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 البحث : مستخلص 

ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى طبيعة بعض المشكالت النفسية )الوحدة النفسية 
اضطرابات  –اضطرابات األكؿ  –الضجر  –الوساوس القيرية  –االكتئاب والكدر النفسي  –

 Covied-19المترتبة عمى جائحة فيروس كورونا المستجد  المخاوؼ االجتماعية( –النـو 
، لموصوؿ إلى نتائج الجامعات المصرية )الحكومية واألىمية( طالبمف  =;<لدى عينة بمغت 

البحث تـ استخداـ مقياس لممشكالت النفسية لدى طالب الجامعة، واعتمد الباحثاف عمى 
المشكالت النفسية التي  أكثرالمنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت النتائج إلى أف الضجر مف 

يا طالب الجامعة في التوقيت الحالي، كما يعاني طالب الجامعة بدرجة متوسطة مف يعاني من
المشكالت النفسية األخرى، كما توصؿ البحث إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا في المشكالت 
النفسية يعزى لمتغيري النوع والعمر الزمني، وال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا يعزى لمتغير البيئة، 

 التوصيات. ولمبحث مجموعة مف
فيروس كورونا المستجد  –طالب الجامعة  –المشكالت النفسية  الكلمات المفتاحٌة:

Covied-19 
Psychological problems caused by Coronavirus Covied -19 

among a sample of university students in Egypt 
   Prof, Amal Ibrahim Al-Fiqi                   Dr, Mohammad Kamal Aboel-Fetouh  

Mental Health Dep – Faculty of Edu – Benha University – Egypt   

Abstract : 
The aim of the current research is to identify the nature of some psychological 

problems caused by Coronavirus Covied -19 among a sample of 746 students 

from Egyptian universities. (Governmental and private), to reach the results of 

the research, a measure of psychological problems was used by university 

students, and the researchers relied on the descriptive analytical approach, and 

the results concluded that boredom is one of the most psychological problems 

experienced by university students at the current time, as university students 

suffer with Jerk medium of other psychological problems, as research 

concluded there is a statistically significant difference in the psychological 

problems due to the variables of gender, age, and there is no statistically 

significant difference was due to the variable environment, and to search a set 

of recommendations. 

KeyWords :Psychological problems- university students in Egypt - 

Coronavirus Covied -19 -  
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 مقدمة البحث :

 Hubeiعاصمة مقاطعة ىوبي  Wuhan "وىافي"ظير في مدينة  2019في نيايات 
، مما COVID-19 (Chan et al.,2020)رونا المستجد و ما يعرؼ بفيروس كالصينية 

رة . فاألزمة ىي نقطة تحوؿ وحالة متوتCrisisدفع العالـ بأسره بوصؼ ذلؾ باألزمة 
حالة تطورية يحدث فييا انفصاـ يعمف االنتقاؿ و وضع أو فترة حرجة وخطرة  وىيلالنتقاؿ، 

كورونا المستجد لقد أدت جائحة الفيروس التاجي . (2014)المرعوؿ، الحتمي إلى حالة أخرى
إلى تعرض كافة فئات المجتمعات لتغيير غير مسبوؽ في فترة زمنية قصيرة، تغيًرا طرأ قيًرا 

ر عمى أنظمة الرعاية الصحية في جميع حياتيـ، فدمر اقتصاد العديد مف الدوؿ، وأثً  عمى نمط
كورونا دوؿ العالـ، ومنع التنقالت وأوقؼ رحالت الطيراف، وبات العالـ أسيًرا لفيروس 

(Viswanath&Monga,2020) . سكاف العالـ  معظـما تـ فرضو عمى أيًضا وعزز ذلؾ
لي الصارمة، والقيود المفروضة عمى السفر، والفحص مف إجراءات الحجر الصحي المنز 

والمراقبة المستمرة، ويضاؼ إلييا ذلؾ القدر الكبير مف المعمومات الخاطئة المنتشرة في 
واألرقاـ المخيفة والمرعبة التي تتناقميا (، Banerjee,2020) وسائؿ التواصؿ االجتماعي

مف أعداد ميولة لإلصابات  دار الساعةعمى م وسائؿ اإلعالـ المحمية والعالمية المختمفة
، فأصبح الناس يعيشوف حالة مف اليمع والقمؽ وفيات بسبب فيروس كورونا المستجدوال

عمى نطاؽ واسع ربما لـ تشيده البشرية مف قبؿ عمى األقؿ منذ فترة ليست بقصيرة  والتوتر
(Velavan&Meyer,2020) المتجسد في ، ناىيؾ عف الشعور باالغتراب، والكدر النفسي

األعراض االكتئابية، بؿ وحالة مف الضجر بوجو عاـ، فقد تتطور الحًقا لتصبح في بعض 
 .(Zhai&Du,2020) األوقات أعراًضا حادة

وىنا يمكف اإلشارة إلى أف طالب الجامعة عندما يتعرضوف  بشكؿ مستمر لمضغط 
حالة تعد أسوأ  ، وىي(Dong&Bouey,2020النفسي فيذا يجعميـ في حالة مف اإلجياد )

كبيرة فورية وضارة، ولو تركت ىذه  أثارحالة مف حاالت االستجابة لمضغط النفسي، وليا 
نفسي، فإف العواقب المحتممة طويمة األجؿ يمكف أف تكوف أكبر مف ذلؾ،  إرشادالحالة دوف 

أصبح الشغؿ الشاغؿ لمجميع وخاصة طالب  كورونا المستجدفمنذ بداية أزمة فيروس 
ة بجميورية مصر العربية متابعة النشرات اإلخبارية وانتظار أعداد اإلصابات والوفيات الجامع

اليومية الناجمة عف ىذا الفيروس المعيف، وأصبحت المشاىد المؤلمة التي نطالعيا في كثير 
يطاليا وفرنسا وأسبانيا ... الخ، عنواًنا دائًما لألحاديث بينيـ، جميع تمؾ  مف الدوؿ كأمريكا وا 
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حداث الصاخبة كانت دافًعا لمباحثاف إلجراء ىذا البحث كمحاولة لتقصي المشكالت النفسية األ
، بغية رصد مستجد لدى طالب الجامعات المصريةالمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا ال

الواقع الفعمي وتقديـ مجموعة مف التوصيات واآلليات التي يمكف إتباعيا لمحد مف ىذه اآلثار 
ا مف خالؿ تطوير برامج إرشادية وعالجية نفسية مالئمة، ومف ىذا المنطمؽ تظير قبؿ تفاقمي

 أىمية وقيمة البحث الحالي.

 مشكلة البحث :

ومع بدء الحظر المنزلي  ،@948 فيروس كورونا المستجد في نيايات منذ ظيور
لصينية اإلجباري لممواطنيف الصينييف، ومع ارتفاع معدالت اإلصابة والوفاة في "يوىاف" ا

عمى الفور بتدشيف خطوط ساخنة  2020يناير  26وغيرىا، بادرت وزارة الصحة الصينية في 
لإلرشاد النفسي وخدمات الصحة النفسية لممواطنيف، وأكدت آنذاؾ عمى أف الشعب الصيني 

ىذا الوباء سوؼ يعيش العديد مف الضغوط النفسية وسوؼ يخبروف وبقوة مشاعر  جراء
كتئاب، وأنماًطا مختمفة مف المشكالت النفسية التي تحتاج لخدمات الدعـ القمؽ والتوتر واال 
ىذا ومف المؤكد أف طالب  .(COVID-19 Resource Centre,2020النفسي الفوري )

عات المصرية في عصر الفيروس التاجي كورونا المستجد قد ناليـ مف الصعاب ما ناؿ مالجا
 -ودوف استعداد مسبؽ  -ولي، فقد وجدوا أنفسيـ غيرىـ مف كافة فئات المجتمع المحمي والد

وجًيا لوجو أماـ ما يعرؼ بالتعميـ اإللكتروني، فقد تجاوز التعميـ عف بعد مع انتشار فيروس 
الكورونا المستجد المؤسسات التربوية ليمثؿ ظاىرة اجتماعية عمى كافة المستويات المحمية 

البشري أجمع، شاغال الفكر الجمعي لمعامة والعالمية ، لقد أصبح قمًقا مشترًكا لممجتمع 
بدوف  -كما وجدوا أنفسيـ  .(2020والخاصة )الميمي واسماعيؿ وأبو ناصر والقحطاف ،

أماـ تعميؽ الدراسة، وتشتت ذىني بشأف معدالتيـ األكاديمية وتخرجيـ مف  -سابؽ إنذار 
جراء االختبارات بصورتيا الجامعة، وقمؽ مستمر بشأف مدى إمكانية العودة لمقاعد الكميات وا  

ليس ىذا فحسب، بؿ وجدوا أنفسيـ مجبوريف  .(Chen et al.,2020التقميدية مف عدمو )
 Yang etعمى القياـ بتدابير العزلة الصارمة محاربيف عدًوا غير معمـو بالنسبة ليـ )

al.,2020 ا (، وغير ذلؾ، فيناؾ كثير مف طالب الجامعة فقدوا عمميـ المؤقت والذي كانو
يستثمروه لتمبية احتياجاتيـ الشخصية، وبعضيـ اآلخر بات أسيًرا لمشاعر الخوؼ المتعمقة 
باحتمالية أف يكوف ىو السبب في نقؿ العدوى ألفراد أسرتو، وجميعيـ تـ حرمانيـ مف التنزه 



 ................................. Covied- 19 لى جائحة فيروس كـورونا المستجدالمشكالت النفسية المترتبة ع

- 84<8 - 

لقد  مع الرفاؽ وتـ إجبارىـ عمى المكوث في المنزؿ خاصة مع بدء حظر التجواؿ المسائي.
اث الفيروس التاجي كورونا المستجد مادة خصبة لجميع القنوات التمفزيونية، باتت أحد

اإلخبارية منيا والدرامية، وباتت عنواًنا دائًما في كافة وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وأصبحت 
نة بيئة خصبة النتشارىا اإلشاعة تنطمؽ بينيـ بسرعة رىيبة لمغاية، وباتت الظروؼ الراى

ف مقدمات، أصبح طالب الجامعة شأنيـ شأف باقي فئات المجتمع أماـ فجأة وبدو. ورواجيا
مستقبؿ غامض ومجيوؿ، وأحداث عالمية متصاعدة الوتيرة قد تؤثر عمى االقتصاد العالمي 
بأكممو، مما قد ينذر بأنيـ مف سيدفع الثمف الحًقا، وىذا قد يعني ليـ خوًفا حقيقًيا مف 

ت عارمة، وكيؼ ال ؟ وىذا ىو الرئيس األمريكي يقوؿ مستقبؿ باتت مؤشراتو تدؿ عمى صعوبا
لمواطنيو توقعوا األسوأ فيما ىو قادـ، ورئيس وزراء بريطانيا يصرح لالنجميز "سوؼ تفقدوف 

  .أحبابكـ عما قريب"
وال شؾ في أف طالب الجامعة ىـ أكثر الفئات االجتماعية تفاعاًل وتأثًرا بالحراؾ 

(، واالىتماـ 2016دية والثقافية والسياسية في أي )عػػػمي،واألحداث االجتماعية واالقتصا
برصد ما يواجييـ مف مشكالت حياتية مف واقع وجية نظرىـ الخاصة ورؤيتيـ ليا ومواقفيـ 
إزائيا ومدى تأثرىـ في جميع المجاالت ىو السبيؿ إلى التعرؼ عمى حاجاتيـ النفسية 

( إلى أف Chong et al.,2004)دراسة وبالتالي العمؿ عمى إشباعيا. فقد أشارت نتائج 
انتشار فيروس متالزمة االلتياب التنفسي الحاد )سارس( إباف ظيوره في الصيف في نوفمبر 

( عمى سبيؿ المثاؿ، قد ترتب عميو العديد مف اآلثار النفسية الوخيمة لدى فئة 2002)
دية باإلضافة إلى الشباب والمتمثمة في الخوؼ والقمؽ واالكتئاب واألمراض النفسية الجس

الكثير مف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والتي استمرت أثارىا بشكؿ عميؽ لفترات طويمة 
لدى كافة أفراد المجتمع مف مراىقيف وشباب وحتى كبار السف مما أدى بيـ لمعديد مف 

ا إثارتيصياغة مشكمة البحث الحالي في تحديد أو ولذلؾ، يمكف  .المشكالت واألزمات النفسية
 : لعدد مف األسئمة البحثية التي تسعى لإلجابة عنيا، وىي

ما طبيعة المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة في مصر والمترتبة عمى  -8
 جائحة فيروس كػورونا المستجد ؟.

ما أىـ المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة في مصر والمترتبة عمى   -9
 ا المستجد ؟. جائحة فيروس كػورون
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عمى المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة  يؤثر متغير النوعإلى أي مدى   -:
 في مصر والمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد ؟. 

عمى المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة  يؤثر متغير العمرإلى أي مدى  -;
 كػورونا المستجد ؟. في مصر والمترتبة عمى جائحة فيروس

عمى المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة  يؤثر متغير البيئةإلى أي مدى  ->
 في مصر والمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد ؟.

 أهداف البحث :
 البحث الحالً إلى : ٌهدف

مصر والمترتبة المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة في أىـ  التعرؼ عمى -8
 وطبيعة ىذه المشكالت. عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد

التعرؼ عمى طبيعة الفروؽ في المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة في  -9
مصر والمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد طبًقا لمتغيرات )النوع والعمر 

 والبيئة(.

