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 :ممخص البحث
 كؾرونددداإدراك أطفدددال الرولدددة لجا حدددة ىددد ال ال راسدددة إلدددع التعدددر   مدددع مددددتؾ  

اشدتسمل  يشدة واسدتخ مل الباثةدة السدشيل الؾ دفي لم راسدات الؾ د ية و  بجؾدة الحيداةو بلقتو 
( طفل إلجراء 52( طفل باإللااة إلع   د )222( و  دىؼ )6-4البحث  مع األطفال مؽ )

 كؾرونداواستخ مل الباثةة مقياس مدتؾ  إدراك األطفال لجا حة  ال راسة االستظبلعية لمبحث
( مددؽ إ دد اد الباثةددة البعدد  الدددمؾكي-البعدد  االنفعددالي- البعدد  السعراددي( ابعدداد )3والسقدددؼ الددع )

الددتحكؼ - االسددتقبللية( محدداور وىددع ) 4ومقيدداس جددؾدة الحيدداة ألطفددال الرولددة والسقدددؼ الددع )
( مددؽ أ د اد الباثةددة، العبلقددات اإلاجابيدة مددر األ دريؽ- التشسيددة والتظدؾر الذخردي - البيئدي

 وض وىع :وتسةمل اروض ال راسة اي ثبلث ار 
( اي مدتؾ  إدراك األطفال 2.25تؾج  اروق دالة إثرا يا  ش  مدتؾ  داللة )   -2

 . كؾرونالجا حة 
( اي أبعاد جؾدة الحياة ل   2.25تؾج  اروق دالة إثرا ًيا  ش  مدتؾ  داللة )  -0

 أطفال الرولة لسقياس جؾدة الحياة .
بيؽ إدراك الظفل  (2.25تؾج   بلقة أرتباطية  كدية دالة  ش  مدتؾ  داللة )  -3

 وجؾدة الحياة ل او كؾرونالجا حة 

 وتؾ مل نتا ل ال راسة إلع 

( اي مدتؾ  إدراك 2.25مدتؾ  داللة ) وجؾد اروق دالة إثرا يا  ش   -2
 .كؾرونااألطفال لجا حة 

( اي أبعاد جؾدة الحياة 2.25تؾج  اروق دالة إثرا ًيا  ش  مدتؾ  داللة )  -0
 الحياة .ل   أطفال الرولة لسقياس جؾدة 

( بيؽ مدتؾ  2.25وجؾد  بلقة أرتباطية  كدية دالة إثرا ية  ش  مدتؾ  داللة )  -3
 ومدتؾ  جؾدة الحياة ل ييؼ كؾروناادارك األطفال لجا حة 
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Abstract: 

     The study aimed to identify the level of awareness of kindergarten children of 

the Corona pandemic and its relationship to the quality of life. The researcher used 

the descriptive approach for descriptive studies. The research sample included (4-6) 

children, who were (100) children in addition to (50) children to conduct the 

exploratory study for research. The researcher used a scale The level of children's 

awareness of the Corona pandemic, which is divided into (3) dimensions (the 

cognitive dimension - the emotional dimension - the behavioral dimension) 

prepared by the researcher and the quality of life measure for kindergarten children 

and is divided into (4) axes which are (independence - environmental control - 

personal development and development - positive relationships with others) ) From 

the numbers of the researcher, and the study hypotheses were represented in three 

hypotheses: 

1- There are statistically significant differences at the level of (0.05) in the level of 

children's awareness of the Corona pandemic. 

2- There are statistically significant differences at the level of (0.05) in the 

dimensions of quality of life for kindergarten children for the quality of life scale. 

3- There is an inverse correlational relationship indicating at a level of significance 

(0.05) between the child's perception of the Corona pandemic and his quality of life 

 The results of the study reached 

1- There were statistically significant differences at the level of (0.05) in the level 

of children's awareness of the Corona pandemic. 

2- There are statistically significant differences at the level of (0.05) in the 

dimensions of quality of life for kindergarten children for the quality of life scale. 

3- The existence of an inverse correlation relationship statistically significant at a 

level of significance (0.05) between the level of awareness of children for the 

Corona pandemic and their quality of life 
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 الدراسةمقدمة 

تيتؼ األمؼ الستحزرة اي الؾقل الحالر بالظاقة البذرية ألبشا يا أكةر مؽ اىتساميا 
بأي شيء آ ر أو بأي طاقة أ ر ، ذلػ أن اإلندان ادتظير أن يتحكؼ بسا ثؾلو ويحؾليا 
لرالح أمتو ومجتسعو فيسا لؾ أ   إ  ادًا سميسًا احقق لو نسؾًا متكامبًل اي جؾانب شخريتو 

طفال مؽ السراثل التعميسية السيسة ثيث اسكؽ مؽ  بلليا الكذف  ؽ ومرثمة رياض األ
الق رات الشفدية والعقمية واالدراكية لؤلطفال ور ااة نسؾىؼ وتؾجيييؼ الؾجية الرحيحة وىذه 

 تأتي مؽ  بلل األنذظة والفعاليات التي تق ميا  ؽ طريق المعب واالستكذا  والبحث.
مجتسعية ممحة، لسدا  ة أاراد السجتسر  مع لق  أ بح التةقيف الرحي لرورة و 

تحديؽ سمؾكيؼ بسا احفظ  حتيؼ ووقايتيؼ مؽ انتذار األمراض وتغيير الدمؾكيات والعادات 
غير الرحية ورار مدتؾ  الر ااة ل   كااة شرا ح السجتسر، االةقااة الرحية أ بحل مؽ 

 ل االترال وتكشؾلؾجيا التعميؼ  مؾم السعراة التي تدتخ م االتجاىات التربؾية الح يةة ووسا
 إلنساء السدتؾ  الرحي لمفرد والسجتسر.

وانظبلقًا مؽ األىسية الكبر  لمرحة، اق  أنذأت ىيئة األمؼ الستح ة مشغسة الرحة 
، كؾكالة متخررة بي   أن ترل جسير الذعؾب إلي رار مدتؾ   2946العالسية اي  ام 

شرا   مع البرامل الرحية السظبقة  مع  حي مسكؽ  مع أساس أن تتؾلع مدؤولية اإل
مدتؾ  العالؼ، ود ؼ تمػ البرامل اي ال ول الشامية،  رؾ ًا الستعمقة بالؾقااة مؽ األمراض، 
با تبارىا مؽ الجؾانب السؤثرة اي السحااغة  مع  حة البذر، االكةير مؽ أسباب السرض 

مشيا مترل اتراال وثيقًا ليدل مرتبظة اقط بالتكؾيؽ الجدساني لئلندان بل إن الكةير 
بالسحيط الذي اعيش فيو الفرد، وكذلػ األسرة والسجتسر، وىؾ ما اعر  بسفيؾم الر ااة 

 0225الرحية األولية الذي اع  أازل وسيمة لتحقيق ى   الرحة لمجسير )باريان، 
 (27ص
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ونغرًا ألىسية الؾ ي واالدراك الرحي اق  ثغي باىتسام األطباء والستخرريؽ 
با تباره الؾسيمة الفعالة لمشيؾض بالسدتؾ  الرحي ألاراد السجتسر، اسةبًل  ش ما يؾل  الظفل 
اأنو يتمقع الر ااة الرحية األساسية  بلل أاام والدتو األولع، ثؼ يشتقل إلع السشزل ثيث اقؾم 

قل إلع األبؾان بتق اؼ الر ااة الرحية البلزمة وبع  إتسام األربر سشؾات األولع مؽ  سره يشت
السؤسدة الةانية مؽ مؤسدات التشذئة بع  األسرة وىي رياض األطفال. )ب اح وآ رون، 

 (24، ص 0223
ارياض األطفال ليا تأثيرىا الفعال فيسا يتعمسو الظفل مؽ مفاهيؼ  حية وذلػ مؽ 
 بلل معمسة متخررة تؾجييؼ وتعمسيؼ وتر اىؼ اي ىذا الجانب امؼ اع  دور رياض 

ن اي السالي مقتررًا  مع نقل السعار  لؤلطفال  ؽ طريق الحفظ والتمقيؽ األطفال كسا كا
واالستغيار، بل أ بح لرياض األطفال اليؾم أدوار متع دة اي السجتسر، تأتع اي مق متيا 
تؾعية األطفال بسفاهيؼ الةقااة الرحية واالتجاىات االاجابية نحؾ السحااغة  مع  حة 

 (40, صTextor,0223 اإلندان وسبلمتو.)
و مع ذلػ اق  أ بحل جؾدة الحياة دالة جؾدة الر ااة الرحية، أما مي ان رياض 
االطفال اق  تبشي وجية نغر العمؾم االجتساعية التي تراض وجية نغر الشسؾذج الظبي 
كإطار امدفي لمر ااة، بيشسا يتبشي األاكار التي تتشاول الجانب اإلنداني مةل: الحياة الظبيعية 

Normalization  2005وإ بلء ال ور االجتسا ي والتسكيؽ,Cummins Empowerment 
. وتع دت استخ امات مفيؾم جؾدة الحياة برؾرة واسعة اي الدشؾات األ يرة اي جسير 
السجاالت، مةل جؾدة الحياة وجؾدة الخ مات وجؾدة أ ر العسر وجؾدة الس رسة وجؾدة 

با تبارىا الشاتل أو الي   االسسي ألي السدتقبل وأ بحل الجؾدة ى اا لم راسة والبحث 
 (202, ص0222برنامل مؽ برامل الخ مات السق مة لمفرد )ىاشؼ، 
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ولعل مؽ أىؼ تمػ الستغيرات الحالية ىؾ انتذار نؾ ا ج ي ا مؽ الفيروسات پدسی ايروس 
" والذي انتذر  مع نظاق واسر اي جسير أنحاء العالؼ، والذي COVID-"29كؾرونا السدتج  

 يتؼ التؾ ل ثتع اآلن إلع لقاح أو  بلج لو.لؼ 

اق  ب ا انتذار ىذا الفيروس مةل الديشاريؾىات التي تح ث اي أابلم الر ب أكةر مسا ىؾ 
اي الؾاقر، افي ثقيقة األمر اي الدشؾات األ يرة شي  العالؼ ثاالت تفش ثادة لفيروسات 

كانل السرة األولع التي تفذی   ظيرة  مع غرار ايروس نقص السشا ة البذري )اإلي ز(، ثيث
مدببة القمق ش ي  إلع  ۳۰۰۹و وباء أنفمؾنزا الخشازير  ام  ۳۰۰۲اييا ميكروب سارس  ام 

أن اكتذف العمساء الدبب و  كفؾا  مع التؾ ل الستراتيجيات لمسكااحة. )دوروثي إتش 
 ( 47:  0229كرواؾرد، 

 مذكمة الدراسة

ذات األىسية الكبيرة اي الحياة السعا رة  اع  مؾلؾع جؾدة الحياة مؽ السؾلؾ ات
 ا ة اي العقؾد األ يرة لسا لو مؽ أثار سمبية  مع ثياة األاراد الذخرية واالجتساعية وق  
أجريل الع ي  مؽ ال راسات الشغرية والتجريبية بي   تدميط الزؾء  مع الزغؾط الحياتية 

عااش معاىا وق  أشارت تمػ ال راسات إلع التي اعاني مشيا أاراد السجتسر وأساليب التعامل والت
وجؾد  بلقة وثيقة بيؽ الزغؾط وما تؤدي إليو مؽ إ تبلل  زؾی ق  يؤدي إلع اإللظرابات 
الشفدجدسية، االعشا ر الر يدية التي تذكل أي مؾقف لاغط تشحرر اي مرادر السؾقف 

ؽ ال اكؾن ىشاك الزاغط وإستجابة الفرد ليذا السؾقف، ومؽ دون ىذيؽ العامميؽ مجتسعي
 مؾاقف لاغظة.

ويزي  مؽ األمر ما تذي ه الببلد بل العالؼ بأكسمو مؽ مؾجات  ؾ  وذ ر اي عل 
السدتج ات الحالية والتي ارتبظل بانتذار نؾ ا جي ا كسا يب و مؽ الفيروسات والذي اظمق 

تبظة ، األمر الذي أث ث ثؾرة اي التفديرات السر COVID-19 ميو ايروس كؾرونا السدتج  
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اب ىذه السعاناة الجساعية جراء إنتذار ىذا الؾباء، وتدبب اي مؾجة مؽ التشاقزات أسبب
القيسية ااألوبئة بظبيعتيا أمراض ج ي ة ال تتؾاار بذأنيا معمؾمات أو تؾقعات بكي ية انتذارىا 

 ومكااحتيا، وال يؾج   بلج ليا .

