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 شخلص امل

التباعد ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى طبيعة االضطرابات النفسية المترتبة عمى 
لمشخصية، وتكونت عينة الدراسة جائحة كورونا وعبلقتيا بالعوامؿ الخمسة الكبرى إثر الجسدي 
( إناث بجامعة أسواف، بمتوسط ٖٕٔ( ذكور، )ٜٚ( طالبا وطالبة، منيـ )ٕٖٛمف )
(، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي، 0ٖ٘ٔ(، وانحراؼ معياري قدره )0ٕٕٓعمري)

ورونا جائحة ك التباعد الجسدي إثر وتـ تطبيؽ مقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى
( ٕٜٜٔوماكري) )إعداد: الباحثة(، ومقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية )إعداد: كوستا

وأوضحت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف االضطرابات (، ٜٜٚٔوترجمة )األنصاري، 
النفسية وعامؿ االنبساطية، وأيضا عبلقة ارتباطية موجبة بيف عامؿ االنفتاح عمى الخبرة 

الوسواس القيري كعامؿ فرعي لمقياس االضطرابات النفسية0 كذلؾ معاناة طبلب جامعة  وعامؿ
، األكؿ، ما بعد الصدمة، الوسواس القيري بنسب  أسواف مف اضطرابات القمؽ، االكتئاب، النـو
متوسطة، واليمع بنسبة مرتفعة نتيجة لجائحة كورونا، وتوصي الباحثة بضرورة تقديـ الخدمات 

 طبلب الجامعة الذيف تأثروا بالجائحة، وخاصة ذوي الشخصية االنبساطية0اإلرشادية ل

العوامؿ الخمسة الكبرى  -التباعد الجسدي -: االضطرابات النفسيةكهًبد يفزبؽُخ
 طبلب الجامعة0  -جائحة كورونا -لمشخصية
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 المسافة أن حٌث االجتماعً التباعد الجسدي التباعد من بدال مصطلح تفضٌل العالمٌة الصحة منظمة اقترحت
 .التكنولوجٌا عبر اجتماعً اتصال على الناس وٌظل العدوى، انتقال تمنع التً هً المادٌة
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psychological disorders coused by  physical distancing follwing the 

Corona pandemic and its relationship to the five major factors of 

personality among Aswan University students 

Dr. Gehan Mohamed Bakree 

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

Abstract 

The aim of the current research is to identify the nature of mental 

disorders related to the period of physical distancing follwing the Corona 

pandemic and its relationship to the five major factors of personality. The study 

sample consisted of (328), (97) males, (231) females students at Aswan 

University, and the researcher used the relational descriptive approach, and to 

reach the results, the researcher used the scale of mental disorders associated 

with physical distancing, prepared by the researcher, And the measure of the 

five major factors of personality prepared by (Costa and Macri 1992) and 

translated by (Al-Ansari, 1997). The results resulted in the sufferings of Aswan 

University students from disorders of "anxiety, depression, panic, sleep 

disorders, eating disorders, post-trauma, obsessive-compulsive disorder in 

varying proportions" as a result of physical distancing, and the existence of a 

correlative relationship between these disorders and extraverion factor,and also 

a positive correlation between the openness to experience factor and the 

obsessive-compulsive disorder. The researcher recommends the necessity of 

providing counseling services to university students to reduce these disorders, 

especially those with an extroverted personality. 

Key words: psychological disorders - physical distancing - the big five factors 

of personality - Corona pandemic - university students. 
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 مكذمى

الذي  المستجديواجو العالـ اآلف أزمة غير عادية0 في ظؿ تفشي فيروس كورونا 
( ٕٕٓٓ( في معظـ دوؿ العالـ تقريبا0 ومنذ مارس )ٜٕٔٓ) ظير وبدأ ينتشر في نياية عاـ

أعمنت منظمة الصحة العالمية تحوؿ وباء فيروس كورونا لجائحة، فقد سيطرت جائحة 
( عمى العالـ، وال يوجد لقاح متاح ضد ىذا الفيروس، االستراتيجيات ٜٔفيروس كورونا)

، لقد الجسديية مثؿ التباعد الوحيدة المتاحة لوقؼ انتشار المرض ىي التدخبلت السموك
فرضت جائحة كورونا العديد مف القيود عمى المجتمعات، حيث ُمنع الناس مف القياـ 

، في أي وقت وفي أي مكاف بأنشطتيـ اليومية التي اعتادوا عمييا، كالخروج دوف قيد أو قمؽ
لتباعد يـ الحتمالية اإلصابة بالعدوى، وعندما تـ فرض اوأحبائأو قمقيـ مف أصحابيـ 

الجسدي شعر بعض الناس بالضعؼ النفسي؛ نتيجة لعدـ قدرتيـ عمى ممارسة روتيف حياتيـ 
 وخاصة طبلب الجامعة والذيف يمثموا مرحمة الشباب0

