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Abstract
This research aims to:
1. Identifying the psychological disorders in students of Faculty of Education, Misurata
University as a result to COVID-19 pandemic.
2. Identifying the differences between the psychological effects of COVID-19 pandemic on
male and female students at the Faculty of Education, Misurata University.
3. Identifying the difference in the levels of psychological disorders based on age group.
The research question is based on the following hypotheses:
1. What are the levels of psychological issues that students at the Faculty of Education,
Misrata University, face as a result to COVID-19 pandemic?
2. Are there any statistical significances in the level of psychological issues that students at
the Faculty of Education, Misurata University, face based on gender factor?
3. Are there any statistical significances in the level of psychological issues that students at
the Faculty of Education, Misurata University, face based on age group?
The researcher used the descriptive analytical approach on 343 students, (95) males, and
(248) females. The researcher used COVID-19 psychological issues scale that was used in
the Egyptian setting by the two researchers, Alfaqui and Abulfutooh.
The findings of this research revealed that the level of psychological issues that students at
the Faculty of Education, Misurata University were facing at a low level, whereas the level of
psychological issues the students faced related to boredom were moderate, making it at the
top of the list. Coming second was obsession, which was at a moderate degree. The
psychological issues related to eating disorders, depression and distress, psychological
isolation, sleep disorders, and social anxiety in students at a lower level. These issues came
in last with regards to psychological disorders related to social anxiety. Moreover, there are
no indications of any statistical differences regarding psychological disorders in students
linked to COVID-19 that are based on sex. This is not statistically identified. There are,
however, difference that have statistical identification related to psychological issues as a
result to COVID-19 pandemic in the students due to age group variation. This is statistically
identified, as they belong to the age group 26 and up. Debating and arriving at the given
results, a number of suggestions and recommendations have been deducted, primarily to
conduct seminars for university students to raise awareness on infectious diseases, how
they are transmitted and the ways for preventions. The researcher also suggests conducting
researches to identify levels of obsession in university students and finding ways to mitigate
them. Added to those studies on the psychological disorders resulting from COVID-19
pandemic in people who have tested positive. Finally, conducting a comparative study
between the people who got infected and the ones who haven’t.
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المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة
سالمة أحمد الطالب
باحثة ، .جامعة مصراتة ،ليبيا

