييـ اكتىػػػا و وكانػػػت هػػػذ  النسػػػبة ٕٔ,ٙ 

و وأف هذ  النسػبة تعػانئ مػف اضػطرابات المتزوجيفو ومف ذول المستويات التعميمية المنخفضة
 النـو والقمؽ وضيوط ما بعد الصدمة. 
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( فرًدا باليند مف فىػات ٖٓٔعمى عدد   (Upadhyay, et al., 2020)وأجريت دراسة 
لمقيمػيف فػئ الحجػر المنػزليف وتوصػمت إلػى عمرية ودراى  تعميمية واجتماعية مختمفػةو ومػف ا

-Perez)ارتفػاع مسػػتو  الضػيوط والقمػػؽ واالكتىػػا  لػد  أفػػراد العينػػة  وتوصػمت نتػػاىإ دراسػػة 

Fuentes, et al., 2020)  التػئ أجريػت عمػى عينػة مػػف الرادػديف اإلسػبانييف إلػى ا فػراد فػػئ
  واالكتىػا  واليضػ  والعداىيػةالحجر المنزلئ نتيجة لجاىحة كورونا يعانوف مف الحػزف والقمػؽ 

ثػار النفسػية لمحجػر بيدؼ تعرؼ ات (Khan, et al., 2020)وفئ االتجا  نفسرو جا ت دراسة 
( مػػف الطػػ   والطالبػػات ٘ٓ٘المنزلػػئ عمػػى الطمبػػة الجػػامعييف فػػئ بػػنج ديش وبميػػت العينػػة  

لػػػدييـ  %( مػػػف المدػػػاركيف٘,ٕٛأنثػػػى(و  وأسػػػفرت النتػػػاىإ عػػػف نسػػػبة   ٛٛٔذكػػػرًاو  ٖٚٔ 
%( لدييـ مسػتو  مرتفػا ٜ,ٙٗ%( لدييـ مستو  مرتفا مف القمؽو و ٖ,ٖٖضيوط دديد و  

مف االكتىا و باإلضافة إلى معاناتيـ مف اعراض جسدية دبيية بأعراض كورونا مثػؿ الحمػىو 
عػدـ كفايػة والسعاؿ وصعوبة التنفس ولالـ فئ المعد و كما كانت لػدييـ مخػاوؼ مػف العػدو و و 

و أو عػػدـو ليذاىيػػةو وعػػدـ ممارسػػة الرياضػػة البدنيػػة ومحدوديػػة الندػػاط الترفييػػئاإلمػػدادات ا
 والقمؽ واالكتىا  وأعراض ما بعد الصدمة.وارتبطت تمؾ المخاوؼ إيجابًيا 

نمػػط الحيػػا   يػػر المعتػػاد الػػذل يفرضػػر إلػػى أف  da Silva, et al. (2020)وأدػػار 
التػػوازف اليػػومئو وهػػو  ػػادر عمػػى  ػػد يػػؤدل إلػػى اخػػت ؿ فػػئ  COVID-19الحجػػر الصػػحئ لػػػ 

.  (Ahmed, 2020)وفئ هذا االتجػا و جػا ت دراسػة  إحداث تيييرات فئ سموكيات ا كؿ والنـو
التػػئ هػػدفت إلػػى تعػػرؼ الع  ػػة االرتباطيػػة بػػيف العزلػػة االجتماعيػػة أثنػػا  الحجػػر الصػػحئ لػػػ 

Covid-19  مستعرضػػة عمػػىتػػـ إجػػرا  دراسػػة وا كػػؿ االنفعػػالئ والزيػػاد  فػػئ وزف الجسػػـ. و 
السػمنة فػئ مدينػة السػميمانيةو كردسػتاف العػراؽو مػف مركػز عػ ج  مريًضا  اموا بزيار ( ٘ٙٚ 

وجًيػػا لوجػػر فػػئ جمسػػة  تػػـ إجػػرا  مقابمػػة مػػا كػػؿ مدػػارؾو . ٕٕٓٓيونيػػو  ٖٕأبريػػؿ إلػػى  ٖٕ
وأظيرت النتػاىإ أف لمعزلػة االجتماعيػة أثنػا  الحجػر و ( د يقة٘ٗ-ٖٓميمقة استمرت ما بيف  

 Casagrande, et)وأيػدتيا نتػاىإ دراسػة   صحئ تػأثيرًا فػئ اضػطرابات ا كػؿ وزيػاد  الػوزفال

al., 2020)   إلػػػى أف و وأدػػػارت ( فػػػرًدأٜٕٕوالتػػػئ تمػػػت عمػػػى عينػػػة إيطاليػػػة بمػػػ   واميػػػا
-Khodabakhshi)وهػدفت دراسػػة   %( مػف المدػػاركيف يعػانوف مػػف اضػطرابات النػػـؤ,ٚ٘ 

koolaee, 2020) -مػػى المػػنيإ الوصػػفئ النػػوعئ اعتمػػاًدا عqualitative research- إلػػى
مػف خػ ؿ -التعرؼ عمى خبرات الطمبة الجػامعييف بتركيػا فػئ الحجػر المنزلػئو وأسػفرت نتاىجيػا
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خبػػػراتيـ فػػػئ الحجػػػر المنزلػػػئ أثنػػػا  جاىحػػػة كورونػػػا تػػػـ عػػػف -( مقابمػػػة مػػػا أفػػػراد العينػػػة٘ٔ 
و وتطػػوير ااالنفعػػاالت تنميػػة تصػػنيفيا فػػئ محػػاور رىيسػػةو وهػػئت  لسػػمبية واالرتبػػاؾ والتدػػاـؤ

االهتمامػػات و و مخػػاوؼ بدػػأف صػػحة ا سػػر و والسػػموؾ الوسػػواس القيػػرل تجػػا  الجسػػد واليسػػيؿ
 .المستقبؿاال تصادية واالجتماعية و والخوؼ مف التخمص مف الفيروس فئ 

و ػػد يػػذه  الػػبعض إلػػى أف التػػأثير السػػمبئ لمتباعػػد االجتمػػاعئ أثنػػا  الحجػػر المنزلػػئ 
مبػػػررو ومػػػنطقيـ فػػػئ ذلػػػؾ أف معطيػػػات العصػػػر ممثمػػػة فػػػئ اإلنترنػػػت ووسػػػاىؿ التواصػػػؿ   يػػػر

االجتماعئ يمكف أف تكوف مفيد  فئ الحد مف العزلة االجتماعية  حيػث تزيػد مػف فػرص البقػا  
وما ذلؾو  د يمثػؿ اإلنترنػت  عمى االتصاؿ بأفراد ا سر  وا صد ا  وزم   العمؿ فئ أل و ت.

  وألعػا  اإلنترنػت عػ و  عمػى ذلػؾإدمػاف و ال سػيما اضػطرا  النفسػيةات عامؿ خطػر ل ضػطراب
ألدػػخاص ا كثػػر ضػػعًفاو مثػػؿ النفسػػية ليمكػػف أف يكػػوف لننترنػػت تػػأثير سػػمبئ عمػػى الصػػحة 

التػئ ال تخضػا مػف المعمومػات  نر يندر كميػة   أو كبار السف وأولىؾ الذيف يعيدوف بمفردهـ
 .infodemic)" (Giallonardo, et al., 2020) معموماتلمر ابة  حالة تعرؼ باسـ "وبا  ال

القمؽ أحد ا عػراض النفسػية انتدػارًا لػد  ا فػراد وفئ ضو  ما سبؽو يمكف القوؿ إف 
الدراسػػات نتػاىإ الممتػزميف بػالحجر المنزلػػئ أثنػا  جاىحػة كورونػػاو ومػف خػ ؿ تحميػػؿ واسػتقرا  

وارتباطػػر بجاىحػػة كورونػػاو يمكػػف أف نطػػرح السػػابقة التػػئ تناولػػت القمػػؽ لػػد  ا فػػراد ومصػػادر  
نموذًجػػػا لمقمػػػؽ المػػػو فئ المػػػرتبط بػػػالحجر المنزلػػػئو ونطمػػػؽ عميػػػر "القمػػػؽ متعػػػدد ا وجػػػرو أو 

و و مػؽ االنفصػاؿو أو Generalized anxietyو وتتحػدد أبعػاد  فيمػا يمػئت القمػؽ العػاـ ا بعاد"
، Health anxietyانصذذذخ  ، ٔلهذذكSocial distancing anxiety مػػؽ التباعػػد االجتمػػاعئ 

اسػتجابة انفعاليػة طبيعيػة  حيػث يخدػى  الفػرد فالقمؽ العاـ ؛ Future anxietyٔلهك انًسزمجم 
مػػف إصػػابتر بالعػػدو و ومػػف ثػػـ تتيػػدد صػػحتر الجسػػديةو و درتػػر عمػػى العمػػؿو وكسػػ  لقمػػة 

حة إلػى العيشو وتأميف دخؿ كاؼ  يضمف تحقيؽ احتياجات ا سر و ويدير القمؽ المػرتبط بالصػ
التػئ تنتػػا  الدػخصو واالعتقػػاد فػئ أنػػر العاديػػة  ميةالميػؿ إلػى إسػػا   تفسػير ا عػػراض الجسػ

مصػػا  بفيػػروس كورونػػاو أو أل مػػرض خطيػػر لخػػرو كنػػوع مػػف سػػيطر  ا فكػػار الوسواسػػيةو 
ويتضمف هذا النوع نتيجة لمحجر المنزلئ القمؽ النادػ  عػف زيػاد  الػوزفو واإلفػراط فػئ ا كػؿو 

دالت الكوليستروؿ فػئ الػدـو والسػمنةو ومػا يترتػ  عمييػا مػف أمػراض  ػد تفػوؽ فػئ وارتفاع مع
خطورتيا ما يسببر الفيروس التاجئ الحادو فضً  عف التعػرض لخبػر  صػادمة مثػؿ فقػداف أحػد 



 م2225( 51) -2ج-مايوعدد                                                   ...      ج إرشادي إلكترونيفعالية برنام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 068 - 

ويػػأتئ  مػػؽ االنفصػػاؿ عػػف الحيػػا  الطبيعيػػةو والتباعػػد االجتمػػاعئ عػػف اتخػػريفو أفػػراد أسػػرترو 
ة االجتماعية لننساف بوصفر كاىًنا اجتماعًياو تكمف سعادتر فػئ الوصػؿ وهذا يتنافى ما الطبيع

والمقا  ما اتخرو ويعكس  مؽ المستقبؿو أو ما يمكف أف يطمؽ عميػر " مػؽ العػود  إلػى الحيػا  
فقػداف اليمػةو وعػدـ الر بػة فػئ والتعود عمى الكسؿو و  التراخئ الطبيعية" حالة مف الخوؼ مف 

 الجاىحةو و مؽ الموت. يوؿو ومصير والخوؼ مف المجالعمؿو 
تبػدو الحاجػة ممحػة لمػدعـ النفسػئ المتخصػص لمواجيػة اتثػار وفئ ضػو  مػا سػبؽو 

النفسية لمجاىحةو ويج  أف يكوف هذا التػدخؿ ديناميكًيػا ومرًنػا ليتعامػؿ مػا كػؿ الحػاالت سػوا  
دييـ عوامػػؿ لػػذيف لػػالػػدييـ تػػاريض مرضػػئ سػػابؽو وتفػػا ـ بفعػػؿ الجاىحػػةو أو ا دػػخاص ذيف الػػ

ضػػعؼ ومييىػػيف ل عػػت ؿ النفسػػئو أو الػػذيف تػػأثروا فعػػً  بيػػاو وكػػذلؾ ا دػػخاص المعػػزوليف 
المردػديف يجػ  عمػى والذيف يعانوف مف اضطرابات نفسية وجسمية نتيجة العزؿ االجتمػاعئو و 

التخصصػات   الرعايػة الصػحية متعػددأنظمػة المعالجيف النفسييف أف يتعاونوا بنداط مػا بقيػة و 
ذا كانػت اتثارتمؾ ع ج  فئ و وتقديـ خدمات نفسية عالية الجود  موجية نحو لثػار ا زمػةو وا 

هناؾ صعوبة فئ الوصوؿ المبادر لمخدمات اإلردادية بفعؿ الجاىحػة الراهنػةو وتحقيًقػا لميػدؼ 
مػػف التباعػػد الجسػػدل فإنػػر يمكػػف االعتمػػاد عمػػى الوسػػاىؿ التكنولوجيػػة الممكنػػةو وتقػػديـ تمػػؾ 

عبر الياتؼو أو مف خ ؿ التطبيقات المختمفة المتوافر  عبػر اإلنترنػت مثػؿ  اإلردادية الخدمات
ف كػػاف ا مػػر ال ، Zoom ٔصٔٔوو Skypeاإلسػػكال بػػئ   وتطػػوير منصػػات لمرعايػػة النفسػػيةو وا 

 Cao, et al., 2020;) يخمػػو مػػف تحػػديات مػػد  إلمػػاـ كػػؿ مػػف المعػػالإ والعميػػؿ بالتكنولوجيػػا
;Duan & Zhu, 2020 (Inchausti, et al., 2020. 