فراد أو صناع السياسة، إلى أي تدخؿ غير دوائي، يتخذه األالتباعد الجسدي يشير و 
 ,Toxvaerd) (؛Johnson, Sun ; Freedman, 2020) العدوى انتقاؿلمحد مف 

مف حدة الوباء )  سديالجممارسات التباعد تقمؿ حيث (Kumar, 2020 0) ؛(2020
Reluga, 2010 0) عامؿ خطر ألعراض االضطرابات النفسية والغضب قد تمثؿ إال أنيا

، ومف المحتمؿ أف تكوف ىذه النتيجة مرتبطة باآلثار الحظروالقمؽ بعد عدة أشير مف 
) ، والقمؽ مف اإلصابةنشطة الترفيييةالتواصؿ االجتماعي وفقداف األ بتعطيؿ و  ،اديةاالقتص

Brooks, et al., 2020, p. 917)0 
وقد شممت التدابير االحترازية التي اتخذتيا الحكومة المصرية؛ لمحد مف انتشار 

غبلؽ المرافؽ الرياضية: )حمامات الس باحة الوباء: إغبلؽ أو تقييد النقؿ الجماعي، وا 
المجتمعية ونوادي الشباب وصاالت األلعاب الرياضية(، وغمؽ دور العبادة؛ لمتقميؿ مف 
التجمعات، وتقميص ساعات العمؿ في بعض المصالح الحكومية والبنوؾ، وتعميؽ الدراسة 

مع بداية ظيور الوباء في الصيف وبعض -بالمدارس والجامعات0 وقد أوصت اليونسكو 
التعمـ عف بعد وفتح التطبيقات والمنصات التعميمية التي يمكف  باستخداـ برامج -الدوؿ

لممعمميف استخداميا لموصوؿ إلى المتعمميف عف بعد والحد مف تعطيؿ التعميـ في البمداف التي 
 (Setiawan , 2019 0ظير فييا الوباء )
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إغبلؽ الجامعات، حيث وجد ىذا اإلغبلؽ وخاصة بسبب  طبلب الجامعةوقد تأثر 
أنفسيـ في معزؿ عف أصحابيـ، وأنشطتيـ الجامعية التي اعتادوا عمييا،  لجامعةاطبلب 
وجدوا أنفسيـ أماـ التعمـ عف  أنيـ روتيف حياتيـ الذي اعتادوا عميو، أضؼ إلى ذلؾ وفقدىـ

وخاصة األكبر سنا يعمموف لسد  طبلب الجامعةبعد دوف سابؽ استعداد، كما نجد الكثير مف 
، سواء الحظربالقطاع الخاص، والذي تأثر بسبب التباعد الجسدي وفترات احتياجاتيـ المادية 

الحظر الكامؿ أو تخفيض ساعات العمؿ، األمر الذي دفع أصحاب األعماؿ لتخفيض عدد 
أوجد حالة مف القمؽ واالكتئاب والخوؼ لدى الشباب مف فقد الوظيفة، والمعاناة  العامميف، مما

غوط االقتصادية ىي األكثر تيديدا لمصحة النفسية، وتمثؿ مف الضغوط النفسية، حيث أف الض
  عامؿ خطر ألعراض االضطراب النفسي بعد عدة أشير مف التباعد0

ة التي تنطوي عمى أمراض ُمعدية، وتشير األدبيات النفسية إلى أف المآسي االجتماعي
ىائمة في السموؾ  غالًبا ما تؤدي إلى حالة مف الخوؼ والقمؽ المتزايد وأنيا تسبب اضطرابات

أجريت دراسة  كما(0  ٘،  صٕٗٔٓوالرفاىية النفسية لمعديد مف السكاف)بوعود،  
العامميف  -استقصائية حديثة عمى األشخاص المعرضيف بشدة لعدوى فيروس كورونا المستجد

0 ٓ٘، واالكتئاب 0ٗٝ ٖٚكاف معدؿ انتشار اضطراب ما بعد الصدمة  -الطبييف الصينييف
كما أظيرت األبحاث حوؿ التأثير 0 0ٔٝ ٖٙ ،  وكاف األرؽ عند0ٚٝ ٗٗالعاـ والقمؽ  ،ٝٚ

النفسي لتفشي األمر اض العالمية السابقة وجود روابط واضحة بيف القمؽ المرتبط بالجائحة 
  ,Leeوأعراض التوتر والقمؽ والقمؽ الصحي والضغوط التالية لمصدمة، واالنتحار  

المية أف التدابير الجديدة مثؿ العزلة الذاتية والحجر وتتوقع منظمة الصحة الع(0 (2020
والتي قد تؤدي  وسبؿ عيش األشخاص، والروتيف، الصحي قد تؤثر عمى األنشطة المعتادة،

  ,World Health Organizationإلى زيادة الشعور بالوحدة والقمؽ واالكتئاب واألرؽ )
2020a 0)عية اليندية لمطب النفسي زيادة وقد كشؼ االستطبلع األخير الذي أجرتو الجم
،  Loiwal% في األمر اض النفسية منذ تفشي فيروس كورونا في اليند )ٕٓبنسبة 
20200) 