الملخص
يهدف البحث الحالي إلى:
 .1التعرف على المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية جامعة مصراتة.
.2التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في األثار النفسية لجائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية جامعة مصراتة.
.3التعرف على الفروق في مستوى المشكالت النفسية وفقا ً لمتغير العمر
وتتحدد مشكلة البحث الحالي في التساؤالت األتية:
 .1ما مستوى المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة وفقا ً لمتغير
الجنس؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة وفقا ً لمتغير
العمر؟
حيث قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وبلغ عدد العينة ( )343طالبا وطالبة ،حيث بلغ عدد الذكور()95
وعدد اإلناث ( ،) 248واعتمدت الباحثة مقياس المشكالت النفسية لجائحة كورونا الذي طبق على البيئة المصرية ،من إعداد
الباحثان الفقي وأبو الفتوح.
أسفرت نتائج هذا البحث أن مستوى المشكالت النفسية لدى طلبة كلية التربية  /جامعة مصراته حيث جاءت بمستوى
ضعيف ،حيث جاءت في مقدمة المشكالت النفسية لدى الطلبة المشكالت المتعلقة بالضجر بمستوى متوسط ويحتل المرتبة
األولى ،أما المرتبة الثانية فيحتلها الوسواس القهري بدرجة متوسطة ،وجاءت المشكالت النفسية المتعلقة بـ(اضطرابات
األكل ،االكتئاب أو الكدر ،الوحدة النفسية ،اضطرابات النوم ،والمخاوف االجتماعية ،لدى الطلبة بمستويات ضعيفة ،وجاء
في المرتبة األخيرة من المشكالت النفسية المتعلقة بالمخاوف االجتماعية بمستوى ضعيف ،كما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية حول المشكالت النفسية الناتجة عن فيروس كورونا لدى الطلبة ترجع إلى متغير الجنس ،وهو غير دال إحصائياً،
وأيضا ً توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المشكالت النفسية الناتجة عن جائحة كورونا لدى الطلبة ترجع إلى متغير الفئة
العمرية ،وهو دال إحصائياً ،ولصالح من ينتمون إلى الفئة العمرية ( 26سنة فأكثر
وبالوصول إلى النتائج ومناقشتها تم استخالص مجموعة من التوصيات والمقترحات وتوصي بإقامة ندوات لطلبة الكلية
للتوعية العامة باألمراض المعدية ،وطرق انتشارها وسبل الوقاية منها ،كما تقترح الباحثة إجراء بحوث للتعرف على
معدالت الوسواس عند طلبة الكلية ،وإيجاد برامج للتقليل منه ،وإجراء بحوث للمشكالت النفسية المترتبة على جائحة
كورونا لدى عينة من المصابين بالجائحة ،كذلك إجراء دراسة مقارنة بين األشخاص الذين أصيبوا والذين لم يصابوا.
الكلمات المفتاحية :المشكالت النفسية ،كورونا ،الضجر ،الوسواس القهري.
المقدمة:
فمنذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد ،أصبح الشغل الشاغل للجميع ،متابعة النشرات اإلخبارية وانتظار أعداد
اإلصابات والوفيات اليومية الناجمة عن هذا الفيروس.
)(Dong & Bouey, 2020, p. 58
حيث أصبحت هذه األزمة التي يمر بها العالم (جائحة كورونا) ،هي نقطة تحول وحالة متوترة لالنتقال ،وهي فترة
حرجة وحالة تطورية ،يحدث فيها انفصام يعلن االنتقال الحتمي إلى حالة أخرى.
(المرعول  ،2014 ،صفحة )85
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خبر المجتمع البشري عبر تاريخه العديد من الكوارث واألخطار الناتجة عن الحروب أو عن طريق انتشار
األمراض واألوبئة ،التي أودت بحياة الماليين ،ولكن تلك األوبئة االجتماعية تختلف عن أخطار جائحة كورونا ،من حيث
أنها كانت محصورة في بقعة جغرافية معينة ،وال تشمل المجتمعات كافة كما هي الحال اليوم مع كورونا.
وتعد جائحة كورونا من األوبئة التي سيكون لها تأثيرات اجتماعية طويلة المدى ،وربما تسهم في تطوير المالمح
االجتماعية والثقافية للمجتمع أو تغييرها.
وأثارت جائحة كورونا (كوفيد )19كثيرا ً من الجدل حول مصدرها ومكوناتها ،كما أثارت النقاش حول شكل العالم
بعد التخلص والقضاء على هذه الجائحة ،وخصوصا ً أنها باتت ظاهرة عالمية ،وال تخص مجتمعا ً بعينه ،ولكن التفسيرات
تختلف بين الثقافة واألخرى
(المصطفى و السعد ،2020 ،صفحة )8
وعزز ذلك أيضاً ،ما تم فرضه على معظم سكان العالم من إجراءات الحجر الصحي المنزلي الصارمة ،والقيود
المفروضة على السفر ،والفحص والمراقبة المستمرة ،ويضاف إلى ذلك القدر الكبير من المعلومات الخاطئة المنتشرة في
وسائل التواصل االجتماعي
)(Babergee, 2020, p. 76
هذه األزمة الصحية الكبرى هي قبل كل شيء هجوم على أسس الحياة ،وتهديد للتكهن الحيوي على نطاق غير
معروف لفترة (موسى ،2020 ،صفحة )67
وتعتبر أزمة جائحة كورونا سببا ً في الكثير من الضغوطات واالنعكاسات الصحية ،والجسدية ،والنفسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،التي أرهقت األجهزة الطبية في بلدان العالم كافة ،حيث شهدت هذه األزمة حشد الكثير من
الجهود والطاقات ،باإلضافة إلى ذلك لم تكن هناك خبرات نفسية كافية للتعامل مع الجائحة.
فأصبح الفرد يعاني الكثير من المواقف التي تهدد مستقبله وحياته ،حيث تعد المشكالت النفسية جزءا ً أساسيا ً من حياة
الفرد ،وداللة على إنسانيته ،وإحدى الحقائق الوجودية التي تؤثر في سلوكياته وفي بناء شخصيته ،حيث تحدث المشكالت
النفسية لجميع األفراد على اختالف المواقف والتحديات التي تواجههم ،وتعد أمرا ً طبيعياً؛ ألنها بمثابة دافع الفرد التخاذ
اإلجراءات السلوكية المناسبة لمواجهة الموقف ،في حين أنها تصبح خطرا ً إذا زادت عن حدها الطبيعي؛ إذ يرتبط عندها
االضطرابات السلوكية التي تتداخل مع الصراع ،والخوف والوهم الذي يتعرض له اإلنسان في حياته
(عطار  ،2017 ،صفحة )325
ويمكن اإلشارة إلى أن طالب الجامعة عندما يتعرضون بشكل مستمر للضغط النفسي ،فهذا يجعلهم في حالة من
اإلجهاد  ،وهي تعد أسوأ حالة من حاالت االستجابة للضغط النفسي ،ولها آثار كبيرة فورية وضارة ،ولو تركت هذه الحالة
دون إرشاد نفسي ،فإن العواقب المحتملة طويلة األجل ،يمكن أن تكون أسوأ من ذلك كما وجدوا أنفسهم – بدون سابق إنذار
– أمام تعليق الدراسة ،وتشتت ذهني بشأن معدالتهم األكاديمية وتخرجهم من الجامعة ،وقلق مستمر بشأن العودة لمقاعد
الكليات ،وإجراء االختبارات بصورتها ا لتقليدية من عدمه ليس هذا فحسب ،بل وجدوا أنفسهم مجبورين على القيام بتدابير
العزلة الصارمة ،محاربين عدوا غير معلوم بالنسبة لهم.
أكدت نتائج دراسة الفقي وأبو الفتوح ( )2020أن هناك العديد من المشكالت النفسية المتنوعة ،الناجمة عن ارتفاع
معدالت أحداث الحياة المجهدة والمتالحقة والتي تؤثر بطبيعتها على مختلف جوانب الحياة ،ولها تأثير حتمي على الشعور
بالصحة النفسية ،وتلعب دورا ً بارزا ً في العديد من االضطرابات النفسية ،كما أن استقراء الدراسات السابقة يوضح أن
المشكالت النفسية التي تم دراستها كنتائج مترتبة على انتشار جائحة كورونا هي :القلق واضطرابات النوم واالكتئاب
والكدر النفسي ،وهو ما سوف يستفاد منه في تحديد المشكالت النفسية )الفقي &ابوالفتوح)(( 2020
ويعرف التل ( )1997المشكالت النفسية بأنها " تلك المشكالت التي تظهر لدى الفرد ،مثل :مشاعر القلق واالكتئاب
والحزن ،والحساسية الزائدة ،والغضب ألسباب بسيطة ،أو التعبير عن الغضب باالعتداء على اآلخرين ،والشعور بالخجل
وضعف الثقة بالذات ،وتدني مفهوم الذات ،والمخاوف المرضية مثل :الخوف من التحدث مع اآلخرين ،أو أمام الصف
الدراسي والتردد وصعوبة اتخاذ القرارات (التل  ،1997 ،صفحة )463
مشكلة البحث وتساؤالته:
الصحة النفسية للفرد تعني تكيفه مع مواقف الحياة المختلفة ،التي يتعرض لها خالل مراحل عمره ،وقد تؤثر بشكل
ما على سلوكه من مرحلة إلى أخرى ،وحسب العوامل المساعدة ،سواء كانت هذه العوامل سلبية أم إيجابية.
وقد تؤثر العوامل السلبية في نفسية الفرد حسب شدتها وقوة تأثيرها ،وقد تصل في بعض األحيان إلى السيطرة على
إرادته ،فيصبح أسيرا ً لهذه الصراعات الداخلية ،والتي تؤدي إلى االضطرابات النفسية ،وتتسم هذه االضطرابات بوجود
مزيج من األفكار والتصورات والعواطف.
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ومن األمثلة الحديثة على هذه االضطرابات ،ما يسببه مرض (كوفيد  )19والمعروف بجائحة كورونا -الفيروس
التاجي-وهو مرض رئوي حاد ،ناتج عن اإلصابة بأخر ساللة تم اكتشافها من ساللة فيروسات كورونا.
فاتخاذ اإلجراءات االحترازية ،كالحجر الصحي المفروض على العالم بأكمله ،وكذلك العزلة التامة في المنازل،
األمر الذي أدى إلى تقييد للحريات ،وتعطيل لجميع جوانب الحياة ،ومن بينها توقيف المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها.
ومن خالل ما سبق وبما أن الباحثة إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ،الحظت أن الطلبة يشعرون بمخاوف
كثيرة ،من عدم اتضاح الرؤية المستقبلية لديهم إلى اآلن ،أو احتمالية إصابة الطالب نتيجة الختالطه بزمالئه في الكلية ،أو
توقف الدراسة مجدداً ،وغيرها من عالمات االستفهام التي يطرحها طلبة الكلية فالمرحلة الجامعية مهمة لديهم وتحدد
مصيرهم ومستقبلهم القادم ،وبهذا تضاعفت الضغوطات النفسية علي الطالب من قلق الدراسة إضافة إلى الضغوطات التي
يعيشها سائر أفراد المجتمع من تفشي جائحه كورونا.
كما حدث إلحدى طالبات قسم معلم الفصل ،وسردها لرحلتها مع اإلصابة بجائحة كورونا وهي حامل ،حيث ذكرت
أن مخاوفها األساسية تمركزت في مستقبلها الدراسي ،وأنه بفضل الدعم النفسي من عائلتها وزوجها انجلت هده األيام
الثقال.
وبظهور جائحة كورونا ال نكاد نجد شخصا ً ال يعاني اثارها بصورة أو أخرى ،وهناك أناس كثر ال يتابعون سوى
أرقام المصابين والمتوفين ،والمتعافين من جائحة كورونا ،وهناك حاالت أخرى من الصعب حصرها ،وتبقي خطيرة هي
األخرى ،وهم من يعانون نفسيا ً بسبب هذا الوباء ،فالجائحة سببت أثارا ً نفسية كثيرة ،من بينها المخاوف االجتماعية،
والوحدة النفسية ،واالكتئاب ،والقلق ،واضطرابات النوم واألكل ،والوساوس القهرية إضافة إلى أثارها الجسدية ،وللتعرف
على األثار النفسية لجائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية جامعة مصراتة تتحدد مشكلة البحث في التساؤالت األتية:
ما مستوى المشكالت النفسية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا؟
 .1ما مستوى المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة؟
ً
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة وفقا لمتغير
الجنس؟
ً
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة وفقا لمتغير
العمر؟
أهداف البحث :تتمثل أهداف البحث في التالي:
 .1التعرف على المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية جامعة مصراتة.
 .2التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في األثار النفسية لجائحة كورونا لدى طلبة كلية التربية جامعة مصراتة.
 .3التعرف على الفروق في مستوى المشكالت النفسية وفقا ً لمتغير العمر.
أهمية البحث :تتمثل أهمية البحث في التالي:
 .1األهمية النظرية :أن البحث يسهم في التعامل مع مشكلة حيوية وواقعية ،وهي المشكالت النفسية لجائحة كورونا لدى
طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة ،وأيضا ً ندرة الدراسات في المجتمع العربي وخاصة المجتمع المحلي في المجال النفسي
لجائحة كورونا ،وذلك ألنها ظاهرة جديدة تحتاج العالم باسره ،وكذلك تعتبر نتائج هذا البحث إثراء للمعرفة في مجال
الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.
 .2األهمية التطبيقية :أنها تمثل محاولة لدراسة جديدة في الجانب النفسي لجائحة كورونا ،كما تساعد الباحثين الذين يرغبون
في دراسة الجانب النفسي لجائحة كورونا ،فتكون دراسة يمكن االستعانة بها.
حدود البحث :تقتصر حدود البحث في التالي:
 .1الحدود الموضوعية :مقياس المشكالت النفسية لجائحة كورونا المتمثلة في األبعاد (اضطراب الوسواس القهري،
واضطراب األكل ،واضطراب النوم ،واضطراب الضجر أو القلق ،واضطراب اإلكتئاب أو الكدر ،واضطراب الوحدة
النفسية ،واضطراب المخاوف اإلجتماعية).
 .2الحدود المكانية :تم إجراء البحث بكلية التربية جامعة مصراتة.
 .3الحدود البشرية :طلبة وطالبات كلية التربية.
 .4الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث الحالي في العام الجامعي .2020 -2019
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مصطلحات ومفاهيم البحث
 المشكالت :بأنها نتيجة غير مرغوب فيها وتحتاج إلى تعديل ،فهي تمثل حالة من التوتر وعدم الرضا ،نتيجة لوجود بعضالصعوبات التي تعيق الوصول إلى األهداف المنشودة ،وتظهر المشكلة بوضوح ،عندما يعجز الفرد أو األفراد عن الحصول
على النتائج المتوقعة من األعمال واألنشطة المختلفة
(العصيمي  ،1429 ،صفحة )14
 المشكالت النفسية :مجموعة متنوعة من السلوكيات المرتبطة بالجوانب النفسية التي تعيق االنسان عن الحياة بصورةطبيعية ،وتؤدي به إلى الشعور بالحيرة والغموض والحاجة الملحة للتفسير والتوضيح ،ومنها :الكدر النفسي ،والوسواس
القهري ،والوحدة النفسية ،والمخاوف االجتماعية ،والضجر ،واضطرابات النوم ،واضطرابات األكل
(الفقي و ابوالفتوح ،2020 ،صفحة )15
 وتعرف الباحثة المشكالت النفسية إجرائياً :بأنها هي الدرجة التي تتحصل عليها الباحثة من اإلجابة على مقياس المشكالتالنفسية.
 جائحة كورونا :هي زمرة واسعة من الفيروسات ،تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من االعتالالت في البشر،تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة "منظمة صحة العالمية"
(المصطفى و السعد ،2020 ،صفحة )5
وتعرف الباحثة جائحة كورونا إجرائياً :بأنها مرضا ً خطيرا ً ومع ٍد للغاية ،ويسبب مرضا ً لإلنسان ،ومن المعروف أن عددا ً
من فيروسات كورونا ،تسبب لدى البشر أمراضا ً نفسية وأمراضا ً جسمية ،وتؤدى للوفاة أحيانا ً ،ويجب على اإلنسان
الحرص والوقاية من هذه الفيروسات.
وتتنــــــــــاول اإلجراءات التي اتخذت لتنفيـذ الجانب الميداني من هذا البحث ،كالتالي:
ا
أوال :منهج البحث :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في
الواقع ،ويهتم بوصف الظاهرة وصفا َ دقيقاً ،ويعبر عنها كما ً وكيفاً ،واستخدمت الباحثة هذا المنهج لمالءمته طبيعة هذا
البحث.
ثانياا :مجتمع البحث وعينـته :تمثل مجتمع البحث في جميع طلبة وطالبات كلية التربية – جامعة مصراته ،البالغ عددهم
( )3107طالب وطالبة.
وتم اختيــــــــــــار العينة من مجتمع البحث كعينة عشوائية بسيطة بنسبة ( )11%من مجتمع البحث قوامها ( )343طالب
وطالبة ،وقد تم تصنيف عينة البحث على النحو اآلتي:
أ .حسب النوع :جدول والشكل ( )1تصنيف عينة البحث حسب النوع
النوع
ذكر
أنثى
المجموع