 Online التػػػدخ ت عبػػػر اإلنترنػػػتإلػػػى أف  Preuss, et al. (2020)وأدػػػار 

interventions  دعًمػػػا سػػػيؿ الوصػػػوؿ إليػػػر ولمًنػػػا وفعػػػااًل مػػػف حيػػػث التكمفػػػة مقارنػػػة رزذذذٛخ
فػػئ ظػػؿ إجػػرا ات لوجػػرو والتػػئ  ػػد تكػػوف أ ػػؿ تػػوفرًا أثنػػا  الجاىحػػة  ابالتػػدخ ت التػػئ تػػتـ وجًيػػ

 .ير التباعد االجتماعئتدابو 
ويعػػد مػػدخؿ التعػػاطؼ مػػا الػػذات مػػف المػػداخؿ اإلردػػادية والع جيػػة المعاصػػر  والػػذل 

ويبنػػى فػػئ ا سػػاس عمػػى مفيػػـو الموجػػة الثالثػػة مػػف العػػ ج المعرفػػئ السػػموكئو  ينتمػػئ إلػػى
أ ػػؿ مػػف عقػػديف مػػف الػػزمفو وتحديػػًدا فػػئ عػػاـ منػػذ  Neffالتعػػاطؼ مػػا الػػذات الػػذل طرحتػػر 

أسػػػموًبا صػػػحًيا لمتعامػػػؿ معيػػػا عنػػػد مواجيػػػة الصػػػعوبات التعػػػاطؼ مػػػا الػػػذات ويعػػػد  . ـٖٕٓٓ
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يرتكػػز التعػػاطؼ مػػا و  المختمفػػة التػػئ تدػػمؿ الدػػعور بعػػدـ الكفايػػةو وأحػػداث الحيػػا  الضػػا طة.
‐Self ت المطػػػػؼ مػػػػا الػػػػذاتمكونػػػػاتالػػػػذات عمػػػػى ثػػػػ ث  kindnessو واإلنسػػػػانية المدػػػػتركة 

Common humanityة العقميػػػ و واليقظػػػةMindfulness .  المطػػػؼ مػػػا الػػػذات أف ويتطمػػػ
اإلفػراط فػئ لوميػاو وانتقادهػاو والحكػـ عمييػا بػداًل مػف  نفسر بدؼ  واحتراـ وعنايػة الفرديعامؿ 
و ومحاولة تيدىتيا فئ لحظػات الضػيؽ وا لػـ  التقبػؿ بسب  القيود أو العيو  الدخصيةبقسو  

تنطػػول و . Unconditional acceptance and support)والػػدعـ  يػػر المدػػروط لمػػذات 
دراؾ أف اإلنسػانية المدػتركة عمػػى االعتػراؼ بالتجربػة اإلنسػػانية المدػتركة اإلنسػاف يتضػػمف و وا 

بػػػداًل مػػػف الدػػػعور بالعزلػػػة بسػػػب   حتميػػػة المعانػػػا  العامػػػة(و بطبيعتػػػر تجربػػػة ا لػػػـ والػػػنقص 
بأنػر وحيػد فػئ كفاحػر تجاهيا كما لو كاف يدػعر  و واتخاذ مو ؼ أنانئالصعوبات التئ يواجييا

  أل أنيػا تتضػمف اتخػاذ الفػرد منظػور أوسػا (I" am alone in my struggles")ومعاناتػر 
سػتمـز اليقظػة وعًيػػا وتعنػػد التفكيػر فػئ العيػو  والتحػػديات الدخصػية. وأكثػر ارتباًطػا بػاتخريف 

الضػػا ط حػػدث واالعتػػراؼ بأنيػػا المو ػػؼ فػػئ المحظػػة الحاليػػة لممعانػػا و الفػػرد تجربػػة بمتوازًنػػا 
 ;Neff, et al., 2020 انتقػاد الػذاتوانتيػىو وال فاىػد  مػف اإلفػراط فػئ التوحػد معػرو واجتػرار 

Neff, 2020) (Tóth-Király & Neff, 2020;. 
ويمكػػف النظػػر إلػػى التعػػاطؼ مػػا الػػذات كميػػار  يمكػػف تنميتيػػا مػػف خػػ ؿ الممارسػػة 

‐Mindful Selfبرنػػػامإ التعػػػاطؼ الػػػيقظ مػػػا الػػػذات  والتػػػدري و وييػػػدؼ Compassion 

(MSC) و وتعزيػز اليقظػة العقميػة باعتبارهػا ومػا اتخػر تعميـ ميػارات التعػاطؼ مػا الػذاتلى إ
كما أنر يسيـ فئ خفض مظاهر عمـ الػنفس المرضػئ كػالقمؽ واالكتىػا  والضػيوطو و أساًسا لر

تػػئ يػػتـ وأف تمػػؾ الميػػارات البدػػكؿ عػػاـو ويعػػزز الرضػػا عػػف الحيػػا  ومؤدػػرات الينػػا  الػػذاتئ 
و العينػات العاديػةيمكػف تطبيػؽ البرنػامإ عمػى تعمميا تستمر عبر الزمف لتكوف أسػمو  حيػا و و 

وبعػػض العينػػات اإلكمينيكيػػة. ويسػػتيرؽ تطبيقػػر ثمانيػػة أسػػابيا بوا ػػا سػػاعتيف إلػػى سػػاعتيف 
ونصػػؼ أسػػبوعًياو باإلضػػافة إلػػى مقابمػػة لمػػد  نصػػؼ يػػـو لممارسػػة التأمػػؿ. ويتضػػمف البرنػػامإ 

و loving-kindness meditationفنيػػات رسػػمية عديػػد و ومنيػػات التأمػػؿ الحنػػوف ممارسػػة 
و وممارسػات  يػر رسػمية خػ ؿ Compassionate letter writingوكتابػة الخطػا  الحػانئ 
و وتػدريباتو Compassionate self-talkمثػؿ حػديث الػذات المتعػاطؼ  مسير  الحيا  اليوميػة

المدػاركيف فػئ البرنػامإ وتعمػيميـ كيػؼ يكونػوف ا فػراد ومنا داتو وواجبات منزليػة لمسػاعد  
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 الميػاراتواليدؼ مف ذلؾ هو تزويد المداركيف بمجموعة متنوعة مػف أكثر تعاطًفا ما ذواتيـ. 
 ; االنػدماج فػئ حيػاتيـ بدػكؿ أفضػؿ بالنسػبة ليػـالتعػاطؼ الػذاتو والتػئ ُتمكِّػُنيـ مػف لزيػاد  

Germer & Neff, 2019) (Neff, et al., 2020.   
وتبيف مف مراجعة البحوث الدراسات السابقة التئ تـ إجراؤهػا مػؤخرًا اسػتجابة لمجاىحػة 
الراهنػػةو أهميػػة التعػػاطؼ مػػا الػػذات كمصػػدر دخصػػئ وعامػػؿ و ػػاىئ ضػػد التػػأثيرات النفسػػية 

إلػى  (Mohammadpour, et al., 2020)حيث أدارت نتػاىإ دراسػة  السمبية لجاىحة كورونا 
بيف التعاطؼ ما الذات والقمؽ والخوؼ مف فيروس كورونا  وكػذلؾ أسػفرت وجود ارتباط سمبئ 

التعػاطؼ مػا الػذات يتوسػط الع  ػة بػيف التيديػد ػذٍ  (Kavaklı, et al., 2020)نتػاىإ دراسػة 
عػػف أف  (Li, et al., 2021) وأسػػفرت نتػػاىإ دراسػػة  المػػدرؾ لجاىحػػة كورونػػا و مػػؽ المػػوت

 المقيمػيف فػئ الحجػر الصػحئلػد   ئ بالرضػا عػف الحيػا بدكؿ إيجابيرتبط التعاطؼ ما الذات 
المنزلػئو وأف المواجيػػة اإليجابيػػة تتوسػػط الع  ػػة بػػيف التعػػاطؼ مػػا الػػذات والرضػػا عػػف الحيػػا  

عػف أف التعػاطؼ مػا الػذات يعمػؿ  (Gupta, et al., 2020)  كمػا أسػفرت نتػاىإ دراسػة لػدييـ
لحجػػر المنزلػػئو وأنػػر يسػػيـ فػػئ التنبػػؤ كعامػؿ و ػػاىئ ضػػد مدػػاعر الضػػيؽ النفسػػئ أثنػػا  فتػر  ا

بمستو  منخفض مف الضيؽ النفسئ لد  فىات عمرية مختمفػة بالينػد  وأسػفرت نتػاىإ دراسػة 
(Kotera, et al., 2020)  عػف ارتبػاط إيجػابئ بػيف التعػاطؼ مػا الػذات وا مػؿو وارتبػاط سػمبئ

أثنػػا  جاىحػػة كورونػػا   بينػػر وبػػيف الوحػػد  النفسػػية لػػد  العػػامميف فػػئ المجػػاؿ الطبػػئ باليابػػاف
عػػف أف التعػػاطؼ مػػا  الػػذات يػػرتبط سػػمبًيا  (Lau, et al., 2020)وأسػػفرت نتػػاىإ دراسػػة 
لجاىحػػػة كورونػػػا لػػػد  فىػػػات عمريػػػة واجتماعيػػػة  perceived threatsبالتيديػػػدات المدركػػػة 

 وتعميمية مختمفة فئ هونإ كونإ. 
فعاليػػػة البػػػرامإ -اأيًضػػػ-أثبتػػػت نتػػػاىإ الدراسػػػات دػػػبر التجريبيػػػةومػػػف جانػػػ  لخػػػرو 

اإلردادية التئ اعتمدت عمى مدخؿ التعاطؼ ما الػذات فػئ تنميػة بعػض الخصػاىص اإليجابيػة 
سػوا  مػف خػ ؿ اإلردػاد المبادػر وجًيػا لوجػرو  لمدخصيةو وخفض بعض الخصػاىص السػمبية

 (Finlay-Jones, et al., 2020)  حيػث أسػفرت نتػاىإ دراسػة أو مف خ ؿ اإلرداد اإللكترونئ
فعاليتر فئ تحسيف جود  الحيا  وخفػض صػعوبات تنظػيـ االنفعػاؿ لػد  عينػة مػف الدػبا   عف

عػػف فعاليػػة  (Yela, et al., 2020)وكػػذلؾ أسػػفرت نتػػاىإ دراسػػة المصػػابيف بػػأمراض مزمنػػة  
لػد  عينػة  وخفض أعراض القمؽ واالكتىػا  برنامإ التعاطؼ ما الذات فئ تنمية الينا  الذاتئ
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عػف فعاليػة برنػامإ  (Neff, et al., 2020)وأسػفرت نتػاىإ دراسػة   عميػاطمبػة الدراسػات المػف 
التعاطؼ اليقظ ما الذات فئ خفض االحتراؽ وتعزيز مؤدرات الينػا  الػذاتئ لػد  العػامميف فػئ 