 أهمٌة البحث :
 البحث الحالً فً :تكمن أهمٌة 

تناوؿ البحث طالب الجامعة لرصد المشكالت النفسية التي يعانوف منيا  األهمٌة النظرٌة: -1
ندرة في الدراسات العربية ذات العالقة  - فشي جائحة فيروس كػورونا المستجدكنتيجة لت

 برصد المشكالت النفسية لدى طالب الجامعة المترتبة عمى جائحة فيروس كورونا.
التوصؿ لمجموعة مف التوصيات المنبثقة مف دراسة عممية بغية  :األهمٌة التطبٌقٌة-2

الجامعة في  وطالبات مف حدة المشكالت النفسية التي ربما منيا طالبالتقميؿ المساىمة في 
 مصر كنتيجة محتممة لتفشي جائحة فيروس كػورونا المستجد.
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 : البحثمصطلحات 
 : التالٌة المصطلحاتالبحث الحالً  ٌتبنى

مجموعة متنوعة مف السموكيات :  Psychological Problems المشكالت النفسٌة .1
المرتبطة بالجوانب النفسية التي تعيؽ اإلنساف عف الحياة بصورة طبيعية ، وتؤدي بو 
إلى الشعور بالحيرة والغموض والحاجة الممحة لمتفسير والتوضيح ، ومنيا ؛ الكػػػػػدر 

قيري، الوحدة النفسية، المخاوؼ االجتماعية، الضجر، اضطرابات النفسي، الوسواس ال
، واضطرابات األكؿا جرائًيا : ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص )الباحثاف( لنـو ، وا 

في ىذه الدراسة عمى مقياس "المشكالت النفسية المترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا 
 الباحثاف ليذا الغرض. المستجد لدى طالب الجامعة بمصر" والذي أعده

ذلؾ الفيروس الذي ينتمى إلى فيروسات  : Covied -19 فٌروس كـورونا المستجد .2
الكورونا المعروفة والتي قد تسبب المرض لإلنساف والحيواف، والذي وصفتو منظمة 
الصحة العالمية بالجائحة، والذي ظير مؤخًرا في مدينة يوىاف الصينية في نيايات 

راضو المرضية في الحمى واإلرىاؽ والسعاؿ الجاؼ واآلالـ ، حيث ، وتتجمى أع2019
ينتقؿ ىذا الفيروس إلى اإلنساف عف طريؽ القطيرات الصغيرة التي تتناثر مف األنؼ أو 
الفيـ عندما يسعؿ الشخص المصاب بو أو يعطس، كما يمكف أف ينتقؿ الفيروس 

رات المتناثرة عمى األسطح لإلنساف مسببًا لو تمؾ الحالة المرضية مف خالؿ القطي
 (.WHO,2020المحيطة بالشخص )

 محددات البحث :
 ٌتحدد البحث الحالً فً ضوء ما ٌلً : 

في : متغيرات مستقمة وىي المشكالت النفسية التالية: )االكتئاب  تتمثؿ :متغٌراته -1
، والكػػػػػدر النفسي، الوسواس القيري، الوحدة النفسية، المخاوؼ االجتماعية، الضجر

اضطرابات النوـ، واضطرابات األكؿ(، ومتغيرات ديموغرافية وتتمثؿ في: )النوع، البيئة، 
 العمر(. 

 . 2020إبريؿ  10مارس إلى  20تـ خالؿ الفترة مف  :هــزمـن -2
  الجامعات بجميورية مصر العربية.  ه:ــمـكان -3
 . بمصر )الحكومية واألىمية( اتالجامع طالًبا وطالبًة مف( =;<) :هـعٌنـت -4
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 مقياس المشكالت النفسية المترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا لدى طالب :أدواتـه -5
 الجامعة بمصر / إعداد الباحثاف. وطالبات

 : ودراسات سابقة ريــــار نظــــإط

مما ال شؾ فيو أف طالب الجامعات المصرية يعيشوف ظرًفا استثنائًيا ىذه األياـ 
، واالكتفاء تجد، كتعميؽ الدراسة لحيف إشعار آخرًبا لجائحة فيروس كورونا المسمصاح

، وكثير مف التساؤالت مر لـ يتدرب عميو كثير مف الطالببالدراسة عبر االنترنت وىذا أ
؛ ىؿ سيتـ تأجيؿ الفصؿ الدراسي؟  أـ بينيـ منيايتداولوىا عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

لعزؿ المنزلي وحظر التجواؿ، كؿ ذلؾ ، ناىيؾ عف امصير كؿ منا ؟سيتـ إلغائو؟ أـ ما ىو 
د حالة مف عدـ التوازف النفسي ناتجة مف الصراع بيف الوضع القائـ شكؿ ضغًطا عمييـ، وولً 

والمطالب البيئية واالستجابة المناسبة ليذه المطالب، فالبعض استطاع أف يجد أساليب 
عالء مشاعره السمبية كالرسـ أو  و تفعيؿ مواىبوبممارسة الرياضة أ مناسبة إلشباع مطالبة وا 
ر مشاعره النفسية السمبية وبات أسير التفكير الموسيقى وغيرىا، وبعض آخر جمس يجتً 

السمبي فبدا عميو بوادر المشكالت النفسية، ويدعـ ذلؾ ما أشارت إليو الجمعية األمريكية 
إلى كثير لمطب النفسي عمى أف التعرض لمضغوط واإلجياد النفسي والمرور باألزمات يقود 

 Psychologicalعرؼ المشكالت النفسية ىذا وت (.APA,2013مف المشكالت النفسية )
Problems  عمى أنيا مشكالت قد يعاني منيا الفرد في حياتو اليومية ال تصؿ إلى درجة

المرض النفسي، ويجب االىتماـ بحؿ وعالج ىذه المشكالت قبؿ أف يستفحؿ أمرىا وتتطور 
ربما ذىاف أو عمى األقؿ حتى ال تحوؿ دوف النمو السوي ودوف تحقيؽ  الحالة إلى عصاب أو

(، وىي السموؾ المنحرؼ عف المعيار االجتماعي النسبي، 2005الصحة النفسية )زىراف،
فمصطمح المشكالت النفسية يتضمف  .(2014والذي يحدد بتكرار أو بكثافة حدوثو )ساسػي،
تعد غير متكيفة أو منحرفة، أو شاذة عف ما ىو  أنماطًا واسعة ومختمفة مف السموكيات التي

مألوؼ مف الفرد الذي يقوـ بو بنسبة إلى عمره، وما ىو متوقع منو في موقؼ معيف، حيث 
، وىي (Pilgrim, 2015توافؽ الفرد مع نفسو ومع بيئتو )ترجع في المقاـ األوؿ إلى سوء 

آثارىا عمى الفرد وتسبب لو  تمؾ المشكالت التي تتعمؽ بالنفس وانفعاالتيا، وقد تنعكس
اضطرابات انفعالية تختمؼ شدتيا وحدتيا باختالؼ حدة المشكالت واختالؼ طبيعتيا، وتأخذ 
العديد مف األشكاؿ والصور منيا؛ عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية واإلىماؿ والعصبية 
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جوانب ( ، وىى مجموعة متنوعة مف السموكيات المرتبطة بال2016وضعؼ اإلرادة )عمي،
النفسية التي تعيؽ اإلنساف عف الحياة بصورة طبيعية ، وعدـ تحقيؽ أىدافو، وتؤدي بو إلى 

؛ الوحدة ، ومنياالشعور بعدـ الرضا والحيرة والغموض والحاجة الممحة لمتفسير والتوضيح 
 النفسية، اضطرابات النوـ، واضطرابات األكؿ، والكػػػػػدر النفسي، والضجر، الوسواس القيري،

المخاوؼ االجتماعية. وطبًقا لمنظمة الصحة العالمية تعتبر المشكالت النفسية واحدة مف و 
األسباب الرئيسة لكثير مف الصعوبات واإلعاقات التي يعيشيا األفراد في مختمؼ دوؿ العالـ 

(WHO,2002 كما أف معدالت انتشار المشكالت النفسية المختمفة بوجو عاـ تتراوح ما ،)
% مف إجمالي سكاف العالـ وأف معدؿ االنتشار السنوي ليذه 34.40إلى % 15.30بيف 

 Low et% )26.30% وفي اإلناث ما يقرب مف 9.6المشكالت لدى الذكور يبمغ 
al.,2012 وتعزى ىذه األرقاـ إلى ارتفاع معدالت أحدث الحياة المجيدة والمتالحقة والتي ،)

تأثير حتمي عمى الشعور بالصحة النفسية تؤثر بطبيعتيا عمى مختمؼ جوانب الحياة وليا 
ويعد ، March et el.2017 )وتمعب دوًرا بارزًا في العديد مف االضطرابات النفسية )

مف المشكالت النفسية األكثر شيوًعا ومف أعظـ  Lonelinessالشعور بالوحدة النفسية 
اف وليس نابًعا مف المشاعر اإلنسانية المريرة، وىو شعور قاس إذا كاف مفروًضا عمى اإلنس

رضا وقبوؿ، وىو شعور ذاتي قد يشعر بو الفرد وىو وسط زحاـ أو حشد مف الناس، وحيث 
تشغمو أفكاره وىمومو عف االنخراط معيـ انخراًطا عاطفًيا ولذلؾ فيو شعور مؤلـ 

(، ولـ يكف مفيـو الوحدة النفسية فيما مضى مف المفاىيـ التي درست بشكؿ 2010)عبيد،
المفاىيـ األخرى كالكآبة واالنطواء والعزلة وغيرىا، بؿ كاف يعد نتاج ليذه مستقؿ عف 

المفاىيـ، غير أف وجيات النظر المتتالية والمختمفة لكثير مف الميتميف بمجاؿ الصحة 
النفسية فيما بعد أكدت عمى أف الوحدة النفسية مفيوـ مستقؿ ولو أسبابو وأبعاده وأنواعو 

الوحدة النفسية عمى أنيا شعور الفرد بافتقاد التقبؿ والحب مف (، وُتعرؼ 2002)الزبيدي،
جانب اآلخريف، بحيث يترتب عمى ذلؾ حرماف الفرد مف أىمية االنخراط في عالقات مشبعة مع 
أي مف األشخاص وموضوعات الوسط الذي يعيش فيو ويمارس دوره مف خاللو، وىي 

عد بينو وبيف أشخاص الوسط المحيط إحساس الفرد بالضجر وبوجود فجوة نفسية عميقة تبا
بو، وتتضمف العديد مف األعراض كاإلحساس بالممؿ واإلجياد العاـ واالستغراؽ في أحالـ 
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(، وتقـو عمى فقداف األمؿ والشعور باليأس واإلحباط والقمؽ المرتفع 1988اليقظة )قشقوش،
 . Eric,2018)والضغط النفسي )

محياة وال يمكف مجافاتو، فيو وظيفة طبيعية وجدير بالذكر أف النـو مطمب ضروري ل
وجانب حيوي يؤدي العديد مف الوظائؼ ، والحرماف مف النـو لفترات طويمة يؤدي إلى تفكؾ 
األنا وشيوع اليالوس والضالالت وتدىور الوعي واضطراب السموؾ وضعؼ القدرة عمى العمؿ 

(، وعميو تعرؼ 2013لغني،وسرعة االستثارة والغضب وغيـو البصر والنسياف )خضر وعبدا
عمى أنيا تمؾ الصعوبات التي تؤدي إلى االختالؿ  Sleep Disordersاضطرابات النـو 

، وىي إما أف تظير في شذوذ النـو والذي يضـ اضطرابات النوـ  الكمي أو الكيفي في النـو
ذوذ النوـ داخمية المنشأ، واضطرابات النـو خارجية المنشأ، واضطرابات اإليقاع اليومي، أو ش

الذي يشتمؿ عمى اضطرابات االستثارة واضطرابات التحوؿ مف النـو / اليقظة، واضطرابات 
وتعد اضطرابات ، (2016الحركة السريعة لمعينيف، واضطرابات شذوذ النـو األخرى )دعبس،

النـو مف أشير االضطرابات النفسية والعضوية في العصر الحديث، ومف أكثر االضطرابات 
حيث تقدر نسبة الذيف يعانوف مف ىذه االضطرابات بصفة مزمنة والتي تزيد فيو فترة  انتشاًرا

االضطراب عف شير حوالي ثمث سكاف العالـ فضال عف االضطراب العابر لمنوـ 
(، وتشتمؿ اضطرابات النوـ عمى العديد مف األنماط المختمفة والتي تتمثؿ في 2010)عبدوني،

، والنـو القيري، والنـو المفرط )النعاس المفرط في أوقات األرؽ، وتوقؼ التنفس أثناء ال نـو
، والرعب الميمي )  (.APA,2019غير مناسبة(، واختالؿ دورة النوـ، والمشي أثناء النـو

ويقصد بيا وجود اتجاىات وسموكيات مشوىة نحو  Eating Disordersواضطرابات األكؿ 
استخداـ لألكؿ يحدث بصورة قيرية بغرض (، وىي سوء 2015األكؿ والوزف والبدانة )قنديؿ،

تحقيؽ نوع مف التوازف النفسي المرغوب، والعرضاف األساسياف في اضطرابات األكؿ ىما : 
فقداف الشيية العصبي )األنوركسيا العصبية(، وفرط الشيية العصبية )البوليميا العصبية( 

كميات كبيرة بحيث تؤدي (، كما تعرؼ بأنيا األكؿ في فترات متقطعة وب2001)عبدالموجود،
 DSM-IV-TR(، وقد تـ تصنيفيا وتعريفيا في الػػػ ػ2010لحدوث حالة مف الحزف )النوبي،

، الشره العصبي Anorexia Nervosaعمى النحو التالي: فقداف الشيية العصبي 
Bulimia Nervosa واضطرابات أخرى لألكؿ غير محددة ،Eating Disorders Not 

Otherwise (APA,2000 وتدور أسباب اضطرابات األكؿ حوؿ العوامؿ النفسية ،)
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والعقمية كاالضطرابات التحولية والوسواس القيري والرىاب االجتماعي واالكتئاب وضغوط 
كما تحتؿ اضطرابات النـو واضطرابات الشره (، 2018الحياة اليومية المختمفة )النوبي،

الت النفسية التي يعاني منيا المراىقيف العصبي لألكؿ مكانة متقدمة في قائمة أكثر المشك
 (.Yazdi et al.,2018والشباب )
تتصؼ  التيإلى حد كبير عمى أنو حالة مف المعاناة النفسية  النفسيوُيعرؼ الكدر   

بأعراض االكتئاب )عمى سبيؿ المثاؿ، فقداف االىتماـ؛ الحزف؛ اليأس( والقمؽ )عمى سبيؿ 
وقد ترتبط ىذه األعراض بأعراض جسمية )مثؿ األرؽ المثاؿ،األرؽ؛ الشعور بالتوتر(، 

 ,vost    -                                والصداع ونقص الطاقة( )
والشعور بفقداف  ،والغضب ،والخوؼ ،ومف أعراضو ؛ الحزف، واليأس، 105 ,2012