العدد

النسبة

95

%27.7
248

343

300

248

%72.3

200

%100

95

100
0

أنثى

ذكر

ومن خالل الجدول والشكل السابقين ،يتضح أن نسبة اإلناث في عينة البحث تمثل ( )%72.3من عينة البحث ،وأن نسبة
الذكور تمثل ( )%27.7من عينة البحث.
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ب .عينة البحث حسب الفئة العمرية :الجدول والشكل( )2تصنيف عينة البحث حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية

العدد

النسبة

أقل من  20سنة

55

%16

من  20إلى أقل من 23

146

%42.6

من  23إلى أقل من 26

74

%21.6

 26سنة فأكثر

68

%19.8

المجموع

343

%100

146

68

 26سنة فأكثر

74

55

160
140
120
100
80
60
40
20
0

من  23إلى أقل من  20إلى أقل أقل من  20سنة
من 23
من 26

ويتضح من الجدول والشكل السابقين أن أكثر أفراد عينة البحث ممن ينتمون إلى الفئة العمرية (من  20إلى أقل من
 23سنة) بنسبة ( )% 42.6من عينة البحث ،يليهم من ينتمون إلى الفئة العمرية (من  23إلى أقل من  ،)26بنسبة
( ،)%21.6كما مثل من ينتمون إلى الفئة العمرية ( 26سنة فأكثر) نسبة ( )%19.8من عينة البحث ،وكانت أقل نسبة لمن
ينتمون للفئة العمرية (أقل من  20سنة) بنسبة ( ،)%16وهذا التنوع في الفئة العمرية يمكننا من إيجاد الفروق حول
المشكالت النفسية لجائحة كورونا ،وفقا ً لالختالف في الفئة العمرية.
أداة البحث:
-1وصف المقياس حيث اعتمدت الباحثة مقيــاس المشكالت النفسية ،الذي قام بإعداده باللغة العربية الباحثان الفقي وأبو
الفتوح ( )2020من البيئة المصرية ،ويتكون المقياس من ( )59فقرة ،موزعة على ( )7بنود ،وهي  (:الوحدة النفسية،
واضطرابات النوم ،واضطرابات األكل ،واالكتئاب والكدر النفسي ،والقلق والضجر ،والوساوس القهرية ،والمخاوف
االجتماعية).
-2اختبار صدق أداة البحث:
صدق المقياس يعني أن تقيس أداة القياس األبعاد والصفات ال ُمراد قياسها ،وللتأكد من صدق محتوى المقياس ،ومدى
ومالءمته لألهداف التي وضعت من أجله ،اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري لألداة ،وذلك بعرض المقياس بشكلهـا المبدئي
المكونة من ( )59فقرة ،على عدد من األساتـذة ال ُمحكميـن ذوي الخبرة واالختصاص ،و ُ
طلب منهم إبداء الرأي حول مدى
صلـة مضمون الفقرات بموضوع البحث ،وأوصى المحكمين بحذف ما يرونه مناسب من أسئلـة تُفيـد موضوع البحث،
وحذف مـا يرونـه غير مناسبا ً أو مكرر من األسئلة والفقرات التي حذفت ( )21و( )27و( )30و( )34و( )49و( )51و
( )56و( )59والفقرات التي تم تعديلها ( )1و( )5و( )10و( )17و( )19و( )32و( )58وفي ضوء توجيهاتهم تم تعديل
المقياس في صورته النهائية ،كما قامت الباحثة باستخراج صدق المحتوى لفقرات المقياس باستخدام معامل ارتباط
سيبرمان ،والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول ( )3يوضح االتساق الداخلي لفقرات المقياس
الفقرة

معامل االرتباط

مستوى
الداللة

.1أخاف على صحتي وصحة أسرتي من وباء كورونا

.006

.966

.2أبتعد عن الناس وأجلس في المنزل بعد انتشار فيروس كورونا

.121

.358

.3ليس لدي طاقة للمذاكرة في ظل انتشار الكورونا

.141

.284

.4في ظل أزمة كورونا تحول الجميع لحظيرة من اللصوص

-.116-

.379

.5أشعر براحة نفسية عند تناول األكل بكمية كبيرة

.017

.017

.6جميع األمور حولي متشابهة وال جديد في الحياة

.035

.790

.7المعلومات المقدمة عبر وسائل اإلعالم العالمية عن فيروس كورونا كاذبة

.127

.335

.8عندما يطلب مني المذاكرة استعدادا لعودة الدراسة يتملكني الصداع

*.317

.014
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.9ال أصافح أي شخص خوفا من عدوي فيروس كورونا