برنامًجػا لمتعػاطؼ مػا الػذات  (Seekis, et al., 2020)و ػدمت دراسػة مجػاؿ الرعايػة الصػحية  
الجامعػة  البػات إ إلى فعاليتر فئ تحسيف صور  الجسػد لػد  طعبر الفيس بوؾو وأدارت النتاى

عمػى برنػامإ إلكترونػئ يجمػا بػيف تػدريبات اليقظػة  (Beshai, et al. 2020) واعتمػدت دراسػة
وأسػػفرت نتاىجيػػا عػػف فعاليتػػر فػػئ خفػػض مسػػتو   وMind-OPالعقميػػة والتعػػاطؼ مػػا الػػذات 

إلػى فعاليػة  (Schnepper, et al., 2020)   وأدػارت نتػاىإ دراسػة الضػيوط والقمػؽ واالكتىػا 
برنػػامإ إردػػادل  ػػاىـ عمػػى التعػػاطؼ مػػا الػػذات عبػػر اليػػاتؼ فػػئ خفػػض الضػػيوط والسػػموكيات 

دساسذخ   وأسػفرت نتػاىإ المتعمقة باضطرابات ا كؿو وتنمية تنظيـ االنفعاؿ أثنا  جاىحة كورونػا

(Preuss, et al., 2020) قيػيـ المعرفػئ والتعػاطؼ مػا عػف فعاليػة برنػامإ إلكترونػئ إلعػاد  الت
 تنمية تنظيـ االنفعاؿ وخفض الضيوط الوالدية أثنا  جاىحة كورونا.الذات فئ 
فإف التدري  عمى مياراتر يتو ا أف يكػوف مفيػًدا فػئ ا  همية التعاطؼ ما الذات نظرً و 

و تنميػػة الصػػمودو وخفػػض القمػػؽ والضػػيوط المرتبطػػة بػػالحجر المنزلػػئ فػػئ ظػػؿ جاىحػػة كورونػػا
مف منطمؽ تنمية  در  ا فػراد عمػى أف يكونػوا أكثػر لطًفػا مػا أنفسػيـو والبعػد عػف اجتػرار  وذلؾ

عالميػػة  اتالنقػػد الػػذاتئو ورؤيػػة التيديػػدات المدركػػة فػػئ ظػػؿ الحجػػر المنزلػػئ عمػػى أنيػػا خبػػر 
 مدتركة ما اتخريف.

 الدراسة  مظلخلة

ـل عرضػر فػئ المقدمػة مػف أطػر نظريػة ودراسػات سػابقة  تحديػد يمكػف و بنا  عمى ما ت
 ػاىـ إلكترونػئ التسػاؤؿ الػرىيس التػالئت مػا فعاليػة برنػامإ إردػادل مدكمة الدراسة الحالية فئ 

نتدػار مسػتو  القمػؽ متعػدد ا وجػر لمحجػر المنزلػئ أثنػا  االتعاطؼ ما الذات فئ خفض عمى 
السػػؤاالف ويتفػػرع عػػف هػػذا السػػؤاؿ الػػرىيس  ؟طػػ   الجامعػػةلػػد   Covid-19جاىحػػة كورونػػا 
 تفاالفرعياف التالي

القمػػؽ المجموعػػة التجريبيػػة فػػئ القياسػػيفت القبمػػئو والبعػػدل عمػػى مقيػػاس يختمػػؼ أدا   هػػؿ-ٔ
 ؟جاىحة كورونامتعدد ا وجر لمحجر المنزلئ أثنا  

القمػؽ و والتتبعػئ عمػى مقيػاس البعػدلالمجموعػة التجريبيػة فػئ القياسػيفت يختمؼ أدا  هؿ -ٕ
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 ؟نا  جاىحة كورونامتعدد ا وجر لمحجر المنزلئ أث

 أهداف الدراسة 

 هدفت الدراسة إلى تحقيؽ ما يمئت
فػئ و والتعػرؼ عمػى فعاليتػر التعػاطؼ مػا الػذات ػاىـ عمػى إلكترونػئ إعداد برنامإ إردػادل -ٔ

-Covidمستو  القمػؽ متعػدد ا وجػر لمحجػر المنزلػئ أثنػا  انتدػار جاىحػة كورونػا خفض 

   .ط   الجامعةلد   19
اإللكترونئ القاىـ عمى التعػاطؼ مػا  د  استمرارية فعالية البرنامإ اإلردادلالتعرؼ عمى م-ٗ

 مسػػتو  القمػػؽ متعػػدد ا وجػػر لمحجػػر المنزلػػئ أثنػػا  انتدػػار جاىحػػة كورونػػاخفػػض  الػػذات
Covid-19   العينػة ذاتيػا بعػد إنيػا  تطبيػؽ البرنػامإو وأثنػا  فتػر  لػد   ط   الجامعةلد
 المتابعة.

 أهنًة الدراسة  

  هنًة النظزية األ
الدراسات النفسية لمجاىحة تستمد الدراسة أهميتيا النظرية مف مسايرتيا الهتمامات -ٔ

البدريةو وألقت بظ ليا وتأثيراتيا السمبية فئ  تْ الكونية المعروفة بوبا  كورونا التئ تحدل 
 .مكونات الدخصية المختمفة

التراث فئ الموضوعات التقميدية ف القمؽ مأهمية موضوع الدراسة  فعمى الر ـ مف أف -ٕ
مف زوايا عديد  سوا  ر بالعديد مف البحوث والدراسات التئ تناولالذل يزخر السيكولوجئ 

مف حيث معدالت انتدار و ومصادر و وع  اتر االرتباطيةو أو إعداد برامإ إردادية 
ا زمات التئ واك  ا يمتجددً ا حيوًيا موضوعً القمؽ إال أنر تبقى دراسة لخفضرو  يةوع ج

تواجر البدرية بدكؿ مستمرو والتئ يمكف أف يطمؽ عمييا الضيوط النوعية كتمؾ المرتبطة 
وخاصة أف الدراسة الحالية و وما يترت  عمييا مف انفعاالت سمبية كالقمؽ بجاىحة كورونا

ـُ نموذًجا متعدد ا بعاد لمقمؽ المرتبط بالحجر المنزلئ أثنا  الجاىحة ا بيا لتئ يمر تقدِّ
 العالـ اتفو والتئ  د تستمر لثارها النفسية لد  ا فراد إلى مد  بعيد.

  نظًرا موضوع الدراسة تتناولالتئ -حثفئ حدود عمـ البا-وا جنبية ندر  الدراسات العربية-ٖ
و وما لحداثة ا زمة التئ يمر بيا العالـو وأف الدراسات النفسية التئ الضيوط التئ أفرزتيا
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ما زالت فئ مرحمة الوصؼ لتداعيات تمؾ ا زمة مف الجان   ا مف انفعاالتترتل  عميي
مثلمت النفسئو ومعدالت انتدار ا عراض النفسيةو ومف هذا الجان  فإف الدراسة الحالية 

طلتْ إضافة جديد   حيث إنيا ت دبر التجريبية مف أجؿ  اتالدراسات الوصفية إلى الدراس خ 
جاىحة كورونا لد  ط   أثنا  محجر المنزلئ لوجر مستو  القمؽ متعدد ا  خفض 
 الجامعة.

  األهنًة التطبًقًة 
و والتحقؽ مف خصاىصر القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئجديد لقياس  إعداد مقياس-ٔ

باإلضافة إلى إعداد الجامعةو  ط  السيكومترية عمى عينة الدراسة المستيدفة مف 
والذل يمكف فئ حاؿ ثبوت -القاىـ عمى التعاطؼ ما الذاتالبرنامإ اإلردادل اإللكترونئ 

 تعميمر عمى عينات أكبر وفىات عمرية ودراى  اجتماعية أخر .-فعاليتر
مجاؿ اإلرداد والع ج النفسئ إلى أهمية تفعيؿ الخدمات توجير انتبا  العامميف فئ -ٕ

كترونية فئ جميا اإلردادية والع جية عبر اإلنترنت تزامًنا ما تفعيؿ الخدمات اإلل
 المجاالت.

و وتفعيمر فئ الع ج القاىـ عمى التعاطؼ ما الذاتتبصير المردديف النفسييف بأهمية -ٖ
و واستمياـ مضمونر فئ خفض االضطرابات النفسية التئ البرامإ اإلردادية اإللكترونية

وليست أفرزتيا جاىحة كورونا مف منطمؽ أنيا خبرات إنسانية تديدها البدرية جميًعاو 
  اصر  عمى الفرد ذاتر.

 اإلجزائًة والتعزيفات طصطخلخات امل

 التعاطف مع الذات القائه عخلى  الربنامج اإلرطادٍ

( التعػػاطؼ مػػا الػػذات بأنػػر دػػكؿ  مػػف أدػػكاؿ المسػػاند  الذاتيػػة ٕٛٔٓعػػرلؼ الضػػبا  
 Self to Selfلمفرد تجا  معو اترو وأزماترو وضيوطرو أو أنر الدعـ الموجر مػف الػذات لمػذات 

أثنػػا  ا زمػػاتو والػػذل يتمثػػؿ فػػئ الحنػػو عمػػى الػػذاتو والرفػػؽ بيػػاو والبعػػد عػػف النقػػد الػػذاتئو 
والتعامؿ ما ا زمات بموضوعيةو ورؤيتيا فئ إطار خبػرات إنسػانية مدػتركةو والػوعئ با فكػار 

 والمداعر واالنفعاالتو ومرا بتيا بانفتاح وتفيـ دوف إصدار أحكاـ تمقاىية سمبية. 
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 Mindful Self-Compassion Program د برنػامإ التعػاطؼ الػيقظ مػا الػذاتويعػ

(MSC)  التػػدخ ت المرتكػػز  عمػػى التعػػاطؼو ومػػف أحػػدثيا. وهػػو برنػػامإ تػػدريبئ لميػػارات أحددد
لتنميػة التعػاطؼ مػا الػذات لػد  عامػة النػاس  عينػات عاديػة التعاطؼ ما الذاتو تـ تصميمر 
كمينيكية(و وما يرتبط بر مف تعزي  ,Neff) ز لمخصاىص اإليجابيةو وخفض لألعراض المرضيةوا 

et al., 2020). 
تػـ إعػداد   وُتعرِّؼ الدراسة الحالية البرنػامإ اإلردػادل بأنػر برنػامإ إردػادل إلكترونػئ

ـل  تطبيػػؽ جمسػػاتر بالكامػػؿ عبػػر اإلنترنػػت مػػف خػػ ؿ  فػػئ ضػػو  ميػػارات التعػػاطؼ مػػا الػػذاتو وتػػ
التػدري و ويركػز عمػى التعمػيـ و ا ندػطة تجمػا بػيف  مجموعػة مػفو وهػو  Zoomتطبيؽ زوـو 

تنمية ميارات التعاطؼ ما الذات بحيث تكوف أسمو  حيا  لد  الفردو وذلؾ فئ ضػو  ا سػس 
بالفنيػات المنتقػا و -إجراىًيا-"و ويتحددNeff & Germerالنظرية وا سالي  الفنية التى  دميا "

 وعدد الجمساتو وا ندطة المتضمنة فييا.

  The multi-faceted anxiety of home quarantine املنزلٌخلخجز ق متعدد األوجه لالقخل

يمكػػف تعريفػػر بأنػػر اسػػتجابة انفعاليػػة تتضػػمف الخػػوؼ وتو ػػا الخطػػر نتيجػػة الحظػػر 
والحجر المنزلئ ويتحدد بأربعة أبعادو وهئت القمؽ العاـو و مؽ الصحةو و مػؽ االنفصػاؿو و مػؽ 

بالدرجػػة التػػئ يحصػػؿ عمييػػا الطالػػ  عمػػى المقيػػاس الػػذل ُأِعػػدل  -إجراىًيػػا-المسػػتقبؿ. وُيقػػاس
 ل ستخداـ فئ الدراسة.