االنسحاب و  ،المخاوؼ المتعمقة باألدوار االجتماعية ،والقمؽ ،واليمع ،واالكتئاب ،السيطرة
 ,Ridner) واضطرابات اليضـ، والصداع ،بالتوتر روالشعو  ،واألرؽ ،النسياف االجتماعي،

وىذه األعراض الناتجة عف التعرض لحدث مرىؽ ييدد الصحة الجسمية أو العقمية (، 2004
مع عدـ القدرة عمى التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع ىذا الضغط واالضطراب العاطفي الناتج عف ىذه 

لدى بعض الفئات  النفسييرتفع الكدر ، ىذا و  (Horwitz, 2007)الفعاؿغير المواجية 
وتتراوح نسبة انتشار الكدر   ،واالقتصادية ،واالجتماعية، حسب الظروؼ النفسية والبيولوجية

 فيعمـو السكاف، ولكف ىذه النسب تميؿ إلى االرتفاع  في% <9إلى  >النفسى ما بيف 
عوامؿ خطر محددة مثؿ العماؿ الذيف يواجيوف ظروؼ بعض قطاعات السكاف المعرضيف ل

عمؿ مرىقة والمياجريف الذيف يجب أف يتكيفوا مع البمد المضيؼ أثناء تحمؿ المسؤوليات 
 >8األسرية في الوطف األـ، وقد ذكر مكتب العمؿ الدولي أف الكدر النفسي يؤثر عمى ما بيف 

واحد مف كؿ خمسة عماؿ قد يتعرضوف و  ،A مف العماؿ في أوروبا وأمريكا الشمالية 94و 
A:@ A إلى :8لنوبات متكررة مف الكدر النفسى، ويتراوح معدؿ انتشاره بيف المياجريف مف 

                               -    vost,  2012, 110 ) فالشعور
ؤرؽ بالضجر ُيعد مف المشكالت النفسية األكثر شيوًعا وانتشاًرا لدى طالب الجامعة، والتي ت

العديد منيـ وتفسد عمييـ أمزجتيـ، فأصابتيـ بحالة مف حاالت الخدر والالوعي، تمؾ الحالة 
التي أصبح يعيش ىؤالء الشباب عمى آثارىا إحساًسا عاًما بالسأـ والممؿ والغضب بصورة 

، وىو خبرة غير سارة يمجأ خالليا الفرد لميروب مف مشاعره (2012تمفت االنتباه )عبدالعاؿ،
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لمة، وينشأ الضجر عادة مف حالة الرتابة والتكرارية في حياة المرء، وليذا فقد نضجر مف المؤ 
األشياء واألشخاص حتى في أوقات كثيرة نضجر مف أنفسنا دوف أف ندري مما نضجر؟ ولماذا 
نضجر؟ لذا فقد نشعر بالضجر لكف دونما أف يكوف لمضجر أي محتوى يمكف أف يجعمو خاًصا 

فالضجر حالة انفعالية سمبية نسبية تختمؼ مف موقؼ آلخر  .(Svendsen,2008بو )
حسب ما يمتمكو الفرد مف اعتقادات معرفية ناتجة مف نقص كؿ مف الدافعية واالستثارة 

(، 2016الداخمية والرضا عف الحياة نظرًا لعدـ تحقيؽ مطالب ميمة بشكؿ ٌمرضي )الفقػػػػي،
(، كما أنو حالة نفسية Fisher,1993ف القمؽ )وىو حالة مف الممؿ والسأـ يصاحبو حالة م

تنشأ مف قياـ الفرد بمزاولة نشاط ينقصو الدافع، أو مف االستمرار في موقؼ ال يميؿ إليو 
الفرد، وتتميز ىذه الحالة بضعؼ االىتماـ بالنشاط أو الموقؼ، وكراىية استمراره والرغبة في 

الضجر انفعااًل غير سار ينشأ عندما (، ويعتبر 2005االنصراؼ عنو )عبدالقادر وآخروف،
يكوف الفرد غير قادر عمى االنخراط في أنشطة يرضى عنيا، وقد يؤدي تعرض الفرد إلى 
الصدمات المتتالية إلى اإلحساس بالضجر والذي قد يؤدي إلى اإليذاء سواء النفسي أو 

يع المناىج تستط وينشأ الضجر عندما ال .(2018الجسمي وقد يصؿ إلى االنتحار )عمػػي،
احتياجات  طالب الجامعة، أو عندما تجتاح العالـ  إشباعالدراسية أو السياسة التعميمية 

األوبئة والفيروسات دوف الوصوؿ لمصؿ مضاد ليا رغـ التقدـ العممي والتكنولوجي لذي كاف 
واليقظة، يعتقد األفراد بأنيـ قد حققوا إنجازات فييا ، ولمضجر عدة منيا؛ المعرفي / اإلدراكي، 

الضجر االجتماعي، والضجر لمضجر عدة أبعاد منيا:  .واالنتباه، والصفات الشخصية لمفرد
(، والضجر األسري صعوبة المنافسة، والضجر الديني، والضجر االقتصادي )السموكي

أف أبعاد  (Fahlman ,2010)في حيف يرى  .العنؼ(، والضجر النفسي، والضجر الدراسي)
دراؾ الوقت، وعدـ االنتباه، الضجر تتمخص في : ا النفصاؿ عف النشاط، وعدـ الرضا، وا 

( عف عدة أبعاد منيا : ;948، وتحدث مصطفى مظمـو )ونقص الحيوية، واالنفعاالت السمبية
دراؾ الوقت وعدـ االنتباه، واالضطراب، واالفتقار إلى االستثارة الخارجية  البعد االنفعالي، وا 

بأف الضجر لو عدة مكونات منيا : المكوف    (Eastwood et al,2012)ورأىوالداخمية، 
ىذا وُيعرؼ الوسواس  )المعرفي / اإلدراكي(، واليقظة واالنتباه والصفات الشخصية لمفرد.

بأنو اضطراب يتميز بوجود أفكار أو اندفاعات أو  Obsessive Compulsiveالقيري 
بالوسواس القيري ًيْعرؼ أف مخاوؼ أو طقوس حركية مستمرة أو دورية، والشخص المصاب 
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(، 2003ىذه الوساوس غير معقولة لكنو ال يستطيع أف ييرب منيا أو حتى يقاوميا )يونس،
ويعد اضطراب الوسواس القيري اضطراًبا نفسًيا يتصؼ بوجود أفكار متكررة ال يرغبيا 
الشخص، وتأتي رغًما عنو، حتى بعد محاولتو إبعادىا والتخمص منيا، ويقوـ الشخص 
المصاب بالوسواس القيري بعمؿ أفعاؿ قيرية ال يستطيع االمتناع عنيا نظًرا ألف ىذه األفعاؿ 

(، وتشير الرابطة األمريكية لمطب النفسي إلى أف معدالت 2015تخفؼ مف قمقو )عبدالقادر،
% ليحتؿ بذلؾ المرتبة الرابعة مف حيث 3إلى   %1انتشار الوسواس القيري تبمغ مف 

(، وتمخص العديد مف الدراسات APA,2000الضطرابات النفسية األخرى )االنتشار بيف ا
المعنية بالوسواس القيري ستة مخططات معرفية يعاني منيا الفرد المصاب وىي، تضخيـ 
المسؤولية عف األذى، والمبالغة في أىمية اإلقحامات، والمبالغة في ضرورة التحكـ في 

وعدـ تحمؿ األمور غير المؤكدة، وأخيًرا النزعة إلى  اإلقحامات، والمبالغة في تقدير التيديد،
وجدير بالذكر أف الكثير مف عمماء النفس يعتقدوف أف المخاوؼ  .(2014الكماؿ )عػػػػرفة،

مكتسبة وأف ما يتصؿ بيا مف حاالت القمؽ يشكؿ جزًءا كبيرًا مف الدوافع البشرية، كما يروف 
ا  يعود في كثير مف األحياف لما يعتريو مف أف ما يحوؿ دوف الفرد والحياة السعيدة إنم

مخاوؼ، بوصؼ الخوؼ انفعاؿ يتضمف حالة مف حاالت التوتر التي تدفع بالخائؼ إلى 
 Phobia(، ويقصد بالخوؼ المرضي 2001اليروب حتى يزوؿ التوتر واالنفعاؿ )الحديني،

وعات معينة "الخوؼ الواضح والمتواصؿ والمفرط وغير المعقوؿ مف مواقؼ وأشياء وموض
تدفع بالفرد إلى تجنبيا واالبتعاد عنيا مما قد يؤثر عمى مظاىر حياتو المختمفة خاصة ما 

(، وتصنؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي APA,1994يتعمؽ بالمظاىر االجتماعية منيا )
المخاوؼ المرضية إلى ثمانية أنماط يأتي مف ضمنيا ما يعرؼ بالمخاوؼ االجتماعية 

Social Phobia (APA,2000.) ت دراسة ىذا وقد ىدف(Kang et al.,2020) ىإل 
عمى مستوى التمتع بالصحة النفسية ، معرفة مدى انعكاسات تفشي فيروس كورونا المستجد

اختيرت إلجراء ىذه الدراسة  لدى عينة مف األطباء والممرضيف في مدينة يوىاف بالصيف،
 لعامميف في مستشفيات مدينة يوىاف الصينيةمف الطاقـ الطبي ا 994عينة عشوائية بمغت 

استخدـ سنة،  40إلى  25ممرضة( ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف  811طبيب و  183)
الفريؽ البحثي لجمع المعمومات في ىذه الدراسة مقياسًا لتقييـ المشكالت النفسية لدى أفراد 

تساوي، ىذه األبعاد ىي : عبارة موزعة بال 21بإجمالي  ىذه العينة تكوف مف ثالثة األبعاد
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"، ، "القمؽ العاـ" توصمت نتائج الدراسة إلى أف حوالي  ،"االكتئاب"و"األرؽ واضطرابات النـو
دا مف القمؽ واالكتئاب واألرؽ، %( مف إجمالي العينة يعانوف مستويات مرتفعة ج6.2)
متدنية مف العينة درجات  )%37بينما أظير حوالي )%( يعانوف بدرجة متوسطة، 56.8)و

مف القمؽ واالكتئاب واألرؽ، وأوصت الدراسة في النياية بأىمية وضروة البدء الفوري في 
الصينية. بينما ىدفت تقديـ خدمات الدعـ النفسي لمفرؽ الطبية والصحية بمدينة يوىاف 

إلى فحص مستوى القمؽ لدى طالب الجامعة في الصيف ( Cao et al.,2020)دراسة 
ة الرىيبة التي فرضيا تفشي فيروس كورونا المستجد، تكونت عينة نتيجة لمضغوط النفسي

عبارات،  7طالًبا جامعيًا، ومف خالؿ استخداـ مقياس لمقمؽ مكوف مف  143الدراسة مف 
%( مف إجمالي العينة يعانوف مف مستوى مرتفع بشدة مف 0.9)توصمت الدراسة إلى أف 

%( يعانوف مف مستوى 21.3، و )%( يعانوف مف مستوى متوسط مف القمؽ2.7القمؽ، )
منخفض مف القمؽ، كما أفادت النتائج بأف الطالب المقيميف في القرى الريفية أقؿ شعوًرا 

 ,.Qiu. Et alدراسة )وفي الصدد نفسو، ىدفت  بالقمؽ مقارنة بطالب المدف الكبرى.
 ى أوؿ( إلى معرفة طبيعة الكدر الناتج عف فيروس كورونا المستجد في الصيف، في2020

في عموـ السكاف في الصيف خالؿ ى النفس كدرمسح واسع النطاؽ عمى الصعيد الوطني لم
( فرًدا باالعتماد عمى 4:<9>قواميا ) التيتـ تقييـ عينة المسح  .COVID-19وباء 

 the COVID-19 Peritraumatic Distressمؤشر الكدر حوؿ صدمة فيروس كورونا 
Index (CPDI)  إدراكية وتغيرات محددة ومخاوؼ واالكتئاب القمؽ واترت يدور حوؿ والذي 

السابؽ  األسبوع في االجتماعي األداء وفقداف الجسمية واألعراض القيري أو التجنبى والسموؾ
كدر إلى  تشير 8> : ?9 الدرجات مف. 844 و صفر بيف تتراوح الدرجات لتطبيؽ المقياس،

 إلى النتائج أشارت، شديد كدر نفسى إلى 9>≤ الدرجات تشير، و متوسط إلى خفيؼ نفسى
 أدنى مع ممحوظ، بشكؿ تنخفض الجميور بيف الكدر مستويات كانت الوقت، مرور مع أنو

 والسيطرة الوقاية تدابير إلى جزئًيا االنخفاض ىذا ُيعزى أف ويمكف (فبراير ?) خالؿ مستوى لو
 البالد، مستوى عمى يالصح الحجر ذلؾ في بما الصينية، الحكومة اتخذتيا التي الفعالة
والحد  والعزؿ الطبى، الفرد، حماية وتعزيز العاـ، التعميـ مثؿ) الفعالة والتدابير الطبى، والدعـ
 الدراسة ىذه نتائج وتقترح .الفيروس انتشار لوقؼ( التجمعات مف والحد السكاف، تنقؿ مف

 الضعيفة لمفئات االىتماـ مف المزيد إيالء ينبغي( 8) :المستقبمية لمتدخالت التالية التوصيات
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 الوصوؿ إمكانية تعزيز زيادة ينبغي( 9) المياجريف، والعماؿ والنساء السف وكبار صغار مثؿ
 المواجية مراجعة بعد خاصة وتحسينيا، العامة الصحة خدمات ونظاـ الطبية الموارد إلى

دارتو COVID-19 لوباء األولية  الوطني دالصعي عمى استراتيجي وتنسيؽ تخطيط( :)، وا 
 خالؿ مف تقديميا يتـ أف المحتمؿ مف والتي الكبرى، الكوارث أثناء النفسية األولية لإلسعافات
 والتدخؿ، األزمات مف لموقاية شامؿ نظاـ بناء يجب( ;) تأسيسيا(، )يجب بعد، عف التطبيب

 لنفسىالكدر ا مف لمحد المستيدؼ والتدخؿ واإلحالة والفحص الوبائية المراقبة ذلؾ في بما
 .)النفسية. الصحة مشكالت مف المزيد ومنع

مف خالؿ العرض السابؽ يمكف التأكيد عمى أف ىناؾ العديد مف المشكالت النفسية  تعقٌب :
ارتفاع معدالت أحدث الحياة المجيدة والمتالحقة والتي تؤثر بطبيعتيا  الناجمة عف المتنوعة