.081

.540

.10الهالوس تطاردني ليال عن مصير من يموت جراء فيروس كورونا

**.464

.000

.11تسيطر علي فكرة لماذا نتعلم رغم نسب الوفيات المرتفعة من كورونا

*.299

.021

.12استهالكنا للمواد الغذائية ازداد الضعف عما كان قبل فيروس كورونا

**.411

.001

.13أتعجب من ممارسة الناس حياتها بشكل طبيعي رغم معدالت الوفيات الناجمة عن
كورونا

**.440

.000

.14أشغل نفسي بصنع العديد من األكالت هروبا من سماع أخبار فيروس كورونا

**.449

.000

.15ثقافة المجتمع ال تدربنا على كيفية التعامل مع األوبئة

*.279

.031

.16أجد صعوبة في الدخول بالنوم بعد مشاهدتي ألخبار فيروس كورونا

**.580

.000

.17وسائل اإلعالم ال تساهم في نشر الوعي بفيروس كورونا بين المواطنين

**.356

.005

.18يزعجني متابعة أخبار فيروس كورونا في العالم

*.323

.012

.19لآلسف لم يهتم أساتذتنا في كلياتنا بتوعيتنا عن كيفية الوقاية من اإلصابة بكورونا

.065

.619

.20أعاني من األرق بسبب خوفي على أسرتي من اإلصابة بفيروس كورونا

**.486

.000

.21نومي متقطع من كثرة تفكيري في احتمالية إصابتي بفيروس كورونا

**.526

.000

 .22حالتي النفسية ضعيفة لمواجهة فيروس كورونا
.23أشعر بالصداع عند تلقي أخبارا ً جديدة عن فيروس كورونا

**.589

.000

**.567

.000

.24تنتابني فكرة أن فيروس كورونا لعبة سياسية

**.465

.000

.25لم يعد هناك شيء يدخل السرور على قلبي

**.400

.000

.26تنتابني هواجس االنتحار بدل الموت من جراء كورونا

**.535

.000

.27أصبح األشخاص من حولي سييئ الطباع

**.509

.000

.28أركز قبل النوم على عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافين من فيروس كورونا

**.724

.000

.29عند وفاة أحد أقاربي ال أقدم واجب العزاء خوفا من العدوى

**.399

.000

.30عندما يصاب الشخص بالفيروس أشعر أنني لم أقم بدوري نحوه إلنقاذه

.244

.061

.31يجب تعقيم المنطقة التي أقيم فيها وأشعر أن الفيروس منتشر في منطقتنا

**.339

.008

.32فكرة استخدام المنصات التعليمية لنقل المحاضرات لن تفيد

**.469

.000

.33أقوم باالطمئنان على كمية المنظفات في منزلنا عشرات المرات يوميا

**.572

.000

.34ال أحد يهتم بحياتي أو وفاتي من فيروس كورونا أو غيره

**.443

.000

.35ليس لدي فلسفة واضحة في الوقاية من فيروس كورونا

*.277

.032

.36أؤجل قرار الحمية حتى ينتهي الحظر

**.547

.000

.37أغسل يدي سبع مرات عند المصافحة للوقاية من فيروس كورونا

.236

.069

.38ما تعلمته في حياتي ال يفيدني في إنقاذ نفسي من فيروس كورونا

*.317

.013

.39ال أهتم باألخبار عن انتهاء العالم فلم يكن فيه شيء يستحق

**.449

.000

.40أشعر بأن فيروس كورونا ساعدني على تصفية عالقاتي االجتماعية

**.481

.000

.41يسيطرعلي الرغبة في النوم المستمر هروبا من سماع أخبار كورونا

**.525

.000

.42ال أهتم بمعرفة نسبة الوفيات أو المتعافين من فيروس كورونا

.245

.059

.43أشعر بإنهاك نتيجة تفكيري طوال الليل بما سمعته عن فيروس كورونا

**.537

.000

.44أتوقع أن الجميع زاد وزنه عما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا

.147

.262

.45أمتنع عن الخروج من غرفتي عندما أسمع أن الفيروس يقترب من بلدنا

**.555

.000

.46ال اشترك في المناقشات حول فيروس كورونا

**.390

.002

.47أنزل على السلم مرات وال استطيع استكمال مشاويري خوفا من العدوى

**.518

.000

.48أتناول كميات كبيرة جدا من الطعام خوفا من انعدامه مرة ثانية

**.552

.000
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.49فيروس كورونا مكافأة لنا حتى نعيش بمعزل عن العالم المريض

**.356

.005

.50أشعر بالغثيان عندما يفكر صديق لي بزيارتي في ظل انتشار فيروس كورونا

**.555

.000

.51ليس لدي رغبة في الطعام خاصة بعد سماع أخبار انتشار فيروس كورونا

**.478

.000

.52األكل متعة وعلينا االستمتاع بها قبل نهاية العالم

.182

.164

.53أعتقد أن السعادة في االبتعاد عن كل ما يقال عن فيروس كورونا

.223

.087

.54أتصنع المرض عندما يطلب مني الذهاب لجلب طلب ضروري لألسرة

**.518

.000

.55فيروس كورونا سيقتل الجميع فلماذا نواصل حياتنا

**.668

.000

.56استخدم ألفاظ قاسية عند التواصل مع اآلخرين حتى ال يفكر أحد في زيارتي

**.576

.000

.57ال أحد يستحق المساعدة في هذا العالم وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا

**.467

.000

ويتضح من بيانات الجدول أن غالبية الفقرات لها معامالت ارتباط ،ذات داللة معنوية عند مستوى داللة >(،)0.05
مما يدل على مالءمة الفقرات للموضوع الذي تنتمي إليه ،ما عدا الفقرات ( )1و( )2و( )3و( )4و( )5و( )6و( )7و()9
و( )19و( )30و( )37و( )42و( )44و( )52و( )53فكان مستوى الداللة لكل منها على التوالي ( )0.966و()0.358
و( )0.284و( )0.379و( )0.897و( )0.790و( )0.335و( )0.540و( )0.619و( )0.061و( )0.069و ()0.059
و( )0.262و ( )0.164و( )0.087وجميعهم < ( )0.05وغير دال إحصائياً ،ومن ثم جاءت الصورة النهائية لالستبانة
مكونة من ( )42فقرة ،كما في ملحق رقم ( ،)4مقسمة إلى سبعة أبعاد كالتالي:
الجدول ( )4أبعاد المقياس وفقراتها
البعد

الفقرات

عدد الفقرات

الضجر

25 -18 -10 -7-1

5

اضطرابات النوم

31-30-19-12-11-8-2

7

الوسواس القهري

40-34-23-22-21-15-3

7

اضطرابات األكل

38-35-26-6-4

5

االكتئاب والكدر

39-28-27-17-16-13--95

8

المخاوف االجتماعية

41-37-32-29-20-14

6

الوحدة النفسية

42-36-33-24

4

-3اختبار ثبات المقياس
استخدمت الباحثة طريقة (ألفا كرونباك) لقياس ثبات المقياس ،والجدول التالي يوضح معامل هده الطريقة.
الجدول ( )5ثبات المقياس
الموضوع
المقياس ككل

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباك

59

0.894

من الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات للمقياس ككل ( )0.894وهي قيمة عالية مما يدل على مالءمة المقياس
للتحليل اإلحصائي.
ومن ثُــم تـم توزيع المقياس بشكلها النهائي على أفراد عينة البحث ،وعددهم ( )343طالب طالبة ،وتـم استـردادها
بالكامل بنسبة استجابة ( ،)%100وقد تمت المعالجة اإلحصائية على ( )343المقياس ،جميعها قابلة للتحليل اإلحصائي.
واعتمدت الباحثة مقياس (ليكرث الخماسي) لتحديد استجابة عينة البحث عن فقرات المقياس ،والجدول التالي يوضح
ذلك.
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الجدول ( )6يوضح درجة الموافقة للفقرات
مستوى الموافقة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