والتي  وقد ارتبطت ىذه االضطرابات النفسية بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية،
بساطية، تصنؼ الفروؽ الفردية التي اعتبرىا أسبلفنا ميمة بما يكفي لمتحدث عنيا وىي: االن

والعصابية، المقبولية، الضمير، االنفتاح عمى الخبرة0 وترتبط عوامؿ الشخصية الخمسة الكبار 
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فالشخصية عبارة عف مجموعة مف تقريًبا بجميع نتائج الحياة الميمة وعوامؿ الخطر، 
السمات التي تعطي في مجمميا المبلمح السموكية واألخبلقية، واالنفعالية وتحدد أساليب 

 تنا لممواقؼ0مواجي
( إلى أف شخصية الفرد وصحتو النفسية تتأثر ٘٘ٔ، ٕٔٓٓٔوأشار أبونجيمو)

يؤدي االنتشار السريع لفيروس كورونا بالعديد مف األحداث والظروؼ التي يتعرض ليا0 و 
واستراتيجيات إبطائو إلى تعطيؿ كؿ جانب مف جوانب حياتنا تقريًبا0 وينعكس ىذا االضطراب 

مشخصية0 حيث الخمسة الكبرى ل عوامؿالالوظيفة النفسية والتي تؤثر عمى  في التغييرات في
نجد أف عدـ اليقيف البلحؽ بشأف مدة تدابير التباعد الجسدي، والتوتر المجتمعي أثناء 
االنييار االقتصادي الحاد، يؤدي إلى تفاقـ االختبلفات الشخصية في تأثيرات النتائج مف خبلؿ 

 .Jeronimus, 2020, pمخاطر والتكيؼ واالحتياجات والموارد ) السموكيات المحفوفة بال
12, 210) 

 بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ارتباطية عبلقةالدراسات السابقة وجدت  وقد
واضطراب ما بعد ، Bayanfar (2020)وقمؽ اإلصابة بفيروس كورونا المستجد كدراسة: 

(، وقمؽ المستقبؿ ٕ٘ٔٓسة: الشمالي)كتئاب كدرااال (، و ٕٛٔٓالصدمة كدراسة: حسف)
باإلضافة إلى ذلؾ ،  ؛(ٕٚٓٓكدراسة: الفايز) والشره العصبي لمطعاـ (،ٕٕٔٓجبر)كدراسة: 

0 الخبرةمف خبلؿ االنبساط، والضمير، والعصابية، واالنفتاح عمى  النفسيةيتـ التنبؤ بالصحة 
يجابية بيف العصابية، وكذلؾ اكما  النبساط والضمير مع الصحة لوحظ وجود عبلقة سمبية وا 

ومف ىنا جاءت الدراسة لتبيف  Abdel-Khalek,A. (20120)النفسية، عمى التوالي 
، والعوامؿ الخمسة ٜٔ -المترتبة عمى جائحة كورونا طبيعة العبلقة بيف االضطرابات النفسية

  الكبرى لمشخصية لدى طبلب جامعة أسواف0 
 الدراسةمشكمة 

التباعد إلى إلقاء الضوء عمى قضية  ٜٕٔٓ في ديسمبردى تفشي فيروس كورونا أ
المزعجة، حيث طمبت العديد مف البمداف مف مواطنييا "عزؿ أنفسيـ" إذا كانوا عمى  الجسدي

اتصاؿ بالعدوى0 وعمى الرغـ مف وجود اىتماـ كبير بتدابير تحديد األشخاص المصابيف بعدوى 
شخاص المتأثريف بيذا لؤل  ية الصحية النفسيةاجات الرعاالفيروس التاجي، إال أف تحديد احتي

  (Lee, 20200الوباء قد تـ تجاىمو نسبًيا ) 
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، كي يمبوا احتياجاتيـويمثؿ التواصؿ االجتماعي سمة أساسية لؤلفراد في المجتمع، 
ومف ثـ فانعداـ التواصؿ لو تأثير خطير عمى صحتيـ النفسية، مما ينذر بظيور العديد مف 

وقد أظيرت الدراسات 0 الشخصية عوامؿسية والتي قد تعمؿ عمى تغيير بعض االضطرابات النف
أنو خبلؿ تفشي الوباء، يعاني الجميور مف ردود فعؿ عاطفية سمبية، مثؿ القمؽ وأعراض 

وكمما زادت مخاطر  (Liao, Cowling, Lam, Ng, & Fielding, 2014)االكتئاب 
تائجيـ التنموية أسوأ وكمما زادت احتمالية تجربة الشباب، كمما كاف مف المرجح أف تكوف ن
 .Organization, 2012, p) النفسيةالتعرض لمضائقة النفسية أو اضطرابات الصحة 