شعور بالصحة النفسية وتمعب دوًرا بارزًا عمى مختمؼ جوانب الحياة وليا تأثير حتمي عمى ال
، كما أف استقراء الدراسات السابقة يوضح أف المشكالت في العديد مف االضطرابات النفسية

النفسية التي تـ دراستيا كنتائج مترتبة عمى انتشار جائحة كورونا ىي: القمؽ واضطرابات 
في تحديد المشكالت النفسية النـو واالكتئاب والكدر النفسي، وىو ما سوؼ يستفاد منو 

موضوع البحث الحالي وكذلؾ في عممية بناء المقياس المستخدـ فيو، كما أف اإلطار النظري 
والدراسات السابقة أفادوا بأف اإلناث أكثر تعرًضا لممشكالت النفسية وأف البيئة تمعب دوًرا 

 فاعاًل في مدى وشدة المشكالت النفسية.
 :البحثفروض 

 التحقق من صحة الفروض التالٌة: الحالًٌحاول البحث 

 -يعاني طالب الجامعة في مصر مف بعض المشكالت النفسية )الشعور بالوحدة النفسية  -8
المخاوؼ  –الوسواس القيري  –الضجر  –االكتئاب والكدر النفسي  –اضطرابات األكؿ 

 .جائحة فيروس كػورونا المستجد االجتماعية( المترتبة عمى
االكتئاب  –اضطرابات األكؿ  -)الشعور بالوحدة النفسية مشكالت النفسية تختمؼ ال -9

 المترتبة عمىالمخاوؼ االجتماعية(  –الوسواس القيري  –الضجر  –والكدر النفسي 
 لدى طالب الجامعة في مصر.جائحة فيروس كػورونا المستجد 

لمترتبة عمى جائحة اال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت النفسية  -:
 .)ذكر / أنثى( لمتغير النوع يعزىلدى طالب الجامعة في مصر فيروس كػورونا المستجد 
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المترتبة عمى جائحة ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت النفسية  -;
 يعزى لمتغير العمر.لدى طالب الجامعة في مصر فيروس كػورونا المستجد 

المترتبة عمى جائحة ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت النفسية ال يوجد فرؽ  ->
لدى طالب الجامعة في مصر يعزى لمتغير البيئة )قرية / فيروس كػورونا المستجد 

 مدينة(.
 : البحثإجراءات 

 عمى المنيج الوصفي التحميمي، كونواعتمد الباحثاف في ىذا البحث  :البحثمنهج  -1
وأىدافو، وفي ىذا المنيج يتـ وصؼ الظاىرة المراد بحثيا وتفسيرىا  حثالبمناسبًا لموضوع 

عف طريؽ توجيو مجموعة مف األسئمة إلى مجموعة مف  والتعبير عنيا كيفًيا وكمًيا، وذلؾ
 .األفراد باستخداـ االستبانة أو المقابمة

ات الحالي مف جميع الطالب والطالب لمبحثيتكوف المجتمع األصمي  :بحثمجتمع ال-2
إلى  18المنتسبيف لجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ممف تتراوح أعمارىـ مابيف 

 .سنة 22
تعد عممية المعاينة ىي اختيار عدد مف المفردات مف المجتمع )طالب  :ة البحثــعٌن -3

أو  البحثالجامعات بمصر( بأسموب يجعؿ الجزء يمثؿ الكؿ وذلؾ نتيجة لضخامة مجتمع 
ـ تطبيؽ داتو مف ناحية، أو تجانسيا في الخصائص مف ناحية أخرى، وقد تتشتت مفر 

بشكؿ الكتروني مف خالؿ تصميـ المقياس باستخداـ المقياس المستخدـ في ىذا البحث 
ومف ثـ إرساؿ الرابط لرؤساء  Google Driveعمى "جوجؿ درايؼ"  Googleنماذج 

ر الرابط بيف الطالب والطالبات سواء اتحادات الطالب في كؿ جامعة مصرية وُطمب منيـ نش
كما تـ االستعانة ببعض  .WahtsUpأو "واتس آب"  Face Bookباستخداـ "الفيس بوؾ" 

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية لنشر الرابط بيف طالبيـ مف خالؿ الجروبات التي 
طالًبا وطالبًة مف  =;<النيائية )عينة التطبيؽ( مف  البحثوعميو، تكونت عينة ، تجمعيـ بيـ

بإرساؿ استجاباتيـ عمى ، حيث قاـ جميع المفحوصيف في ىذا البحث الجامعات المصرية
ومما ال شؾ فيو، أف معظـ الكتابات المنيجية التي  .ياس بعد تعبئتو مف خالؿ اإلنترنتالمق

عشوائية تناولت مسألة العينات عبر االنترنت، أشارت إلى حقيقة مؤداىا صعوبة تحديد عينة 
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ذات طبع عمدي، ويمخص الباحثاف في نترنت، ولذلؾ فإف العينة في ىذا البحث عبر اإل 
 كما يمي : عينة البحث تفاصيؿ 9رقـ و  1وؿ رقـ االجد

 1خذٔل 

 انحبنٛخ انجحثانخظبئض انذًٕٚغشافٛخ نؼُٛخ  

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد انًزغٛشاد

 انُــٕع

 %03.32 171 ركــــــش

 %73.72 270 أَثـــــٗ

 713 انًدًٕع

 انجٛئخ

سٚــــف 

 )لشٚــــــخ(

381 21.12% 

 %18.92 332 حؼش )يــذُٚخ(

 713 انًدًٕع

 انؼًش

 %21.02 31 عُخ 18

 %11.02 123 عُخ 19

 %02.02 188 عُخ 20

 %00.22 131 عُخ 21

 %31.12 027 عُخ 22

 713 انًدًٕع

 

  0خذٔل 

 ٛخ ػهٗ اندبيؼبد انًظشٚخانحبن انجحثرٕصٚغ ػُٛخ 

 انؼذد  اندبيؼخ 
انُغجخ 

 انؼذد  اندبيؼخ  انًئٕٚخ
انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 %22.22 221 حهٕاٌخبيؼخ  %27.02 107 خبيؼخ ثُٓب

خبيؼخ يظش نهؼهٕو 

 ٔانزكُٕنٕخٛب

 %22.12 223 خبيؼخ أعٕٛؽ 10.72% 292

 %22.12 223 خبيؼخ خُٕة انٕاد٘ %11.12 283 خبيؼخ ثُٙ عٕٚف

 %22.12 223 خبيؼخ انًُٛب %23.82 221 يؼخ انمبْشحخب

 %22.32 220 خبيؼخ انضلبصٚك %20.12 218 خبيؼخ اإلعكُذسٚخ

 %22.32 220 خبيؼخ عْٕبج %20.32 217 خبيؼخ ؽُطب

 %22.32 220 خبيؼخ انًُظٕسح %21.92 211 خبيؼخ ديُٕٓس

 %22.32 220 خبيؼخ انغٕٚظ %21.12 228 خبيؼخ ثٕسعؼٛذ

 %22.13 221 خبيؼخ ديٛبؽ %22.72 222 ػٍٛ شًظخبيؼخ 

 %22.13 221 خبيؼخ األصْش %22.72 222 خبيؼخ انًُٕفٛخ

 713 انًدًٕع
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ولموصوؿ إلى نتائجو، لجمع المعمومات المستيدفة في ىذا البحث  :البحثأداة  .4
فيروس المشكالت النفسية المترتبة عمى جائحة استخدـ الباحثاف مقياسًا بعنواف "مقياس 

ومف أجؿ إعداد مقياس البحث بمصر"،  طالب الجامعةلدى  Covied -19كػورونا المستجد 
اإلطالع عمى ما أسفرت عنو البحوث السابقة  : وزيادة صدقو، قاـ الباحثاف باإلجراءات التالية

اإلطالع عمى مت عف تفشي فيروس كورونا المستجد، مف نتائج متعمقة بمشكالت نفسية نج
النظرية والبحوث السابقة التي تناولت المشكالت النفسية المصاحبة لألزمات  بعض األطر

وضع سؤاؿ الكتروني استطالعي ا طالب وطالبات الجامعة بوجو عاـ، والكوارث كما يدركي
 ةطالًبا وطالبًة بجامعة بنيا وكاف مضمونو "ماىي 4:مفتوح عمى عينة عشوائية مكونة مف 

ت انؾ تعيشيا اآلف في ظؿ تفشي فيروس كورونا المستجد، أو المشكالت النفسية التي الحظ
ظر المنزلي ومنع أذكر ما حدث مف تغيرات في نومؾ أو أكمؾ أو مشاعرؾ منذ بداية الح

 األوليةاستناًدا لمخطوات السابقة الذكر، صمـ الباحثاف مقياًسا في صورتو التجوؿ المسائي"، و 
البيانات الديموغرافية، وىي: العمر، النوع، محؿ مكوًنا مف جزأيف: الجزء األوؿ: يتناوؿ 

اإلقامة، وكذلؾ تضمف الجامعة المنتسب إلييا المفحوص، باإلضافة إلى سؤاؿ كاف نصو : 
أما الجزء الثاني مف المقياس فيتضمف في  .؟عمى المشاركة في ىذا البحث أـ الىؿ توافؽ 

مف المشكالت النفسية التي استقر  أبعاد رئيسة، يمثؿ كؿ بعد مشكمة سبعةصورتو المبدئية 
: الوحدة ىذه األبعاد ىي، اسابقً  هالباحثاف عمى تضمينيا في المقياس بناًء عمى ما تـ ذكر 

اضطرابات األكؿ ( فقرات، ?( فقرات، اضطرابات النوـ ويتكوف مف )?النفسية ويتكوف مف )
رات، الضجػػر ويتكوف مف ( فق@( فقرات، االكتئاب والكدر النفسي ويتكوف مف )@ويتكوف مف )

( فقرات، والمخاوؼ االجتماعية ويتكوف مف @( فقرات، الوساوس القيرية ويتكوف مف )?)
فقرة، ووضع الباحثاف  4=( فقرات، ليصبح إجمالي عدد فقرات الجزء الثاني مف المقياس @)

ليكرت"، أماـ كؿ فقرة مف فقرات الجزء الثاني مف المقياس خمسة استجابات طبقًا لطريقة "
درجة،  (9( درجات، غير موافؽ ):( درجات، محايد );( درجات، موافؽ )>موافؽ بشدة )

( درجة، ولبموغ الصورة النيائية لممقياس، قاـ الباحثاف بحساب 8وغير موافؽ بشدة )
طالًبا  60بمغت  تقنيفمف خالؿ االستعانة بعينة  الخصائص السيكومترية لو )الصدؽ والثبات(

إناث( منتسبيف جميعيـ إلى جامعة بنيا بمصر ممف تتراوح أعمارىـ  40ذكور و 20وطالبًة )
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سنة، وقد اعتمد الباحثاف عمى ىذه العينة في التحقؽ السيكومتري مف  22 إلى  18ما بيف 
 عمى النحو المبيف كما يمي :المقياس المستخدـ في ىذا البحث 

 ليب متعددة ىي:تـ استخراج مؤشرات الصدؽ مف خالؿ أسا : حساب الصدق
 والتحقؽ مف  العينة االستطالعيةى حيث تـ عرض المقياس عم :ريـاهـصدق الظال

 ضمونيا ليـ.لعينة البحث المستيدفة ووضوح كافة الفقرات وم مناسبتو
  األساتذة مف  ;حيث تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى  :المحــــكمٌنصدق

وتـ اختيار معيار لالتفاؽ مف الخبراء  لنفسية،المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة ا
عمى ىذا اإلجراء تـ اإلبقاء عمى % لحذؼ أو تعديؿ أو اإلبقاء عمى الفقرة، وبناًء  >?

جميع فقرات المقياس كما ىي مع تعديؿ بسيط في بعض الكممات التي تتضمنيا بعض 
ر لمفقرات المتضمنة الفقرات، باإلضافة إلى حذؼ بعض الكممات لتحقيؽ مزيد مف االختصا

 في المقياس.
 الباحثاف بحساب الصدؽ العاممي لممقياس مف خالؿ  حيث قاـ :الصدق العاملً للمقٌاس

إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي عمى فقرات المقياس، حيث حافظ المقياس عمى بنيتو 
مكونات األساسية عمًما بأف التحميؿ العاممي تـ وفؽ طريقة الالعاممية االفتراضية النظرية، 

 3، والجدوؿ رقـ spssمع التدوير المائؿ باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
يوضح نتائج التحميؿ العاممي االستكشافي لممقياس وفؽ طريقة المكونات األساسية 

 والتدوير المائؿ لمفقرات كما يمي:
 3خذٔل 

 انًكَٕبد األعبعٛخ ٔانزذٔٚش انًبئم نهفمشاد انزحهٛم انؼبيهٙ االعزكشبفٙ نهًمٛبط ٔفك ؽشٚمخ

ػذد انفمشاد  األثؼبد

 انًزشجؼخ ػهٗ انجؼذ

لًٛخ انزجبٍٚ انًشزشن نألثؼبد 

 انًزشجؼخ ػهٗ انجؼذ

 18.30232932 8 انٕحذح انُفغٛخ

 18.02302102 8 اػطشاثبد انُٕو

 17.32801292 9 اػطشاثبد األكم

 17.28302209 9 االكزئبة ٔانكذس انُفغٙ

 19.99822172 8 انؼدــش

 18.12722023 9 انٕعبٔط انمٓشٚخ

 18.20302172 9 انًخبٔف االخزًبػٛخ

 أٌ انًمٛبط لذ حبفع ػهٗ ثُٛزّ انؼبيهٛخ انًزكَٕخ يٍ أثؼبدِ انغجؼخ. 3ٚزؼح يٍ اندذٔل سلى 
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 :ًحيث قاـ الباحثاف بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف  صدق االتساق الداخل
فقرات المقياس والدرجة الكمية لمبعد )المجاؿ( الذي تنتمي إليو وكذلؾ الدرجة الكمية 

وبينت النتائج  Person, Correlationلممقياس وذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف 
أف جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامؿ ارتباط مع الدرجة الكمية لممقياس وكذلؾ مع المجاؿ 

، وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع 4.48دالة إحصائًيا عند مستوى الذي تنتمي إليو و 
 بمعامؿ صدؽ عاِؿ.