 ي ة مؽ اإل ابات وقعل ثاالت   2020وقبل ثمؾل  ي  الربير الريشي لمعام 
اي الع ي  مؽ األماكؽ دا ل مقاطعة  COVID-19جراء تفذي وباء ايروس كؾرونا السدتج  

"وىان" الريشية، ثؼ انتذر ىذا السرض اي جسير أنحاء الببلد، ليربح أ ظر ث ث اي مجال 
، واي مؾاجية الؾلر ۳۰۰۲الرحة العامة بع  ايروس سارس الذي إجتاح الريؽ  ام 

نتذار الستدارع ليذا الؾباء أطمقل ثسبلت اي الريؽ  مع أ مع السدتؾيات لذؽ الخظير لبل
 ثرب قؾية  مع ايروس كؾرونا السدتج  لمؾقااة مؽ األوبئة الشاتجة  شو ومكااحتيا. 

اكمسا كان الؾباء  ظيرا بدبب سر ة انتذاره وانتقالو بالع و  واآلثار التي يتركيا  مع 
لزمشيدددة بدددبل  دددبلج والدددح، وكاندددل السدددداثة متروكدددة لبلجتيدددادات السردددابيؽ بدددو، زادت السددد ة ا

الفرداة واالجتساعية، والتسدػ بأي أمل اي الخدبلص ثتدع وإن كدان ذلدػ يتسةدل ادي مسارسدات 
 غير مشظقية.

" اددي تزايدد  ۹۹ -ويتزددح مسددا سددبق يتزددح أن لددحااا ايددروس كؾرونددا السدددتج  كؾايدد 
متدار ة اي مختمف أنحاء العدالؼ، األمدر الدذي  مدتسر، وما زال الفيروس يؾا ل تفذيو بؾتيرة

سدداىؼ بذددكل كبيددر اددي مزددا فة الزددغؾط الشفدددية الؾاقعددة  مددع االسددرة مسددا يددؤثر سددمبا  مددع 
الذعؾر بجؾدة الحياة ، افدي عدل الغدرو  الراىشدة يتسمدػ الفدرد و رؾ دا االم ثالدة مدؽ القمدق 

بددالفيروس تددديظر  مددع تفكيرىددا، والفددزع بذددان نفددديا أوال ثددؼ أسددرتيا، ثيددث أن اكددرة اإل ددابة 
اتزددر سدديشاريؾ مخيفددا مددؽ اإل ددابة ومددؽ مسارسددة الحيدداة بذددكل طبيعددي ايشتقددل إلييددا الفيددروس 

 الذي سر ان ما يشتذر بذكل أو بآ ر ألسرتيا ولآل ريؽ.
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ولعل األمر ق  اأ ذ شكل مختمف ايتحؾل إلع الظرابات اي جؾدة الحياة ل ييؼ وادي 
 كؾروندددالباثةدددة الكذدددف  دددؽ إدراك أطفدددال الرولدددة لجا حدددة لدددؾء مدددا سدددبق  رلدددو تحددداول ا

 و بلقتو بجؾدة الحياة ل ييؼ.

 تداؤالت الدراسة 
 ؟ كؾروناما ىع الفروق اي مدتؾ  إدراك األطفال لجا حة  -2
 ما ىع الفروق اي جؾدة الحياة ألطفال الرولة ؟   -0
 ل ييؼ؟وجؾدة الحياة  كؾروناىل تؾج   بلقة بيؽ إدراك أطفال الرولة لجا حة  -3

 أهدف الدراسة 
و بلقتو بجؾدة  كؾروناتي   ال راسة إلع التعر   مع إدراك أطفال الرولة لجا حة  
 الحياة.

 أهمية الدارسة
 األىسية الشغرية: تكسؽ أىسية البحث مؽ الشاثية الشغرية اي:

 * الؾ ؾل لفيؼ أ سق لفيروس كؾرونا السدتج  مؽ ثيث إنتذاره وأ رالو وتاريخو.

  مع ابعاد االدراك الشاتجة  ؽ إنتذار ايروس كؾرونا السدتج . * التعر 

*التعددر   مددع طبيعددة االلددظرابات الخا ددة بجددؾدة الحيدداة التددي اسكددؽ أن يتعددرض ليددا الظفددل 
 جراء إنتذار ايروس كؾرونا السدتج .

باإلطبلع  مع ال راسات والبحؾث الددابقة التدي أجريدل ادي مجدال ادراك االطفدال إتزدح اندو • 
جسعل بيؽ ادراك األطفال وجؾدة الحياة لد   -اي ث ود  مؼ الباثةة -تؾج  دراسات سابقة لؼ 

 االطفال وانتذار الفيروسات واألوبئة.
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 األىسية التظبيقية تكسؽ أىسية البحث مؽ الشاثية التظبيقية اي:

* د ددددؼ الحالددددة الشفدددددية لبلطفددددال اددددي عددددل الزددددغؾط الؾاقعددددة بدددددبب انتذددددار ايددددروس كؾرونددددا 
 السدتج .

* االسدددتفادة مدددؽ نتدددا ل ىدددذا البحدددث ادددي الؾ دددؾل إلدددع تؾجييدددات إرشددداداة  بلجيدددة ادددي جسيدددر 
السراثل العسرية بكي ية التعامل بذكل ااجابي مر أي متغيرات ق  تظدرأ  مدع الحيداة العامدة ادي 
ثالة عيؾر أي مدتج ات طبيعية كانل أو مرظشعة، كسا ىؾا الحال بالشدبة إلنتذدار جا حدة 

 اكؾرون

 مرطمحات الدراسة 
 perceptionاإلدراك:  

األدراك ىؾ الق رة العقمية السعرفية  التي مؽ  بلليا ادتظير الفرد التعر   مع السعالؼ 
الخارجية السحيظة بشا  ؽ طريق السةيرات التي ادتجيب  ليا العقل جراء تأثيرىا  مع الجانب 

قط العؾامل الحدية الس ركة بل يتع   ذلػ اإلدراكي لمعسميات العقمية السعرفية وىع ال تذسل ا
 (03: 0222إدراك إلع إدراك وايؼ السعار  ةوالرمؾز ال الة  مع السةيرات. )  ب  العزيز 

اعر  مدتؾ  اإلدراك إجرا يا  اي ىذه ال راسة بأنو ال رجة التي احرل  مييا الظفل 
طفال  مع تفدير جا حة اي السقياس السدتخ م اي ال راسة الحالية والذي اقيس ق رة األ

 إنفعالي( –سمؾكي  –اي لؾء السحاور الةبلثة لمسقياس ) معراي  كؾرونا

 "COVID-19 ايروس كؾرونا السدتج :
ىؾ نؾع مؽ الفيروسات ج ي ا مؽ نؾ و اريب الجياز التشفدي لمسرلع السرابيؽ 

 بإلتياب ر ؾي، وىؾ مجيؾل الدبب ثتع اآلن.
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 ۳۰۳۰، واي  ام ۳۰۹۹وق  عير اي م يشة "ووىان" الريشية اي أوا ر العام 
أطمقل لجشة الرحة الؾطشية اي جسيؾرية الريؽ الذعبية تدسية "ايروس كؾرونا السدتج  

ابراير االسؼ  ۳۳ مع االلتياب الر ؾي الشاجؼ  ؽ اإل ابة بفيروس كؾرونا، ثؼ غيرت اي 
". )ايشغ COVID-19ؽ ايروس كؾرونا السدتج  إلع االنجميزي الرسسي لمسرض الشاجؼ  

 ( ۹۰:  ۳۰۹۹ىؾی، 
 Quality of Lifeجؾدة الحياة: 

تشؾ ل تعريفات جؾدة الحياة بدبب ث اثة استخ ام ىذا السفيؾم اي السجاليؽ التربؾي 
والشفدي، ونذير إلع بعزيا؛ ايي إدراك الفرد الذاتي لمؾلر الحالي لرحتو العامة والق رة 
 مع قيامو بأدواره الحياتية السرتبظة بالجؾانب الرحية، والشفدية والسعرفية واالجتساعية ) ب  

 (.122: 2007، الحسي  
تعر  جؾدة الحياة اي ىذة ال راسة إجرا يا: ال رجة التي احرل  مييا اي مقياس 

التشسية والتظؾر  –العبلقات اإلاجابية مر األ ريؽ  –جؾدة الحياة بأبعاده ) اإلستقبللية 
 التحكؼ البيئي( –الذخري 

 اإلطار النظري  

 perceptionاالدراك : 

التي بيا يتكيف الكا ؽ الحي مر البيئة التي اعيش اييا، وال يتؼ اع  اإلدراك ىؾ الؾسيمة 
السشذأت...( والب   -الحيؾانات -اإلدراك إال إذا كانل ىشاك تغيرات بيئية  ارجية  )األشياء

 . )...اإلثداس الحركي -اإلثداس بالمسس -الذؼ -الدسر -مؽ وجؾد الحؾاس ) البرر
ؼ السحيط  بشا ويقؾم مخ اإلندان بترجسة  ىذه وب ون اإلثداس ال اسكؽ أن ن رك العال

اإلثداسات التي ترل إليو  ؽ طريق الحؾاس السختمفة إلع معاني معيشة تجعل اإلندان 
 ( 0222ادتجيب نحؾىا بظريقة معيشة ويدمػ نحؾىا سمؾكا  معيشا  ) معؾض، 
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 العؾامل التي تؤثر اي إدراك الفرد:

 العؾامل الذاتية اي اإلدراك:

اعتق  البعض أن السجال اإلدراكي لمعسال إذا كان  :سط السحيط وأثره  مع اإلدراكنؾع الؾ  -2
  .سارًا  أو جذابا اإنيؼ اذعرون بدعادة أكبر، وىذا يؤدي بالتالي إلع تحدؽ اي اإلنتاج

إدراك الفرد يتأثر بحاجاتو وميؾلو، االذخص ير  اي   اقو  :الحاجة وأثرىا اي اإلدراك -0
لسحاسؽ، اإذا انقمب  ميو وا تمف معو اإنو ير  فيو كةير مؽ الذي احبو كةير مؽ ا

السداوئ ااإلندان ير  السةيرات البيئية مؽ  بلل نفدو أو مؽ  بلل شعؾره، اكمشا ير  
نفس الذيء بظرق مختمفة، اق  اكؾن الذيء مر ر سعادة لذخص وأن اكؾن نفس ىذا 

 الذيء مر ر تعاسة لذخص آ ر
إذا كان الذخص يري  سمعة معيشة، اإن ىذه الدمعة  :اإلدراك التييؤ الذىشي وأثره اي . -3

التي يراىا اي أول ذىابو لمسحل، ولكؽ بع  قزاء الحاجة و روجو مؽ السحل إذا تذكر 
اعر  ىل كان ىذا الذيء مؾجؾدًا بالسحل أم ال؟  شيء آ ر يري  شراءه اإنو احاول أن

 اإنو لؼ يراىا اي السره األولع ألنو لؼ اكؽ
 Mentalاذغل بالو، اق  اكؾن مؾجؾدًا ولكشو لؼ ي ركو اي تمػ المحغة إن التييؤ الذىشي 

Set .ادا   الفرد  مع التذكر 
 القيؼ وأثرىا اي اإلدراك: -4

كل ارد مشا لو قيسو ومةمو العميا التي يؤمؽ بيا وىي التي تح د سمؾكو ومجالو اإلدراكي. 
  ؽ القيؼ التي يؤمشؾن بيا اكةر مؽ غيرىا.ااألاراد يتعراؾن  مع األشياء التي تعبر 

 األنفعاالت الشفدية وأثرىا اي اإلدراك: -5
تمعب األنفعاالت دورًاً  ىاما اي التأثير  مع اإلدراك اتجعل الفرد ير  األشياء بظريقة 

 ثب....( . -ارح -أمل -ثزن  -غزب -تتفق والحالة االنفعالية لو  ) ليق
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  :دراكالزغؾط االجتساعية وأثرىا اي اإل -6
احب كل ارد مشا أال اكؾن شاذًا  ؽ الجسا ة التي يشتسي إلييا وأن ادايرىا ويحب أن 
تكؾن أثكامو وآراؤه متفقة مر أثكام وآراء الجسا ة التي يشتسي إلييا وىذا يبيؽ أثر 

 (78-70:  0228) نبيل السغربي :  .الزغؾط االجتساعية  مع اإلدراك
 ية التي تؤثر اي االدراك وىع:وىشاك مجسؾ ة مؽ العؾامل الذات

التؾقر: ير  اإلندان ما يتؾقر أن يراه، ويدسر ما يتؾقر أن ادسعو. اإذا كشل  -2
 .تشتغر  اقا لػ قادما مؽ رثمة ق  تراه اي مئات القادميؽ. اشحؽ ن رك ما نتؾقعو

الحاجات الفديؾلؾجية: تؤثر الحاجات الفديؾلؾجية اي اإلدراك. اإدراك شخص جا ر  -0
 ؽ إدراك شخص آ ر اي ثالة شبر. االجا ر احس وي رك لذة اي الظعام اختمف 

 اي ثيؽ أن السذبر ال ادتديغ أشيع األطعسة. والغسآن ير  .
السيؾل والعؾاطف واإلنحيازات: إن لسيؾلشا و ؾاطفشا تأثير كبير  مع إدراكشا لؤلشياء،  -3