درجة الفقرات

1

2

3

4

5

2.59 -1.80

3.39 -2.60

4.19 -3.40

5 -4.20

متوسطة

ضعيفة

1.79 -1

نطاق المتوسط

مستوى المشكلة النفسية كبيرة

األساليـب اإلحصائية المستخدمـة في تحليل البيانات:
تـم تحليل و ُمعالجة البيانات إحصائياً ،باستخدام برنامج الحزم للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك وفق األساليب التالية:
.1الجداول التكرارية والنسبيــــة :وذلك لدراسة أعداد ونسب الموافقة من عدمها على عبـارات المقياس.
.2االنحراف المعياري :هو من مقاييس التشتت التي تُوضح مدى تباعد القيـم وتشتتهـا عن بعضها.
.3المتوسط الحسابي :وهو يوضح القيمة التي تتمركز حولها اإلجابات.
. 4معامل ارتبـاط سيبرمان :وهـو يقيس مدى وجود عالقة خطية بين متغيرين رتيبين ،وتتراوح قيمتـه بين (،)-1 ،+1
فاإلشـارة السالبة تـدل على ارتباط عكسي ،والموجبـة تـدل على االرتباط الطردي ،و ُكلمـا اتجهت القيمـة نحـو الواحـد
الصحيح كانت أقـوى ،و ُكلمـا اتجهت نحو الصفر كانت أضعف ،واستخدمت إليجاد درجة االتساق الداخلي بين فقرات
االستبانة مع االستبانة ككل.
.5اختبار العينة األحادية (كاChi-Square(2لدراسة داللة المتوسطات ،ومعرفة أي الفقرات إيجابية(موافقة) ،وأي الفقرات
سلبية (عدم موافقة) .وفقا ً للبيانات التي ال تتبع التوزيع الطبيعي.
.6اختبار () Kruskal WallisTestإليجاد الفروق حول المشكالت النفسية لجائحة كورونا وفقا لالختالف في الفئة
العمرية.
.7اختبار (()Mann-Whitney Testمان وايتني) إليجاد الفروق حول المشكالت النفسية لجائحة كورونا وفقا لالختالف
في الجنس.
وللتحقق من األهداف التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقرات االستبانة.
ا
أوال :نتائج البحث ومناقشتها.
. 1السؤال األول :ما مستوى المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى طلبة كلية التربية – جامعة
مصراته
ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار مريع كأي (،)Chi-Square
لمعرفة درجة الموافقة لكل نمط من أمناط المشكالت النفسية.
أ.المشكالت النفسية المتمثلة في الضجر:
جدول رقم ( )7المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  Chi-Squareلكل فقرة من فقرات المشكالت السلوكية
المتمثلة في الضجر
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

.1عندما يطلب مني المذاكرة
استعدادا ا لعودة الدراسة يتملكني
الصداع

%12

%16

24.2
%

.2ثقافة المجتمع ال تدربنا على
كيفية التعامل مع األوبئة

31.2
%

27.4
%

19.2
%

14.3
%

%7.9

3.60

%72

.3يزعجني متابعة أخبار فيروس
كورونا في العالم

24.2
%

25.4
%

19.2
%

%21

10.2
%

3.32

66.4
%

1.319

.4أصبح األشخاص من حولي سييئ
الطباع

10.2
%

17.5
%

28.3
%

29.2
%

14.9
%

2.79

55.8
%

1.196

.5ليس لي فلسفة واضحة في
الوقاية من فيروس كورونا

7.6
%

22.4
%

32.4
%

26.5
%

11.1
%

2.89

57.8
%

1.108

المتوسط العام للضجر

457

3.09

61.8
%

4

.000

متوسط

1

.000

عا ٍل

2

.000

متوسط

5

.000

متوسط

3

.000

متوسط

1.168

1.276

.716

الرتبة

38.8
%

%9

2.83

56.6
%

Pvalue

محايد

غير
موافق

مستوى
المشكالت
النفسية

الفقــــــــرة

مواف
ق
بشدة

مواف
ق

غير
موافق
بشدة

.000

متوسط
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن طلبة كلية التربية-بجامعة مصراتة ،يعانون من المشكالت النفسية المتعلقة بالضجر
بدرجة متوسطة؛ حيث جاءت قيمة ( )P-valueللبعد ككل بقيمة ( ،)0.05( >)0.000كما بلغ المتوسط الحسابي آلراء
العينة ( ،)3.09وبوزن نسبي ( ،)%61.8وبانحراف معياري قدره (.)0.716
وتتضح مؤشرات الضجر في التالي:
احتلت الفقرة ( )2المرتبة األولى ،حيث إن ( )% 58.3من عينة البحث ،أكدوا أن ثقافة المجتمع ال تدربنا على كيفية
التعامل مع األوبئة بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )%19.2منهم ثقافة المجتمع تدربنا على كيفية التعامل مع األوبئة بدرجة
متوسطة ،بينما أجاب ( )%22.2منهم أن ثقافة المجتمع تدربنا على كيفية التعامل مع األوبئة بدرجة كبيرة ،وقد بلغ المتوسط
الحسابي لتلك الفقرة ( )3.60وبوزن نسبي ( ،)%72وبانحراف معياري قدره ( ،)1.276وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في
مجتمع الدراسة ،أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،ويتضح من ذلك أن هناك قصورا ً في الثقافة السائدة في المجتمع الليبي،
في نشر الوعي والتدريب على التعامل مع األوبئة ،وإقناع الناس بااللتزام باإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس
كورونا ،مما يسبب الضجر والقلق لألفراد.
واحتلت الفقرة ( )3المرتبة الثانية ،حيث إن ( )49.6%من عينة البحث ،أكدوا أنهم ينزعجون بدرجة كبيرة من
متابعة أخبار فيروس كورونا في العالم ،بينما أجاب ( )19.2%منهم أنهم ينزعجون بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ()31.2%
منهم أنهم ينزعجون بدرجة ضعيفة وضعيفة جداً ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( ،)3.32وبوزن نسبي (،)66.4%
وبانحراف معياري قدره ( ،)1.319وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة،
ويتضح من ذلك أن التعرض بشكل مستمر لألخبار ال يساعد الصحة النفسية لدى األشخاص ،لذلك يجب أن يكون االستماع
ومشاهدة األخبار في مناسبة واحدة خالل اليوم من وسائل إعالم رسمية ،واالبتعاد عن جميع األخبار التي يكون مصدرها
أفرادا ً أو جهات غير معروفة .حيث إن األخبار الزائفة ووسائل اإلعالم ،يمكن أن تغذي القلق والضجر.
واحتلت الفقرة ( )5المرتبة الثالثة ،حيث إن ( )30%من عينة البحث ،أكدوا أنه ليس لهم فلسفة واضحة في الوقاية
من فيروس كورونا بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )32.4%منهم أنهم إلى حد ما لديهم طرق للوقاية من فيروس كورونا ،بينما
أجاب ( ،) 36.6%منهم أنهم ملتزمون ببرتوكول الوقاية من فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة
( ،)2.89وبوزن نسبي ( ،)%57.8وبانحراف معياري قدره ( ،)1.108وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث،
أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،ويتضح من ذلك أن هناك التزاما ً إلى حد ما ببرتوكوالت الوقاية من فيروس كورونا،
وعلى الجانب اآلخر يوجد قصور إلى حد ما من بعض األشخاص في االلتزام بالتعليمات ،مما يسبب الضجر لهم
وللملتزمين بالتعليمات.
واحتلت الفقرة ( )1المرتبة الرابعة ،حيث إن( )28%من عينة البحث عندما يطلب منهم المذاكرة استعداداً لعودة
الدراسة ،يتملكهم الصداع بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )24.2%منهم أنه عندما يطلب منهم المذاكرة استعدادا ً لعودة الدراسة
يتملكهم الصداع إلى حد ما ،بينما أجاب ( ،)47.9%منهم أنه عندما يطلب منهم المذاكرة استعدادا ً لعودة الدراسة يتملكهم
الصداع بدرجة ضعيفة وضعيفة جداً ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة( ،)2.83وبوزن نسبي ( ،)56.6%وبانحراف
معياري قدره ( ،)1.168وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،ويتضح أن
هناك تفاوتا ً في قدرة األفراد على التكيف مع ضغوطات انتشار المرض واستمرار الدراسة ،والتي تؤثر عليهم في حدة
اآلثار نفسيا ً وجسدياً.
واحتلت الفقرة ( )4المرتبة الرابعة ،حيث إن ( )27.7%من عينة البحث ،يشعرون أن األشخاص من حولهم
أصبحوا سيئ الطباع بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )28.3%منهم يشعرون أن األشخاص من حولهم أصبحوا سييئ الطباع
بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ( )44.1%منهم أنهم يشعرون أن األشخاص من حولهم أصبحوا سييئ الطباع بدرجة ضعيفة،
وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( ،)2.79وبوزن نسبي ( ،)55.8%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.196وكان االتجاه
العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،ويتضح أن سيادة حالة متوسطة من الضجر بين أفراد
مجتمع البحث ،تمثلت في النظرة السيئة للناس بعضهم البعض ،وحالة النبذ التي يتعرض لها المصابون بفيروس كورونا من
بعض أفراد المجتمع ،قد انعكست سلبًا على صحتهم النفسية وعلى صحة من حولهم ،مما يعزز شعورهم بالخجل واالنطواء.
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ب .البعد الثاني :المشكالت النفسية المتمثلة في اضطرابات النوم
جدول رقم ( )8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  Chi-Squareلكل فقرة من فقرات المشكالت السلوكية
المتمثلة في اضطرابات النوم
الوسقققققققققط
الحسابي