 تـ حساب الثبات مف خالؿ أساليب متعددة ىي:  حساب الثبات :
 :وذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ   99?.4حيث بمغ قيمة معامؿ الثبات  التجزئة النصفٌة

والفقرات الزوجية( ومف ثـ حساب االرتباط بيف درجتي نصفي المقياس )الفقرات الفردية 
+معامؿ االرتباط( عمًما بأف معامؿ 8معامؿ االرتباط( / )×9معامؿ الثبات بالمعادلة )

 .?@=.4االرتباط قد بمغ 
 معادلة ألفا كرونباخ Cronbach,Alpha :  حيث تـ فحص االتساؽ الداخمي لممقياس

 .9?.4قدار معامؿ الثبات الكمي بجميع ففقراتو والدرجة الكمية عمى عينة التقنيف وكاف م
 . األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً البحث: 5

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.التكرارات والنسب المئوية و 
 9تحميؿ التبايف األحادي واختبار كا. 

 . الخطوات اإلجرائٌة للبحث: 6

 عداد كتابة ومف ثـ  اإلطالع عمى األطر النظرية ذات العالقة اإلطار النظري لمبحث وا 
 المقياس المستخدـ فيو والتحقؽ مف سالمتو السيكومترية.

 استخالص البيانات و  تصميـ المقياس في صورتو االلكترونية والبدء في تطبيقو
 وتبويبيا.

  استخداـ البرنامج اإلحصائيSPSS 20 نتائج البحث ومناقشتيا لموصوؿ إلى  
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 نتائج البحث:

 فصيمي بالنتائج التي توصؿ إلييا البحث عمى النحو اآلتي :فيما يمي بياف ت
يعاني طالب الجامعة في مصر مف بعض المشكالت النفسية " بالنسبة للفرض األول:
 –الضجر  –االكتئاب والكدر النفسي  –اضطرابات األكؿ  -)الشعور بالوحدة النفسية 

 .جد"حة فيروس كػورونا المستجائ المخاوؼ االجتماعية( المترتبة عمى –الوسواس القيري 
البحث تـ تقدير درجة المشكالت  ةومف أجؿ تحديد درجة انتشار المشكالت النفسية بيف عين

% لكؿ  ::النفسية وتوزيعيا عمى ثالث مستويات )مرتفع ، متوسط ، منخفض( بنسبة 
وعة مستوى وحساب عدد تكرارات كؿ مستوى، ثـ حساب النسبة المئوية التي تمثميا كؿ مجم

، 9مف إجمالي عدد أفراد عينة البحث، وحساب داللة الفروؽ بيف ىذه المستويات باستخداـ كا
يوضح نسبة انتشار المشكالت النفسية المترتبة عمى فيروس كرونا المستجد  ;والجدوؿ رقـ 

Covied-19 :بيف أفراد عينة البحث كما يمي 
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  1خذٔل 

 ػُٛخ انجحث  نذٖ Covied-19ػهٗ فٛشٔط كشَٔب انًغزدذ َغجخ اَزشبس انًشكالد انُفغٛخ انًزشرجخ  

 

انًشكالد 
 انُفغٛخ

 انًغزٕٖ
انزكشاسا

 د
انُغجخ 
 انًئٕٚخ

 انًزٕعؾ
االَحشاف 
 انًؼٛبس٘

دسخخ 
 انحشٚخ

 0كب
يغزٕٖ 
 انذالنخ

انٕحذح 
 انُفغٛخ

يشرفــغ 
(08-12) 

131 17.93% 

01.37 1.87 0 129.2 2.21 
يزٕعؾ 

(11-07) 
231 71.18% 

يُخفغ 
(21-13) 

281 12.83% 

 اػطشاثبد
 انُٕو

يشرفــغ 
(08-12) 

321 12.32% 

01.30 7.81 0 172.2 2.21 
يزٕعؾ 

(11-07) 
333 18.33% 

يُخفغ 
(21-13) 

280 12.99% 

 اػطشاثبد
 األكم

يشرفــغ 
(30-12) 

022 33.21% 

07.39 8.12 0 129.1 2.21 
يزٕعؾ 

(13-31) 
110 22.03% 

يُخفغ 
(21-12) 

281 11.03% 

االكزئبة 
ٔانكــذس 
 انُفغٙ

يشرفــغ 
(30-12) 

321 12.32% 

33.81 8.19 0 028.0 2.21 
يزٕعؾ 

(13-31) 
393 20.38% 

يُخفغ 
(21-12) 

220 23.97% 

 انؼدــش

يشرفــغ 
(08-12) 

112 22.33% 

08.78 2.29 0 080.2 2.21 
يزٕعؾ 

(11-07) 
093 39.08% 

يُخفغ 
(21-13) 

238 22.29% 

انٕعبٔط 
 انمٓشٚخ

يشرفــغ 
(30-12) 

198 03.21% 

07.12 3.90 0 010.9 2.21 
يزٕعؾ 

(13-31) 
191 32.80% 

يُخفغ 
(21-12) 

227 27.31% 

انًخبٔف 
 االخزًبػٛخ

يشرفــغ 
(30-12) 

122 02.78% 

03.21 3.18 0 
190.1

2 
2.21 

عؾ يزٕ
(13-31) 

233 71.82% 

يُخفغ 
(21-12) 

222 27.37% 
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في بعد الوحدة النفسية قد بمغت  9يتبيف أف قيمة كا ;مف خالؿ قراءة الجدوؿ رقـ 
، وفي بعد اضطرابات األكؿ بمغت 4>.4<8، وفي بعد اضطرابات النـو بمغت >.@84
، >.9?9وفي بعد الضجر بمغت ، 9.?94، وفي بعد االكتئاب والكدر النفسي بمغت ;.@>8

، وأخيًرا في بعد المخاوؼ االجتماعية بمغت @.989وفي بعد الوساوس القيرية بمغت 
 4.48، وجميع ىذه القيـ التي تـ الوصوؿ إلييا دالة احصائيًا عند مستوى داللة >9.8@8

 =  لكؿ ، وبالتالي يمكف استنتاج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المستويات الثالث
مشكمة نفسية مف المشكالت المحددة في ىذا البحث، كما يمكف تحديد مستوى انتشار 

بالنسبة لموحة النفسية، فقد البحث بيف أفراد العينة كما يمي، المشكالت النفسية موضوع ىذا 
درجة مف المستوى  :8إلى  8بمغ عدد أفراد العينة الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف 

بينما بمغ عدد األفراد الذيف تحصموا عمى  %،??.=ا، وىي تمثؿ نسبة مفحوصً  ;;المنخفض 
مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  =@;مف المستوى المتوسط  <9إلى  ;8درجة ما بيف 

درجة مف  4;إلى  ?9مفحوصًا عمى درجات تراوحت ما بيف  @@%، فيما حصؿ 9=.<<
اللتيا أف عينة البحث %، ىذه األرقاـ تشير د;@.>8المستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ 

المستجد يعانوف مف الوحدة النفسية بدرجة متوسطة، أما  كوروناوكنتيجة لتفشي فيروس 
، فقد بمغ عدد أفراد العينة الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف  إلى  8بالنسبة الضطرابات النـو

د %، بينما بمغ عد;4.<مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  >;درجة مف المستوى المنخفض  :8
مفحوًصا،  ?9:مف المستوى المتوسط  <9إلى  ;8األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف 

إلى  ?9مفحوصًا عمى درجات تراوحت ما بيف  ==9%، فيما حصؿ ::.8>وىي تمثؿ نسبة 
%، ىذه األرقاـ تشير داللتيا أف :=.8;درجة مف المستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ  4;

المستجد يعانوف مف اضطرابات النوـ بدرجة  كورونافيروس عينة البحث وكنتيجة لتفشي 
فقد بمغ عدد أفراد العينة الذيف تحصموا عمى درجة وفيما يخص اضطرابات األكؿ،  متوسطة.
%، =:.<مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  <;درجة مف المستوى المنخفض  >8إلى  8ما بيف 

مف المستوى المتوسط  8:إلى  =8 بينما بمغ عدد األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف
مفحوصًا عمى درجات تراوحت  >98%، فيما حصؿ @@.?>مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  <<:

%، ىذه األرقاـ تشير >=.::درجة مف المستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ  >;إلى  9:ما بيف 
ت األكؿ داللتيا أف عينة البحث وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد يعانوف مف اضطرابا
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فقد بمغ عدد أفراد العينة الذيف تحصموا بدرجة متوسطة، وبالنسبة لالكتئاب والكدر النفسي، 
مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  >8درجة مف المستوى المنخفض  <8إلى  8عمى درجة ما بيف 

مف المستوى  >:إلى  ?8%، بينما بمغ عدد األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف ;:.9
مفحوصًا عمى  ==9%، فيما حصؿ :4.=>مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  ?>:المتوسط 

%، :=.8;درجة مف المستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ  4>إلى  =:درجات تراوحت ما بيف 
ىذه األرقاـ تشير داللتيا أف عينة البحث وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد يعانوف 

بالنسبة لمضجر، فقد بمغ عدد أفراد العينة و  .بدرجة متوسطة االكتئاب والكدر النفسيمف 
مفحوًصا، وىو  8درجة مف المستوى المنخفض  :8إلى  8الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف 

مف  <9إلى  ;8%، بينما بمغ عدد األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف @4.8يمثؿ نسبة 
مفحوصًا  4?:ؿ %، فيما حص;:.4;مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  ?>9المستوى المتوسط 

درجة مف المستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ  4;إلى  ?9عمى درجات تراوحت ما بيف 
%، ىذه األرقاـ تشير داللتيا أف عينة البحث وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا <;.@>

مرتفعة، وفيما يخص الوساوس القيرية، فقد بمغ عدد المستجد يعانوف مف الضجػػػر بدرجة 
 94درجة مف المستوى المنخفض  >8إلى  8العينة الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف  أفراد

%، بينما بمغ عدد األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف :8.:مفحوًصا، وىو يمثؿ نسبة 
%، فيما حصؿ =:.8<مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة  =>;مف المستوى المتوسط  8:إلى  =8

درجة مف المستوى المرتفع وبمغت  >;إلى  9:ما بيف مفحوصًا عمى درجات تراوحت  :=8
%، ىذه األرقاـ تشير داللتيا أف عينة البحث وكنتيجة لتفشي فيروس 8>.>9نسبتيـ 

 .كورونا المستجد يعانوف مف الوساوس القيرية بدرجة متوسطة

درجة مف  >8إلى  8واخيًرا، بمغ عدد أفراد العينة الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف 
%، بينما بمغ 9?.9مفحوًصا، وىو يمثؿ نسبة  ?8توى المنخفض لممخاوؼ االجتماعية المس

 48>مف المستوى المتوسط  8:إلى  =8عدد األفراد الذيف تحصموا عمى درجة ما بيف 
مفحوصًا عمى درجات تراوحت ما  894%، فيما حصؿ 4;.?<مفحوًصا، وىي تمثؿ نسبة 

%، ىذه األرقاـ تشير ?<.?8ع وبمغت نسبتيـ درجة مف المستوى المرتف >;إلى  9:بيف 
المخاوؼ داللتيا أف عينة البحث وكنتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد يعانوف مف 

ومما تقدـ، يمكف القوؿ بأف طالب الجامعة في مصر يعانوف مف  .بدرجة متوسطة االجتماعية
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ىو ما يفيد تحقؽ د، و ججائحة فيروس كػورونا المست بعض المشكالت النفسية المترتبة عمى
  .الفرض األوؿ ليذا البحث

 -تختمؼ نسبة المشكالت النفسية )الشعور بالوحدة النفسية " بالنسبة للفرض الثانً:
المخاوؼ  –الوسواس القيري  –الضجر  –االكتئاب والكدر النفسي  –اضطرابات األكؿ 

، ب الجامعة في مصر"لدى طالجائحة فيروس كػورونا المستجد  االجتماعية( المترتبة عمى
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحثاف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لممشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة عينة البحث الحالية بحسب إدراكيـ ليا، 

 يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كما يمي : >والجدوؿ رقـ 
  2خذٔل 

 نذٖ ػُٛخ انجحث  Covied-19انًشكالد انُفغٛخ انًزشرجخ ػهٗ فٛشٔط كشَٔب انًغزدذ  رشرٛت 

 انزشرٛت انفمشح

 انًزٕعؾ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انجؼذ انًؼٛبس٘

أخبف ثشذح ػهٗ طحزٙ ٔطحخ أعشرٙ يٍ ْزا ٔثبء 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
1 1.722 2.322 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

ُضل ثؼذ اَزشبس أطجحذ اثزؼذ ػٍ انُبط ٔأخهظ فٙ انً

 فٛشٔط كٕسَٔب.
0 1.330 0.781 

ذح ـــانٕح

 انُفغٛخ

نٛظ نذٖ ؽبلخ نهًزاكشح يشح أخشٖ فٙ ظم يؼذالد 

 اَزشبس فٛشٔط كٕسَٔب.
3 1.092 1.102 

االكزئبة 

 كذســــٔان

فٙ ظم أصيخ كٕسَٔب رحٕل اندًٛغ نحظٛشح يٍ 

 انهظٕص.
1 1.022 1.022 

ــــــــــانؼد

 شـــــــــــ

 1.122 1.122 2 ثشاحخ َفغٛخ ػُذ رُبٔل األكم ثكًٛبد كجٛشح. أشؼش
اػطشاثبد 

 األكـــم

 1.122 1.122 3 خًٛغ األيٕس حٕنٙ يزشبثٓخ ال خذٚذ فٙ انحٛبح.
انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

انًؼهٕيبد انًمذيخ ػجش ٔعبئم اإلػالو انؼبنًٛخ ػٍ 

 فٛشٔط كٕسَٔب كبرثخ.
7 1.212 1.282 

االكزئبة 

 كذسٔان

ػُذيب ُٚطهت يُٙ انًزاكشح اعزؼذاًدا نؼٕدح انذساعخ 

 ٚزًهكُٙ انظذاع.
8 1.221 1.322 

انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

ال أطبفح أ٘ شخض خٕفب يٍ انزمبؽ ػذٖٔ فٛشط 

 كٕسَٔب.
9 1.222 1.222 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

انٓالٔط رطبسدَٙ نٛاًل ػٍ يظٛش يٍ ًٕٚد خشاء 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
12 3.922 1.102 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