 والتق ير.اشحؽ نتغالع  ؽ أ ظاء و يؾب األشخاص الذيؽ نكؽ ليؼ الحب 
االغزب  .األنفعال والحالة السزاجية: تؤثر األنفعاالت الذ ي ة  مع التفكير واإلدراك -4

 الذ ي  كالريح العا ف التي تكتدح أماميا كل ما اعترليا.
 .الخبرات الدابقة: إن كل ما نكتدبو مؽ  برات وتعمؼ يؤثر اي إدراكشا لؤلشياء -5
ج انية قؾية، االقيؼ ليا طابر اجتسا ي كؾنيا القيؼ: القيؼ معايير اجتساعية ذات  بغة و  -6

 .السجتسر. ايي أكةر تأثيرًا بالةقااة العامة التي تحيط بالفرد
اإلدراك والدمؾك: إن اإلدراك يؾجو الدمؾك. االدمؾك يتؾقف  مع كي ية اإلدراك سؾاء  -7

 (255-247: 0225أكان ىذا اإلدراك  ا با أم  اطئا. )متؾلي: 
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 :COVID-19نا المدتجد ثانيا فيروس كورو 
إلع أن الفيروسات الج ي ة التي تغير ( 4۸: ۳۰۹4وتذير دوروثي إتش كرواؾرد )

وتشتذر اي مجتسر  ا ل غاال تح ث وباء، وتعراو بأنو "  و  تح ث بسع ل تكرار أ مع مؽ 
السعتاد وق  تتفاقؼ متحؾلة إلع "جا حة" إذا انتذرت اي   ة قارات اي آن واث ، وتتؾقف 
األنساط السختمفة لؤلمراض السع اة التي تتفذي ثتي  مع   د مؽ العؾامل الفيروسية، مؽ 
بيشيا اترة ثزانتيا وطريقة االنتذار، و  ة  ؾامل سمؾكية ميسة تتعمق بالعا ل نفدو مؽ بيشيا 

 (22م, ص0224الغرو  السعيذية والشزوع لمدفر، ونجاح أي إجراءات وقا ية. )دوروثع ,
ريف لفيروسات كؾرونا اذار إلييا بأنيا اريمة كبيرة مؽ الفيروسات واي أث ث تع

التي ق  تريب الحيؾان واإلندان، ومؽ السعرو  أن ايروسات كؾرونا تدبب ل   البذر 
ثاالت   و  الجياز التشفدي التي تتراوح ث تيا مؽ نزالت البرد الذا عة إلع األمراض األش  

تشفدية والستبلزمة التشفدية الحادة الؾ يسة )سارس(، و امة مةل متبلزمة الذرق األوسط ال
مشغسة الرحة . )۹۹ -ويدبب ايروس كؾرونا السكتذف مؤ را مرض ايروس كؾرونا كؾاي  

 (۳۰۳۰العالسية، 
 طرق االنتقال

 يؾج   سس طرق إلنتقال الفيروسات السع اة وىي:  

. الدددتبلمس: ثيدددث قددد  يشتقدددل الفيدددروس السددددبب لمعددد و  مباشدددرة  دددؽ طريدددق المسدددس، ويعتبدددر 2
 التبلمس مؽ أىؼ طرق إنتقال الع و  وأكةرىا شيؾ ا ويشقدؼ إلع نؾ يؽ ار ييؽ:  

*االتردال السباشدر: ويقرد  بددو إنتقدال الفيروسدات نتيجدة تبلمددس سدظح جددؼ شدخص مردداب 
 ابة بذلػ السرض.بالفيروس مر سظح جدؼ آ ر  رلة لئل 
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*اإلترال غير السباشرة ويقرد  بدو تبلمدس السعدرض لئل دابة بدالفيروس مدر مدادة ممؾثدة مةدل 
 السع ات أو األجيزة واألي ي السمؾثة.

االنتقال  ؽ طريق القظرات )الرذاذ(: ويقر  بو إنتقال الفيروسات السدببة لمسرض  ؽ . ۳
ة  ؽ الذخص مر ر الع و  أثشاء قيامو طريق الرذاذ الذي احتؾي  مع السيكروبات الشاتج

بالتح ث أو العظس أو الدعال، ويشتذر ذلػ الرذاذ السمؾث  بر اليؾاء لسدااة قريرة ال تزي  
متر، ويتؼ د ؾلو إلع جدؼ الفرد  ؽ طريق الفؼ أو مخاط األنف أو دا ل العيؽ،  ۳-۹ ؽ 

اليؾاء، مسا اعشي أن السيكروبات  ويتسيز الرذاذ بالكةااة التي ال تدسح لو بان ادتسر معمقا اي
و الفيروسات السشقؾلة  بر الرذاذ مختمفة  ؽ غيرىا مؽ الفيروسات السؾجؾد باليؾاء، لذلػ ابل 

 تؾج  ثاجة لتظبيق أساليب  ا ة لمتيؾية لسشر انتقال الفيروسات  بر ذلػ الظريق.

اذاو  غيرة ج ا تحتؾی . االنتقال  ؽ طريق اليؾاء: وىشا ق  يشتقل الفيروس  بر قظرات رذ3
 مع كا شات دقيقة تغل معمقة اي اليؾاء الذي احسميا لسدااات بعي ة ج ا، ثؼ اقؾم الفرد 
السعرض لئل ابة بالسرض باستشذاق تمػ الشؾااا الرغيرة، وىشا تفي  االستعانة بأساليب 

 التيؾية الجي ة لسشر انتقال الفيروس.

السدددبب لمعدد و  بظريقددة غيددر مباشددرة إلددع الفددرد  ددؽ . الشاقددل الؾسدديط: ويشتقددل فيددو الفيددروس 4
 طريق مادة ممؾثة بالفيروس مةل الظعام، ال م، الساء واألدوات السمؾثة.

لحذدددرات وغيرىدددا مدددؽ . العا دددل الؾسددديط: وفيدددو اسكدددؽ أن يشتقدددل الفيدددروس لمفدددرد  دددؽ طريدددق ا5
 (۸-۷:  ۳۰۰۲)وزارة الرحة والدكان، الحيؾانات. 
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 ۹۹-کؾاي أ راض اإل ابة بسرض 

ادي الحسدع واإلرىداق والددعال الجدا ، وقد   29 -تتسةل األ راض األكةر شيؾ ا لسدرض كؾايد 
اعدداني بعدددض السرلدددع مدددؽ اآلالم واألوجددداع أو اثتقدددان األندددف، أو الرشدددح، أو ألدددؼ الحمدددق، أو 

 اإلسيال .

و ددادة مددا تكددؾن ىددذه األ ددراض   يفددة وتبدد أ تدد ريجيا، ويردداب بعددض الشدداس بالعدد و  دون أن 
 % ۸۰تغيدر  مدييؼ أي أ ددراض ودون أن اذدعروا بدالسرض، ويتعددااي معغدؼ األشدخاص نحددؾ 

 مؽ السرض دون الحاجة إلع  بلج  اص.

 ۹۹-أشدخاص اردابؾن بعد وی كؾايد  6وتذت  ث ة السرض لد   شدخص واثد  تقريبدا مدؽ كدل 
ؽ ثيث اعانؾن مؽ  عؾبة اي التشفس، وتزداد اثتساالت إ ابة السدشيؽ واألشخاص السردابي

بسذدددكبلت طبيدددة أساسدددية مةدددل ارتفددداع لدددغط الددد م أو أمدددراض القمدددب أو داء الددددكري بدددأمراض 
 و يسة .

مؽ األشخاص الذيؽ أ يبؾا بالسرض، ويشبغدي لؤلشدخاص الدذيؽ اعدانؾن  % ۳وق  تؾاي نحؾ 
 0202مؽ الحسع والدعال و عؾبة التشفس التساس الر ااة الظبية. )مشغسة الرحة العالسية، 

 :0) 

اددددان أ دددددراض  COVID-19والخا دددددة ب ( ۳۰۳۰لتؾ دددديات إدارة الردددددحة العامددددة )وطبقددددا 
اإل ابة بفيروس كؾرونا السدتج  تغير  ادة اي الفترة مؽ يؾميؽ إلع أربعة  ذر يؾما  قدب 

 اإل ابة بالفيروس، وتأ ذ الذكل التالي:

 
 ( أ راض اإل ابة بفيروس كؾرونا السدتج  األسباب2شكل )
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ىؾ عيؾر  epidemicإلع أن الؾباء ( ۹۹۹:  ۹۹۹۷ رون )ويذير ر. بيغميؾل وآ
  د مؽ ثاالت السرض اي مجتسر أو اقميؼ ما  مع نظاق واسر أكةر مؽ السعتاد، أو  مع 

 نحؾ غير متؾقر بالقياس إلع السكان والزمان السفترليؽ.

رااي اعش ما يؾ ف الؾباء الب  مؽ التح ي  الشؾ ي الؾالح لمفترة الزمشية واالقميؼ الجغ
 والجسا ات السحمية التي تح ث ل ييا الحاالت.

وبتظبيق ذلػ  مع مؾلؾع البحث الحالي نج  أن وباء كؾرونا و ل إلع ث  الجا حة والتي 
تفذيل اي جسير أنحاء العالؼ ببل إستةشاء والتي إلع اآلن لؼ يتؼ التؾ ل إلع تح ي  دقيق 

ط م   ق رة   و  ايروس كؾرونا ألسبابيا أو كي ية  بلجيا، ومؽ غير الؾالح بالزب
السدتج   مع االنتقال بيؽ الشاس، ولكؽ يب و أنو يشتذر بيؽ األشخاص الذيؽ يؾج  بيشيؼ 
اثتكاك مباشر، اق  يشتذر  ؽ طريق الرذاذ الرادر مؽ الجياز التشفدي  ش ما ادعل 

ثؼ  السراب بالفيروس أو اعظس، وق  يشتذر أازا إذا لسس الذخص سظحا  ميو الفيروس
 لسس اسو أو انفو أو  يشيو.

 الؾقااة:

اددإن ىشدداك الع يدد  ( ۹۳-۹۹: ۳۰۰۸واقددا لمدد ليل اإلرشددادي لسشغسددة الرددحة العالسيددة )
مدؽ السسارسدات الرددحية التدي اسكددؽ تظبيقيدا  مددع نظداق واسددر لمؾقاادة مددؽ انتذدار الفيروسددات 

 و ا ة تمػ السرتبظة بع و  الجياز التشفدي والتي تتمخص فيسا يمي: 

 الؾقااة مؽ السرض اي البيل *

ىشاك إجراءان ر يديان ىسا نغااة األي ي وإتباع الدمؾكيات الرفيعة الخا ة بالجياز التشفدي، 
وباإللددااة إلددع ذلددػ اإنددو أثشدداء ثدد وث الجا حددة اسكددؽ الحدد  مددؽ انتذددار العدد و  وذلددػ بعددزل 

 السرلع مؽ أاراد العا مة  ؽ األ حاء مشيؼ.
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 نغااة األي ي. ۹ 

تعتبر نغااة األي ي إجراء ىاما ج ا لمؾقااة مؽ انتذار األمراض و ا ة تمػ التي ترتبط 
بع و  الجياز التشفدي الحاد، ارذاذ الدعال والعظاس أو لسس السؾاد التي تحتؾي  مع 
ممؾثات الجياز التشفدي الع وا ية ق  تمؾث األي ي والسبلبس والدظؾح )كالسشال  واألقفال 

 واألطباق والرؾاني واألكؾاب( وقبزات األبؾاب

ثانية قبل شظفيا ثؼ تج يفيا، كسا  20لذلػ اجب تشغيف األي ي بغدميا بالرابؾن والساء م ة 
تكددؾن اعالددة %(  ۸۰ -62أن اسددتعسال السدتحزددرات السرتكددزة  مددع الكحددؾل )ندددبة الكحددؾل 

ات الددبلمة اي القزاء  مع الفيدروس  مدع أن تفدرك بيدا اليد يؽ ثتدع تجدف، مدر أ دذ اثتياطد
قبدددل اقتشددداء ىدددذه السركبدددات الكحؾليدددة ادددي السشدددازل )الحدددذر  دددؽ ابتبل يدددا أو تعريزددديا لمشدددار( 

 (02-2م, 0202)مشغسة الرحة العالسية ,

 

 

 

 

 (0شكل )

 الدمؾكيات الرفيعة الخا ة بالجياز التشفدي

تحددد ث العددد و  التشفددددية السكتددددبة بالذدددكل األكةدددر شددديؾ ا بددددبب استشذددداق القظيدددرات 
التشفدددية الشاتجددة  ددؽ الكددبلم أو الدددعال أو البرددق أو العظدداس، كسددا أن القظيددرات التشفدددية قدد  

 تبقع أثياؤىا ثية اترة وجيزة  مع األي ي والسبلبس والدظؾح )بحدب درجة الحرارة البيئية( .
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وتذسل الدمؾكيات الرفيعة الخا ة بالجياز التشفدي أي "الديظرة  مع السر ر" 
نف بقظعة قساش أو مش يل أو قشاع لسشر انتذار القظيرات التشفدية اي اليؾاء تغظية الفؼ واأل

وو ؾليا إلع الدظؾح، ولذلػ اجب تغظية الفؼ واألنف أثشاء الدعال والعظاس بسش يل أو 
 قظعة قساش ولؾ بالكؼ أو بالقشاع.