60) 
النفسية  الرفاىيةعمى قدرة طبلب الجامعة عمى تحقيؽ  ٜٔ-جائحة كوروناوتؤثر 

(Setiawan, 20190)  ور الجامعات في مارس فحيث قررت الحكومة المصرية إغبلؽ
وقد قامت بسبب اإلغبلؽ،  ، وقد تأثر الطبلبظيور اإلصابات؛ لمحد مف انتشار العدوى

الباحثة بعمؿ دراسة استطبلعية عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي، وجروبات الطبلب عمى 
الواتس اب، تـ مف خبلليا طرح سؤاؿ ما التغيرات التي طرأت عميؾ وعمى نمط حياتؾ عامة 

ونومؾ وطعامؾ بصفة خاصة منذ تفشي جائحة كورونا؟ ما االضطرابات ومشاعرؾ وسموكؾ 
مع فرض التباعد الجسدي ولـ تكف لديؾ مف قبؿ؟   النفسية التي شعرت أنيا ظيرت عميؾ

 جاباتيـ تدور حوؿ: القمؽ، االكتئاب،وقد كانت إوتجد أنيا الزالت مستمرة حتى اآلف؟ 
 0، واليمعالنوـ، اضطراب ما بعد الصدمة ، اضطراباتاألكؿالوسواس القيري، اضطرابات 

أضؼ إلى ذلؾ الشخصية والتي تمعب دورا ميما في قدرة األفراد عمى التكيؼ مع 
ظروؼ الحياة، واألحداث التي يمروف بيا، فيي تمثؿ أسموب حياة، وتتأثر شخصية الفرد 

ورونا أيضا باألحداث المحيطة وخاصة المجيدة منيا، ومف المتوقع أف تسبب جائحة ك
 جالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية0تغييرات في نموذ

ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى التراث السيكولوجي لـ تجد دراسة تناولت االضطرابات 
وعبلقتيا بالعوامؿ الخمسة الكبرى  المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا النفسية

لباحثة إلجراء دراسة لمتعرؼ عمى الذي دفع ا ؛ األمرلمشخصية لدى طبلب الجامعة
بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وعبلقتيا لمترتبة عمى جائحة كورونا االضطرابات النفسية ا

 في اإلجابة عمى األسئمة التالية: الدراسةوتتمثؿ مشكمة  لدى طبلب جامعة أسواف،
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لدى كورونا  جائحةالتباعد الجسدي إثر المترتبة عمى ما ىي االضطرابات النفسية  .6
 طبلب جامعة أسواف؟

ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا   .6
  والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية؟

 -الوسواس القيري -االكتئاب -ىؿ تختمؼ أعراض االضطرابات النفسية ) القمؽ .6
اضطرابات النوـ( المترتبة عمى  -اضطرابات األكؿ -اضطراب ما بعد الصدمة -اليمع

 التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا لدى طبلب جامعة؟ 
 جائحة كوروناالتباعد الجسدي إثر المترتبة عمى ىؿ تختمؼ االضطرابات النفسية  .6

 مدينة(؟ -)قرية (، البيئة:، النيائيةاألولى) أنثى(،الفرقة -باختبلؼ النوع )ذكر
 لدى طبلب جامعة أسواف؟ثر شيوعا كاأل ماىي عوامؿ الشخصية  .6
أنثى(،  -) ذكر:ىؿ تختمؼ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية باختبلؼ الجنس .0

 مدينة(؟ -البيئة ) قرية، ، النيائية(األولى) :الفرقة
 :الذراسةأهذاف 

االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة التعرؼ عمى طبيعة  .6
 بلب جامعة أسواف0لدى طكورونا 

االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي بيف  االرتباطية العبلقة معرفة نوع .6
 0أسواف جامعةلدى طبلب  والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةإثر جائحة كورونا 

 -االكتئاب -التعرؼ عمى االختبلفات في أعراض االضطرابات النفسية ) القمؽ .6
اضطرابات  -اضطرابات األكؿ -اضطراب ما بعد الصدمة -اليمع -الوسواس القيري

( المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا لدى طبلب جامعة  النـو
االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر التعرؼ عمى االختبلؼ في  .6

، النيائية(، األولىراسية) تبعا لمتغير النوع: )ذكر/ انثى(، والفرقة الدجائحة كورونا 
 0لدى طبلب جامعة أسواف مدينة( -والبيئة ) قرية

لدى طبلب جامعة  التعرؼ عمى االختبلفات في العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية .6
، النيائية(، والبيئة ) األولىتبعا لمتغير النوع: )ذكر/ انثى(، والفرقة الدراسية)  أسواف
 مدينة(0 -قرية



 م0202( 68) -0ج-عدد يونيو                                    ...                       االضطرابات النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 066 - 

 :الذراسةأهمية 

 :أف في الجانبيف: النظري، والتطبيقي حيث الدراسةتتمثؿ أىمية 
 األهمية الهظرية:

  تتناوؿ متغيريف ميميف في مجاؿ  الصحة النفسية وىما: محاولة التأصيؿ لمفيـو
 االضطرابات النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية0 

 ر والغد المشرؽ0تتناوؿ الدراسة عينة ميمة مف طبلب الجامعة فيـ الحاض 
  : االضطرابات النفسية المترتبة اليوجد في حدود عمـ الباحثة دراسة نفسية تناولت

وعبلقتيا بالعوامؿ الخمسة الكبرى عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا 
 لدى طبلب الجامعة0 لمشخصية
 األهمية الخطبيكية:

 بات النفسية المترتبة عمى التباعد االضطراطبيعة العبلقة بيف  بعد أف يتـ التعرؼ عمى
عداد الجسدي إثر جائحة كورونا  والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية  يمكف تصميـ وا 

رشاد الطبلب ذوي االضطرابات النفسية  البرامج التربوية والنفسية اإلرشادية؛ لتوجيو وا 
 المترتبة عمى جائحة كورونا0

  الطبلب والطالبات الذيف  والتعرؼ عمىأعدتو الباحثة تحديد  يتيح المقياس الذي
 لدييـ اضطرابات نفسية ارتبطت بجائحة كورونا0

 :الذراسةمصطصحات 

 : psychological disorders  االضطرابات الهفشية
 المترتبة عمى جائحة كورونامجموعة مف االضطرابات : وتعرفوا الباحجة إجرائيا 

 -اضطرابات النوـ –اضطرابات األكؿ  -لقيريالوسواس ا -االكتئاب -والمتمثمة في: ) القمؽ
اضطراب ما بعد الصدمة(،  والتي تعبر عنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى  -اليمع

إعداد  ( )ٜٔاالضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا )مقياس 
 (0الباحثة

رابات النفسية انتشارًا،  وتقدر ىو أحد أكثر االضط: Depression االنخئاب     
% مف سكاف العالـ،  ٚت منظمة الصحة العالمية نسبة اإلصابة باالكتئاب بحوالي إحصائيا

(0  ٔٗ، صٖٕٓٓالشربيني، ) وىو اضطراب لممزاج مع ىبوط في الحالة النفسية والجسدية
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ؿ االكتئاب التي يحصؿ عمييا الطالب في عام بالذرجة الهصية وتعرفى الباحجة إجرائيا 
كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا لدى طبلب 

 الجامعة إعداد الباحثة0 
مع  وأف ىناؾ مصيبة وشيكة الوقوع، ىو شعور عاـ بالخشية، Anxiety: الكصل  

الكمية التي  وتعرفو الباحثة إجرائيا بالدرجة (0ٖ٘  ،ٕٙٓٓشعور بالتوتر والشدة )غانـ، 
يحصؿ عمييا الطالب في عامؿ القمؽ كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية 

 المترتبة عمى جائحة كورونا لدى طبلب الجامعة إعداد الباحثة0 
 PTSD) post-traumatic stress: اضطرابات الَهْرب الخالي لصصذمة  

disorder) ئمة التي تفوؽ االحتماؿ مثؿ الحرب وىي حالة تعقب الضغوط النفسية اليا
والكوارث الطبيعية والحوادث والجرائـ المقترنة بالعنؼ مثؿ االغتصاب،  وكانت الحالة تعرؼ 

% مف مجموع  ٖ-ٔبأسماء أخرى قبؿ ذلؾ وترتبط بضحايا الحروب،  وتصيب الحالة مف 
ا يذكر بيا، مع الناس،  وتتميز باستعادة أحداث الصدمة في الحمـ واليقظة وتجنب كؿ م

، ٖٕٓٓاستمرار القمؽ واالكتئاب واالضطراب النفسي عقب الصدمة لفترة طويمة )الشربيني، 
وتعرفو الباحثة إجرائيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب في عامؿ (0 ٔٗٔص

اضطراب ما بعد الصدمة كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى 
 حة كورونا لدى طبلب الجامعة إعداد الباحثة0جائ
:  ُتعّرؼ بأنيا عادات غذائية غير Eating disorders اضطرابات َالطََّعام )األنل(   

أىميا مرض فقد الشيية  طبيعية تؤثر سمًبا عمى الصحة البدنية أو النفسية لمشخص،
 ,American Psychiatry Association(APA))األنوريكسيا( والشره )البوليميا( 

(0  وتعرفو الباحثة إجرائيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب في 329-354 ,2013
عامؿ اضطرابات األكؿ كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى 

 جائحة كورونا لدى طبلب الجامعة إعداد الباحثة0
(:  ورغـ OCD) obsessive-compulsi disorder اضطراب الوسواس الكوري   

 شعور الشخص بأنو ال جدوى منيا ومقاومتو ليا لكنو يجدىا الوسيمة الوحيدة لتخفيؼ القمؽ،
% مف الناس، مف الناس، ويحدث في صورة  ٖويصيب اضطراب الوسواس القيري حوالي 