رغٛطش ػهٗ فكشح نًبرا َزؼهى سغى َغت انٕفٛبد 

 انًشرفؼخ يٍ كٕسَٔب.
11 3.892 1.172 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ
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اعزٓالكُب نهًٕاد انغزائٛخ اصداد انؼؼف ػًب كبٌ لجم 

 اَزشبس فٛشٔط كٕسَٔب.
10 3.872 1.322 

اػطشاثبد 

 األكـــم

ٓب ثشكم ؽجٛؼٙ سغى أرؼدت يٍ يًبسعخ انُبط حٛبر

 يؼذالد انٕفٛبد.
13 3.782 1.312 

االكزئبة 

 ٔانــــكذس

اشغم َفغٙ ثظُغ انؼذٚذ يٍ األكالد ْشٔثًب يٍ عًبع 

 أخجبس فٛشٔط كٕسَٔب.
11 3.732 1.022 

اػطشاثبد 

 األكـــم

 1.032 3.722 12 ثمبفخ انًدزًغ ال رذسثُب ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ األٔثئخ.
انؼدــــــــــ

 ــــــــــشـ

أخذ طؼٕثخ فٙ انذخٕل ثبنُٕو ثؼذ يشبْذرٙ ألخجبس 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
13 3.702 1.001 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

ٔعبئم اإلػالو ال رغبْى فٙ َشش انٕػٙ ثفٛشٔط 

 كٕسَٔب ثٍٛ انًٕاؽٍُٛ.
17 3.722 1.122 

االكزئبة 

 ٔانــــكذس

 1.022 3.122 18 ٚضػدُٙ يزبثؼخ أخجبس فٛشٔط كٕسَٔب فٙ انؼبنى.
انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

نألعف، نى ٚٓزى أعبرزرُب فٙ كهٛبرُب ثزٕػٛزُب ػٍ كٛفٛخ 

 انٕلبٚخ يٍ اإلطبثخ.
19 3.122 1.022 

انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

أػبَٙ يٍ األسق ثغجت خٕفٙ ػهٗ أعشرٙ يٍ اإلطبثخ 

 ثفٛشٔط كٕسَٔب.
02 3.302 1.322 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

زمطغ يٍ كثشح رفكٛش٘ فٙ احزًبنٛخ إطبثزٙ َٕيٙ ي

 ثفٛشٔط كٕسَٔب.
01 3.022 1.122 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

 1.322 3.022 00 أػزمذ أٌ أْذافٙ فٙ انحٛبح غٛش خذٚشح ثبنزفؼٛم.
االكزئبة 

 ٔانــــكذس

 1.322 3.022 03 يُبػزٙ انُفغٛخ نًٕاخٓخ فٛشٔط كٕسَٔب ػؼٛفخ.
االكزئبة 

 ٔانــــكذس

نظذاع ػُذ رهمٙ أخجبس خذٚذح ػٍ فٛشٔط اشؼش ثب

 كٕسَٔب.
01 3.022 1.322 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

 1.322 3.022 02 رُزبثُٙ فكشح أٌ فٛشٔط كٕسَٔب نؼجخ عٛبعٛخ.
انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

 1.322 3.122 03 نى ٚؼذ ُْبن شئ ٚذخم انغشٔس ػهٙ لهجٙ.
االكزئبة 

 ٔانــــكذس

يٍ لزهٙ ثٕاعطخ  رُزبثُٙ فكشح أٌ الزم َفغٙ ثذال

 فٛشٔط كٕسَٔب.
07 3.212 1.092 

االكزئبة 

 ٔانــــكذس

 1.172 3.232 08 أطجح األشخبص يٍ حٕنٙ عٛئ انطجبع.
انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

أسكض لجم انُٕو ػهٗ ػذد انٕفٛبد أكثش يٍ ػذد 

 انًزؼبفٍٛ يٍ فٛشٔط كٕسَٔب.
09 3.222 1.322 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

حذ ألبسثٙ ال ألذو ٔاخت انؼضاء خٕفب يٍ ػُذ ٔفبح أ

 انزمبؽ انؼذٖٔ.
32 3.222 1.322 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ
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ػُذيب ٚظبة شخض ثبنفٛشٔط أشؼش أَُٙ نى ألى 

 ثذٔس٘ َحِٕ الَمبرِ.
31 3.222 1.322 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

ٚدت رؼمٛى انًُطمخ انزٙ ألٛى فٛٓب، أشؼش أٌ انفٛشٔط 

 يُزشش فٙ يُطمزُب.
30 3.222 1.322 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

فكشح اعزخذاو انًُظبد انزؼهًٛٛخ نُمم انًحبػشاد نٍ 

 رفٛذ
33 3.22 1.22 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

ألٕو ثبالؽًئُبٌ ػهٗ كًٛبد انًُظفبد فٙ يُضنُب 

 ػششاد انًشاد ٕٚيٛبً.
31 3.22 1.22 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

ال أحذ ٚٓزى ثحٛبرٙ أٔ ٔفبرٙ يٍ فٛشٔط كٕسَٔب أٔ 

 .غٛشِ
32 0.932 1.092 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

 1.022 0.922 33 نٛظ نٙ فهغفخ ٔاػحخ فٙ انٕلبٚخ يٍ فٛشٔط كٕسَٔب.
انؼدــــــــــ

 ـــــــــــش

 1.022 0.922 37 اؤخم لشاس انحًٛخ حزٗ ُٚزٓٙ انحظش.
اػطشاثبد 

 األكـــم

اغغم ٚذ٘ عجؼٍٛ يشح ثبنكحٕل نهٕلبٚخ يٍ فٛشٔط 

 كٕسَٔب.
38 0.922 1.022 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

يب رؼهًزّ فٙ حٛبرٙ الٚفٛذَٙ فٙ إَمبر َفغٙ يٍ 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
39 0.822 1.322 

االكزئبة 

 ٔانــــكذس

ال اْزى ثبألخجبس ػٍ اَزٓبء انؼبنى فهى ٚكٍ فّٛ شئ 

 ٚغزحك.
12 0.822 1.322 

االكزئبة 

 ٔانــــكذس

أشؼش ثأٌ فٛشٔط كٕسَٔب عبػذَٙ فٙ رظفٛخ ػاللبرٙ 

 الخزًبػٛخ.ا
11 0.822 1.322 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

ٚغٛطش ػهٗ انشغجخ فٙ انُٕو انًغزًش ْشٔثُب يٍ عًبع 

 أخجبس كٕسَٔب.
10 0.822 1.322 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

أخبف أٌ أغًغ ػُٛٙ حزٗ ال أعًغ أخجبس يٕد يٍ 

 أحت.
13 0.822 1.322 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

ًزؼبفٍٛ يٍ فٛشٔط ال أْزى ثؼشفخ َغت انٕفٛبد أٔ ان

 كٕسَٔب.
11 0.732 1.081 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

أشؼش ثإَٓبن َزٛدخ رفكٛش٘ ؽٕال انهٛم ثًب عُؼزّ ػٍ 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
12 0.702 1.302 

اػطشاثبد 

 انُـــٕو

أرٕلغ أٌ اندًٛغ لذ صاد ٔصَّ ػًب كبٌ ػهّٛ يٍ لجم 

 اَزشبس فٛشٔط كٕسَٔب.
13 0.722 1.032 

اػطشاثبد 

 ماألكـــ

ايزُغ ػٍ انخشٔج يٍ غشفزٙ ػُذيب اعزًغ ثأٌ 

 انفٛشٔط ٚمزشة يٍ ثهذَب
17 0.722 1.032 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

ال اشزشن فٙ انًُبلشبد حٕل فٛشٔط كٕسَٔب أٔ أ٘ 

 يٕػٕع آخش.
18 0.313 1.219 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ
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أَضل ػهٗ انغهى يشاد ٔال أعزطٛغ اعزكًبل يشٕاس٘ 

 خٕفب يٍ انؼذٖٔ.
19 0.322 1.022 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

أرُبٔل كًٛبد كجٛشح خًذا يٍ انطؼبو خٕفًب يٍ ػذو ٔخٕد 

 انطؼبو يشح ثبَٛخ.
22 0.292 1.022 

اػطشاثبد 

 األكـــم

فٛشٔط كٕسَٔب يكبفأح نُب حزٗ َؼٛش ثًؼضل ػٍ انؼبنى 

 انًشٚغ.
21 0.213 1.088 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

ٙ ثضٚبسرٙ فٙ ظم أشؼش ثبنغثٛبٌ ػُذيب ٚفكش طذٚك ن

 اَزشبس فٛشٔط كٕسَٔب.
20 0.212 1.032 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

نٛظ نذٖ سغجخ فٙ انطؼبو خبطخ ثؼذ عًبع أخجبس 

 اَزشبس فٛشٔط كٕسَٔب.
23 0.222 1.022 

اػطشاثبد 

 األكـــم

 1.282 0.392 21 األكم يزؼخ ٔػهُٛب االعزًزبع ثٓب لجم َٓبٚخ انؼبنى.
اػطشاثبد 

 األكـــم

اشزشن فٙ انًُبلشبد حٕل فٛشٔط كٕسَٔب أٔ أ٘  ال

 يٕػٕع آخش.
22 0.309 1.032 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

أػزمذ أٌ انغؼبدح فٙ االثزؼبد ػٍ كم يب ٚمبل ػٍ 

 فٛشٔط كٕسَٔب.
23 0.082 1.072 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

أرظُغ انًشع ػُذيب ُٚطهت يُٙ انزْبة ندهت ؽهت 

 ػشٔس٘ نألعشح.
27 0.122 1.122 

نًخبٔف ا

 االخزًبػٛخ

 1.122 0.222 28 فٛشٔط كٕسَٔب عٛمزم اندًٛغ فهًبرا َمٕو يٍ أيبكُُب.
انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

اعزخذو أنفبظ لبعٛخ ػُذ انزٕاطم يغ يٍ حٕنٙ حزٗ ال 

 ٚفكش احذ فٙ صٚبسرٙ.
29 1.91 1.222 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

ال أحذ ٚغزحك انًغبػذح فٙ ْزا انؼبنى ٔخبطخ ثؼذ 

 فٛشٔط كٕسَٔب. اَزشبس
32 1.73 2.822 

انٕحـــذح 

 انُفغٛخ

أف المشكالت النفسية األكثر حدة التي يشعر بيا أفراد عينة  >يتبيف مف الجدوؿ رقـ 
البحث مف طالب وطالبات الجامعات في مصر ىي تمؾ المشكالت التي متوسطاتيا الحسابية 

، (4<.;-<<.:ما بيف )واقعة الحسابية ال المتوسطات المشكالت ذات عالية،  وتمثمت في
مشكالت : وىي وقد تـ ترتيب ىذه المشكالت ترتيًبا تنازلًيا حسب متوسطاتيا الحسابية 

الخوؼ مف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد أو إصابة أحد أفراد األسرة، االبتعاد عف 
عف بعد،  مخالطة الناس والمكوث بالمنزؿ، فقداف الرغبة في االستذكار ومتابعة المحاضرات

اإلفراط في تناوؿ الطعاـ بصورة كبيرة، الشعور بالضجر والشؾ في كافة األخبار التي تتناوؿ 
فيروس كورونا، سيطرة بعض األفكار واليالوس المؤرقة لمنـو بسبب التفكير في معدالت 

المشكالت النفسية األقؿ حدة ىي تمؾ بينما  .اإلصابة والوفاة بفيروس كورونا، ... الخ
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في المناقشات ومنيا عدـ المشاركة (، ;<.9-=<.8كالت التي تقع متوسطاتيا ما بيف )المش
بالغثياف عندما يفكر صديؽ لي بزيارتي  ، الشعورحوؿ فيروس كورونا أو أي موضوع آخر

المشكالت  وبيذا يمكف القوؿ أف ىناؾ اختالؼ في، ... الخ، في ظؿ انتشار فيروس كورونا
طالب وطالبات الجامعة في مصر مما يفيد بتحقؽ الفرض الثاني  النفسية التي يعاني منيا

  لمبحث.
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت  بالنسبة للفرض الثالث:

لدى طالب الجامعة في مصر يعزى المترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد النفسية 
 تحميؿ التبايفىذا الفرض، تـ استخداـ لمتحقؽ مف صحة  لمتغير النوع )ذكر / أنثى(.