بلبس أو وق  تتؾلر القظيرات التشفدية الشاجسة  ؽ العظس أو الدعال  مع األي ي أو الس 
الدظؾح، ولذلػ اجب غدل األي ي بع  التساس السباشر مر السفرزات التشفدية وبع  التساس 

 مر السرلع )أي بع  التساس باألي ي أو الدظؾح السسكشة التمؾث(.

يجب تشغيف الدظؾح بانتغام بالساء والرابؾن )أو السؾاد السظيرة األ ر  كالكمؾريؽ و 
 .لعيشيؽ بع  لسس السشاطق السمؾثةالفؼ أو األنف أو التجشب الع و  الذاتية( أي لسس 

واي إطار ما سبق تر  الباثةة انو بالرغؼ مؽ   م تؾار لقاح ثتع اآلن لسشر اإل ابة 
إال أن إتباع اإلجراءات الؾقا ية البلزمة ق  تؤتي  COVID -29بفيروس كؾرونا السدتج  

عالؼ، وىشا يشبغي  مع كل ارد تجشب بةسارىا اي مشر تفذي ىذا الؾباء الذي أ بح يي د ال
متر، ازبل  ۹٫۸أق ام أو  6التجسعات الكبيرة والسخالظة المريقة  مع أن تكؾن لسؽ مدااة 

  ؽ غدل الي يؽ كةيرا

ثانية  مع األقل مر استخ ام السؾاد السظيرة، وتغظية الفؼ واألنف  ۳۰بالساء والرابؾن لس ة 
بالسراق أو بسش يل  ش  الدعال أو العظس، مر التخمص مؽ السش يل بع  استخ امو، وتجشب 
لسس العيؽ واألنف والفؼ اي ثالة   م نغااة الي يؽ، ولرورة تشغيف وتظيير األسظح يؾميا 

م, 0202 يرا الشغااة الذخرية. )مشغسة الرحة العالسية ,التي يتؼ مبلمدتيا بذكل متكرر وأ
2-02) 
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    Quality of Lifeجؾدة الحياة: 
أ بحل جؾدة الحياة مؽ السفاهيؼ السيسة السرتبظة بتحقيق الرحة الشفدية لمفرد اي 
عل التغيرات الدريعة التي يتعرض الييا السجتسر اي جسير السجاالت والتح اات التي اقابميا 

رد اي جسير جؾانب ثياتو السختمفة مسا أد  الع اتداع البحث اي كل ما اذعر بو االندان الف
اي جسير مراثل ثياتو السختمفة مؽ الظفؾلة الع الذيخؾ ة الع البحث  ؽ الجؾدة بسفيؾميا 

 الؾاسر اي مختمف جؾانب الحياة و ؾال الع الذعؾر بالجؾدة اي ثياتو الشفدية.

ياة اي ان اعيش الفرد اي ثالة جي ة متستعا برحة ب نية ويتسةل مفيؾم جؾدة الح
ونفدية واجتساعية و مع درجة مؽ القبؾل والرلا وان اكؾن قؾ  اإلرادة ذا كفاءة ذاتية 
واجتساعية  الية راليا  ؽ ثياتو محققا لحاجتو وطسؾثاتو متسشيا الخير لمجسير وم ااعا  ؽ 

 (6, 0225االشؾل,ثقؾقو وثقؾق غيرة ومتظمعا الع السدتقبل. )

وتعبر جؾدة الحياة  ؽ ثدؽ  حة االندان الجدسية والشفدية ونغااة البيئة السحيظة 
بو وثرا يا والرلا  ؽ الخ مات التي تق م لو مةل التعميؼ والخ مات الرحية واالتراالت 

 ؽ  والسسارسات ال اسقراطية والع الة االجتساعية وشيؾع روح السحبة والتفاؤل بيؽ الشاس ازبل
 ( 63م,0226اإلاجابية وارتفاع الروح السعشؾية واالنتساء لمؾطؽ.  )األنراري,

وىي ال رجة التي اج  اييا الفرد معشع لحياتو ويذعر باالستستاع والسدان ة مؽ قبل 
السرادر السختمفة وتتزسؽ جؾانب   ة أىسيا مدتؾ  الرحة والرلا الذي اذعر بو الفرد 

يام بالؾعا ف الب نية والعقمية واالجتساعية  مع مدتؾ  مرتفر يؤد  لكؾنو ثيا والق رة  مع الق
 (499م,0222الع استستاع الفرد بحياتو وزيادة إنتاجيتو.) ب  الحسي , ,
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 أىسية جؾدة الحياة لظفل ما قبل الس رسة

االىتسام بجؾدة الحياة لؤلطفال اع  مؽ األمؾر اليامة لسا ليذه السرثمة العسرية مؽ 
لغة اي تكؾيؽ شخرية الفرد اي السدتقبل اؾ فيا  مساء الشفس بانيا اترة ثداسة اىسية با

ج ا كسا انيا مؽ اكةر اترات  سر االندان مرونة اإكداب الظفل اييا الخرال والفزا ل 
اإلندانية اإلاجابية التي تسكشو مؽ الذعؾر بجؾدة الحياة است  تأثيره الع مراثل  سرة السختمفة 

 ابيا اي ثياتو بذكل  ام.فيح ث اثرا إاج

كسددا تدددا   جددؾدة الحيدداة األطفددال  مددع شددعؾرىؼ بالرلددا  ددؽ ثيدداتيؼ واالقبددال  مييددا بحسدداس 
والرغبددة الحقيقيددة اددي معااذددتيا وتدددا   اددي اشددعار األطفددال بالكفدداءة الذاتيددة  ددؽ طريددق بشدداء 

والظسأنيشة والةقة  العبلقات اإلاجابية مر السحيظيؽ بو وتداىؼ اي شعؾر الظفل الستزاي  باألمؽ
اي ق راتو وميمة الع ال  ابة و  م اإلثداس بالفذل  ش ما اعجز  ؽ مؾاجيدة بعدض السؾاقدف 

 ( Gerber, 2000 : p25) العديرة وتستعو بالرحة الشفدية والب نية.

 مفيؾم جؾدة الحياة مؽ مشغؾر تؾجيات  مسية مختمفة.

( إلع أنو تؼ إد ال مفيؾم جؾدة الحياة إلع العمؾم الظبية بع  Power 2003أشار )
        أن انتق  الكةيرون ما أسفر  شو الظب التقمي ي بذأن الؾفيات وإىسالو لمعؾامل الشفدية. 

( Felce,2003 :p19) 

و مع ذلػ اق  أ بحل جؾدة الحياة دالة جؾدة الر ااة الرحية، أما مي ان الفئات  
شي وجية نغر العمؾم االجتساعية التي تراض وجية نغر الشسؾذج الظبي الخا ة اق  تب

كإطار امدفي لمر ااة، بيشسا يتبشي األاكار التي تتشاول الجانب اإلنداني مةل: الحياة الظبيعية 
Normalization  2005وإ بلء ال ور االجتسا ي والتسكيؽ,Cummins Empowerment 

حياة برؾرة واسعة اي الدشؾات األ يرة اي جسير . وتع دت استخ امات مفيؾم جؾدة ال
السجاالت، مةل جؾدة الحياة وجؾدة الخ مات وجؾدة الزواج وجؾدة أ ر العسر وجؾدة الس رسة 
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وجؾدة السدتقبل وأ بحل الجؾدة ى اا لم راسة والبحث با تبارىا الشاتل أو الي   االسسي 
 (205م ,ص 0222، ألي برنامل مؽ برامل الخ مات السق مة لمفرد )ىاشؼ

 تحديؽ جؾدة الحياة ل ي األطفال 

اسكؽ تحديؽ جؾدة الحياة ، مؽ  بلل االىتسام بالجانب الشفدي وىي الدعة السح ودة 
, 2008اي الق رة  مع اال تيار، الخ مات السح ودة ،   م تق اؼ التحية، التؾجيو السيشي )

Morris .) 

اي مجسؾ يا جؾدة الحياة وتذسل سبعة جؾدة الحياة مفيؾم ذو أبعاد   ي ة تسةل و 
محاور وذلػ ألغراض تيدير البحث والقياس وىي: االتزان االنفعالي ويتسةل اي: التحكؼ اي 
االنفعاالت الدمبية كالحزن والكآبة والقمق والزغؾط الشفدية ... إلخ، وثالة الجدؼ الرحية، 

ميسا اي جؾدة الحياة، االستقرار  واالستقرار السيشي االرلي  ؽ العسل أو ال راسة اسةل بع ا
األسري وتؾا ل العبلقات دا ل األسرة، تؾا ل واستسرار العبلقات االجتساعية  ارج نظاق 
األسرة، االستقرار االقترادي، التؾا ؼ الجدسي الذي اذسل:  ؾرة الجدؼ وثالة الرلي  ؽ 

 (.et al.1999  .websterالسغير والذكل العام )

 الدراسات الدابقة  

ى ال إلع الكذف  ؽ أثر العؾامل الظبيعية (۳۰۰۲دراسة شذ  إسسا يل األميؽ ) -۹
واالجتساعية واالقتراداة  مع بعض األمراض تح ي ا  مع مرض السبلريا واإلسيال 

أسرة مؽ محااغة السشاقل، وق  تؾ مل ( ۳۰۰والتيفؾد، وذلػ مؽ  بلل  يشة مؽ )
لظبيعية والبذرية وق  تسةمل ىذه العبلقة نتا ل ال راسة إلع وجؾد  بلقة بيؽ البيئة ا

اي السشاخ بعشا ره السختمفة والتربة والشبات الظبيعي، ثيث أن تفا ل ىذه العؾامل 
أد  إلع إنتذار الظفيميات والحذرات الشاقمة لؤلمراض  ا ة الذباب والبعؾض، أما 
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الؾ ي  فيسا اخص العؾامل االجتساعية واالقتراداة اان الزيادة الدكانية و  م
الرحي والزغط  مع السرااق العامة أد  إلع تفذي األمراض، كسا أشارت الشتا ل 
إلع أن إندان السشظقة  مع درااة بخظؾرة ىذه األمراض  ا ة مرض السبلريا، إال 
أنو ال يب ي أي معالجات والحة تجاه السؤشرات السرلية، األمر الذي ارتبط ببعض 

 ؼ.العؾامل مةل  امل ال  ل والتعمي
ى ال إلع بحث الظرق (    Cheng PK, & et.al,2005دراسة تذشغ وأ رون  )  -0

الر يدية النتقال ايروسات متبلزمة االلتياب الر ؾي الحاد )سارس( ، وق  تؼ التحقق 
مؽ بقاء الفيروس  مع األسظح البيئية السختمفة بسا اي ذلػ تحميل الفيروس ودراسة 

رؾديؾم والسشغفات السشزلية ومركب البيروكديجيؽ  مع التأثيرات القاتمة لييبؾكمؾري  ال
الفيروس، وذلػ لرياغة الت ابير السشاسبة لسكااحة الع و ، وق  تؾ مل نتا ل 
ال راسة إلع أن ايروس" سارس" اسكؽ أن اغل مع اا اي  يشات الجياز التشفدي لس ة 

مبلمدة  أاام اي درجة ثرارة الغراة، ويكؾن  ظر الع و   ؽ طريق 7تزي   ؽ 
األسظح السمؾثة بالقظرات الرغيرة، ويسكؽ تعظيل الفيروس بديؾلة بؾاسظة 

 السظيرات شا عة االستخ ام.
ى ال إلع تح ي   ؾامل الخظؾرة اي انتذار ( ۳۰۹۲دراسة إنعام دمحم وراد  بح )  -3

مرض إلتياب الكب  الؾبا ي )ب( بيؽ السخالظيؽ مؽ أجل الؾقااة والسكااحة، وذلػ 
ثالة  الية ( ۹۰۰ثالة مريزة و)( ۹۰۰دراسة الحالة لعيشة بمغ ثجسيا )مؽ  بلل 

مؽ السرض، وق  تؾ مل نتا ل ال راسة إلع أن  ؾامل الخظؾرة األكةر ارتباطا 
بانتذار السرض ىي )نقل ال م، زيارة عيادة األسشان لمكذف ,السبيل اي السدتذفع، 
الحجامة، السذاركة اي أدوات الحبلقة، اإلدمان  ؽ طريق الحقؽ، الدفر لمخارج 

ا ل  مع أن زيارة عيادة األسشان لمكذف اع  األكةر ألكةر مؽ سشة(، وق  أك ت الشت
ارتباطا بانتذار السرض، مسا ادتمزم لرورة تظعيؼ الفئات السعرلة لمسرض بذكل 
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كبير، إلااة إلع التةقيف الرحي ورار الؾ ي لمعامميؽ اي السجال الرحي ثؾل 
 قؾا   مكااحة الع و  وااللتزام بتظبيقيا اي العسل.