القققققققققققوزن
النسبي

االنحقققراف
المعياري

11.4
%

16.9
%

47.6
%

1.148

14.3
%

19.5
%

24.8
%36.4
%

60.6
%

1.371

20.7
%

19.2
%

%16 %24.5

%9.6

14.9
%

28.3
%42.6
%

%7

%16

32.9
%40.2
%

11.4
%

%19

24.5
%40.5
%

%9.9

%19

26.5
%40.5
%

2.38
3.03
2.20

2.08

1

.00
0

متوسط

6

.00
0

ضعيف

1.052
41.6
%

2.31

.00
0

ضعيف

4

.00
0

ضعيف

5

.00
0

ضعيف

.00
0

ضعيف

7
1.102

46.2
%

2.37

2

.00
0

ضعيف

1.096
%44

2.24

3

.00
0

ضعيف

الرتبة

26.2
%39.4
%

2.32

46.4
%

1.158

Pvalue

.1الهالالالوس تطالالاردني لالاليالً
عن مصير من يموت جراء %6.1
فيروس كورونا
.2أجد صالعوبة فالي الالدخول
بالنوم بعد مشاهدتي ألخبالار %5
فيروس كورونا
.3أعالالاني مالالن األرق بسالالبب
19.5
خالالالوفي علالالالى أسالالالرتي مالالالن
%
اإلصابة بفيروس كورونا
.4نالالومي متقطالالع مالالن كثالالرة
تفكيالالالالالالري فالالالالالالي احتماليالالالالالالة %4.7
إصابتي بفيروس كورونا
.5أركز قبل النوم على عدد
الوفي الالالات أكث الالالر م الالالن ع الالالدد
%3.8
المتعالالالالالافين مالالالالالن فيالالالالالروس
كورونا
.6تسالاليطر علالالي الرغبالالة فالالي
النالالوم المسالالتمر هروبالالا ً مالالن
%4.7
س الالالالالماع أخب الالالالالار في الالالالالروس
كورونا
.7أشالالالالالعر بإنهالالالالالاك نتيجالالالالالة
تفكي الالري ط الالوال اللي الالل بم الالا %4.1
سمعته عن فيروس كورونا
المتوسط العام الضطرابات النوم

محايد

مسقققققققتوى
المشققكالت
النفسية

الفقــــــــرة

موافققق موافق
بشدة

غيقققققققققققر غيققققققققققر
موافققققق
موافق
بشدة

44.8
%

1.078

47.4
%

.771

يتضح من بيانات الجدول السابق أن طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة يعانون من المشكالت النفسية المتعلقة
باضطرابات النوم بدرجة ضعيفة؛ حيث جاءت قيمة ( )P-valueللبعد ككل بقيمة ( ،)0.05( >)0.000كما بلغ المتوسط
الحسابي آلراء العينة ( ،)2.37وبوزن نسبي ( ،)%47.4وبانحراف معياري قدره (.)0.771
وتتضح مؤشرات اضطرابات النوم في التالي:
احتلت الفقرة ( )3المرتبة األولى ،حيث إن( )40.2%من عينة البحث يعانون من األرق بدرجة كبيرة ،بسبب
خوفهم على أسرهم من اإلصابة بفيروس كورونا ،بينما أجاب ( )19.2%منهم أنهم يعانون من األرق بدرجة متوسطة،
بسبب خوفهم على أسرهم من اإلصابة بفيروس كورونا ،بينما أجاب ( )22.2%منهم أنهم يعانون من األرق بدرجة ضعيفة،
بسبب خوفهم على أسرهم من اإلصابة بفيروس كورونا بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة(،)3.03
وبوزن نسبي ( ،)%60.6وبانحراف معياري قدره ( ،)1.371وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أنها تنطبق
بدرجة متوسطة ،ويرجع ذلك إل ى أن هذه الجائحة هي األولى من نوعها على كافة األصعدة ،وعابرة للحدود لجميع أنحاء
العالم ،من حيث سرعة انتشارها ،وطرق انتقال العدوى ،وعدد اإلصابات والوفيات ،وإلى اآلن لم يتم إيجاد أي لقاح لهذا
المرض ،والطبيعة الغريبة غير المفهومة لتركيبته من حيث إنه يصيب بعض المخالطين دون اآلخرين ،وهدا يجعل األثر
النفسي عميقا ً لدى الجميع.
واحتلت الفقرة ( )2المرتبة الثانية ،حيث إن( )19.3%من عينة البحث ،يجدون صعوبة بدرجة كبيرة في الدخول
بالنوم بعد مشاهدتهم ألخبار فيروس كورونا ،كما أجاب ( )19.5%منهم بأنهم يجدون صعوبة بدرجة متوسطة في الدخول
بالنوم بعد مشاهدتهم ألخبار فيروس كورونا  ،بينما أجاب ( )61.2%منهم بأنهم يجدون صعوبة بدرجة ضعيفة في الدخول
بالنوم بعد مشاهدتهم ألخبار فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة( ،)2.38وبوزن نسبي (،)47.6%
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وبانحراف معياري قدره ( ،)1.148وك ان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أنها الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة،
ويتضح أن هناك وعيا ً من األفراد بصحتهم النفسية لذلك يقللون من االستماع ألخبار كورونا ،حتى يحافظوا على حالة
الهدوء للدخول في النوم ومزاولة حياتهم الطبيعية.
واحتلت الفقرة ( )1المرتبة الثالثة ،حيث إن( )17.5%من عينة البحث ،أكدوا أن الهالوس تطاردهم ليالً بدرجة كبيرة
عن مصير من يموت جراء فيروس كورونا ،بينما أجاب ( )16%منهم
أنهم أحيانا ً ما تطاردهم الهالوس ليالً عن مصير من يموت جراء فيروس كورونا ،بينما أجاب ( )%65.6منهم أنهم
تطاردهم الهالوس ليالً بدرجة ضعيفة عن مصير من يموت جراء فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك
الفقرة( ،)2.32وبوزن نسبي ( ،)46.4%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.158وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع
البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
واحتلت الفقرة ( )6المرتبة الرابعة ،حيث إن( )16.1%من عينة البحث ،تسيطر عليهم الرغبة بدرجة كبيرة في
النوم المستمر ،هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورونا ،بينما أجاب ( )19%منهم أنه تسيطر عليهم الرغبة بدرجة متوسطة
في النوم المستمر هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورون ،بينما أجاب ( )65%منهم أنه تسيطر عليهم الرغبة بدرجة
ضعيفة في النوم المستمر ،هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورون ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( ،)2.31وبوزن
نسبي ( ،)%46.2وبانحراف معياري قدره ( ،)1.102وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق
بدرجة ضعيفة ،ويتضح أنه توجد نسبة ضعيفة من الطلبة يعانون من اضرابات النوم بسبب الخوف الشديد من فيروس
كوروناـ وقد يرجع ذلك لصدمة إصابة أحد أقاربهم أو معارفهم بالمرض ،وتعرضه للتعب الشديد أو الوفاة ،مما ترك لديهم
خبرة سيئة في أذهانهم.
واحتلت الفقرة ( )7المرتبة الخامسة ،حيث إن ( ) 14%من عينة البحث ،يشعرون بإنهاك بدرجة كبيرة ،نتيجة
التفكير طوال الليل بما سمعوه عن فيروس كورونا ،بينما يشعر( )19%منهم بإنهاك بدرجة متوسطة ،نتيجة التفكير طوال
الليل بما سمعوه عن فيروس كورونا  ،بينما أجاب ( )%67منهم أنهم يشعرون بإنهاك بدرجة ضعيفة ،نتيجة التفكير طوال
الليل بما سمعوه عن فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( ،)2.24وبوزن نسبي ( ،)44.8%وبانحراف
معياري قدره ( ،) 1.078وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة ،ويتضح أن
الطلبة تسودهم حاله كبيرة من قلة االهتمام باالستماع ومتابعة أخبار فيروس كورونا ،مما كان له األثر في قلة إصابتهم
باضطرابات النوم.
واحتلت الفقرة ( )4المرتبة السادسة ،حيث إن ( )14.3%من عينة البحث ،نومهم متقطع بدرجة كبيرة ،من كثرة
تفكيرهم في احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا ،هؤالء يعانون من اضطرابات النوم بدرجة كبيرة ،ولديهم هاجس اإلصابة
بالفيروس ،بينما أجاب ( )14.9%منهم أنهم يعانون من ذلك بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ( ،)70.9%منهم أن نومهم متقطع
بدرجة ضعيفة من كثرة تفكيرهم في احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة (،)2.20
وبوزن نسبي ( ،)%44وبانحراف معياري قدره ( ،)1.096وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة
تنطبق بدرجة ضعيفة ،ويتضح ضعف إحساس الخوف لدى الطلبة من اإلصابة بالفيروس ،وال يؤثر في استقرار وهدوء
نومهم.
واحتلت الفقرة ( )5المرتبة السابعة واألخيرة من فقرات هذا البعد ،حيث إن ( )10.8%من عينة البحث يركزون بدرجة
كبيرة قبل النوم على عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافين من فيروس كورونا ،وهؤالء يعانون من اضطرابات النوم بدرجة
كبيرة ،مما يؤثر على صحتهم النفسية ،بينما أجاب ( )16%منهم يركزون بدرجة متوسطة قبل النوم على عدد الوفيات أكثر
من عدد المتعافين من فيروس كورونا ،بينما أجاب ( )73.1%منهم يركزون بدرجة ضعيفة قبل النوم على عدد الوفيات
أكثر من عدد المتعافين من فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة( )2.08وبوزن نسبي (،)%1.052
وبانحراف معياري قدره ( ،) 1.052وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة،
ويتضح سيادة حالة ضعيفة من اضطرابات النوم بين أفراد مجتمع البحث.
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ج .المشكالت النفسية المتمثلة في اضطرابات األكل
جدول رقم ( )9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  Chi-Squareلكل فقرة من
المتمثلة في اضطرابات األكل
الوسقققققققققققققط
الحسابي