وس،  وأفكار وسواسية في أعماؿ وسواسية مثؿ النظافة واالغتساؿ والَعّد وغير ذلؾ مف الطق
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وتعرفو (0 ٕٗ ، صٖٕٓٓأو مخاوؼ وسواسية )لطفي الشربيني،  قضايا وأمور ال قيمة ليا،
كأحد  الباحثة إجرائيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب في عامؿ الوسواس القيري،

طبلب الجامعة العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا لدى 
 إعداد الباحثة0 

الذي تتخممو  ىي النوـ غير المنتظـ،: Sleeping disorder اضطرابات الهوم  
، والحديث بصوت مسموع  اضطرابات غير سوية مثؿ:  األحبلـ المزعجة،  والمشي أثناء النـو

عمييا  وتعرفو الباحثة إجرائيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ (0ٜٕٓٓ  أثناء النـو )فرج طو،
الطالب في عامؿ اضطرابات النوـ، كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية 

 المترتبة عمى جائحة كورونا لدى طبلب الجامعة إعداد الباحثة0 
: خوؼ وقمؽ حاد في فترة زمنية قصيرة )بضع دقائؽ ودائمًا أقؿ مف Panic اهلصع  

% ولو أسباب بيولوجية ٖنسبة حدوثو حواليساعة( مصحوب بخفقاف وسرعة دقات القمب، و 
الباحثة إجرائيا بالدرجة الكمية وتعرفو  (0ٖٓٔ، صٖٕٓٓونفسية ووراثية )لطفي الشربيني، 

كأحد العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسية  اليمعالتي يحصؿ عمييا الطالب في عامؿ 
 احثة0طبلب الجامعة إعداد الب المترتبة عمى جائحة كورونا لدى

: مجموعة مف التدخبلت أو اإلجراءات غير الدوائية، التي تيدؼ إلى الخباعذ اجلشذي 
منع انتشار مرض ُمعد عف طريؽ الحفاظ عمى مسافة جسدية بيف الناس وتقميؿ عدد المرات 

 0(kinlaw,Levine,2007)التي يكونوا فييا عمى اتصاؿ وثيؽ بعضيـ البعض
 Corona pandemicجائحة كورونا 

في سبللة جديدة مف فيروس كورونا لـ ُتكشؼ  المستجديتمثؿ فيروس كورونا 
األكثر شيوعًا فيما يمي: الحمى، السعاؿ الجاؼ،   وتتمثؿ أعراضو  إصابة البشر بيا سابقًا0

شيوعًا التي قد تصيب بعض المرضى ما يمي: فقداف  قؿ وتشمؿ األعراض األخرى األ 0اإلجياد
نؼ، التياب الممتحمة )المعروؼ أيضًا بمسمى احمرار العينيف(، ألـ الذوؽ والشـ، احتقاف األ 

الحمؽ، الصداع، آالـ العضبلت أو المفاصؿ، مختمؼ أنماط الطفح الجمدي، الغثياف أو القيء، 
اإلسياؿ، الرعشة أو الدوخة، الحمى، انعداـ الشيية0 وعادة ما تكوف األعراض خفيفة، 

ال تظير عمييـ إال أعراض خفيفة لمغاية أو ال تظير ويصاب بعض األشخاص بالعدوى ولكف 
 (W.O.H,2020b)عمييـ أي أعراض بالمرة 
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 : The Big Five Factors of Personality العوامل اخلمشة الهربى لصشلصية
 ,McCrae 1992إعداد: )تتبنى الباحثة قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية 

;Costa( تعريب األنصاري ،)ٜٜٔٚالتي تفترض وجود خمسة عوامؿ لوصؼ  الشخصية و  (0
وتعرفيا  وىي: العصابية، االنبساطية، يقظة الضمير، االنفتاح عمى الخبرة، المقبولية(0

: نموذج يعتمد عمى تصور مؤداه أنو يمكف وصؼ الشخصية وصفا دقيقا مف إجرائياالباحثة 
 -المقبولية -عمى الخبرة االنفتاح -العصابية -خبلؿ خمسة عوامؿ أساسية ىي: االنبساط

والتي تعبر عنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى مقياس العوامؿ الخمس  ،والضمير
 0(ٜٜٚٔاألنصاري ، ترجمة ٕٜٜٔ)إعداد: كوستا ومكراي  الكبرى لمشخصية

 والتي تتمثؿ في: :الذراسةحمذدات 
 -الوسواس القيري -االكتئاب -القمؽ  : االضطرابات النفسية)الدراسةمتغيرات  .6

اضطراب ما بعد الصدمة( 0  -اضطراب اليمع -اضطرابات النوـ – األكؿاضطرابات 
(، التباعد اإلقامة -الفرقة الدراسية -باالضافة لممتغيرات الديمغرافية: )الجنس