( ى ال ال راسة لمتعر   مع تحديؽ جؾدة الحياة 0223ي  )دراسة دمحم اثس  س -4
الشفدية لؤلطفال السداء معاممتيؼ وذلػ مؽ  بلل إ  اد وتظبيق برنامل إرشادي 

متع د األنداق، والتأك  مؽ اعاليتو اي تحقيق الي   السشذؾد، والتعر   مع م   
طفبل  02ة ال راسة مؽ استسرار اعاليتو بع  انتيا و و بلل اترة الستابعة وتتألف  يش

مؽ السداء معاممتيؼ مقدسيؽ إلع مجسؾ تيؽ متكاائتيؽ ومتداويتيؽ إث اىسا تجريبية 
واأل ر  لابظة وتؼ استخ ام السشيل التجريبي اي ال راسة وشسمل األدوات 

السدتخ مة ا تبار الق رات العقمية، واستسارة السدتؾ  الةقااي لؤلسرة السررية، 
الجتساعية، إلع جانب كبل مؽ مقياس إساءة معاممة األطفال، ومقياس السيارات ا

ومقياس جؾدة الحياة الشفدية لؤلطفال السداء معاممتيؼ، والبرنامل اإلرشادي الستع د 
األنداق وكميؼ مؽ إ  اد الباثث. وأسفرت نتا ل ال راسة  ؽ اعالية البرنامل 

ية لؤلطفال السداء معاممتيؼ. اإلرشادي الستع د األنداق اي تحديؽ جؾدة الحياة الشفد
وانتيل ال راسة إلع أىسية استخ ام برامل الت  ل السختمفة مر ىؤالء األطفال اي 

 .سبيل الح  مؽ ىذه السذكمة الخظير
( ى ال إلع  et.al .2015 &Herman ; Dirawan )  ىرمان وأ رون  دراسة  -5

بحث الدمؾكيات السجتسعية لمؾقااة مؽ األمراض السع اة و بلقتيا بكل مؽ معراة 
األمراض السع اة، الؾقااة مؽ األمراض السع اة، معراة نسط الحياة الشغيف 

اردا ( ۳۰۰والرحع، مشر ال اار لؤلمراض السع اة(، وق  تكؾنل  يشة ال راسة مؽ )
يا ثاالت كةيرة مؽ األمراض السع اة اي مقاطعة مسؽ اعيذؾن اي القر  التي ل ي

ماروس بإن ونيديا، وق  أعيرت الشتا ل أن السعراة بالؾقااة مؽ األمراض السع اة، 
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واتجاىات الؾقااة مؽ األمراض السع اة تؤثر  مع سمؾك السجتسر لمؾقااة مؽ 
 مع سمؾك األمراض السع اة، اي ثيؽ أن داار الؾقااة مؽ األمراض السع اة ال يؤثر 

الؾقااة مؽ األمراض السع اة، كسا أشارت الشتا ل إلع أن السعراة بالشغااة والرحة 
والؾقااة مؽ األمراض السع اة اع  دااعا قؾيا لع م زيادة اإل ابة باألمراض السع اة 

  ا ة الدل الر ؾي وثسع الزشػ واإلسيال.
بعشؾان " إدراك  (  Susan Pinto&et.al .2016) دراسة سؾزان بيشتؾ وأ رون  -6

األباء واألبشاء لسرض الربؾ و بلقتو بجؾدة الحياة" وى ال ال راسة إلع الكذف  ؽ 
إدراك كل مؽ األباء واألبشاء لسرض الربؾ و بلقتو بجؾدة الحياة ل ييؼ لعيشة مؽ 

 05سشة وأباء ىؤالء األطفال وبمغ   دىؼ  22-7األطفال الذيؽ تتراوح أ سارىؼ مؽ 
ارت الشتا ل إلع ارتفاع جؾدة الحياة ل   األباء  ؽ األميات، أم ، وأش 04أب و

وكذلػ ىشاك  بلقة  كدية بيؽ قمق األطفال مؽ الربؾ وجؾدة الحياة، كذلػ أثبتل 
ال راسة وجؾد  بلقة مؾجبة بيؽ ندبة شفاء األطفال مؽ الربؾ وجؾدة الحياة ل ييؼ 

 .ول   أبؾييؼ
ال راسة إلع تشسية جؾدة الحياة وتكؾيؽ ( ى ال 0228دراسة الزىراء مرظفع دمحم ) -7

( سشؾات  ؽ 7-5بعض الدمؾكيات االجتساعية االاجابية لظفل ما قبل الس رسة مؽ )
طريق البرنامل السقترح، مر معراة العبلقة بيشيؼ ، والكذف  ؽ العؾامل السؤثرة اع 

لدمؾك جؾدة الحياة لظفل ما قبل الس رسة ، وم   اسيام جؾدة الحياة اع التشبؤ با
االجتسا ي اإلاجابي لظفل ما قبل الس رسة تسل ال راسة اع الفرل ال راسي األول 

( ، وتسل  سمية التظبيق برؾرة يؾمية وتتكؾن  0228-0227مؽ العام ال راسي )
( طفبًل وطفمة اع مرثمة الظفؾلة 62 يشة ال راسة مؽ مجسؾ ة مؽ األطفال   دىا )

( سشؾات، ويرا ع أن اكؾن الظفل  اليًا مؽ أ  7-5السبكرة ، تتراوح أ سارىؼ مؽ )
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أمراض مزمشة أو أ  إ اقات جدسية وكانل مؽ اىؼ الشتا ل انة تؾج   بلقة ذات 
 تق ير الذات(. -داللة إثرا ية بيؽ جؾدة الحياة وكل مؽ ) التؾااق األسر  

( بعشدؾان "  جدؾدة   Laura Conway&et.al .2018دراسدة لدؾرا كؾندؾا  وأ درون ) -8
معراة اثر بيئدة اة  ش  األطفال السرابيؽ بالظراب المغة الشسا ي " والتي ى ال إلع الحي

سشؾات  4الترحر  مع جؾدة ثياة األطفال مسؽ اعانؾن مؽ إلظراب المغة الشسا ي مؽ 
سدددددشؾات وتؾ دددددمل ال راسدددددة إلدددددع أن األطفدددددال السردددددابؾن بالتردددددحر وتددددد ىؾر  9وثتدددددع 

سدشؾات ،  9مدؽ أقدرانيؼ العدادييؽ ادي  سدر  QoLاألرالي والجفا  لد ييؼ جدؾدة أقدل ادي 
والعكددددس  ددددحيح كسددددا تؾ ددددمل إلددددع أن السذدددداكل تمعددددب دوًرا ميًسددددا اددددي السددددداىسة اددددي 

 انخفاض جؾدة الحياة التي اعاني مشيا األطفال.
ى ال إلع بحث استسرار  ( G . Kampfa & et.al .2020 ) دراسة كامبفا وأ رون  -9

ة وتعظيميا بالسبي ات البيؾلؾجية، وبحدب ما ايروسات كؾرونا  مع األسظح غير الحي
جاء بال راسة اان ايروس كؾرونا السدتج  وسارس يشتقل مؽ إندان إلع آ ر بأوقات 

أاام مسا اديل انتذاره  بر األي ي أو األسظح السمؾثة.  22-0ثزانة تتراوح بيؽ 
والحيؾانية  وبسراجعة جسير السعمؾمات الستاثة ثؾل استسرار ايروسات كؾرونا البذرية

 مع األسظح الجام ة، واستراتيجيات التعظيل بالسبي ات البيؾلؾجية السدتخ مة اي 
التظيير الكيسيا ي، تؼ الكذف  ؽ أن الفيروسات التاجية البذرية مةل متبلزمة 

أو  (MERS) االلتياب الر ؾي الحاد )سارس( أو ايروس التاجي اي الذرق األوسط
ن تدتسر  مع األسظح الجام ة مةل السع ن أو الزجاج ايروس كؾرونا البذري اسكؽ أ

أاام، ويسكؽ تعظيميا بكفاءة مؽ  بلل إجراءات  9أو الببلستيػ لس ة ترل إلع 
: بيروكدي  اليي روجيؽ  2.5: مؽ اإليةانؾل ,  72 -60التظيير الدظحي باستخ ام 

 .: ىيبؾكمؾري  الرؾديؾم اي غزؾن دقيقة واث ة2.2او 
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( ىدد   ال راسددة الحاليددة: إلددي إ دد اد وتظبيددق برنددامل قددا ؼ 0202) ىدد يل اثسدد  ادددر   -22
 مددع نغريددة العقددل لتحددديؽ جددؾدة الحيدداة لدد   االطفددال ذو  الددظراب التؾثدد ، ثيددث تددؼ 
اسددتخ ام السددشيل شددبو التجريبددي، وتسةمددل أدوات ال راسددة اددي مقيدداس السدددتؾ  االجتسددا ي 

، ومقيددددددددددداس تقددددددددددد ير (0222واالقتردددددددددددادي واالجتسدددددددددددا ي لؤلسدددددددددددرة إ ددددددددددد اد )بيدددددددددددؾمع، 
(، ومقيدددددداس جددددددؾدة الحيدددددداة لؤلطفددددددال ذو  0224، تعريددددددب:) أمدددددديؽ، C.A.R.Sالذاتؾيددددددة

الظراب التؾث  )إ  اد/ الباثةدة(، وبرندامل قدا ؼ  مدع نغريدة العقدل لتحدديؽ جدؾدة الحيداة 
( أطفال 7لؤلطفال ذو  الظراب التؾث  )إ  اد/ الباثةة(، وق  تكؾنل  يشة ال راسة مؽ )

( سشؾات، وتؾ مل نتا ل ال راسة إلدع 7-5التؾث  مسؽ تراوثل أ سارىؼ )ذوي الظراب 
 تحديؽ جؾدة الحياة ل   االطفال ذو  الظراب التؾث   يشة ال راسة.

 التعميق  مع ال راسات الدابقة:
تبيؽ مؽ العرض الدابق لم راسات الدابقة ث اثة مؾلؾع ال راسة، ثيث لؼ تج  الباثةة اي   

 مدع األطفدال نفددًيا أو  كؾرونداحث وتظبيقو دراسات تشاولل تأثير جا حة وقل العسل  مع الب
 إجتساعًيا مسا يؤك  أىسية ال راسة الحالية اي مجال البحث العمسي.

 فروض البحث
( اي مدتؾ  إدراك األطفال 2.25تؾج  اروق دالة إثرا يا  ش  مدتؾ  داللة )  -2

 . كؾرونالجا حة 
( اي أبعاد جؾدة الحياة ل   2.25مدتؾ  داللة ) تؾج  اروق دالة إثرا ًيا  ش   -0

 أطفال الرولة لسقياس جؾدة الحياة .
( بيؽ إدراك أطفال 2.25تؾج   بلقة أرتباطية  كدية دالة  ش  مدتؾ  داللة )  -3

 وجؾدة الحياة. كؾروناالرولة لجا حة 
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 خطة وإجراءات البحث 
 منهج البحث:

 الؾ  ية وذلػ لسشاسبتو لظبيعة البحث. استخ مل الباثةة السشيل الؾ في لم راسات 
 عينة البحث

مردددر  –( سدددشؾات بسحااغدددة الجيدددزة 6-4اشدددتسمل  يشدددة البحدددث  مدددع األطفدددال مدددؽ ) 
 –أمير الذعراء التجريبيدة لغدات  -الدادات التجريبية لغات –برولات ) أم األبظال التجريبية 

( طفددددددل تددددددؼ 222دىؼ )م(، و دددددد 0202-0229الؾسددددددام التجريبيددددددة لغددددددات(  لمعددددددام ال راسددددددي )
 ( طفل إلجراء ال راسة االستظبلعية لمبحث.52باإللااة إلع   د )

 (2ج ول)
 252ن= ل   األطفال  يشة البحث متغيرات )الدؽ( تجانس  يشة البحث اي 

 معامل االلتؾاء االنحرا  السعياري  الؾسيط الستؾسط الحدابي وث ة القياس الستغيرات
 2.44 2.05 5.22 5.20 سشة الدؽ 

السدتؾ  التعميسي 
 لمؾال يؽ
 

اقل مؽ 
 متؾسط

  فر  فر 52 52

  فر  فر 08 08 مؤىل متؾسط
  فر  فر 48 48 مؤىل  الي
  فر  فر 04 04 دكتؾراه 

( أن جسير قيؼ الستؾسظات الحددابية تزيد   مدع قديؼ 2يتزح مؽ الج ول الدابق رقؼ )
( مسا اذدير  3االنحرااات السعيارية، وأن جسير قيؼ معامبلت االلتؾاء ق  انحررت ما بيؽ ) 

 .أاراد العيشة و مؾىا مؽ  يؾب التؾزيعات غير اإل ت الية تجانسإلع 
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 أدوات جمع البيانات:
 أوال: األدوات السدتخ مة اي البحث

 ( Zoom Meetingشبكة انترنل.)  -2
 سجبلت االطفال. -0

 ثانيا: السقاييس السدتخ مة:
 (3. مراق )كؾرونامقياس إدارك األطفال لجا حة  -2
 (6مقياس جؾدة الحياة لؤلطفال. مراق ) -0

 -: كؾروناثالةا:  ظؾات ترسيؼ مقياس إدراك األطفال لجا حة 
السدتج ،و تؼ إ  اد  كؾرونايي   السقياس إلع الكذف  ؽ إدراك األطفال لفيروس    

 كؾروناالسقياس  بالرجؾع إلع مشغسة الرحة العالسية وما نذرتو مؽ معمؾمات ثؾل ايروس 
 وبالرجؾع إلع مقاييس إدراك األطفال سؾاء العربية أو األجشبية.   