 الدراسة حمددات 

 ػػاىـ إلكترونػػئ برنػػامإ إردػػادل بموضػػوعياو والمتمثػػؿ فػػئت تحػػددت الدراسػػة الحاليػػة 
جاىحػة أثنػا  محجػر المنزلػئ مسػتو  القمػؽ متعػدد ا وجػر لالتعاطؼ ما الذات فئ خفض عمى 

طػػ   عينػػة مػػف كمػػا تحػػددت بعينتيػػا المسػػتيدفةو والتػػئ ا تصػػرت عمػػى  وCovid-19كورونػػا 
تطبيػػػؽ أدواتيػػػا عمػػػى عينتيػػػا و وبػػػزمف بجامعػػػة الممػػػؾ خالػػػد فػػػئ مدينػػػة أبيػػػاكميػػػة التربيػػػة 

 الثػانئئ الفصػؿ الدراسػ اإلردادل عمى عينتيا التجريبية خ ؿبرنامجيا االستط عيةو وتطبيؽ 
ـل تطبيػؽ ـو ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓلمعاـ الجامعئ  ـل المقيػاس و ػد تػ مػف خػ ؿ رابػط إلكترونػئو وكمػؾ تػ

   .زوـوتطبيؽ باستخداـ تطبيؽ جمسات البرنامإ اإلردادل 
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 فزوض الدراسة 

 فػػئالمجموعػػة التجريبيػػة  درجػػاترتػػ  بػػيف متوسػػطات ذات داللػػة إحصػػاىية فػػروؽ  توجػػد-ٔ
جاىحػة أثنػا  ر المنزلػئ محجػالقمؽ متعدد ا وجػر لعمى مقياس  القبمئو والبعدل يفتالقياس
 .القبمئالقياس  درجاتيـ فئ رت متوسطات فئ اتجا  وذلؾ  وكورونا

 ئفػدرجػات المجموعػة التجريبيػة رتػ  بػيف متوسػطات ذات داللػة إحصػاىية توجد فػروؽ  ال-ٕ
 .القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئعمى مقياس والتتبعئ و لالبعد يفتالقياس

  واإلجزاءات نججامل

  الدراسة منجج  أواًل

لمتحقػؽ مػف فعاليػة البرنػامإ اإلردػادل  تجريبػئالر عمػى المػنيإ دػباعتمدت الدراسػة 
لحجر المػػرتبط بػػاالقمػػؽ متعػػدد ا وجػػر التعػػاطؼ مػػا الػػذات فػػئ خفػػض القػػاىـ عمػػى اإللكترونػػئ 
مجمػػوعتيفت التجريبػػئ ذل التصػػميـ العمػػى  و واعتمػػدت الدراسػػةطػػ   الجامعػػةلػػد  المنزلػػئ 

 بمتييػػػريفت مسػػػتقؿ  البرنػػػامإ اإلردػػػادلضػػػابطة بقيػػػاس  بمػػػئ وبعػػػدل وتتبعػػػئو و تجريبيػػػةو و 
 .(القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئ(و وتابا  اإللكترونئ

ًً   الدراسة عًنة  اثان

ـل تطبيػػؽ مقيػػاس  بعػػض مػػف خػػ ؿ طػػرح رابػػط إلكترونػػئ فػػئ القمػػؽ متعػػدد ا وجػػر تػػ
بكػالوريوس التربيػة فئ مرحمػة البكػالوريوس   لمبنيف   كمية التربية لطمجموعات الواتس ل  

و وبميػت الػردود التػئ وردت جامعة الممؾ خالدخصاىئ  النفسئ( بواإل الخاصة والتعميـ االبتداىئ
( ٖٔ( طالًبػػاو واسػػتبعد مػػنيـ اسػػتجابات  ٕٚٔالمقيػػاس  أجابػػت عػػف مفػػردات عمػػى اإليميػػؿ و 

داىؿ الخمسػػةو وكرروهػػا عمػػى كػػؿ البنػػودو لػػوحظ أنيػػـ اختػػاروا بػػديً  واحػػًدا مػػف بػػيف البػػالًبػػاو ط
( سػػنةو ٕٗ-ٜٔ( طالًبػػا تراوحػػت أعمػػارهـ الزمنيػػة مػػا بػػيف  ٗٔٔوبػػذلؾ اسػػتقرل العػػدد عنػػد  

و ػد كػاف هػذا العػدد هػو و (ٗٗ,ٔ( سنةو وانحػراؼ معيػارل  ٜٖ,ٕٓ در   ر زمنئ عمبمتوسط 
ئ التحقؽ مف الخصػاىص  واـ العينة االستط عية التئ استخدمت البيانات المستخمصة منيا ف

و فضػػػً  عػػػف ادػػػتقاؽ عينتيػػػا السػػػيكومترية لممقيػػػاس المعػػػد ل سػػػتخداـ فػػػئ الدراسػػػة الحاليػػػة
 التجريبية.
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ـل و  فرز العينة التجريبية فئ ضو  المعمومػات التػئ تضػمنتيا اسػتمار  البيانػاتو وهػئ ت
أعػراض  المعانػا  مػف أعػراض تدػبر-( فأكثرو وسببر  مخالطػة دػخص ُمصػا ٗٔمد  الحجر 

-االلتزاـ باإلجرا ات الو اىية وحظر التجواؿو ومكاف الحجر   رفة مستقمة فػئ المنػزؿ-كورونا
( طالًبػاو تػـ ٙٔمكاف لخر خارج المنزؿ(و وفئ ضو  هذ  المعػاييرو تكونػت العينػة الكميػة مػف  

 القمػػؽالرجػػوع إلػػى اسػػتجاباتيـ عمػػى المقيػػاسو وبتحميميػػا أسػػفرت النتػػاىإ عػػف ارتفػػاع مسػػتو  
ـل التواصػؿ معيػـ عمػى اإليميػؿو وعػرض عمػييـ  االدػتراؾ فػئ  متعدد ا وجر لدييـو ومف ثػـو تػ

( سػنة بػانحراؼ معيػارل ٖٔ,ٕٓمتوسط  أعمػارهـ الزمنيػة   و( طالًبأٖالبرنامإو وافؽ منيـ  
 .( طالًبػػاٙ  وضػػابطة( طالًبػػاو ٚ  إلػػى مجمػػوعتيفت تجريبيػػةعدػػواىًيا تػػـ تقسػػيميـ  (و ٜ٘,ٓ 

 ويتنػئ اسػتخداـ اختبػار مػافب القمػؽ متعػدد ا وجػر فػئالتحقػؽ مػف تكػافؤ المجمػوعتيف و د تـ 
 القيػػاس ا المتييػػر فػػئ هػػذ تيفالمجمػػوعهػػاتيف متوسػػطات رتػػ  لحسػػا  داللػػة الفػػروؽ بػػيف 

ممػا الجدوليػة     (U)المحسػوبة أكبػر مػف  يمػة    (U) يمػة أفعػف النتػاىإ أسفرت القبمئ(و و 
الة إحصػاىًيا بػيف متوسػطات رتػ   درجػات أفػراد المجمػوعتيف فػئ يدير إلى عدـ وجود فروؽ د

   .القمؽ متعدد ا وجر

  أدوات الدراسة ا ثالًج

 :حمن إعداد الباحجائخة كىرونا القخلق متعدد اأَلْوُجه لخلخجز املنزلٌ أثناء مقًاض -1
لحجر المنزلػئ المػرتبط بػاالقمػؽ متعػدد ا وجػر تـ إعداد المقياس الحالئ بيدؼ  يػاس 

وذلؾ فئ ضو  نظر  دػمولية ليػذا المتييػر وفيػـ أعمػؽ لػرو وتناولػر مػف   أثنا  جاىحة كورونا
أبعاد عديد و وليس أحاديةو وهذا مػا لػـ يتطػرؽ إليػر التػراث النفسػئ السػابؽ سػوا  عالمًيػاو أـ 

ا طػػر النظريػػة التػػئ واعتمػػد الباحػػث فػػئ إعػػداد المقيػػاس عمػػى مصػػادر عديػػد و منيػػا . عربًيػػا
فيـو القمؽو وبعض المقػاييس التػئ تناولػت  يػاس القمػؽ لػد  ا فػراد فػئ ظػؿ جاىحػة تناولت م
ـل كوروناو  تصػؼ   ( مفػردٖٓإعػداد صػور  أوليػة لممقيػاسو تكونػت مػف  وفئ ضو  ما سػبؽ تػ

ُوزِع ػْت عمػى أربعػة أبعػادو مؤدرات القمؽ الػذل ينتػا  ا فػراد الػذيف يخضػعوف لمحجػر المنزلػئو 
( مفػػرداتو ٛ( مفػػرداتو و مػػؽ االنفصػػاؿ  ٙ( مفػػرداتو و مػػؽ الصػػحة  ٛوهػػئت القمػػؽ العػػاـ  

ـل استدػار  بعػض الػزم   ( مفػرداتو ٛو مؽ المستقبؿ   الصػحة النفسػية لمحكػـ فػئ الخبػرا  وتػ
مػػػد  م  متيػػػا لقيػػػاس اليػػػدؼ  منيػػػاو وأجمػػػا المحكمػػػوف عمػػػى صػػػ حيتيا وجػػػود  عمػػػى 

مفػرد  ( ٖٓالمقيػاس  مفػردات صػب  عػدد أو وبالتػالئ صيا تياو وعػدـ حػذؼ  أل مفػرد  منيػا
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-أوافػؽ-تماًمػا أوافػؽ  ل سػتجابات التاليػة اتبعً يا جا  عنتمثؿ الصور  التجريبية لممقياس. ويُ 
( لمعبػػارات الموجبػػةو ٔو ٕو ٖو ٗو ٘  وتقػػدر الػػدرجات بػػػو (مطمًقػػاال أوافػػؽ -ال أوافػػؽ-أحياًنػػا

عينػة المقياس فػئ صػورتر التجريبيػة عمػى تطبيؽ الوبعد . وعكس هذا الترتي  لمعبارات السالبة
ـل   تمف خ ؿ حسا  صد ر وثباتر عمى النحو التالئتر التحقؽ مف مد  ص حيا وليةو ت

والدرجػة الكميػة مفػرد  تـ حسا  معام ت االرتباط بػيف درجػة كػؿ  تلخلنقًاضاالتشاق الداخخلٌ -أ
البعػد مفػردات ( لٖ٘ٚ,ٓ ٖٚ٘,ٓوتراوحػت  ػيـ معػام ت االرتبػاط بػيف  لمبعد المنتمية إليرو 

مفػردات ل (ٖ٘ٛ,ٓو ٓٗ٘,ٓ  البعد الثانئو وبيفمفردات ل (ٕٔٛ,ٓو ٜٗٙ,ٓ ا وؿو وبيف 
ـل و الرابػاالبعػد مفػردات ل (ٖٛٚ,ٓو ٜٚٙ,ٓ البعد الثالثو وبيف  ات حسػا  االرتباطػوكػذلؾ تػ

و و ػد لممقيػاسبػيف درجػات ا بعػاد وبعضػيا الػبعضو ودرجػات ا بعػاد والدرجػة الكميػة  البينية
بػػػػيف ا بعػػػػاد الفرعيػػػػةو وبػػػػيف  (٘ٚ٘,ٓو ٜٔٗ,ٓ تراوحػػػػت  ػػػػيـ معػػػػام ت االرتبػػػػاط بػػػػيف 

عنػػػد  ًيادالػػػة إحصػػػاىبػػػيف ا بعػػػاد الفرعيػػػة والدرجػػػة الكميػػػةو وجميعيػػػا ( ٕ٘ٛ,ٓو ٜٛٙ,ٓ 
 ( مما يدؿ عمى تمتا المقياس بدرجة مرتفعة مف االتساؽ الداخمئ. ٔٓ,ٓ 
 أربػػاوالػػذل يتكػػوف مػػف  العػػاممئ التوكيػػدلالنمػػوذج  تػػـ اختبػػار ت الطصدددق العددامخلٌ التىكًدددٍ- 