االنفتاح  -0والعصابية -الجسدي، العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية) االنبساط
 (0مقبوليةال -الضمير -عمى الخبرة

  ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٙ: ٜ/ٛٔمحددات زمنية: تـ تطبيؽ األدوات في الفترة مف  .6
 محددات مكانية: جامعة أسواف .6
  ، والنيائية(0األولى: طبلب جامعة أسواف )الفرقة محددات بشرية .6
 أدوات القياس: .6
  جائحة كورونا ) إعداد الباحث(0المترتبة عمى مقياس االضطرابات النفسية 
 ( :مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية إعدادMcCrae,1992 & Costa ،)

 (0ٜٜٚٔ) تعريب األنصاري
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 اإلطار الهظري ودراسات سابكة

 االضطرابات الهفشية:

تسببت الفترة العصيبة التي يمر بيا العالـ؛  نتيجة لتفشي جائحة كورونا والتباعد 
والقمؽ، حيث ارتبطت األوبئة بالعديد مف الجسدي في انتشار حالة مف اليمع والخوؼ 

(، ونتيجة لفرض  ٕٗٔٓ،  ٖٕٓٓاالضطرابات النفسية، فأثناء تفشي مرض السارس عاـ)
الحظر كاف الخوؼ المعمـ والسموؾ المفرط الناجـ عف الخوؼ شائًعا بيف الجميور، باإلضافة 

ما بعد الصدمة، تطورت  إلى ذلؾ، فإف االضطرابات النفسية، مثؿ: االكتئاب والقمؽ واضطراب
  ,Dong & Boueyلدى األشخاص المعرضيف لبلضطرابات النفسية بنسب مرتفعة)

االضطرابات النفسية عبارة عف "مفيوـ عاـ، يستخدـ عادة لمتعبير عف حاالت جد و  (20200
 النفسيةمتفاوتة، تتراوح بيف الشعور بالكدر والضيؽ والتعاسة والممؿ، وتمتد لتشمؿ الحاالت 

  (0٘، ص ٕٗٔٓ" )بوعود، لخطيرةا
بسبب المسار المؤلـ لمعدوى،  ؛نفسية آثارمف  المصابوف بأمراض ُمعديةويعاني 

والخوؼ مف الموت وتجربة مشاىدة اآلخريف يموتوف0 كما يعاني الناجوف أيًضا مف عواقب 
 خريف والوصـ أونقؿ العدوى إلى اآل نفسية اجتماعية بسبب مشاعر الخجؿ أو الذنب مف

عمى مستوى المجتمع، يحدث نمط دوري مف الخوؼ، مع فقداف الثقة و المـو مف مجتمعاتيـ0 
مجتمع، في الخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى تعطيؿ التفاعبلت المجتمعية وانييار ال

 ,.Bortel, et alنتاجية االقتصادية وانييار النظاـ االجتماعي )وانخفاض نوعية الحياة واإل 
20160) 

بالعائمة واألصدقاء بزيادة القمؽ  جتماعيالتواصؿ االـ القدرة عمى ويرتبط عد
(Jeong, et al., 2016 معظـ ، مف متصمة بشكؿ كبير، الناس (0 عمى الرغـ مف أف اليـو

نترنت وكذلؾ اليواتؼ المحمولة التمفزيوف والراديو واإل  خبلؿ وسائؿ التواصؿ المختمفة:
ال تزاؿ ىناؾ مجموعات مف الناس، ال سيما كبار ووسائؿ التواصؿ االجتماعي0 ومع ذلؾ، 

السف وذوي االحتياجات الخاصة، وذوي الدخؿ المنخفض الذيف ال يمكنيـ الوصوؿ إلى ىذه 
ىذه المجموعات أكثر عرضة لممعاناة مف القمؽ، عمى سبيؿ و األنواع مف قنوات االتصاؿ0 

ىناؾ مصدر آخر لمقمؽ يتركز دوية0 و شأف الوصوؿ إلى الغذاء واألالمثاؿ بسبب المخاوؼ ب
حوؿ التمويؿ، حيث يخشى الكثيروف فقداف الوظائؼ أو ، بالنسبة لمعامميف لحسابيـ الخاص، 
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مد، ئقة اجتماعية واقتصادية طويمة األاالنييار الكامؿ في الدخؿ0 تخمؽ الخسارة المالية ضا
خطر ألعراض اض السابقة وجد أنيا عامؿ األمر وفي الدراسات التي أجريت عمى تفشي 

 ,Cava)االضطراب النفسي والغضب والقمؽ بعد عدة أشير مف فترة الحجر الصحي 
Beanlands, & McCay, 20050) 

ومع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالـ، وما تتداولو وسائؿ اإلعبلـ 
نا، وس كورو حوؿ العالـ مف إرشادات وطرؽ لموقاية مف عدوى فير   ومنظمة الصحة العالمية
رشادات سي، خاصة عند االستخداـ المفرط إل صابة والعدوى لمرض نفقد يتحوؿ الخوؼ مف اإل