 ؽ طريق  كؾروناك األطفال لجا حة مقياس إدراقامل الباثةة بحداب   ق مقياس 
لتقرير م ي  مجال رياض االطفال ( مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ اي22 رليؼ  مع )

اتفق السحكسيؽ  مع  بلثيتو و  م9/0/0202، وذلػ اي يؾم  بلثية السقياس قي  البحث
 (3. مراق)لسا ولر لقياسو ولعيشة البحث

 :كؾرونا  ق مقياس إدراك األطفال لجا حة -أ: 

قامل الباثةة بحداب   ق االتداق ال ا مي وذلػ بالتظبيق  مع العيشة   
ثؼ قامل بحداب معامبلت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة ( اطفال 32و  دىؼ )االستظبلعية 

وبيؽ مجسؾع درجات الُبع  الذي تشتسي إليو كسا قامل بحداب معامبلت االرتباط بيؽ مجسؾع 
 -ة لمسقياس والج اول التالية تؾلح ذلػ: درجات كل ُبع  وبيؽ ال رجة الكمي
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 (0ج ول )
وال رجة  كؾروناإدراك األطفال لجا حة معامبلت االرتباط بيؽ كل عبارة مؽ عبارات مقياس "

 52ن =  "الكمية لمُبع  الذي تشتسي إليو

 البع  الدمؾكي البع  االنفعالي البع  السعراي
رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ  ال اللة
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ  ال اللة
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 ال اللة

 دال 2.70 2 دال 2.83 2 دال 2.74 2
 دال 2.75 0 دال 2.79 0 دال 2.72 0
 دال 2.80 3 دال 2.72 3 دال 2.77 3
 دال 2.74 4 دال 2.70 4 دال 2.82 4
 دال 2.79 5 دال 270. 5 دال 2.70 5
 دال 2.82 6 دال 2.78 6 دال 2.76 6
 دال 2.76 7 دال 2.79 7 دال 2.78 7
 دال 270. 8 دال 2.83 8 دال 2.74 8
 دال 2.78 9 دال 270. 9 دال 2.76 9
 دال 2.79 22 دال 2.78 22 دال 2.77 22

 2.630=  2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  

أن معامبلت اإلرتباط بيؽ درجة كل عبارة وبيؽ مجسؾع ال رجات الكمية  (0يتزح مؽ ج ول )
كانل أكبر مؽ قيسة )ر( الج ولية مسا  كؾروناألبعاد السقياس السقترح إدراك األطفال لجا حة 

 ي ل  مع أن وجؾد ارتباط بيؽ عبارات السقياس وبيؽ السحاور األربعة لمسقياس.   
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 درجات كل ُبع  مقياس إدراك األطفالمعامبلت االرتباط بيؽ (3ج ول )
 52وال رجة الكمية لمسقياسؽ =  كؾرونالجا حة  

 ال اللة معامل االرتباط   د العبارات األبدعدداد م
 دال 2.84 22 البع  السعراي 2
 دال 2.78 22 البع  االنفعالي 0
 دال 2.70 22 البع  الدمؾكي 3

 2.630= 2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  

( أن معامبلت االرتباط بيؽ األبعاد وال رجة الكمية لمسقياس دالة 4مؽ ج ول )يتزح 
 مسا ي ل  مع   ق السقياس لسا ولر مؽ اجمو. 2.25إثرا يًا  ش  مدتؾ  

 :كؾروناثبات مقياس إدراك األطفال لجا حة -ب: 

( قام الباثث كؾروناإدراك األطفال لجا حة إلاجاد معامل الةبات ألبعاد مقياس )
باستخ ام طريقة التجز ة الشر ية إلجابات  يشة ال راسة بالشدبة لكل ُبع  باستخ ام معادلة 

إلاجاد معامل االرتباط بيؽ  Guttmanوجتسان  ,Spearman- Prawnبرأون  –سبيرمان 
 والج اول التالية تؾلح ذلػ. العبارات الزوجية والعبارات الفرداة لكل مقياس

 52ن=كؾروناس إدراك األطفال لجا حة ل الةبات بالتجز ة الشر ية إلبعاد مقيا(معام4ج ول )
 التجز ة الشر ية   د العبارات   د السحاور م

 جتسان سبيرمان
 2.69 2.75 22 البع  السعراي 2
 2.75 2.70 22 البع  االنفعالي 0
 2.73 2.76 22 البع  الدمؾكي 3

 2.630= 2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

ما  تراوثل( أن معامبلت االرتباط بيؽ نرفي السقياس لؤلبعاد ق  4يتزح مؽ ج ول )   
( بسعادلة 2.75 – 69بيؽ ) تراوثلون وق  ابر  –( بسعادلة سبيرمان 2.76 –2.70بيؽ )

 جتسان مسا ي ل  مع أن السقياس ذو معامل ثبات  الي.

 -سشؾات:  6-4لؤلطفال مؽ رابعا:  ظؾات ترسيؼ استسارة مقياس جؾدة الحياة 
سدشؾات وذلدػ بعد  اإلطدبلع  مدع  6-4قامل الباثةة بإ  اد مقياس جدؾدة الحيداة لؤلطفدال مدؽ 

 :السقاييس العامة والسقاييس الشؾعية لجؾدة الحياة مةل
1. Child Health Questionnaire Parent Form 50 (CHQ-PF50) 
2. Pediatric Asthma Caregiverʹs Quality of Life Questionnaire PACQLQ 
3. Juvenile Arthritis Quality Of Life Questionnaire (JAQQ) 
4. Pediatric Enuresis Module on Quality of life PEMQOL 
5. ADHD Impact Module –Child AIM-C 
6. Infant Toddler Quality Of Life Questionnaire ITQOL 
7. Quality of Life Questionnaire (QOLQ) 
8. Comprehensive Quality of Life Scale Intellectual/Cognitive Disability 
كسددا تددؼ تح يدد  بعددض مجدداالت جددؾدة الحيدداة وثيقددة الرددمة باألطفددال اددي مرثمددة ريدداض 

، وتح يدد  السؤشددرات ال الددة  مييددا مددؽ  ددبلل األطددبلع  مددع كؾرونددااألطفددال، واددي عددل جا حددة 
"لتفدير جؾدة الحياة الشفدية وىؾ مدا أرادت Theory Ryffشغري وتبشي نغرية رااف "األطار ال

 الباثةة قياسو  ش  الظفل. 

مؽ العؾامل السيسة اي الذخرية ألنو يرتبط بق رة الفرد جؾدة الحياة لؤلطفال اع  
 مع التعامل مر اآل ريؽ وتكؾيؽ  بلقات إجتساعية اسرية ومر القرناء وىؾ كأث   ؾامل 

 وقامل الباثةة بترسيؼ استسارة لقياس مدتؾ  جؾدة الحياة لؤلطفال الشجاح اي الحياة
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 : ىي محاور( اقرة مؾز ة  مع اربعة 40: ويتكؾن السقياس مؽ )جؾدة الحياة لؤلطفالمقياس 

 ( اقرة.22أ. اإلستقبللية: يتكؾن السجال مؽ )

 ( اقرة.22ب. التحكؼ البيئي: يتكؾن السجال مؽ )

 ( اقرات.22: يتكؾن السجال مؽ )التشسية والتظؾر الذخريجد. 

 ( اقرات.22: يتكؾن السجال مؽ )العبلقات اإلاجابية مر األ ريؽ د.
 جؾدة الحياة لؤلطفال مؽمقياس معامبلت االرتباط بيؽ كل عبارة مؽ عبارات "(5ج ول )

 52وال رجة الكمية لمُبع  الذي تشتسي إلييؽ = سشؾات  4-6 
 العبلقات اإلاجابية مر األ ريؽ التشسية والتظؾر الذخري التحكؼ البيئي االستقبللية

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ  ال اللة
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ  ال اللة
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ  ال اللة
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 ال اللة

 دال 2.64 2 دال 2.69 2 دال 2.73 2 دال 2.64 2
 دال 2.69 0 دال 2.68 0 دال 2.77 0 دال 2.70 0
 دال 2.64 3 دال 2.73 3 دال 2.72 3 دال 2.76 3
 دال 2.65 4 دال 2.77 4 دال 2.287 4 دال 2.76 4
 دال 2.64 5 دال 2.72 5 دال 2.73 5 دال 2.79 5
 دال 2.64 6 دال 2.787 6 دال 2.85 6 دال 2.78 6
 دال 2.69 7 دال 2.69 7 دال  2.83 7 دال 2.73 7
 دال 2.79 8 دال 2.69 8 دال 2.75 8 دال  2.79 8
 دال  2.77 9 دال 2.72 9 دال  2.65 9 دال  2.74 9
 دال 2.72 22 دال  2.76 22 دال 2.77 22 دال  2.73 22
       دال  2.76 22 دال  2.77 22

 2.630=  2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

أن معامبلت اإلرتباط بيؽ درجة كل عبارة وبيؽ مجسؾع  (5يتزح مؽ ج ول )
لؤلبعاد السقياس السقترح مقياس جؾدة الحياة لؤلطفال كانل أكبر مؽ قيسة )ر( ال رجات الكمية 

 الج ولية مسا ي ل  مع أن وجؾد ارتباط بيؽ عبارات السقياس وبيؽ السحاور األربعة لمسقياس.   

 (6ج ول )
 درجات كل ُبع  لسقياسمعامبلت االرتباط بيؽ 

 52ن=  وال رجة الكمية لمسقياسجؾدة الحياة لؤلطفال           

 ال اللة معامل االرتباط   د العبارات السحاور م
 دال 2.990 22 االستقبللية 2
 دال 2.930 22 التحكؼ البيئي 0
التشسية والتظؾر  3

 الذخري
 دال 2.922 22

العبلقات اإلاجابية مر  4
 األ ريؽ

 دال 2.907 22

 2.630= 2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  

( أن معامبلت االرتباط بيؽ األبعاد وال رجة الكمية لمسقياس دالة 6يتزح مؽ ج ول )
 مسا ي ل  مع   ق السقياس لسا ولر مؽ اجمو. 2.25إثرا يًا  ش  مدتؾ  

 ثانًيا: الةبات: 
، وىدؾ  Alphaبحداب ثبات السقياس  ؽ طريدق معامدل ألفدا كرونبداخ   الباثةة قامل

ثبدددات إتجاىدددات  يشدددة ال راسدددة تجددداه الغددداىرة البحةيدددة و ددد م تغيدددر اسدددتجابات أي ادددرد إذا أ يددد  
تظبيق السقياس  ميو مرة أ در  ادي نفدس عدرو  التظبيدق األول ، وكمسدا إقتربدل قيسدة معامدل 
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قيددداس وأكددد  ذلدددػ  مدددع  ددد ق السقيددداس أاًزدددا ألن كدددل ألفدددا مدددؽ الؾاثددد  الردددحيح زاد ثبدددات الس
  .والج ول التالي يؾلح ثبات السقياس م25/0/0202وذلػ يؾم  ا تبار ثابل  ادق

 (7ج ول )
 الةبات  ؽ طريق ثداب معامل ألفا كرونباخ )التجز ة الشر ية( 

 52ن= جؾدة الحياة لؤلطفال  يشة البحث ألبعاد مقياس 
 معامل الفا الُبع  م
 *2.733 االستقبللية 2
 *2.756 التحكؼ البيئي 0
 *2.679 التشسية والتظؾر الذخري 3
 *2.688 العبلقات اإلاجابية مر األ ريؽ 4

 2.630= 2.25قيسة )ر( الج ولية  ش  

ألبعددداد مقيددداس جدددؾدة ( أن معدددامبلت ألفدددا كرونبددداخ ألبعددداد مقيددداس 7يؾلدددح الجددد ول )
( مسدددا اعشدددي أن جسيدددر األبعددداد تتستدددر 2.756،  2.679، قددد  تراوثدددل بددديؽ )الحيددداة لؤلطفدددال 

 .بسعامبلت ثبات مقبؾلة ومرلية، وأن الةبات يتأثر بع د العبارات و  د أاراد العيشة

 إجراءات الدراسة:

مقياس جؾدة  – كؾروناقامل الباثةة با  اد مقياسيؽ ) مقياس إدراك األطفال لجا حة  -2
 الحياة )  ؾرة األم( .