 النمػػوذج اختبػػر  حيػػث (القمػػؽ  واحػػد كػػامفو مػػا متييػػر  أبعػػاد المقيػػاس( متييػػرات مسػػتقمة
 ا وليػػةالعينػػة مؤدػػرات حسػػف المطابقػػة بػػيف بيانػػات وأدػػارت بمتييػػر كػػامف واحػػدو  الربػػاعئ
(و وهػئ ٕ( عنػد درجػة حريػة  ٖٛٓ,ٔ  ٕاكػ  يمػةلمقمػؽ إلػى أف العوامػؿ الربػاعئ والنموذج 

كمػػا كانػػت  يمػػة مؤدػػر الجػػذر التربيعػػئ لمتوسػػط مربعػػات خطػػأ  واحصػػاىيً إ يػػر دالػػة  يمػػة 
و كمػػا بمػػ  (٘ٓ,ٓ(  وهػػئ  يمػػة مطابقػػة أ ػػؿ مػػف  ٔٓ,ٓلمنمػػوذج   (RMSEA) اال تػػرا 

لػػػويس -ومؤدػػػر تػػػاكر (CFI) ومؤدػػػر الم  مػػػة المقػػػارف و(GFI) مؤدػػػر جػػػود  المطابقػػػة
(TLI) ومؤدػػر المطابقػػة المعيػػارل (NFI)   عمػػى ٜٚ,ٓو ٜٜ,ٓ ٜٜ,ٓو ٜٛ,ٓلمنمػػوذج )

( نموذج صػدؽ ٔويوض  دكؿ   (.ٜٓٓ,ٓالتوالئو وهئ  يـ تقا فئ الحد القبوؿ  أكبر مف 
 التحميؿ العاممئ التوكيدل لمقياس القمؽ متعدد ا وجر.
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مٛبط انمهك يزؼذد ا ٔجّ انًشرجظ ثبنذجش ًٕرج صذق انزذهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ نً( 6َهكم )

 انًُضنٙ.

التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ حسا  معامؿ ثبات ألفا كرونباخ  ـتت ثبات املقًاض-ج
 يمتر لألبعاد ا ربعة عمى التوالئت  توبمي (ٜٜٔ,ٓ لممقياس ككؿ  حيث بميت  يمتر 

مفرد  عند حذؼ درجة  (. وكانت معام ت ألفا لكؿٗٚٛ,ٓو ٗٛٛ,ٓو ٜٔٔ,ٓو ٕٚٛ,ٓ 
المفرد  مف الدرجة الكمية لممقياس أ ؿ مف  يمة معامؿ ألفا العاـ لممقياس  حيث تراوحت 

و وتدخؿ المفرد  ال يؤد  إلى ة  أل أف جميا المفردات ثابت(ٜٚٔ,ٓو ٖٜٓ,ٓ ما بيف 
 خفض معامؿ الثبات الكمى لممقياس. 

 حح من إعداد البا عاطف مع الذاتالتالقائه عخلى اإلللرتونٌ الربنامج اإلرطادٍ -ٕ

 تمقدمة-أ
معرفًيا سموكًيا ينتمئ لمموجة الثالثة مف الع ج يعد  برنامإ التعاطؼ ما الذات مدخً  

المعرفئ السموكئو وهو يجما بيف التعميـ النفسئ والتدري و وهو مف المداخؿ المعاصر  فئ 
عينات عاديةو أو بعض العينات اإلرداد والع ج النفسئو ويمكف تطبيقر واستخدامر ما 

و Mindful Self-Compassion (MSC) و ويطمؽ عمير التعاطؼ اليقظ ما الذاتاإلكمينيكية
ما الذاتو أو هو برنامإ تدريبئ لمتعاطؼ  والتعاطؼالعقمية  اليقظة اتمزيإ مف تدريبوهو 

 mindfulness-based self-compassion trainingالذاتئ  اىـ عمى اليقظة العقمية 

program ،و  ننا نحتاج إلى معرفة متى نعانئ ويعتمد هذا البرنامإ عمى اليقظة العقمية
عمى تجربتنا والحنو مف أجؿ إضفا  المطؼ  وترسيض الوعئ بالمعانا  فئ المحظة الحاضر 
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عمى  إلى تنديط المداعر الصعبة-أيًضا-يميؿ التدري  عمى التعاطؼ ما الذاتو كما وأنفسنا
و كما أف التدري  عمى اليقظة العقمية يساعد عمى المراحؿ ا ولية مف الممارسة ا  ؿ فئ

ـل  .الوعئ مف منظور أوسا ومتزف كأساس لمسموؾ التعاطفئ مف  بؿ  (MSC)تطوير وت
هو طبي  نفسئ إكمينيكئ يعمؿ منذ عقود عمى و و Chris Germerت اثنيف مف عمما  النفس

باحثة راىد  فئ التعاطؼ ما و وهئ Kristin Neffو ونفسئفئ الع ج ال العقميةدمإ اليقظة 
 .(Neff, et al., 2020) ـٖٕٓٓمنذ عاـ  الذات

والبرنامإ الحالئ هو برنامإ إلكترونئ بالكامؿو تـ تطبيؽ جمساتر مف خ ؿ تطبيؽ 
ت ا طر النظرية التئ تناولت واعُتِمد  فئ إعداد  عمى عدد مف المصادرو منيا، Zoom زوـو
طؼ ما الذات كمفيـو نفسئ وكاستراتيجية لتنظيـ االنفعاؿ وكمدخؿ إردادلو باإلضافة التعا

الحديثة التئ استخدمت برنامإ التعاطؼ ما الذات  السابقةبعض الدراسات إلى االط ع عمى 
سوا  فئ تنمية خصاىص الدخصية اإليجابيةو أو خفض أعراضيا المرضيةو ومنيا برامإ تـ 

فضً  عف مداهد  مقاطا اليوتيو  الموجود  عمى دبكة اإلنترنت  إعدادها إلكترونًياو
مف أجؿ درح وممارسة ميارات التعاطؼ ما الذاتو والتدري   Neffالعالميةو والتئ  دمتيا 

 عمى فنياتر.

Kristin Neff: The Three Components 

of Self-Compassion 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7P

EqgU97AECe90WZ4Yw4MkGr4mc29YEI

&v=11U0h0DPu7k 
How to Practice Self-Compassion- 

with Kristin Neff 
https://www.youtube.com/watch?v=Qes9H

oxfkE0 
Information on how to become a 

MSC teacher. 
www.centerformsc.org 

Additional materials for self-

compassion practice by Chris 

Germer. 

www.chrisgermer.com 

 :أهداف الربنامج-ب
ا وجر لد  عينة الدراسة  تمثؿ اليدؼ العاـ لمبرنامإ فئ خفض مستو  القمؽ متعدد

التجريبية مف ط   الجامعة الذيف يخضعوف لمعزؿ المنزلئ أثنا  جاىحة كورونا. وبدكؿ 
 فيما يمئت اإللكترونئ خاص تحددت أهداؼ البرنامإ اإلردادل

https://www.youtube.com/watch?list=PL7PEqgU97AECe90WZ4Yw4MkGr4mc29YEI&v=11U0h0DPu7k
https://www.youtube.com/watch?list=PL7PEqgU97AECe90WZ4Yw4MkGr4mc29YEI&v=11U0h0DPu7k
https://www.youtube.com/watch?list=PL7PEqgU97AECe90WZ4Yw4MkGr4mc29YEI&v=11U0h0DPu7k
http://www.centerformsc.org/
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د  أفراد المجموعة التعاطؼ ما الذات لة ميارات هدؼ و اىئت التدري  عمى ممارس-
  فئ الموا ؼ الحياتية المختمفة. التجريبيةو بحيث تكوف أسمو  حيا  فئ التعامؿ ما الذات

والذيف ا وجر لد  عينة الدراسة التجريبية  هدؼ ع جئت خفض مستو  القمؽ متعدد-
 فئ الدراسة الحالية.المقياس الُمّعد ل ستخداـ حصموا عمى درجات مرتفعة عمى 

الجمسات وتتمثؿ فئ ا هداؼ الفرعية التئ يمكف تحقيقيا مف خ ؿ أهداؼ إجراىيةت -
 اإلرداديةو والتئ يمكف أف تسيـ مجتمعًة فئ تحقيؽ اليدؼ العاـ لمبرنامإ.

 أسص الربنامج ومشخلناته -ج

عاـو  أسس اإلرداد والع ج النفسئ بدكؿاستند البرنامإ اإلردادل الحالئ عمى 
سس ا والتئ تتمثؿ فئ ا سست الفمسفيةو والدينيةو واالجتماعيةو والنفسيةو فضً  عف 

 لمع ج القاىـ عمى التعاطؼ ما الذاتو ومنيات النظرية 
 يا.لتعاطؼ ما الذات اتجا   صحئ  فئ التعامؿ معا-
 التعاطؼ ما الذات بداًل مف جمدها واجترار انتقادها.-
 تنظيـ االنفعاؿ.تراتيجية لممواجية و لتعاطؼ ما الذات اسا-
 التعاطؼ ما الذات يتضمف عمومية المدك ت والمعانا .-
 بتوازف دوف إنكارو أو  ما.المداعر المؤلمة ومعايدتيا االنفتاح عمى -
 .فئ المحظة الحاضر والتجار  التركيز عمى الخبرات -
 والمعانا .وا خطا  عدـ التوحد ما خبرات الفدؿ -
 .لتقبؿ  ير المدروط لمذاتاالح  و -
  الفنًات واألسالًب العالجًة -د

ـل   ا سػػػىمة المفتوحػػػةالتػػػدري  فػػػئ الجمسػػػات اإلردػػػادية عمػػػى فنيػػػات عديػػػد  منيػػػات  تػػػ
Open-Ended Questions ،  الحػػػانئوكتابػػػة الخطػػػا self-compassionate letter 

writing الحػػانئومسػػ  الجسػػـ و compassionate body scan ، التػػنفس الحنػػوفوتأمػػؿ 
affectionate breathing meditation الحنػػوفالُمحػػ  والتأمػػؿ و loving-kindness 

meditation ،وصحيفة التعاطؼ ما الذات Self-compassion journal  ،  ـل االعتماد كما ت
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عمى المحاضرات القصير  فئ عرض بعض الموضوعات النظرية المتعمقػة  بػبعض القضػاياو ثػـ 
حوليا لمتأكد مف فيميا واسػتيعابياو كمػا كػاف لمواجػ  المنزلػئ دور ميػـ فػئ  والحوارالمنا دة 

   ممارسة الميارات والتمرينات المختمفة.
  ومىضىعاتجا وفنًاتجا اجلخلشات-ه

و كػػؿ جمسػػة كػػاف ليػػا موضػػوع محػػددو وأهػػداؼ ات( جمسػػٓٔادػػتمؿ البرنػػامإ عمػػى  
تراوحػػت المػػد  الزمنيػػة لمجمسػػات مػػا بػػيف إجراىيػػةو واسػػتخدمت فييػػا فنيػػاتو وأندػػطة عديػػد و و 

اسػػتيرؽ تطبيػؽ و و ساعة فئ الجمستيفت االفتتاحيةو والختامية إلى ساعتيف فئ بقيػة الجمسػات
ث ث جمسات فئ ا سبوعيفت ا وؿو والراباو وجمستيف فئ كػؿ مػف وا ا باو البرنامإ ديرًا واحدً 

مقيػاس تػـ تطبيػؽ اإللكترونيػة مسػات و وبعد مرور دػير مػف تطبيػؽ الجا سبوع الثانئ والثالث
ـل إندػا   (.القيػاس التتبعػئ  عمػى أفػراد المجموعػة التجريبيػة مػر  ثالثػةالقمؽ متعػدد ا وجػر  وتػ

مجموعة عمى تطبيؽ الواتس ل  باسـ البرنامإ اإلردادل انضـ إلييا جميا المدػاركيفو وكػاف 
التمرينػػػات والميػػػاراتو  يػػػتـ مػػػف خ ليػػػا طػػػرح بعػػػض ا ندػػػطة اإلضػػػافيةو ومتابعػػػة ممارسػػػة

( جمسػػات البرنػػامإ اإلردػػادل وموضػػوعاتيا والفنيػػات ٔويوضػػ  جػػدوؿ  والواجبػػات المنزليػػة. 
 وا سالي  المستخدمة.
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 (6جذٔل )

 جهسبد انجشَبيج اإلسهبد٘ ٔيٕضٕػبرٓب ٔانفُٛبد ٔا سبنٛت انًسزخذيخ

سلـى 

 انجهسخ
 انفُٛبد ٔا سبنٛت انًسزخذيخ يٕضٕع انجهسخ

 ٛذ ٔرؼبسف ٔػمذ إسهبد٘.رًٓ 6
-انًُبلشخ ٔانذٕاس–انًذبضشح

 انًشح ٔانفكبْخ.