القققققققققققققققوزن
النسبي

االنحققققققراف
المعياري

الرتبة

13.4
%

27.1
%

21.3
%

P- value

.1اسالالالالالالالالالالتهالكنا للمالالالالالالالالالالواد
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.3أؤجل قرار الحمية حتى
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موافققققق
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مسققققققققققتوى
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محايد

غيقققققققققققر
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غيقققققققققققققققققر
موافققققققققققق
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فقرات المشكالت السلوكية
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%
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1
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%

%16
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2

.000
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%7.3
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%
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4
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.000

ضعيف

.000
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن طلبة كلية التربية -بجامعة مصراتة ،يعانون من المشكالت النفسية المتعلقة
باضطرابات األكل بدرجة ضعيفة؛ حيث جاءت قيمة ( )P-valueللبعد ككل بقيمة ( )0.05( >)0.000كما بلغ المتوسط
الحسابي آلراء العينة ( ،)2.48وبوزن نسبي ( ،)%49.6وبانحراف معياري قدره (.)0.681
وتتضح مؤشرات اضطرابات األكل في التالي:
احتلت الفقرة ( )1المرتبة األولى ،حيث إن( )40.5%من عينة البحث ،يؤكدون أن استهالكهم للمواد الغذائية ازداد
الضعف عما كان عليه قبل انتشار كورونا بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )21.3%منهم أن استهالكهم للمواد الغذائية ازداد
الضعف عما كان عليه قبل انتشار كورونا بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ( )38.2%منهم يؤكدون أن استهالكهم للمواد
الغذائية ازداد
الضعف عما كان عليه قبل انتشار كورونا بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة( ،)3.05وبوزن
نسبي ( ،)61%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.227وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق
بدرجة متوسطة ،ويرجع ذلك إلى أن هذه الجائحة هي األولى من نوعها ،ولسرعة انتشارها ولضعف اإلجراءات
االحترازية من قبل الدولة ،وإغالق المحالت أدى إلى خوف البعض من نفاذ المواد الغذائية من األسواق ،مما جعلهم
يشترون كميات كبيرة بهدف التخزين.
واحتلت الفقرة ( )2المرتبة الثانية ،حيث إن( ،)26.8%من عينة البحث ،يشغلون أنفسهم بدرجة كبيرة بصنع العديد
من األكالت ،هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورونا  ،كما أجاب ( ،)19.5%منهم بأنهم يشغلون أنفسهم إلى حد ما بصنع
العديد من األكالت ،هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورون ،بينما أجاب ( ،)54.3%منهم أنهم يشغلون أنفسهم بدرجة
ضعيفة بصنع العديد من األكالت ،هروبا ً من سماع أخبار فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة(،)2.65
وبوزن نسبي ( ،)53%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.252وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة
تنطبق بدرجة متوسطة.
واحتلت الفقرة ( )3المرتبة الثالثة ،حيث إن( ،)21.9%من عينة البحث ،يؤجلون قرار الحمية حتى ينتهي الحظر،
بينما أجاب ( ،) 30.3%منهم أنهم إلى حد ما يؤجلون قرار الحمية حتى ينتهي الحظر ،بينما أجاب ( ،)47.8%منهم أنهم
مستمرون في قرار الحمية حتى ينتهي الحظر ،خوفا ً من زيادة أوزانهم ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة(،)3.64
وبوزن نسبي ( ،)52.8%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.140وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة
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تنطبق بدرجة متوسطة ،أي أن هناك إلى حد ما وعيا ً لدى الطلبة بالمحافظة على أوزانهم خالل فترة الحجر ،حفاظا ً على
صحتهم العامة.
واحتلت الفقرة ( )5المرتبة الرابعة ،حيث إن( )10.2%من عينة البحث ،ليس لديهم رغبة بدرجة كبيرة في الطعام،
بعد سماع أخبار انتشار فيروس كورونا ،وهذا يؤكد أن اضطرابات األكل أصبحت منتشرة بين الناس  ،وأن معدل تواتر
ظهورها في تصاعد مستمر بعد انتشار فيروس كورونا ،كما أجاب ( )16%منهم أنه ليس لديهم رغبة إلى حد ما في الطعام
خاصة بعد سماع أخبار انتشار فيروس كورونا ،بينما أجاب ( )73.8%منهم أنه ليس لديهم رغبة بدرجة ضعيفة في الطعام
خاصة بعد سماع أخبار انتشار فيروس كورونا ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( )2.11وبوزن نسبي (،)42.2%
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.994وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
واحتلت الفقرة ( )7المرتبة الخامسة ،حيث إن ( )9%من عينة البحث ،يتناولون كميات كبيرة جداً من الطعام
خوفا ً من عدم وجود الطعام مرة ثانية ،وتعد هذه الحالة إحدى حاالت اضطرابات األكل ،حيث يشعر الفرد أنه في حاجة
ملحة لتناول كميات كبيرة من الطعام ،أو شعر أنه ال يستطيع التوقف إذا بدأ في تناول الطعام ،بينما أجاب( )12.2%منهم
أنهم يقومون بذلك أحيانا ً ،بينما أجاب ( )%78.7منهم يقومون بذلك بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة
( ،)1.96وبوزن نسبي ( ،)39.2%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.087وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث،
أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
د .المشكالت النفسية المتمثلة في الوسواس القهري
جدول رقم ( )10المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  Chi-Squareلكل فقرة من فقرات المشكالت السلوكية
المتمثلة في الوسواس القهري
الوسقققققققققققققط
الحسابي