(Oneway Anova لمعرفة الفرؽ في درجة المشكالت النفسية لدى أفراد عينة البحث في )
يوضح النتائج التي تـ التوصؿ  =وؿ ا، والجدوفؽ لمتغير النوع كؿ مشكمة نفسية عمى حدا

 ليا كما يمي :
  3خذٔل 

نهفشق ثٍٛ دسخخ انًشكالد انُفغٛخ انًزشرجخ ػهٗ  (Oneway Anovaرحهٛم انزجبٍٚ )َزبئح اخزجبس 

 نذٖ ػُٛخ انجحث ؽجمب نًزغٛش انُٕع )ركش / أَثٗ( Covied-19فٛشٔط كشَٔب انًغزدذ 

انًشكهخ 

 انُفغٛخ

 يدًٕع   انًزٕعؾ انؼذد انُٕع

 انًشثؼبد

 دسخبد

 انحشٚخ 

يزٕعؾ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ Fلًٛخ  

Sig 

انٕحذح 

 انُفغٛخ

 1.9332 1 1.9332222 نًدًٕػــــبدثٍٛ ا 03.81 171 ركش

2.283 2.771 
 03.287 711 12201.933 داخم انًدًٕػبد 02.118 270 أَثٗ

  712 12203.932 انًدًــــٕع 

 اػطشاثبد

 انُٕو 

 303.977 1 303.97722 ثٍٛ انًدًٕػـــــــبد 23.60 171 ركش

2.397 2.221 
 23.8382 711 33001.722 داخم انًدًٕػبد 27.21 270 أَثٗ

  712 33218.730 انًدًـــٕع 

اػطشاثبد 

 األكم

 030.739 1 030.73922 ثٍٛ انًدًٕػــبد 03.82 171 ركش

7.213 2.223 
 3.28232 711 19323.232 داخم انًدًٕػبد 02.18 270 أَثٗ

  712 19883.321 انًدًــــــٕع 

االكزئبة 

ٔانكــذس 

 انُفغٙ

 373.821 1 373.82122 ٍٛ انًدًٕػـــــــبدث 30.13 171 ركش

9.191 2.220 
 71.083 711 12129.172 داخم انًدًٕػبد 31.13 270 أَثٗ

  712 13283.072 انًدًــــــٕع 

 انؼدــش

 130.131 1 130.13122 ثٍٛ انًدًٕػـــــــبد 08.217 171 ركش

1.019 2.212 
 31.1222 711 19813.703 داخم انًدًٕػبد 09.22 270 أَثٗ

  712 19912.887 انًدًـــــٕع 

انٕعبٔط 

 انمٓشٚخ

 138.778 1 138.77822 ثٍٛ انًدًٕػـــبد 03.21 171 ركش

3.213 2.232 
 17.7372 711 3.311.829 داخم انًدًٕػبد 07.72 270 أَثٗ

  712 3.213.337 انًدًـــٕع 

انًخبٔف 

 االخزًبػٛخ

 30.2032 1 30.203222 انًدًٕػــبدثٍٛ  03.13 171 ركش

 10.1292 711 03803.339 داخم انًدًٕػبد 03.31 270 أَثٗ 2.318 2.732

  712 03822.330 انًدًــــٕع 
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     ;<<.4  بالنسبة لمشكمة الوحدة النفسية Sigيتضح أف قيمة  =بقراءة الجدوؿ 
4.4< =   داؿ إحصائيًا،  بينما كانت قيمة مما يفيد بأف الفرؽ وفؽ متغير النوع غيرSig 

مما يفيد بأف الفرؽ وفؽ متغير   4.48  =وىي  4.448بالنسبة الضطراب النوـ تساوي 
 أما، ولصالح المتوسط األكبر وىو مجموعة اإلناث النوع في اضطرابات النوـ داؿ إحصائًيا

يفيد بأف الفرؽ مما  Sig   4.44=  4.48  =كانت قيمة  بالنسبة الضطرابات األكؿ
وفؽ متغير النوع في اضطرابات األكؿ داؿ إحصائًيا ولصالح المتوسط األكبر وىو مجموعة 

=   4.48وىي  4.449بالنسبة لالكتئاب والكدر النفسي تساوي  Sigقيمة وكانت اإلناث، 
 مما يفيد بأف الفرؽ وفؽ متغير النوع في االكتئاب والكدر النفسي داؿ إحصائًيا ولصالح 

 4;4.4بالنسبة لمضجر تساوي  Sigقيمة وكانت  المتوسط األكبر وىو مجموعة اإلناث،
داؿ إحصائًيا ولصالح  الضجرمما يفيد بأف الفرؽ وفؽ متغير النوع في   4.4<  =وىي 

 .المتوسط األكبر وىو مجموعة اإلناث
الترتيب  عمى Sigأما فيما يخص الوساوس القيرية والمخاوؼ االجتماعية فكانت قيمة 

مما يفيد بعدـ الداللة اإلحصائية لمتغير   4.4<  =وجميعيا  ?;:.4و  =4.4تساوي 
النوع لمفروؽ في تمؾ المشكالت، ومما تقدـ يمكف اإلشارة إلى أف ىناؾ فروؽ في المشكالت 
النفسية تعزى لمتغير النوع في مشكالت )اضطرابات األكؿ، اضطرابات النوـ، االكتئاب 

فسي، االكتئاب والكدر النفسي( لصاح اإلناث، بينما ال توجد فروؽ دالة احصائًيا والضجر الن
بالنسبة لمشكالت )الوحدة النفسية، الوساوس القيرية، والمخاوؼ االجتماعية(، وبالتالي 

 عدـ تحقؽ صحة الفرض الثالث ليذا البحث.رفض الفرض الصفري أي 
ة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت ال يوجد فرؽ ذو دالل" بالنسبة للفرض الرابع:

لدى طالب الجامعة في مصر يعزى المترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد النفسية 
 Onewayلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ التبايف ) لمتغير العمر".

Anovaكمة ( لمعرفة الفرؽ في درجة المشكالت النفسية لدى أفراد عينة البحث في كؿ مش
يوضح النتائج التي تـ التوصؿ ليا كما  <نفسية عمى حدا وفؽ لمتغير العمر، والجداوؿ 

 يمي :
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 7 خذٔل

( نهفشق ثٍٛ دسخخ انًشكالد انُفغٛخ انًزشرجخ ػهٗ فٛشٔط كشَٔب Oneway Anovaَزبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ ) 

 عُخ( 00/  01/  02/  19/  18انؼًش )نذٖ ػُٛخ انجحث ؽجمب نًزغٛش  Covied-19انًغزدذ 

انًشكهخ 

 انُفغٛخ

يدًٕع   انًزٕعؾ انؼذد انؼًش

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعؾ 

 انًشثؼبد

لًٛخ  

F 

 لًٛخ

Sig 

انٕحذح 

 انُفغٛخ

18  31 01.31 
ثٍٛ 

 انًدًٕػبد

132.2322 1 127.212 

1.372 2.221 

19 123 00.73 

02 188 00.38 
داخم 

 انًدًٕػبد

11293.87 711 03.203 
01 131 00.82 

00 027 02.33 
 712 12203.93 انًدًـــٕع

 

 

اػطشاثب

 انُٕود 

18  31 01.93 
ثٍٛ 

 بدانًدًٕػ

1210.2122 
1 023.132 

1.213 2.221 

19 123 03.00 

02 188 02.93 
داخم 

 انًدًٕػبد

32233.190 
711 23.2212 

01 131 02.09 

00 027 01.09 
 انًدًـٕع

33218.730 
712 

 

 

اػطشاثب

 األكم د

 

18  31 01.22 
ثٍٛ 

 دانًدًٕػب

312.13722 1 82.117 

0.731 2.207 

19 123 01.38 

02 188 02.08 
داخم 

 انًدًٕػبد

19212.833 711 32.809 
01 131 02.91 

00 027 01.27 
 712 19883.321 انًدًـــٕع

 

 

االكزئبة 

ٔانكــذس 

 انُفغٙ

18  31 31.79 
ثٍٛ 

 انًدًٕػبد

1189.3212 
1 370.121 

2.019 2.221 

19 123 32.32 

02 188 32.27 
داخم 

 انًدًٕػبد

11293.370 
711 72.310 

01 131 31.13 

00 027 30.21 
 انًدًــٕع

13283.072 
712 

 

 

 انؼدــش

 

18  31 07.79 
ثٍٛ 

 انًدًٕػبد

377.23322 1 139.033 

2.239 2.221 

19 123 09.30 

02 188 32.19 
داخم 

 انًدًٕػبد

19038.801 711 32.390 
01 131 09.19 

00 027 07.37 
 712 19912.887 انًدًــٕع

 

 

انٕعبٔ

18  31 08.38 
ثٍٛ 

 انًدًٕػبد

1329.3812 
1 307.101 

7.128 2.222 19 123 07.27 

02 188 09.08 
داخم 

09023.923 
711 13.233 
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انًشكهخ 

 انُفغٛخ

يدًٕع   انًزٕعؾ انؼذد انؼًش

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعؾ 

 انًشثؼبد

لًٛخ  

F 

 لًٛخ

Sig 

ط 

 انمٓشٚخ

 انًدًٕػبد 08.08 131 01

00 027 02.73 
 انًدًــٕع

32213.337 
712 

 

 

انًخبٔف 

االخزًبػ

 ٚخ

18  31 07.89 
ثٍٛ 

 انًدًٕػبد

379.31382 1 139.911 

1.11

2 

2.223 

19 123 02.22 

02 188 08.11 
داخم 

 انًدًٕػبد

03173.213 711 11.087 
01 131 03.72 

00 027 02.88 
 712 03822.330 انًدًـــٕع

 

 

بالنسبة لمفروؽ بيف المشكالت النفسية  Sigيتضح أف قيمة  <بقراءة الجدوؿ رقـ 
النوـ، االكتئاب والضجر النفسي، االكتئاب )الوحدة النفسية، اضطرابات األكؿ، اضطرابات 

/  @8/  ?8والكدر النفسي، الوساوس القيرية، والمخاوؼ االجتماعية( وفؽ متغير العمر )
ىناؾ فرؽ ذو داللة  مما يفيد بأف  4.4<  =كانت جميعيا  سنة( 99/  98/  94

لدى ورونا المستجد المترتبة عمى جائحة فيروس كػإحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت النفسية 
وبالتالي رفض الفرض الصفري أي عدـ تحقؽ طالب الجامعة في مصر يعزى لمتغير العمر 

 صحة الفرض الرابع ليذا البحث.
"ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت  بالنسبة للفرض الخامس:

جامعة في مصر يعزى لدى طالب الالمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد النفسية 
 Onewayمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ التبايف )ل ".البيئةلمتغير 
Anova لمعرفة الفرؽ في درجة المشكالت النفسية لدى أفراد عينة البحث في كؿ مشكمة )

يوضح النتائج التي تـ التوصؿ  ?والجداوؿ البيئة )مدينة/قرية(. نفسية عمى حدا وفؽ لمتغير 
 يا كما يمي :ل
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  8خذٔل 

( نهفشق ثٍٛ دسخخ انًشكالد انُفغٛخ انًزشرجخ ػهٗ Oneway Anovaَزبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ )

 )يذُٚخ / لشٚخ( خنذٖ ػُٛخ انجحث ؽجمب نًزغٛش انجٛئ Covied-19فٛشٔط كشَٔب انًغزدذ 

انًشكهخ 

 انُفغٛخ

يدًٕع   انًزٕعؾ انؼذد خانجٛئ

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

ٕعؾ يز

 انًشثؼبد

 لًٛخ Fلًٛخ  

Sig 

انٕحذح 

 انُفغٛخ

ثٍٛ  01.22 332 يذُٚخ

 دبانًدًٕػـ

2.839222 1 2.83922 

2.38 2.813 
داخم  01.30 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

1220322

2 

711 27.3732 

  712 12203.93 انًدًـــٕع 

اػطشاثبد 

 انُٕو

ثٍٛ  01.81 332 يذُٚخ

 دبانًدًٕػ

0.072222 1 0.07222 

2.12 2.813 
داخم  01.72 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

33213.12 711 27.3732 

  712  انًدًــٕع 

 اػطشاثبد

 األكم

ثٍٛ  02.11 332 يذُٚخ

 دبانًدًٕػـ

73.21222 1 73.2122 

0.112 2.118 
داخم  01.12 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

19812.03 711 31.2992 

  712 19883.32 انًدًـٕع 

بة االكزئ

ٔانكــذس 

 انُفغٙ

ثٍٛ  33.17 332 يذُٚخ

 انًدًٕػبد

13.23122 1 13.2312 

2.182 2.371 
داخم  31.22 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

13273.01 711 13273.0 

 13283.0 712 13283.07 انًدًـٕع 

 انؼدــش

ثٍٛ  08.29 332 يذُٚخ

 انًدًٕػـبد

02.29122 1 02.2912 

2.820 2.371 
داخم  08.99 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

199002.7 711 31.0732 

  712 19912.8 انًدًــٕع 

 انٕعبٔط

 انمٓشٚخ

ثٍٛ  07.31 332 يذُٚخ

 انًدًٕػـبد

3.170222 1 3.1702 

2.109 2.702 
داخم  07.21 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

32227.13 711 17.890 

   712 32213.33 عٕانًدً 

 

انًخبٔف 
 االخزًبػٛخ

ثٍٛ  03.38 332 يذُٚخ

 انًدًٕػـبد

11.33822 1 11.3382 

2.039 2.321 
داخم  03.32 381 لشٚخ

 انًدًٕػبد

03811.30 711 10.1102 

    712 03822.30 انًدًـٕع 
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بالنسبة لمفروؽ بيف المشكالت النفسية )الوحدة  Sigأف قيمة  <مف الجدوؿ يتضح 
كتئاب والضجر النفسي، االكتئاب والكدر النفسية، اضطرابات األكؿ، اضطرابات النوـ، اال 

كانت  (قرية / مدينة) البيئةالنفسي، الوساوس القيرية، والمخاوؼ االجتماعية( وفؽ متغير 
بعدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمشكالت مما يفيد   4.4<  =جميعيا 
الجامعة في مصر يعزى  لدى طالبالمترتبة عمى جائحة فيروس كػورونا المستجد النفسية 

 وبالتالي قبوؿ الفرض الصفري أي تحقؽ صحة الفرض الخامس ليذا البحث.لمتغير البيئة، 
 ملخص نتائج البحث:

يعاني طالب وطالبات الجامعات المصرية الحكومية واألىمية مف مجموعة مف المشكالت  أواًل :
 وفؽ الترتيب التالي : Covied-19النفسية المترتبة عمى تفشي فيروس كرونا المستجد 

 (8 ).الشعور بالضجر 
 (9.المخاوؼ االجتماعية ) 
 (:.الوحدة النفسية ) 
 (;.الوساوس القيرية ) 
 (< ).اضطرابات األكؿ 
 (= ).االكتئاب والكدر النفسي 
 (>.  ( اضطرابات النـو

ثانيًا : تعاني طالبات الجامعات المصرية الحكومية واألىمية مف المشكالت النفسية 
رابات األكؿ، اضطرابات النوـ، االكتئاب والضجر النفسي، االكتئاب والكدر النفسي( )اضط

بصورة أكبر مف طالب الجامعات  Covied-19المترتبة عمى تفشي فيروس كرونا المستجد و 
 واألىمية. الحكومية منيا المصرية

غ تتراوح أعمارىـ ثالثًا : يعاني طالب وطالبات الجامعات المصرية الحكومية واألىمية ممف تبم
سنة مف مجموعة مف المشكالت النفسية المترتبة عمى تفشي فيروس  98إلى  94مابيف 

 سنة. @8إلى  ?8تفوؽ معاناة ذوي األعمار مف  Covied-19كرونا المستجد 
رابعًا : يعاني طالب وطالبات الجامعات المصرية الحكومية واألىمية ممف يسكنوف في المدف 

جة المشكالت النفسية المترتبة عمى تفشي فيروس كرونا المستجد أو القرى بنفس در 
Covied-19. 
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 مناقشة نتائج البحث:
مف المؤكد أف األزمات تسبب لمفرد صدمة وىزة عنيفة ال يستطيع معيا إدراؾ الحدث 
وتصور أبعادة بصورة كاممة، وفي كثير مف األوقات قد يصاب الفرد بالشمؿ المعرفي والنفسي 