6 

ٍْ صذٚمًب نُفسك   Befriending Yourselfك

 انزؼبطف يغ انزاديمذيخ ػٍ )يصبدلخ انزاد(: 

هٓى انؼاللبد ثٍٛ ا هكبس ٔانًشبػش -ٔيكَٕبرّ

 .انًشرجقخ ثجبئذخ كٕسَٔب ٔانسهٕكٛبد

-انًُبلشخ ٔانذٕاس-انًذبضشح

ا سئهخ -ذ ا هكبس انزهمبئٛخرذذٚ

 انٕاجت انًُضنٙ.-انًفزٕدخ

6 

دع انمهك، ) انٕػٙ ثُٓب ٔاٌٜ: انٛمظخ انؼمهٛخ

ثٕلزك هٙ انذجش ِٔػْش انهذظخ، ٔاسزًزغ 

 .انًُضنٙ(

-انًُبلشخ ٔانذٕاس-انًذبضشح

رذسٚجبد -ا سئهخ انًفزٕدخ

 انٕاجت انًُضنٙ.-انٛمظخ انؼمهٛخ

 انزذسٚت ػهٗ انزأيم. 6

 -انًُبلشخ ٔانذٕاس-بضشحانًذ

-انًُزجخ-يسخ انجسى انزؼبطفٙ 

انزغزٚخ -هُٛخ انزأيم انذٌُٕ 

 انٕاجت انًُضنٙ.-انشاجؼخ

8 

 انزؼبطف يغ انزاد كبسزشارٛجٛخ نهزُظٛى االَفؼبنٙ

انًشرجقخ ثبنذجش  )إداسح االَفؼبالد انسهجٛخ

 (.انًُضنٙ

-انًُبلشخ ٔانذٕاس-انًذبضشح

الجخ انًش-إػبدح انجُبء انًؼشهٙ

انٕاجت -انًشح ٔانفكبْخ-انزارٛخ

 انًُضنٙ.

6 
انزؼبيم انذٌُٕ يغ انزاد هٙ أٔلبد ا صيبد 

 )اكزشف َفسك هٙ أٔلبد انذجش انًُضنٙ(.

-انًُبلشخ ٔانذٕاس-انًذبضشح

كزبثخ انخقبة  -ا سئهخ انًفزٕدخ

 انٕاجت انًُضنٙ.-انزؼبطفٙ

7 
دزًٛخ انًؼبَبح، ٔاإلَسبَٛخ انًشزشكخ )جبئذخ 

 َٔب أصيخ ػبنًٛخ(.كٕس

-انًُبلشخ ٔانذٕاس–انًذبضشح

إػبدح انجُبء -ا سئهخ انًفزٕدخ

انًشح -انٕاجت انًُضنٙانًؼشهٙ 

 ٔانفكبْخ.

8 
انمهك ٔضغٕط انذجش انًُضنٙ يٍ يُظٕس انزؼبطف 

 يغ انزاد

-انًُبلشخ ٔانذٕاس–انًذبضشح

انذذٚث انزارٙ -صذٛفخ انزؼبطف

 انٕاجت انًُضنٙ.-انذبَٙ

9 
  مٛى ٔانزؼبطف يغ انزاد )ِػْش ثؼًك يذزٕٖ ان

Living deeply  ُٗانًٕاجٓخ انمبئًخ ػهٗ انًؼ(

 نجبئذخ كٕسَٔب(.

-انًُبلشخ ٔانذٕاس-انًذبضشح

االسزًبع -إػبدح انجُبء انًؼشهٙ

-انسهٕكٛبد انشدًٛخ-انذبَٙ

 انفكبْخ.

 انزمٛٛى ٔإغالق انجهسبد. 66
انًشح -انزغزٚخ انشاجؼخ

 ٔانفكبْخ.
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   راسةنتائج الد

 الشؤال األول إجابة نتائج 
نصل الفرض عمىت توجد فروؽ ذات داللة إحصاىية بيف متوسطات رت  درجات 

القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المجموعة التجريبية فئ القياسيفت القبمئو والبعدل عمى مقياس 
 .ئالقبممتوسطات رت  درجاتيـ فئ القياس اتجا  و وذلؾ جاىحة كوروناالمنزلئ أثنا  

ومستويات داللتيا لمفروؽ بيف   *( Zالفرض تـ حسا   يـ هذا ولمتحقؽ مف صحة 
القمؽ متعدد ا وجر لمحجر جموعة التجريبية فئ لمم البعدلالقبمئ و متوسطات رت  القياسيفت 
 ( نتاىإ ذلؾ.ٕويوض  جدوؿ   . باستخداـ اختبار ويمكوكسوف( المنزلئ أثنا  جاىحة كورونا

 (6جذٔل )

انجؼذ٘ نهًجًٕػخ انمجهٙ ٔٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسقبد سرت انمٛبسٍٛ:    Zلٛى 

 (6)ٌ= انمهك يزؼذد ا ٔجّ نهذجش انًُضنٙ أثُبء جبئذخ كٕسَٔبانزجشٚجٛخ هٙ 

 انًزغٛشاد
 انمٛبط

 ثؼذ٘/لجهٙ
 انؼذد
 

 يزٕسظ
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

 لًٛخ
Z 

 يسزٕ٘ 
 انذالنـخ

 ارجبِ انذالنخ

انمهك 
 انؼبو

شرت ان
 انسبنجخ

6 6066 65066 
-60668 6066 

انمٛبط 
انشرت  انمجهٙ

 انًٕججخ
. 6066 6066 

لهك 
 انصذخ

انشرت 
 انسبنجخ

6 6066 65066 
-60668 6066 

انمٛبط 
انشرت  انمجهٙ

 انًٕججخ
. 6066 6066 

لهك 
 االَفصبل

انشرت 
 انسبنجخ

6 6066 65066 
-60656 6066 

انمٛبط 
انشرت  انمجهٙ

 ججخانًٕ
. 6066 6066 

لهك 
 انًسزمجم

انشرت 
 انسبنجخ

6 6066 65066 
-60665 6066 

انمٛبط 
انشرت  انمجهٙ

 انًٕججخ
. 6066 6066 

انذسجخ 
 انكهٛخ

انشرت 
 انسبنجخ

6 6066 65066 
-60668 6066 

انمٛبط 
انشرت  انمجهٙ

 انًٕججخ
. 6066 6066 

 نسبنجخ.ثُُبًء ػهٗ انشرت ا (Z))*( رى دسبة لًٛخ 

                                                 
 الفروؽ بيف مجموعتئ المقارنة.الحرجةو وهئ تدير إلى اتجا   النسبة (Z) تعنئ   *(
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(و وهذا ٔٓ,ٓبميت داللتيا اإلحصاىية مستو    Z( أف  يـ ٕيتض  مف جدوؿ  
 القبمئو والبعدليدير إلى وجود فروؽ دالة إحصاىًيا بيف متوسطات رت  القياسيفت 

فئ و وذلؾ القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئ أثنا  جاىحة كورونالممجموعة التجريبية فئ 
ـل . و القبمئالقياس اتجا   تطبيقر عمى  يدير ذلؾ إلى احتمالية تأثير البرنامإ اإلردادل الذل ت

لدييـ.  القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئ أثنا  جاىحة كورونالخفض المجموعة التجريبية 
ـل حسا  نسبة الكس  المعدلة لب ؾ و وتراوحت  يمتيا  Modified Blake Gain Ratioوت

يـ مقبولة تدير إلى فعالية البرنامإ فئ خفض القمؽ متعدد (و وجميعيا  ٙٗ,ٔو ٕٛ,ٔبيف  
 ا وجر لد  ا فراد الخاضعيف لمحجر المنزلئ.

ومف أجؿ التحقؽ مف أف هذا الفرؽ يرجا فقط إلى المتيير المستقؿ  البرنامإ 
 اإلردادل(و وأنر ال يرجا إلى عوامؿ أخر  خارجيةو  اـ الباحث بما يمئت

القمؽ متعدد ا وجر رت  المجموعتيفت التجريبيةو والضابطة فئ  المقارنة بيف متوسطات-ٔ
و وذلؾ مف خ ؿ القياس البعدل  باستخداـ اختبار لمحجر المنزلئ أثنا  جاىحة كورونا

 ( نتاىإ ذلؾ.ٖماف ويتنئ(. ويوض  جدوؿ  
 (6جذٔل )

( 6=6ٌٔيسزٕٚبد دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسقبد سرت انًجًٕػزٍٛ: انزجشٚجٛخ ) U ،Zلٛى 

 خالل انمٛبط انجؼذ٘انمهك يزؼذد ا ٔجّ نهذجش انًُضنٙ أثُبء جبئذخ كٕسَٔب ( هٙ 0=6ٔانضبثقخ )ٌ

 انًزغٛشاد
يجًٕػزب 
 انًمبسَخ

 انؼذد
 

 يزٕسظ
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

 لًٛخ
U 

 لًٛخ
Z 

 يسزٕ٘ 
 انذالنـخ

ارجبِ 
 انذالنخ

 انمهك انؼبو
 06066 66086 0 ضبثقخ

60666 60666 6066 
 انًجًٕػخ
 65066 6066 6 رجشٚجٛخ انضبثقخ

 لهك انصذخ
 60666 06066 66086 0 ضبثقخ

60666 6066 
انًجًٕػخ 
 65066 6066 6 رجشٚجٛخ انضبثقخ

 لهك االَفصبل
 60666 06066 66086 0 ضبثقخ

60666 6066 
انًجًٕػخ 
 65066 6066 6 رجشٚجٛخ انضبثقخ

 لهك انًسزمجم
 60666 06066 66086 0 ضبثقخ

60666 6066 
انًجًٕػخ 
 65066 6066 6 رجشٚجٛخ انضبثقخ

 انذسجخ انكهٛخ
 60666 06066 66086 0 ضبثقخ

60665 6066 
انًجًٕػخ 
 65066 6066 6 رجشٚجٛخ انضبثقخ

                                                 
 ص/د(.-س(+ س-ص/د-معادلة الكس  المعدؿ=  س 

 س= المتوسط الحسابئ لدرجات المجموعة التجريبية فئ القياس البعدل.
 ص= المتوسط الحسابئ لمدرجات المجموعة التجريبية فئ القياس البعدل.