القققققققققققققققوزن
النسبي

االنحققققققراف
المعياري

الرتبة

www.ijherjournal.com

P- value

.1تس الالالاليطر عل الالالالي فك الالالالرة
لم الالاذا ن الالتعلم رغ الالم نس الالب
%7.3
الوفيالالالالات المرتفعالالالالة مالالالالن
كورونا
.2تنت الالالالالالالالالابني فك الالالالالالالالالرة أن
22.2
فيالالالالروس كورونالالالالا لعبالالالالة
%
سياسية
.3يج الالالب تعق الالاليم المنطق الالالة
التالالي أقالاليم فيهالالا أشالالعر أن 11.1
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن طلبة كلية التربية بجامعة مصراتة يعانون من المشكالت النفسية المتعلقة
بالوسواس القهري بدرجة متوسطة؛ حيث جاءت قيمة ( )P- valueللبعد ككل بقيمة ( )0.05( >)0.000كما بلغ المتوسط
الحسابي آلراء العينة ( ،)2.60وبوزن نسبي ( ،)%52وبانحراف معياري قدره (.)0.606
وتتضح مؤشرات الوسواس القهري في التالي:
احتلت الفقرة ( )2المرتبة األولى حيث إن ( )43.8%من عينة البحث ،تنتابهم فكرة أن فيروس كورونا لعبة سياسية
بدرجة كبيرة ،بينما أجاب ( )27.4%منهم أن فيروس كورونا لعبة سياسية بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ( )28.9%منهم أن
فيروس كورونا لعبة سياسية بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( )3.25وبوزن نسبي (،)%65
وبانحراف معياري قدره ( ،)1.297وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.
ويرجع ذلك إلى حالة عدم االستقرار السياسي التي تمر بها البالد وعدم الثقة في الحكومات المتتالية على البالد،
والقصور من قبل الدولة في التصرف بالميزانيات المرصودة لمجابهة فيروس كورونا ،دون وضوح نتائج ملموسة لمواجهة
الفيروس ،وضياع الميزانيات في جوانب أخرى غير واضحة للعيان ،مما أثار الشكوك حول اعتقاد البعض أن فيروس
كورونا لعبة سياسية ،وربما لديهم حالة اإلنكار الكامل لوجود الفيروس من األصل ،مما ينتج عنه في النهاية نسج أساطير
غير حقيقية وغير علمية حول نشأة الفيروس ،وطريقة انتشاره ووجوده في الحقيقة.
واحتلت الفقرة ( )4المرتبة الثانية ،حيث إن( )33.5%من عينة البحث ،يعتقدون أن فكرة استخدام المنصات
التعليمية لنقل المحاضرات لن تفيد بدرجة كبيرة ،كما أجاب ( )28.9%منهم أن فكرة استخدام المنصات التعليمية لنقل
المحاضرات قد تفيد إلى حد ما ،بينما أجاب
( )% 37.6منهم أن فكرة استخدام المنصات التعليمية لنقل المحاضرات تفيد بدرجة كبيرة ،وقد بلغ المتوسط
الحسابي لتلك الفقرة( )2.97وبوزن نسبي ( ،)59.4%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.152وكان االتجاه العام لهذه الفقرة
في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،ويتضح أن هناك درجة متوسطة من وسواس التفكير ،وهو عبارة عن
سلسلة من األفكار االحترازية المتصلة ،وتتصل إحداها على األقل بأحداث مستقبلية.
واحتلت الفقرة ( )3المرتبة الثالثة ،حيث إن ( )32.7%من عينة البحث ،يؤكدون أنه يجب تعقيم المنطقة التي يقيمون
فيها ويشعرون أن الفيروس منتشر في مناطقهم بدرجة كبيرة بينما أجاب ( )%28.6منهم أنه يجب إلى حد ما تعقيم المنطقة
التي يقيمون فيها ويشعرون أن الفيروس منتشر في مناطقهم ،إلى حد ما ،بينما أجاب ( )38.8%منهم بدرجة ضعيفة أنه
يجب تعقيم المنطقة التي يقيمون فيها ويشعرون أن الفيروس منتشر في مناطقهم  ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة
( )2.94وبوزن نسبي ( ،)58.8%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.174وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو
أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة ،أي أنه إلى حد ما ينزعج هؤالء المصابون بالوسواس القهري بما يعتقدون بأنه ملوث ،و
هي أكثر أنواع األفعال القهرية انتشارا ً  ،حيث يوسوس الفرد حول أمور تتعلق بالتلوث من الجراثيم ،مما يجعلهم يعقمون
أنفسهم ومنازلهم بطريقة مستمرة ومتكررة على مدار اليوم ،ويبحثون عن تعقيم منطقتهم حتى يشعروا بالراحة النفسية.
واحتلت الفقرة ( )5المرتبة الرابعة ،حيث إن ( )23.9%من عينة البحث ،يقومون باالطمئنان على كميات المنظفات
في منازلهم عشرات المرات يومياً ،كما أجاب ( )18.7%منهم أنهم يقومون بذلك بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ()57.5%
منهم أنهم يقومون بذلك بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( )2.56وبوزن نسبي ( ،)51.2%وبانحراف
معياري قدره ( ،)1.183وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
ويتضح أن القليل من الطلبة يعانون من وسواس المراجعة وعادة ما تكون لدى األفراد الذين يقومون بطقوس
المراجعة مشاعر مضطربة حول عدم إتمامهم للعمل على أكمل وجه ،حيث يقومون بمراجعة األعمال التي أدوها،
ويصابون بالقلق إذا لم يفعلوا ذلك ،وعادة ما يقومون بهذه الطقوس لمنع حدوث أي نكبات أو أذى قد يلحق بهم أو باآلخرين،
وترتبط هذه األفكار القهرية بشكل مباشر لديهم بوساوس الخوف لديهم من اإلصابة بالفيروس.
واحتلت لفقرة ( )1المرتبة الخامسة ،حيث إن ( )21%من عينة البحث ،تسيطر عليهم فكرة لماذا نتعلم رغم نسب
الوفيات المرتفعة من كورونا ،بينما ( )21%منهم تسيطر عليهم هذه الفكرة بدرجة متوسطة ،بينما أجاب ( )58.1%منهم
أنه تسيطر عليهم هذه الفكرة بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( )2.45وبوزن نسبي (،)49%
وبانحراف معياري قدره ( ،)1.213وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
ويتضح أن لدى البعض اقتحام ألفكار أو اندفاعات أو صور ذهنية متكررة ومستمرة وتسبب لهم القلق والشعور بالكرب
والضغوط ،ال تتمحور هذه األفكار حول مشكالت حياتية حقيقية ألنها في أذهانهم فقط.
واحتلت الفقرة ( )6المرتبة السادسة ،حيث إن ( )9.1%من عينة البحث ،ينزلون على السلم مرات ،وال يستطيعون
استكمال مشوارهم خوفا ً من العدوى ،بينما أجاب ( )16.3%منهم أنهم يعانون من ذلك بدرجة متوسطة ،بينما أجاب
( ) 74.7%منهم أنهم يعانون من ذلك بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ( )2.10وبوزن نسبي (،)42%
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.918وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث ،أن الفقرة تنطبق بدرجة ضعيفة.
ويتضح أن القليل من الطلبة يقومون بسلوكيات متكررة أو أفعال متكررة ،استجابة لوسواس أو إتباعا ً لقواعد قاموا
بإحداثها ويتوجب عليهم أن يطبقوها .وتهدف هذه السلوكيات إلى منع وقوع كرب أو مصيبة لهم أو ألحد أفراد أسرتهم.
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واحتلت الفقرة ( )7المرتبة السابعة واألخيرة من فقرات هذا البعد ،حيث إن ( )9.8%من عينة البحث ،يؤكدون
بدرجة كبيرة أن فيروس كورونا سيقتل الجميع عندما نواصل حياتنا ،بينما أجاب ( )%14.9منهم أنهم يعتقدون بذلك بدرجة
متوسطة ،بينما أجاب ( ) 75.5%منهم أنهم يعتقدون بذلك بدرجة ضعيفة ،وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة ()1.87
وبوزن نسبي ( ،)37.4%وبانحراف معياري قدره ( ،)1.120وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة
تنطبق بدرجة ضعيفة جداً ،ويتضح ارتفاع الوازع الديني لدى الطلبة ،وإيمانهم بأن لكل أجل كتاب.
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