 قامل الباثةة بتقشيؽ أدوات البحث  -0
قامل الباثةة بالتؾا ل مر   د مؽ معمسات  رياض األطفال بالرولات التجريبية  -3

 لتدييل ميسة التؾا ل مر أميات أطفال الرولة
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

تؼ التؾا ل مر أميات األطفال تميفؾنًيا و سل جروب  مع الؾاتس أب اي الب ااة  -4
وقامل بسدا  تي معمسات الرولات ثيث كانل األستجابة لعيفو مؽ قبل األميات 

 تفا مؽ معي  مع الجروب ومذاركتع الجمدات
( ارداة مر األطفال بي   تظبيق مقياس إدراك األطفال  Zoomتؼ  ق  جمدات)  -5

 السدتج  وذلػ مؽ  بللي ومؽ  بلل بعض السعمسات. كؾرونالجا حة 
السقياس إلع  ( ارداة مر أميات األطفال وكذلػ أرسال Zoomتؼ  ق  جمدات )  -6

 Googleالؾاتس أب الذخري لكل أم بع  تحؾيمو إلع مقياس إلكتروني مؽ  بلل 
Forms . 

وج ت الباثةة  عؾبة ش ي ة اي شبكات الشل ثيث كان ىشاك تؾقف أثشاء الجمدة  -7
نتيجة لعف الذبكة ،ومحاولة الب ء مؽ ج ي ، أو أنتياء إشتراك الشل ل   البعض 

 م  .0202ارس وثتع مشترف شير مايؾ وذلػ مؽ شير مشترف شير م
 تؼ تظبيق أدوات البحث ، ثؼ  سل السعالجات اإلثرا ية لمبحث.   -8

 المعالجات اإلحرائية المدتخدمة:

) الستؾسط  ةة بالسعالجات االثرا ية التاليةواقًا لظبيعة البحث وأى ااو استخ مل الباث
الحدابي، الؾسيط، االنحرا  السعياري، معامل االرتباط، معامل االلتؾاء، معامل ألفا كرونباخ، 

 الستؾسط السرجح(

 
 عرض ومناقذة النتائج: 
( ادي مددتؾ  2.25) تؾج  اروق دالة إثرا يا  شد  مددتؾ  داللدة )  :مناقذة نتيجة الفرض األول

 (كؾروناإدراك األطفال لجا حة 
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-( وداللتيا لمفروق بيؽ متؾسظات رتب األطفال )مشخفزيUقيسة ) (8)ج ول 

 222ن= كؾرونا مع مقياس أدرك األطفال لجا حة   الي( -متؾسظي
 ال اللة االثرا ية uقيسة  متؾسط الرتب    د استجابات االاراد  السدتؾ   الستغيرات

 2.22 2.02 22.02 28 مشخفض  البع  السعراي
 2.22 2.752 25.22 58 متؾسط 
 2.22 7.65 00.36 04  الي

 2.22 2.98 22.82 28 مشخفض  البع  االنفعالي
 2.22 2.822 27.06 58 متؾسط 
 2.22 8.52 04.60 04  الي

 2.22 2.522 22.22 28 مشخفض  البع  الدمؾكي
 2.22 2.777 25.52 58 متؾسط 
 2.22 8.30 05.64 04  الي

 2.22 2.622 22.22 28 مشخفض  السجسؾع الكمع 
 2.22 0.22 24.02 58 متؾسط 
 2.22 8.60 06.02 04  الي

 2.662(= 0.01( الج ولية  ش  مدتؾ  ال اللة )u*قيسة )
السدتج  ثيث تبايشل  كؾرونا( مدتؾيات إدراك األطفال لجا حة 8يتزح مؽ ج ول )

وجاءت قيسة  كؾرونا  الي( واقا لسدتؾ  إدراك األطفال لجا حة–متؾسط -ما بيؽ )مشخفض
(u( السحدؾبة ما بيؽ )وىي أكبر مؽ قيستيا الج ولية  ش  مدتؾ  ال اللة 8.60الع 2.98 )
اي السدتؾيؽ الستؾسط والعالي وغير دال اثرا يا لسدتؾ  السشخفض لجا حة  (2.22)

 .كؾرونا
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اليؾمية،  وتر  الباثةة انو لق  تدّبب تفّذي ايروس الكؾرونا بتعظيبلت كبيرة لمحياة       
ويذعر األطفال بيذه التغييرات بعسق واي ثيؽ اذعر الع ي  مؽ األطفال بالتؾق والحساس 
لمعؾدة إلع الس ارس، ثسة أطفال آ رون اذعرون بالقمق أو الخؾ  ثيال ذلػ فيسا يمي 
نرا ح لمؾال يؽ ليتسكشؾا مؽ مدا  ة أطفاليؼ  مع التعامل مر بعض السذا ر السعق ة التي ق  

 يؾنيا  ش   ؾدتيؼ إلع الس ارس.يؾاج

وق  اذعر األطفال بالتؾتر أو التردد إزاء العؾدة إلع الس رسة،  رؾ ًا إذا كانؾا 
اسكشػ مةبًل أن تدتعرض بعض  —يتعمسؾن اي البيل مشذ أشير كؽ  ادقًا مر طفمػ 

أدوات التغييرات التي ق  يؾاجييا اي الس رسة، مؽ قبيل الحاجة إلع ارت اء لباس مؾث  أو 
ثسااة كالكسامات وق  اج  األطفال أازًا أن مؽ الرعب السحااغة  مع مدااة تبا   ب ني 

اسكشػ تذجير طفمػ  مع التفكير  — ؽ األ  قاء والسعمسيؽ أثشاء وجؾدىؼ اي الس رسة 
بظرق أ ر  لتعزيز أوا ره مر األ  قاء والسحااغة  مع التؾا ل معيؼ.)مشغسة الرحة 

 (02-2م, 0202العالسية ,

ومشذ انتذار وباء كؾرونا ي ور نقاش سا ؽ ثؾل دور األطفال والؾالح أن األطفال 
والذباب بإمكانيؼ نقل الع و  إلع أشخاص آ ريؽ كسا أنو اي األثشاء والح أن اإل ابة ال 
تةير ل   الكةير مؽ األطفال والذباب أ رالا أو تبقع   يفة. والؾالح أازا أنيؼ ق  اسؾتؾن 

)دوروثي إتش كرواؾرد،  .أو أن اإل ابة تخمف ألرارا طؾيمة األم  ل ييؼ 29  بدبب كؾاي
0229  :47 ) 

 وذلػ لع ة أسباب مشيا : كؾروناوق  أ تمف إدراك أطفال الرولة لجا حة 

 الظريقة التي يتح ث بيا الؾال يؽ  ؽ الفيروس. -2
 .كؾروناسساع األطفال ومذاى تيؼ لسا ي ور اي التمفاز  ؽ جا حة  -0
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 السدتج . كؾروناالؾال يؽ مر أبشا يؼ ثؾل ايروس ث يث  -3

 مناقذة نتيجة الفرض الثاني:
( اددي أبعدداد جددؾدة الحيدداة لدد   أطفددال 2.25) تؾجدد  اددروق دالددة إثرددا ًيا  شدد  مدددتؾ  داللددة ) 

 الرولة لسقياس جؾدة الحياة (
 (9ج ول )

 222ال رجة السعيارية لسدتؾ  جؾدة الحياة لؤلطفال ن=
  د استجابات  السدتؾ   الستغيرات

 االاراد 
متؾسط 
 الرتب 

ال اللة  uقيسة 
 االثرا ية

 2.222 4.65 28.30 28 مشخفض  االستقبللية
 2.222 2.22 22.30 58 متؾسط 
 2.222 2.65 9.30 04  الي

 2.222 3.34 27.36 28 مشخفض  التحكؼ البيئي
 2.222 2.232 22.38 58 متؾسط 
 2.222 2.88 9.27 04  الي

 2.222 3.60 26.65 28 مشخفض  التشسية والتظؾر الذخري
 2.222 2.98 9.65 58 متؾسط 
 2.222 2.02 7.30 04  الي

العبلقات اإلاجابية مر 
 األ ريؽ

 2.222 4.60 29.30 28 مشخفض 
 2.222 2.32 22.37 58 متؾسط 
 2.222 2.87 22.22 04  الي

 2.222 4.66 29.30 28 مشخفض  السجسؾع
 2.222 2.52 20.22 58 متؾسط 
 2.222 2.79 22.79 04  الي

 2.662(= 0.01( الج ولية  ش  مدتؾ  ال اللة )u*قيسة )
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( مدتؾيات جؾدة الحياة لؤلطفال ثيث جاءت ثيث تبايشل ما 9يتزح مؽ ج ول )
  الي( واقا ألبعاد السقياس وجاءت قيسة )ت( السحدؾبة ما بيؽ–متؾسط -بيؽ )مشخفض

لمسدتؾ   (2.25( وىي أكبر مؽ قيستيا الج ولية  ش  مدتؾ  ال اللة )4.66الع 2.65)
 السشخفض وغير دال لمسدتؾ  السرتفر والستؾسط. 

وتر  الباثةة ان جؾدة الحياة ىي السؤشر الر يدي لس   التعر   مع مق ار الحالة  
االتزان الشفدي والتي الشفدية لؤلطفال او ثتع الذباب وان وجؾدىا بذكل كبير ي ل  مع 

 تدعع جسير السؤسدات التربؾية الية.

م( ان جؾدة الحياة ق  تعشع أمؾرا مختمفة ألاراد مختمفيؽ 0225ويزيف  ب  القادر )
ايي ق  تعشع العيش اي ا مع درجات الرااهية الساداة لؤلشخاص بيشسا تعشع العيش بأمان 

س باستظا تو السداىسة اي تؾليحو كااي لؤل ريؽ وبغض الشغر  ؽ معشاه اان  مؼ الشف
 (  28م, ص0225ودراستو. ) ب  القادر,

كسا اع  مؾلؾع جؾدة الحياة مؽ السؾلؾ ات الحيؾية التي تسةل لب  مؼ الشفس 
اإلاجابي، ولعل ذلػ اعؾد إلع شعؾر الفرد بالدعادة وبالرلا  ؽ ثياتو، واإلقبال  مييا 

وبشاء شبكة مؽ العبلقات اإلاجابية مر السحيظيؽ بو، بحساس، والرغبة الحقيقية اي معااذتيا، 
وق رة متشامية  مع مجابية السؾاقف السذكمة مؽ  بلل طرح ب ا ل جي ة لحميا، وشعؾره 
الستزاي ة باألمؽ والظسأنيشة، والةقة اي ق راتو، وميمو إلع ال  ابة، وسعيو ال ؤوب  ؾب إنجاز 

ؽ مؾاجية بعض السؾاقف العديرة، وتستعو أى ااو، و  م اإلثداس بالفذل  ش ما اعجز  
وترتبط جؾدة الحياة بعؾامل كةيرة، مشيا .  م(0225بالرحة الشفدية والب نية.)االشؾل , 

العؾامل البيئية وسسات الذخرية والتفا ل بيشيسا، االحرية والسعراة واالقتراد والرحة 
مكؾنات مؾلؾعية وذاتية تؾاج   والذعؾر باألمان اي إقامة العبلقات االجتساعية والبيئة تسةل

 م(0227ل   كل االاراد معا اال تبل  اي ال رجة. ) ب  الحسي  ,
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       ) تؾج   بلقة أرتباطية  كدية دالة  ش  مدتؾ  داللة مناقذة نتيجة الفرض الثالث:
 وجؾدة الحياة ( كؾرونا( بيؽ إدراك أطفال الرولة لجا حة 2.25) 

وابعاد مقياس  كؾرونابيؽ ابعاد مقياس أدراك األطفال لجا حة معامبلت االرتباط  (22ج ول )
 (222جؾدة الحياة ل ي  يشة البحث مؽ أطفال الرولة )ن=