 د= الدرجة الكمية عمى االختبار.
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الجدوليةو وكذلؾ   (U)المحسوبة أ ؿ مف  يمة  (U)( أف  يمةٖيتض  مف جدوؿ  
( ٔٓ,ٓيدير إلى وجود فروؽ بميت داللتيا اإلحصاىية مستو    دالة إحصاىًيا  مما  (Z) يـ 

القمؽ متعدد ا وجر لمحجر بيف متوسطات رت  المجموعتيفت التجريبيةو والضابطة فئ مقياس 
وهذا  .الضابطةالمجموعة فئ اتجا  خ ؿ القياس البعدلو وذلؾ  المنزلئ أثنا  جاىحة كورونا

القمؽ المتعدد ا وجر لمحجر المنزلئ أثنا  خفض ئ يؤكد عمى فعالية البرنامإ المقترح ف
 لد  أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامإ. جاىحة كورونا

ضيوط المقارنة بيف متوسطات رت  القياسيفت القبمئو والبعدلو لممجموعة الضابطة -ٕ
جدوؿ ويوض   . باستخداـ اختبار ويمكوكسوف( الحجر المنزلئ المرتبط بجاىحة كورونا

 ( نتاىإ ذلؾ. ٗ 
 (6جذٔل )

ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسقبد سرت انمٛبسٍٛ: انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثقخ    Zلًٛخ 

 (0)ٌ= انمهك يزؼذد ا ٔجّ نهذجش انًُضنٙ أثُبء جبئذخ كٕسَٔبهٙ 

 انًزغٛشاد
 انمٛبط

 ثؼذ٘/لجهٙ
 انؼذد
 

 يزٕسظ
 انشرت

 يجًٕع 
 انشرت

 لًٛخ
Z 

 يسزٕ٘ 
 النـخانذ

 انمهك انؼبو

 5066 6066 6 انشرت انسبنجخ

-60866 
غٛش 
 دانخ

 66066 6068 6 انشرت انًٕججخ

   6 انشرت انًزؼبدنخ

لهك 
 انصذخ

 0066 6066 6 انشرت انسبنجخ

 666 6066 6 انشرت انًٕججخ غٛش دال 60665-

   6 انشرت انًزؼبدنخ

لهك 
 االَفصبل

 66066 6066 6 انشرت انسبنجخ
 6066 6086 6 انشرت انًٕججخ غٛش دال 60668-

   6 انشرت انًزؼبدنخ

لهك 
 انًسزمجم

 8066 6086 6 انشرت انسبنجخ
 6066 6066 6 انشرت انًٕججخ غٛش دال 60659-

   6 انشرت انًزؼبدنخ

انذسجخ 
 انكهٛخ

 66066 6086 6 انشرت انسبنجخ
 6066 6066 6 انشرت انًٕججخ غٛش دال 60566-

   6 انشرت انًزؼبدنخ

 ير دالة إحصاىًياو وهذا يدير إلى عدـ وجود  (Z)( أف  يـ ٗيتض  مف جدوؿ  
فروؽ دالة إحصاىًيا بيف متوسطات رت  القياسيفت القبمئو والبعدل لممجموعة الضابطة فئ 

ؽ متعدد ا وجر القم  أل أنر لـ يحدث تحسف داؿ فئ القمؽ متعدد ا وجر لمحجر المنزلئ
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لد  أفراد المجموعة الضابطة. ويدير ما سبؽ إلى تحقؽ صحة الفرض لمحجر المنزلئ 
 .ا وؿ

  نٌالجانتائج اختبار الفزض 

ن صل الفْرُض عمىت ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاىية بيف متوسطات رت  درجات 
ر مف تطبيؽ البرنامإ( المجموعة التجريبية فئ القياسيفت البعدلو والتتبعئ  بعد مرور دي

 .أثنا  جاىحة كورونامحجر المنزلئ القمؽ متعدد ا وجر لعمى مقياس 
( ومستويات داللتيا لمفروؽ بيف Zولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ حسا   يـ  

القمؽ متعدد ا وجر لممجموعة التجريبية فئ  التتبعئقياس المتوسطات رت  القياس البعدلو و 
( ٘ويوض  جدوؿ   . باستخداـ اختبار ويمكوكسوف( جاىحة كورونا أثنا محجر المنزلئ ل

 نتاىإ ذلؾ.
 (8جذٔل )

ٔيسزٕٖ دالنزٓب نهفشٔق ثٍٛ يزٕسقبد سرت انمٛبسٍٛ: انجؼذ٘ ٔانززجؼٙ نهًجًٕػخ    Zلًٛخ 

 (6)ٌ=انمهك يزؼذد ا ٔجّ نهذجش انًُضنٙ أثُبء جبئذخ كٕسَٔب انزجشٚجٛخ هٙ 

 انًزغٛشاد
 انمٛبط
 ثؼخثؼذ٘/يزب

 انؼذد
 

 يزٕسظ
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

 لًٛخ
Z 

 يسزٕ٘
 انذالنـخ

 انمهك انؼبو

 6086 6068 6 انشرت انسبنجخ

 0086 6068 6 انشرت انًٕججخ غٛش دانخ 60886-

 ... ... 6 انشرت انًزؼبدنخ

 لهك انصذخ

 8066 6086 6 انشرت انسبنجخ

 66066 6066 6 انشرت انًٕججخ غٛش دانخ 60666-

 6066 6066 6 انشرت انًزؼبدنخ

 لهك االَفصبل
 0066 6066 6 انشرت انسبنجخ

-60666  9066 6086 6 انشرت انًٕججخ غٛش دانخ 
 6066 6066 6 انشرت انًزؼبدنخ

 لهك انًسزمجم
 66086 6086 6 انشرت انسبنجخ

 6086 6086 6 انشرت انًٕججخ غٛش دانخ 60069-
 6066 6066 6 انشرت انًزؼبدنخ

 انذسجخ انكهٛخ
 66066 6006 6 انشرت انسبنجخ

 66066 6066 6 انشرت انًٕججخ غٛش دانخ 60660-
 6066 6066 6 انشرت انًزؼبدنخ

( عدـ وجود فروؽ دالة إحصاىًيا فئ متوسطات رت  المجموعة ٘يتض  مف جدوؿ  
بيف القياس البعدلو  جاىحة كوروناأثنا  محجر المنزلئ القمؽ متعدد ا وجر لالتجريبية فئ 
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والقياس التتبعئ. ومما سبؽ يمكف  بوؿ الفرض الصفرلو ويدير ذلؾ إلى استمرارية فعالية 
ـل  القمؽ متعدد ا وجر خفض تطبيقر عمى المجموعة التجريبية فئ  البرنامإ اإلردادل الذل ت

 .الجامعة ط  لد   أثنا  جاىحة كورونامحجر المنزلئ ل

 نتائج تفشري ال

اإللكترونئ  بعد تطبيؽ البرنامإ اإلردادلأسفرت نتاىإ الدراسة دبر التجريبية  
الذيف  عمى أفراد المجموعة التجريبية مف ط   الجامعةالتعاطؼ ما الذات عمى القاىـ 

وتـ  خفض مستو  القمؽ متعدد ا وجر لدييـ.عف فعاليتر فئ  يخضعوف لمعزؿ المنزلئ
الوارد  فئ جداوؿ ما أسفرت عنر نتاىإ الفرضيفت ا وؿو والثانئ  مف خ ؿالتحقؽ مف ذلؾ 

درجات أفراد المجموعة التجريبية فئ القياس انخفاض التئ أدارت إلى  (٘و ٗو ٖو ٕ 
مقارنة بدرجاتيـ عمى القياس القبمئو وبالمقارنة القمؽ متعدد ا وجر البعدل عمى مقياس 

اس البعدلو وعدـ وجود فروؽ فئ درجات أفراد بدرجات أفراد المجموعة الضابطة فئ القي
المجموعة الضابطة بيف القياسيف القبمئ والبعدلو وكذلؾ عدـ وجود فروؽ فئ درجات أفراد 

. القمؽ متعدد ا وجرالمجموعة التجريبية بيف القياسيفت البعدل والتتبعئو وذلؾ عمى مقياس 
 Modified Blake دلة ؿ ب ؾولمزيد مف التحقؽ  اـ الباحث بحسا  نسبة الكس  المع

Gain Ratio .والتئ أدارت نتاىجيا إلى التحقؽ مف فعالية البرنامإ  
السابقة التئ توصمت وبصفة عامة تتفؽ نتاىإ الدراسة ما نتاىإ عدد مف الدراسات 

إلى فعالية الع ج القاىـ عمى التعاطؼ ما الذات فئ تنمية الجوان  اإليجابية فئ الدخصيةو 
 ,.Beshai, et al., 2020  Finlay-Jones, et al و ومنيا نتاىإ دراسات  راباتياوخفض اضط

2020 ;Neff, et al., 2020;  ;Preuss, et al., 2020). ; Schnepper, et al., 2020 
Seekis, et al., 2020 فئ تنمية الينا  الذاتئ وجود  الحيا   التئ أسفرت عف فعاليتر

النفعاؿو وخفض القمؽ واالكتىا  والضيوط واالحتراؽ وتحسيف صور  الجسد وتنظيـ ا
 وصعوبات تنظيـ االنفعاؿ.

ويمكف تفسير هذ  الفعالية فئ ضو  أف البرنامإ الذل تـ تطبيقر عمى أفراد 
 تضمف جانبيف رىيسيفو وهمات المجموعة التجريبية 
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عاطؼ ما محاضرات نظرية ومنا دات حوؿ مفاهيـ الت ت الجمساتتضمنت النفسئالتعميـ -أ
وارتباطر باليقظة العقميةو والتعاطؼ ما الذات كاستراتيجية لتنظيـ الذاتو ومكوناترو 

 .خاص االنفعاالت السمبية المرتبطة بالجاىحة بدكؿ عاـو وبالحجر المنزلئ بدكؿ
تدريبات مختمفة عمى ميارات التعاطؼ ما الذات ت الجمسات تضمنالممارسة والتدري ت - 

ميةو وأخر   ير رسميةو باإلضافة إلى عرض بعض مقاطا الفيديو باستخداـ فنيات رس
الموجود  عمى دبكة اإلنترنت التئ تدرح بعض فنيات البرنامإو ورسـو توضيحية مف 

 خ ؿ العروض التقديمية. 
 Neffونظرًا  ف عدد الجمسات كاف  ميً  التزاًما بالبروتوكوؿ اإلردادل الذل  دمر  

& Germer  (2020)  ُؿ فئ ممارستيا فإف الواجبات عمى الجز  ا كبر مف ا ندطة كاف ُيع ول
المنزليةو وخاصة فيما يتعمؽ بممارسة التأمؿو وصحيفة التعاطؼو وكتابة الخطا  الحانئو 
كما كاف لمجموعة الواتس ل  دور كبير فئ متابعة الواجبات المنزلية والتحقؽ مف ممارسة 

 اعةو والرد عمى استفسارات المداركيف فئ أل و ت.التمرينات المختمفة عمى مدار الس
نية كتابة فومف الفنيات الميمة التئ كاف ليا دور كبير فئ تحقيؽ أهداؼ البرنامإو 

و والتئ مارسيا المداركوف فئ الواج  المنزلئو وأظير الخطا  الحانئ الموجر لمذات
لـ يفكروا  بؿ ذلؾ فئ مواسا  إيجابًيا ما هذ  الفنيةو وعبروا عف أنيـ المداركوف تفاعً  

أنفسيـ مف خ ؿ تخيؿ أنفسيـ كصديؽ وهمئ يمر بمعانا و ويكتبوف خطاًبا يواسونر فير. 
وعبلر أحدهـ بأنر كت  لوحة عمقيا فئ  رفتر لتكوف داىًما أماـ عينيرت "نفسئ صديقئو ولف 

." مف  Dreisoerner, et al. (2020)ويتفؽ ذلؾ ما ما أدار إلير  أ سو عمييا بعد اليـو
لمداركيف الكتابة أهمية هذ  الفنية فئ تنمية التعاطؼ ما الذاتو وأنيا تتضمف أف يطم  مف ا

؟و ثـ يطم  منيـ معالجة وكيؼ دعروا ووما حدث وومف كاف موجوًدا وعف حدث مؤلـ وأسبابر
ر التئ مكونات التعاطؼ ما الذات مف خ ؿ الكتابةت مثً  اإلنسانية المدتركة  سرد المداع