 يقوى عمى مواجية الموقؼ الصادـ وال يستطيع في ذات الوقت اليروب منو، وتكوف التاـ فال
ا عجز واضح وشعور بتوتر وخيبة أمؿ، إف عالـ اليـو يعيش مرحمة يمكف وصفيا يالنتيجة حين

بأنيا أصعب مرحمة في تاريخ البشرية، وباء بدوف سابؽ إنذار، و معدؿ وفيات أصبح العقؿ 
استيعابو وتصوره، حالة مف الذعر والفزع حينما يجد اإلنساف نفسو يعاني البشري ال يقوى عمى 

مف السعاؿ أو العطس، ويتساءؿ حينيا، ىؿ ربما أكوف مصاًبا بالكورونا، لقد ىجـ ىذا الفيروس 
Covied-19  العالـ أجمع بشكؿ شرس وبضراوة لـ يصدقيا الكثيروف في البداية، لـ يرحـ براءة

ؼ مع ضعؼ الكبار وشيخوختيـ، ولـ يبالي بالشباب وال بطاقاتيـ صغار السف ولـ يتعاط
وعنفوانيـ، وأصبحنا بيف ليمة وضحاىا مطالبيف بالمكوث في المنازؿ، ليس ىذا فحسب، بؿ 

، أصبحنا نشؾ في كؿ  باستخداـ الكمامات والمعقمات وغسؿ اليديف اإلجباري لعدة مرات في اليـو
رونا، بؿ حتى أصبحنا نشؾ في اليواء الذي نستنشقو، شيء حتى في مدى خمو يدينا مف الكو 

فربما الفيروسات متطايرة، توقفت الحياة في جميع مدف العالـ، توقفت الدراسة بشكميا الطبيعي 
المعتاد، وفرغت السماء مف الطائرات، وتحولت معظـ المدف في العالـ بأسره ألماكف صامتو في 

مغت في بعض الدوؿ عمى مدار اليـو بالكامؿ، أي ظؿ فرض حظر التجواؿ في بعضيا لساعات ب
أزمة أو كارثة يمكف أف تسبب صدمات رىيبة لممصرييف أكثر مف فيروس كورونا؟. وكيؼ حاؿ 

فقط حالة وفاة خالؿ ساعات  <8;8ابريؿ حوالي  <مف يقرأ اآلف أف فرنسا سجمت اليـو بتاريخ 
ألؼ حالة وفاة  4?أف ىناؾ أكثر مف ( و 9494االلكترونية، ب فيروس كورونا )صحيفة سبؽبسب

تدفع اإلنساف إلى أف يعيش عالـ  األزماتأليست  (،9494في العالـ بنفس السبب )العربية نت،
ال شخصي، أليست تفقده اليوية، أليست تسبب لو سوء التكيؼ؟، كؿ ىذه األمور وغيرىا باتت 

فمف المؤكد أننا اليـو ال  ،رونا، والسبب فيروس كو الفترةجزء كبير مف مشاعر المصرييف في ىذه 
نعيش ضغوطًا بصورتيا المألوفة لدينا والتي اعتدنا عمييا بؿ وصارت جزء في ثقافتنا المصرية، 

جدير بالذكر أف ىناؾ فرقًا بيف ف إننا نعيش أزمة، أزمة الحياة أو الموت بسبب فيروس كورونا.
 ي مجموعة مف الخبرات المتراكمة، فالضغوط ىCrisisواألزمة  Griefوالحزف  Stressالضغط 

الناتجة عف حدث معيف بدرجات متفاوتة وينتج عف ىذا الحدث مجموعة مف الحاجات 
النفسية والمادية واالجتماعية غير المشبعة، ويؤدي ىذا إلى زيادة الشعور بالعجز، وبالتالي 
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جحة بالضغط، مما يدفع إلى إتباع بعض األساليب التكيفية الناجحة أو غير النا
سالبة عمى اإلطالؽ، فيناؾ ضغوط ايجابية، كما أف كميا والضغوط ليست ، (9444)كاشؼ،

أو بنفسو فاإلنساف قد يختار الضغوط ، الضغوط قد تكوف اختيارية أو غير اختيارية )إجبارية(
أما األزمات فتعني تيديدًا خطرًا متوقًعا أو غير  لييا لتجنب بعض العواقب السالبة،يسعى إ
ألىداؼ وقيـ ومعتقدات وممتمكات األفراد أو األسر أو المنظمات أو الدوؿ والتي تحد  متوقع

لقد استيدؼ  وىذا ما يعيشو حالًيا كافة أطياؼ الشعب المصري.مف عممية اتخاذ القرار 
البحث الحالي التعرؼ عمى واقع المشكالت التي يعاني منيا طالب وطالبات الجامعات في 

عمى نفس الخطوات  يسيربذلؾ  د، وىوفشي فيروس كورونا المستجمصر والمترتبة عمى ت
 Cao et)ودراسة  (Kang et al.,2020)التي سارت عمييا دراسات أخرى سابقة كدراسة 

al.,2020)  ودراسة(Qiu. Et al., 2020 وقد توصمت الدراسة إلى أف طالب وطالبات ،)
درجات متوسطة مف االكتئاب الجامعات المصرية يعانوف بدرجة مرتفعة مف الضجر، وب

والدراسات األخرى التي سبؽ  (Kang et al.,2020)واضطرابات النوـ كما في دراسة 
ويفسر الباحثاف عموًما سبب انتشار ىذه المشكالت النفسية لدى طالب وطالبات عرضيا، 

لدراسة الجامعة بسبب اإلجراءات االحترازية التي اتخذتيا الدولة كإجراءات وقائية، فتعميؽ ا
وفرض حظر التجواؿ كانا سببًا رئيسًا لشعور ىؤالء الطالب بالممؿ والسأـ والرتابة والالمباالة 
والال معنى والفراغ، فالبقاء في المنزؿ لفترات طويمة وربما غير معتادة والروتيف اليومي الممؿ 

شأف أعداد واألخبار المخيفة المزعجة التي تتداوليا وسائؿ اإلعالـ عمى مدار الساعة ب
اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد ساىمت في معاناة الطمبة بمشاعر الضجر 
واالكتئاب واضطرابات النـو واآلكؿ والوساوس القيرية وكذلؾ المخاوؼ االجتماعية، عالوة 

أف ىناؾ تداعيات اقتصادية سوؼ تترتب تمامًا عمى ما سبؽ، فكثير مف ىؤالء الطمبة يدركوف 
ذه الحالة القائمة، وقد يعانوف منيا نتيجة النخفاض معدؿ الدخؿ ألسرىـ، فكثير منيـ عمى ى

ينتمي ألسر تعمؿ في القطاع الخاص والذي بدأت تتناثر األقاويؿ حوؿ خفض مرتباتيـ، 
ألسر تقتات قوتيا وبعضيـ ينتمي ألسر تعمؿ في قطاع السياحة، وبعضيـ اآلخر ينتمي 

عدـ التنفيس طالب وطالبات الجامعة يعيشوف حالة مف بشكؿ يومي، لقد بات معظـ 
أصحابيـ، فجأة تبددت األحواؿ وأصبحوا مطالبيف حتى باتخاذ االنفعالي الذي كانوا يجدوه مع 

الحيطة وعدـ االقتراب منيـ أو مصافحتيـ، عالوة عمى ما سبؽ، فمكوث األسرة بشكميا 
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د يكوف سببًا في شيوع بعض المشكالت المكتمؿ في المنزؿ لفترات طويمة لـ تعتد عمييا ق
األسرية، ومزيد مف التركيز الوالدي عمى تصرفات أبنائيـ طالب وطالبات الجامعة وىو أمر 

لقد أضحى ربما لـ يعتادوا عميو كثيًرا في ظؿ انشغاؿ الوالد تحديدًا بمياـ الحياة ومتطمباتيا، 
نا، ومستقبؿ غير معموـ أبعاده طالب وطالبات الجامعة أسرى لعدو مجيوؿ ىو فيروس كورو 

 وتداعياتو، كؿ تمؾ األمور وغيرىا كانت سبًبا رئيسًا في معاناتيـ مف تمؾ المشكالت النفسية.
ىذا، وقد أفادت نتائج البحث أيًضا باف اإلناث أكثر معاناة مف الذكور مف وطأة بعض 

موف إلى معالجة خسائرىـ يمي فالذكور واإلناثالمشكالت النفسية، وىي نتيجة منطقية لمغاية، 
عمومًا يتجاىموف المحف واألزمات ويحاولوف إيجاد سباًل لصرؼ  الذكوربطرؽ مختمفة، 

أنفسيـ عف عواطفيـ، ويستخدموف مجموعة متنوعة مف االستراتيجيات المشتتة لتفكير 
فيممف  في كثير مف األحياف إلى  اإلناثأما ،  Sprecher & Hatfield, 1987))الحزف 
ار مشاكميف محاوليف بذلؾ تحديد ما إذا كف مسئوالت عف الخسائر أـ ال، ويجاىدوف اجتر 

مياالت فاإلناث باإلضافة إلى ذلؾ، ، دومًا إلى تحديد ما حدث بالضبط وأسفر عف الخسارة
لطمب مساعدة اآلخريف ومناقشة أحزانيف في محاولة لحؿ مشكمة الحزف والتوتر والخسارة 

مصطمحي السادية في ضوء (، وتفسير ذلؾ يتجمى بوضوح Sprecher,1989) الناجمة
، فتفكير اإلناث في جائحة فيروس في ىذا األمر وكذلؾ المجانسة والشرطية والمازوشية

كورونا وفي الوفيات واإلصابات وفي حالة اليمع العالمية يتماشى تماما مع مفيـو التمذذ 
فتفكر  ،تفكر خارج الصندوؽنثى بطبيعتيا ، وغير ذلؾ، فاأل حينما يقع عمًي األلـ )المازوشية(

ينتقؿ عندما ينتيي منيا  فقط، لو موضوع واحد الذكر أما ،واحد آفمف موضوع في  أكثرفي 
، مف ناحية ثنائية القطب األنثى فيي أحادي القطب في تفكيره عكس اآلخر، فيوفي  لمتفكير

سنة أكثر معاناة  98عمر  أخرى، توصمت نتائج البحث إلى أف الطالب والطالبات ممف في
مف المشكالت النفسية مقارنة بغيرىـ في مراحؿ عمرية أخرى، وىي نتيجة يفسرىا الباحثاف 

في المستقبؿ  والحيرة والدراسة، عدـ وجود قرارات حاسمة في موضوع االختباراتفي ضوء 
 98بعمر الذي بات محفوفًا بالمخاطر، فمعظـ طالب وطالبات السنة النيائية في الجامعة 

سنة، وقد باتوا حالًيا تحت مفصمة التفكير الكارثي، ىؿ ضاعت السنة الدراسية؟، ىؿ أصبح 
المستقبؿ مظمـ بفعؿ جائحة فيروس كورونا؟، ىؿ بات عمينا تحمؿ أثار طاحنة في سنوات 
مضت بفعؿ الثورة وتحمؿ تداعيات فيروس قاتؿ لسنوات الحقة؟... كما أفادت نتائج البحث 
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د فرؽ داؿ احصائيًا بيف الطمبة في الريؼ والحضر في نسبة انتشار المشكالت بعدـ وجو 
، وىذه النتيجة يراىا (Cao et al.,2020)النفسية، وىي نتيجة تختمؼ عف نتيجة دراسة 

الباحثاف منطقية إلى حد ما، فمـ يعد ىناؾ فوارؽ جوىرية بيف الريؼ والحضر، فالتطور 
يعد إلى حد ما الريؼ المصري كما عيدناه سابقًا، فالتمدف واالزدىار قد شمؿ الجميع، ولـ 

وعمى أية  .طاؿ الجميع، بؿ أف ىناؾ بعض القرى تتفوؽ عمى بعض المدف في أمور عدة
كاىؿ  حاؿ، لقد تسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إحداث أزمة باتت تثقؿ

توترًا  وسبب ليـ ىذا الفيروس، كبار سفالمجتمع المصري بأكممو، اطفااًل ومراىقيف وبالغيف و 
لدى االتزاف العاطفي أثر بدوره أو سوؼ يؤثر ال محالة عمى ىذا التوتر أجيد حياتيـ، 

عمى التكيؼ االيجابي مع متطمبات والخوؼ أف يترتب عمى ذلؾ ضعؼ وعجز القدرة ، الجميع
الحزف والكآبة بمشاعر  اقترب شير رمضاف المعظـ والناس مميئة، المعاصرة ومتغيرات الحياة

 نسأؿ اهلل العمي القدير أف يزيح ىذه الغمة عف مصرنا الحبيبة.واألسى، 
 توصٌات البحث:

 يوصى الباحثاف بما يمي:
ضرورة قياـ الجامعات المصرية وبشكؿ عاجؿ بتعزيز مستوى الصحة النفسية لدى طالبيا  .8

ت تتفاقـ مستوى المشكالوطالباتيا والعمؿ عمى ذلؾ بشكؿ مباشر دوف تأخير حتى ال 
وأف  النفسية لدى الطمبة الجامعييف وذلؾ مف خالؿ إنشاء وحدة لإلسعافات النفسية بالجامعة

تولي في ىذه الفترة األىمية لمحد مف مشكالت الضجر والمخاوؼ االجتماعية والوحدة 
 النفسية.

جابية لدى جميع أفراد عمى جيات اإلعالـ المختمفة القياـ بدورىا وبث المشاعر المعنوية االي .9
روس المجتمع، والتركيز عمى تبصير الجميع بأف المستقبؿ بإذف اهلل ءامف، وأف جائحة في

كورونا سوؼ يتـ التغمب عمييا، كما عمييا تقديـ برامج توعوية لمساعدة طالب الجامعة 
بات عمى كيفية التغمب عمى مشكالت الضجر والمخاوؼ االجتماعية والوحدة النفسية واضطرا

 النـو واألكؿ.
ينبغي عمى الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية التركيز في الفترة الحالية عمى  .:

دراسات برامجية إرشادية وعالجية لطالب وطالبات الجامعة، وأف تكرس أقساـ الصحة 
واآلثار الناجمة عف فيروس كورونا النفسية مجيوداتيا البحثية في الحد مف المشكالت 

 ة مشكالت الضجر والمخاوؼ االجتماعية وأف تصب جؿ تركيزىا عمى الطالبات.خاص
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