ابعاد مقياس أدراك األطفال 
كؾرونالجا حة   

 قيسة االرتباط )ر(

 ابعاد مقياس جؾدة الحياة ل ي  يشة البحث

 العبلقات اإلاجابية مر األ ريؽ التشسية والتظؾر الذخري التحكؼ البيئي االستقبللية

 السدتؾ  السشخفض 

 2.283 2.250 2.283 2.295 البع  السعراي

 2.227 2.280 2.227 2.207 البع  االنفعالي

 2.222 2.283 2.224 2.224 البع  الدمؾكي

 السدتؾ  الستؾسط 

*2.022 البع  السعراي  2.088*  2.324*  2.033*  

*2.002 البع  االنفعالي  2.027*  2.035*  2.027*  

*2.024 البع  الدمؾكي  2.333*  2.074*  2.307*  

 السدتؾ  السرتفر 

*2.524 البع  السعراي  2.578*  2.448*  2.460*  

*2.447 البع  االنفعالي  2.624*  2.547*  2.622*  

*2.465 البع  الدمؾكي  4.38*  2.460*  2.550*  

 2.273( = 2.25قيسة ر الج ولية  ش  مدتؾي داللة )
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( انو تؾج   بلقة ارتباطية  كدية بيؽ جسير ابعاد مقياس 22يتزح مؽ ج ول )
وابعاد مقياس جؾدة الحياة لؤلطفال ل ي  يشة البحث، ثيث  كؾروناادارك األطفال لجا حة 

مرتفر قمل درجة جؾدة  كؾرونايتزح مؽ الج ول أنو كمسا كان إدراك أطفال الرولة لجا حة 
إرتفعل جؾدة الحياة  كؾرونا، والعكس  حيح اكمسا إنخفض إدراك األطفال لجا حة  الحياة
 . ل ييؼ

وترجر الباثةة ذلػ لتؾعية االسرة بذكل كبير اي تؾجيو أبشا يؼ  ؽ م   األثر 
 وطريقة الحؾار مر األطفال كذلػ البيئة السحيظة بالظفل. كؾروناالرحي لتفذع ايروس 

وس كؾرونا واإلجراءات الستعمقة بو لغؾطًا كبيرة، وتر  الباثةة شّكل تفذي اير 
اقتراداة واجتساعية ونفدية،  مع  الؼ الكبار، اج  األطفال أنفديؼ الحمقة األلعف نفديًا 
لمتعامل مر ىذا الؾلر الج ي  الذي تغير فيو كل شيء أو كاد واي مةل ىذه األوقات يمجأ 

 أنيشة اي نفؾسيؼ الرغيرة.األطفال لمبالغيؽ لفيؼ ما اجري ثؾليؼ وبث الظس

اسكؽ ان اح ث تغييرًا سريعًا اي  29-وتر  الباثةة إن اإل ابة بفيروس كؾاي 
الدياق الذي اعيش فيو الظفل، اإجراءات إغبلق الس ارس والقيؾد  مع الحركة ترّ ط الحجر 
الرحي مةل ل الروتيؽ اليؾمي لؤلطفال وال  ؼ االجتسا ي الذي احرمؾن  ميو كسا يؤدي 
ذلػ إلع لغؾط ج ي ة  مع الؾال يؽ ومق مي الر ااة الذيؽ ق  ازظرون إلع العةؾر  مع 
 يارات ج ي ة لر ااة األطفال أو أن يتؾقفؾا  ؽ العسل. كسا ق  يؤدي الؾ ؼ والتسييز 

االجتسا ي -إلع جعل األطفال أكةر  رلة لمعشف والزغط الشفدي  29-السرتبظان بكؾاي 
يظرة  مع السرض التي ال تأ ذ باال تبار االثتياجات ونقاط وكذلػ بؾسر إجراءات الد

الزعف الجشدانية السح دة لمشداء والفتيات أن تزي  السخاطر  مع ثسايتيؽ وأن تؤدي إلع 
استخ ام آليات سمبية لمتعامل مر الؾلر ويزداد الخظر برفة  ا ة لؤلطفال واألسر األكةر 

 لذيؽ اعيذؾن اي ازدثام ش ي رادي ألولئػ ااالقت-اثتياجًا بدبب اإلقراء االجتسا ي 
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 (  Susan Pinto&et.al .2016) وق  أتفقل نتيجة ال راسة مر دراسة سؾزان بيشتؾ وأ رون 
التدددي ىددد ال إلدددع الكذدددف  دددؽ " إدراك األبددداء واألبشددداء لسدددرض الربدددؾ و بلقتدددو بجدددؾدة الحيددداة" 

الربددؾ وجددؾدة الحيدداة، كددذلػ وأشددارت الشتددا ل إلددع وجددؾد  بلقددة  كدددية بدديؽ قمددق األطفددال مددؽ 
أثبتل ال راسة وجؾد  بلقة مؾجبة بيؽ ندبة شفاء األطفال مؽ الربؾ وجؾدة الحياة لد ييؼ ولد   

 .أبؾييؼ

 Lauraبيشسددددددا أ تمفددددددل نتيجددددددة ال راسددددددة مددددددر دراسددددددة لددددددؾرا كؾنددددددؾا  وأ ددددددرون )       
Conway&et.al .2018   معرادة اثددر بيئددة التردحر  مددع جددؾدة ثيدداة ( والتدي ىدد ال إلددع

سددشؾات وتؾ ددمل  9سددشؾات وثتددع  4األطفددال مسددؽ اعددانؾن مددؽ إلددظراب المغددة الشسددا ي مددؽ 
ال راسة إلع أن األطفال السردابؾن بالتردحر وتد ىؾر األرالدي والجفدا  لد ييؼ جدؾدة أقدل ادي 

QoL  ع أن سددددشؾات ، والعكددددس  ددددحيح كسددددا تؾ ددددمل إلدددد 9مددددؽ أقددددرانيؼ العددددادييؽ اددددي  سددددر
 السذاكل تمعب دوًرا ميًسا اي السداىسة اي انخفاض جؾدة الحياة التي اعاني مشيا األطفال.

 االستنتاجات 

 .كؾروناوجؾد درجة معشؾية ذات داللة إثرا ية لسدتؾ  إدراك األطفال لجا حة  -
 وجؾد درجة معشؾية ذات داللة إثرا ية لسدتؾ  جؾدة الحياة لؤلطفال. -
 .وجؾدة الحياة كؾروناطفال لجا حة يا بيؽ مدتؾ  إدراك األوجؾد  بلقة دالة إثرا  -

 التوصيات

 التؾسر اي  سل البرامل التؾ ؾية  ؽ  ظؾ مرض ركؾنا  مع جسير االاراد. -
تق اؼ برامل ترايي مشزلي مؽ قبل دور رياض األطفال لتحدؽ مدتؾ  جؾدة الحياة  -

 لؤلطفال.
 واالمراض  مع جؾدة الحياة لؤلطفال.اجراء السزي  مؽ ال راسات  ؽ تأثير األوبئة  -
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 المراجع

م( تحديؽ جؾدة الحياة " األردن، ن وة تظؾير األداء اي 0225اثس  ,أشر   ب  القادر )
 مجال الؾقااة مؽ اإل اقة، األردن. 

م( " اا ميدة برندامل إرشدادي متعدد د االندداق ادي تحدديؽ جدؾدة الحيدداة 0223اثسد  , دمحم سدي  )
 داء معاممتيؼ , رسالة ماجدتير, كمية التربية , جامعة الزقازيق.الشفدية لؤلطفال الس

م( أثر العؾامل الظبيعية واالجتساعية واالقتراداة  مع 0223األميؽ , شذ  إسسا يل )
-0222) "محااغة السشاقل -مرض السبلريا واإلسيامات والتاافؾد "دراسة جيؾطبية 

 ( رسالة ماجدتير، كمية اآلداب، جامعة الخرطؾم. 0223
م( نؾعية الحياة مؽ مشغؾر اجتسا ي ونفدع , وقا ر 0225االشؾل،  ادل  ز ال يؽ )

السؤتسر الةالث , االنساء الشفدي والتربؾي والعربي اي لؾء جؾدة الحياة , جامعة 
 مارس, القاىرة. 26-25الزقازيق 

م( استراتيجية تحديؽ جؾدة الحياة مؽ اجل الؾقااة مؽ 0226) األنراري , ب ر دمحم
االلظرابات الشفدية , وقا ر ن وة  مؼ الشفس وجؾدة الحياة, جامعة الدمظان قابؾس, 

 , دادسبر,  سان. 29-28سمظشة  سان ,
م( دور وسا ل اال بلم اي التةقيف الرحي لمسرأة الدعؾداة 0225باريان , اثس  ريان )

الرياض, رسالة ماجدتير, قدؼ اال بلم , كمية اآلداب, جامعة السمػ سعؾد, بس يشة 
 السسمكة العربية الدعؾداة.

 ( الةقااة الرحية, االردن, دار السيدرة,  سان.0223ب اح,دمحم اثس  )
( الفيروسات "مق مة قريرة ج ا"، ترجسة اسامة ااروق  0224دوروثع , إتش كرواؾرد )

 ىش او  لمتعميؼ والةقا ثدؽ، القاىرة : مؤسدة 
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( الكتاب الظبي الجامعي "أساسيات  مؼ  2997ر. بيغميؾل و ر. بؾنيتا و ت . كييمدتروم )
 .الؾبا يات"، السكتب اإلقميسي لذرق البحر الستؾسط، مشغسة الرحة العالسية، جشيف

ؾبا ع  ؾامل إ تظار إنتقال الع و  لسرض التياب الكب  ال) 0223 بح , إنعام دمحم وراد )
نؾع )ب( دراسة الحالة والذاى ، رسالة ماجدتير، كمية ال راسات العميا، جامعة الشجاح 

 الؾطشية، امدظيؽ
م( جؾدة الحياة 0227 ب  الحسي  سعي ، وراش  بؽ سيف السحزو , محسؾد دمحم إبراهيؼ )

, و بلقتيا بالزغؾط الشفدية واستراتيجيات مقاومتيا ل   طمبة جامعة الدمظان قابؾس 
,يؾليؾ 3مجمة العمؾم التربؾية, معي  ال راسات والبحؾث التربؾية, جامعة القاىرة,  د

 م.0227
م(  مؼ الشفس التظبيقي وجؾدة الحياة, وقا ر السؤتسر الةالث 0225 ب  الحسي  , اؾقية ثدؽ )

 26-25, االنساء الشفدي والتربؾي والعربي اي لؾء جؾدة الحياة , جامعة الزقازيق 
 لقاىرة.مارس, ا

(، تأثير القمق االجتسا ي واالكتئاب  مع بعض  0222 ب  العزيز,  ب  العزيز  مي )
العسميات السعرفية، رسالة دكتؾراة ، جامعة نااف لمعمؾم األمشية، كمية ال راسات العميا ، 

 قدؼ العمؾم اإلجتساعية.
، دار  Zhoutian ( دليل الؾقااة مؽ ايروس كؾرونا السدتج ، ترجسة0229ايشغ , ىؾ  )

 .الشذر شان ونغ لؤلدب والفشؾن 
م( برنامل لجؾدة الحياة لتكؾيؽ بعض الدمؾكيات االجتساعية 0228دمحم , الزىراء مرظفع )

اإلاجابية لظفل ما قبل الس رسة , رسالة دكتؾراة, كمية البشات لآلداب والعمؾم والتربية, 
 قدؼ تربية الظفل, جامعة  يؽ شسس.

 األكاداسية ، الدعؾداة مكتبة الرش  -( ،مذكبلت التعمؼ الشسا ية 0225 اكري لظيف )متؾلي,
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دليل تؾ ؾي ) "COVID-29( ايروس كؾرونا السدتج  )0202مشغسة الرحة العالسية )
  حع شامل" ، االونروا

االثتياطات -( ال ليل القؾمع لسكااحة الع و  "الجزء األول 0225وزارة الرحة والدكان )
 لسكااحة الع و "، جسيؾرية مرر العربيةالقياسية 

دليل تؾ ؾي ) "COVID-29( ايروس كؾرونا السدتج  )0202مشغسة الرحة العالسية )
  حع شامل" ، االونروا

(،أبعاد التعمؼ ، جامعة الق س السفتؾثو ، سادة البحث العمسي 0228نبيل , ثدؽ السغربي ) 
 ، امدظيؽ. 

حياة ل   السعاقيؽ جدسيا مؽ السدشيؽ وطبلب م( جؾدة ال0222ىاشؼ , سامع اثس  )
, ص 23الجامعة, مجمة االرشاد الشفدي, كمية التربية, جامعة  يؽ شسس,   د

 282-205ص
( اا مية برنامل قا ؼ  مع نغريدة العقدل لتحدديؽ جدؾدة الحيداة لد   0202ادر  ,ى يل اثس  )

 امعة بؾرسعي  االطفال ذو  الظراب التؾث , رسالة دكتؾراه, كمية التربية, ج
D, Felce and. J, P 2003. (D, Felce and. J, Perry.60 A: services 

housing community staffed in living disabilities intellectual 

.provision agency private and voluntary, statutory of sample 

random stratified ,2003 Mar), 1 (16. Vol. Disabilities Intellectual 

in Research Applied of Journal .28-11. Pp 

Gerber se &others( 2000), maternal quality of life in the first year 

folliwing development of a new assessment tool , institute for 

health services research unit , department of public health and 

primary care, university of oxford, uk. 

Herman; Dirawan, Gufran Darma; Yahya, Muhammad; Taiyeb, 

Mushawwir (2015): The Community Disease Prevention 
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