كت  فقر  تعبر عف يبدييا اتخروف عندما يمروف بأحداث مدابية(و ثـ يتبا بالمطؼ الذاتئ  ا
مواساتؾ التفاهـ والمطؼ واالهتماـ بػ ]نفسؾ[ بنفس الطريقة التئ ]أنت[  د تعبر بيا عف 

صؼ مداعرؾ تجا  الحدث بطريقة موضوعيةو و ثـ اليقظة العقمية  لصديؽ مر بيذ  التجربة(
 ر عاطفية(.و ي
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تنمية التعاطؼ ما الذات لد  وساهمت فنية ا سىمة المفتوحة التئ استخدمت فئ 
المداركيف  حيث كاف المردد فئ كؿ جمسة يعرض بعض ا سىمة االستفزازية المفتوحةو 

هؿ تتعاطؼ ما  يرؾ عندما يمر ويتمقى إجاباتيا مف المداركيفو ومنيا عمى سبيؿ المثاؿت 
ا سبا  والدوافا؟ ... هؿ يمكنؾ أف تتعاطؼ ما  يرؾو وتقسو عمى  بمو ؼ ضا ط؟ اذكر

 ال يعطير؟   نفسؾ؟ .... أليس فا د الدئ
واعتمدت الجمسات عمى الفكاهة والمرح ر ـ كونيا ال تنتمئ لمفنيات الرسمية لمع ج 

كاهة   فالفو لكف كاف ليا دور كبير فئ تحقيؽ فعالية البرنامإما الذات القاىـ عمى التعاطؼ
تساعد الفرد عمى إعاد  البنا  المعرفئ وسيمة ميمة فئ التنفيس عف االنفعاالتو كما أنيا 

 .و وتخفض القمؽ والتوترأ ؿ تيديًداالضا ط  مما يجعمر  لممو ؼ
كما تـ تدري  المداركيف عمى كيفية التعامؿ الحانئ ما ذواتيـ فئ ا و ات الصعبةو 

 تمريفت  ط بخضوعيـ لمحجر المنزلئ أثنا  الجاىحةوخاصة فئ مثؿ الظرؼ الراهف المرتب
حاوؿ أف تكوف لطيًفا ما نفسؾو دع القمؽ وابدأ الحيا و خاط  نفسؾ بضمير المخاط ت اعمـ 

المداعر حاوؿ أف تدرؾ ا حداث و ... أنؾ رهيف المنزؿو حريتؾ مقيد و ال تقمؽو لسْت وحدؾ
و تنتابؾ أثنا  الحجر المنزلئعر مؤلمة حاوؿ أف تنتبر  ل مدا...وا فكار بطريقة محايد 
حزيفو خاىؼو متوترو وما إلى ذلؾ. أثنا  الكتابةو حاوؿ أف   ِمؽو اكت  ببساطة دعورؾت 

 . (تتقبؿ تجربتؾ
وكاف لمتأمؿ دور ميـ فئ تحقيؽ أهداؼ البرنامإو وذلؾ مف خ ؿ تدري  المداركيف 

ذهف وخفض االنفعاالت السمبية كالقمؽو عمى فنية التأمؿ الحنوف  فالتأمؿ يؤدل إلى صفا  ال
ـل عرض يوتيو  يتضمف كيفية التأمؿو وُطِم   مف المداركيف ممارسة التأمؿ لبعض الو ت  وت

ـل  ( إ  ؽ العينيف ٕاالسترخا  عمى كرسئ   ( الجموس أو ٔتوجير المداركيف إلى   يومًيا  ت
لخر طؼ والمحبة والرحمة مف دخص الماستقباؿ ( تخيؿ ٖأنفاسيـ وأجسادهـ   واالنتبا  إلى 

بطريقة تدريجية  نفسيـ ولعاى تيـ وأصد اىيـ  ( تخيؿ إرساؿ هذ  المداعرٗح    مُ 
 Liu, et ;)ويتفؽ ذلؾ ما نتاىإ دراسات كؿ الكاىنات الحية.  أخيرًاو و ومجتمعيـ وجميا الناس

al., 2020 (Totzeck, et al., 2020 مى التأمؿ الحنوف فئ التئ أسفرت عف فعالية التدري  ع
 خفض القمؽ واالكتىا  والضيوط وتنمية الينا  الذاتئ لد  طمبة الجامعة.
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إضافًة لما سبؽو تجدر اإلدار  إلى ما ورد عمى لساف أحد المداركيف فئ الجمسة 
الختامية مف أف البرنامإ بأندطتر المختمفة  يلر كثيرًا مف أفكارهـ فئ النظر إلى ذواتيـ 

محيطة بيـو وأف االدتراؾ فئ البرنامإ ساهـ فئ تخفيؼ حالة الممؿ التئ كاف والموا ؼ ال
 يدعر بيا أثنا  االلتزاـ بالحجر المنزلئ.

و وذلؾ مف خ ؿ خفض القمؽ متعدد ا وجروتأكدت فعالية البرنامإ اإلردادل فئ 
عمى أفراد  المقارنة بيف متوسطئ رت  المجموعتيفت التجريبيةو والضابطة بعد تطبيؽ البرنامإ

المجموعة التجريبية فقطو وهو ما يعد نتيجة منطقية  حيث لـ يتعرض أفراد المجموعة 
   خبرات أو أندطة  د يكوف مف دأنيا إحداث أل أثر إيجابئ بالنسبة ليـو فئ  ةالضابط

حيف حدث تيير إيجابئ  فراد المجموعة التجريبية التئ تـ تطبيؽ البرنامإ بأندطتر وفنياتر 
اإللكترونئ ختمفة عميياو ومف ثـ يمكف القوؿ إف هذا التيير يرجا إلى البرنامإ اإلردادل الم

 عمى ميارات التعاطؼ ما الذات.القاىـ 
و وذلؾ مف خ ؿ خفض القمؽ متعدد ا وجركما تأكدت فعالية البرنامإ التدريبئ فئ 

موعة التجريبية وهذا عدـ وجود فروؽ دالة إحصاىًيا بيف القياسيفت البعدل والتتبعئ لممج
يدير إلى فاعمية البرنامإ إلى ما بعد انتيا  البرنامإو وأثنا  فتر  المتابعةو وعدـ حدوث 
انتكاسة بعد انتياىرو  ويمكف تفسير ذلؾ فئ ضو  ما أكتسبر ا فراد مف ميارات التعاطؼ ما 

وهذا جعميـ  الذاتو واالستمرار فئ ممارستياو وكأنيا أصبحت أسمو  حيا  بالنسبة ليـو
يتعامموف برفؽ ما ذواتيـ عندما يتعرضوف  ل خبر  سمبيةو وينظروف إلييا فئ ضو  مبدأ 

وهذا و اإلنسانية المدتركةو ما وعييـ بياو وتقبميا بدوف إصدار ا حكاـ التمقاىية السمبية
يارات يعنئ أف البرنامإ اإلردادل ساهـ فئ إكسابيـ طرً ا جديد  لمتفكير تمكنيـ مف تعميـ م

 التعاطؼ ما الذات فئ التعامؿ ما أل خبرات سمبية يمروف بيا مستقبً .
اكتسبر ا فراد المداركوف مف معمومات  فيمافعالية البرنامإ كما يمكف تفسير 

وخبرات عف جاىحة كوروناو وعالمية هذ  الجاىحةو وأف ضيوطيا ال تخصيـ وحدهـو بؿ هئ 
رؾ فييا العالـ أجماو وكذلؾ إعاد  البنا  المعرفئ لمحجر مف  بيؿ الخبرات اإلنسانية التئ يدت

المنزلئو ورؤيتر مف زاوية إيجابيةو واكتداؼ معاف لـ يفكروا فييا مف  بؿو وهذا يتفؽ ما 
طبيعة التعاطؼ ما الذاتو والذل يتضمف إعاد  تقييـ الفرد لممو ؼ الضا طو وتوسيا رؤيتر 

دراؾ الجوان  اإليجابية فيرو وتي  يير االنفعاالت السمبية إلى إيجابية.لرو وا 
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 التىصًات واملقرتحات 

القوؿ عف هناؾ ضرور  لخدمات اإلرداد والع ج يمكف  الدراسةفئ ضو  نتاىإ 
النفسئ لمواجية التأثيرات النفسية لجاىحة كوروناو وما ترت  عمييا مف تيديدات متعمقة 

يوط الحجر المنزلئو والتباعد بالرع  والفزع مف انتقاؿ العدو و ورها  اتخريفو وض
إلى . وتجدر اإلدار  نقص اإلمداداتو ووبا  المعموماتو الضيوط اال تصاديةو و االجتماعئو 

أهمية البرامإ اإلردادية اإللكترونية التئ تعتمد عمى مداخؿ مختمفة فئ تقديـ خدمات الصحة 
النفسية التئ خمفتيا النفسية والدعـ النفسئ لمختمؼ الفىات فئ ظؿ الضيوط واالضطرابات 

الجاىحة الراهنةو وذلؾ تحقيًقا ليدفيفو أوليما حاجة ا فراد لمثؿ هذ  الخدمات اتفو وثانييما 
و وتحقيًقا لنجرا ات الو اىية والتباعد صعوبة تقديـ الخدمات النفسية المبادر  وجًيا لوجر

ويأتئ فئ مقدمة الجسدل الذل يضمف السيطر  عمى فيروس كوروناو ويحد مف انتدار . 
الفىات التئ تحتاج إلى الخدمات النفسية العامموف فئ المجاؿ الطبئ والرعاية الصحية   نيـ 
الخط ا وؿ لممواجيةو وينتدر لدييـ انفعاؿ الرع  خدية اإلصابة بالفيروسو كما أنيـ 

 ،Compassion fatigueونتيجة لطبيعة عمميـ يعانوف مف مستو  مرتفا إلنياؾ التعاطؼ 

  فسئ القاىمة عمى التعاطؼ ما الذات لدنولذا مف ا همية بمكاف تفعيؿ برامإ اإلرداد ال
"التعاطؼ ما  Neff, et al. (2020)أطمقت عمير ا طبا  والممرضات  مف أجؿ تنمية ما 

والذل يتضمف تدريبيـ عمى ممارسة التعاطؼ  Compassion with Equanimity"التوازف 
يتحكموف بدكؿ كامؿ فئ يـ التعاطؼ ما اتخريف "المرضى"و ولكنيـ ال ما الذاتو وأنيـ يمكن

. وهذا ما يجسد  المثؿ الدارج فئ ثقافتنا "مش مي سِّؿو وضامف جنلة". كذلؾ تفعيؿ هذ  النتاىإ
البرامإ ما المتعافيف مف اإلصابة بفيروس كورونا نتيجة لمعاناتيـ مف اضطرابات ما بعد 

جتما مف جميا الفىات العمرية الذيف يعانوف مف مت زمة الضيوط و وكافة أفراد المالصدمة
 العديد  نتيجة انتدار الجاىحة.

واستكمااًل لحمقة البحث فئ هذا المجاؿو يمكف إجرا  بحوث ودراسات تتنػاوؿ التعػاطؼ 
و لتنظػػيـ االنفعػاالت السػمبية المرتبطػة بمت زمػػة ضػيوط جاىحػة كورونػػا ةكاسػتراتيجيمػا الػذات 
المواجيػػة القاىمػػة عمػػى المعنػػى كمتييػػر وسػػيط فػػئ الع  ػػة بػػيف التعػػاطؼ مػػا الػػذات وكػػذلؾ 

والرضػا عػػف الحيػػا  أثنػػا  جاىحػػة كورونػػاو ودراسػػة الع  ػػة االرتباطيػػة بػػيف التعػػاطؼ مػػا الػػذات 
وارتقا  ما بعد الصدمة لد  المتعافيف مف فيػروس كورونػاو وفعاليػة اإلردػاد اإللكترونػئ القػاىـ 

ا الػػذات فػػئ خفػػض اضػػطرابات مػػا بعػػد الصػػدمة لػػد  المتعػػافيف مػػف فيػػروس عمػػى التعػػاطؼ مػػ
 كورونا.
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