-Obsessiveقد تتحوؿ ىذه السموكيات إلى مرض الوسواس القيرى ، الوقاية
Compulsive Disorder وعمى  ،الذي يدفع البعض لفعؿ ىذه األشياء بشكؿ مبالغ فيو

بلمة عمى اإلصابة مبالغ فييا عال إال أفواعد الوقائية الرغـ مف أنو مف الضروري اتباع الق
 0بالوسواس القيري

ىو مرض  Obsessive-Compulsive Disorderواضطراب الوسواس القيري 
نفسي شائع يتميز بأفكار أو سموكيات متداخمة متكررة تسبب ضغوًطا ممحوظة، أو كبلىما 

وثابتة، ُتختبر في وقت ما أثناء حيث تعرؼ بأنيا: أفكار أو اندفاعات أو صور متكررة 
االضطراب باعتبارىا مقتحمة متطفمة وغير مرغوبة، وتسبب عند معظـ األفراد قمقًا أو إحباطًا 
ممحوظًا0 ويحاوؿ المصاب تجاىؿ أو قمع مثؿ ىذه األفكار أو االندفاعات أو الصور أو 

عف سموكيات متكررة )مثؿ، ىي عبارة اؿ أخرى )أي بأداء فعؿ قيري0(0 و تحييدىا بأفكار أو أفع
)مثؿ،  الصبلة،  العد،  تكرار الكممات غسؿ اليديف، الترتيب، التحقُّؽ( أو أفعاؿ عقمية 

بصمت( والتي يشعر المريض أنو مسا ؽ ألدائيا استجابًة لوسواس،  أو وفقًا لقواعد ينبغي 
ؿ اإلحباط أو القمؽ،  تطبيقيا بصرامة0  وتيدؼ السموكيات أو األفعاؿ العقمية إلى منع أو تقمي

أو منع حادث أو موقؼ فظيع،  بيد أف ىذه السموكيات أو األفعاؿ القيرية إما أنيا ليست 
 Americanمرتبطة بطريقة واقعية بما ىي مصممة لتحييده أو منعو أو أنيا مفرطة )

Psychiatric Association (APA), 5, 2013, 237-242 0) 
س القيري المترتب عمى تفشي جائحة كورونا،  ومف المبلحظ أف اضطراب الوسوا 

غالبا ما يتخذ نمطيف:  وُىما وسواس النظافة،  ووسواس التجنب والحيطة والخوؼ 
(Kumar, 2020 0 ويظير وسواس النظافة مف خبلؿ تعقيـ المنزؿ والمشتريات واألمتعة)
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الذي يدفع  وكؿ ما يحيط بالشخص الوسواسي،  وىو أشبو باليوس المصحوب بالقمؽ األمر
الشخص الوسواسي إلى تكرار عممية التعقيـ مرات ومرات خوفا مف العدوى0  ووسواس 

اعتقادا منو أنيـ سبب لنقؿ العدوى،   نب الشخص اآلخريف؛الخوؼ مف العدوى،  وفيو يتج
حيث يبرز ىنا ىاجس عدـ االحتكاؾ باآلخريف،  أو االقتراب منيـ،  وصوال إلى عدـ خروج 

لو المعقـ؛  ظنا منو أنو الحصف اآلمف0 وتتمثؿ اضطرابات األكؿ في العبلقة الشخص مف منز 
بيف الحالة النفسية وبيف الرغبة الممحة لتناوؿ الطعاـ )البوليميا(، أو العزوؼ عنو،  وقد تتخذ 
عادات األكؿ سموكيات غير عادية كاالستجابة لمجوع والشبع والوزف المفرط الناتج عف عدـ 

 (0  ٔٔ،  ص ٕٕٓٓاوؿ الطعاـ )انوروكسيا( )شقير،  االنتظاـ في تن
وقد أثبتت الدراسات أف تعرض األشخاص لضغوط نفسية في ظؿ األزمات قد أثر  

عمى أنماط حياتيـ،  وكذلؾ أنماط تناوؿ الطعاـ كوسيمة لمتكيؼ مع الضغوط،  إما بزيادة 
طرابات األكؿ خطورة (0  وتشكؿ اضRoux,  2020الرغبة في الطعاـ،  أو فقداف الشيية )

كبيرة عمى الناحية الصحية لمفرد حيث تعد مف أكثر االضطرابات النفسية المسببة لمعدالت 
مرتفعة مف األمر اض التي تيدد الحياة0  ومف المبلحظ أف معظـ الذيف لدييـ اضطراب األكؿ 

 Academyيعانوف مف أنواع أخرى مف االضطرابات كالقمؽ واالكتئاب والوساوس القيرية )
for Eating Disorders(AED),  2016 0) 

والنوـ وجودتو مف الموضوعات ذات األىمية؛  حيث تؤثر عمى حياة اإلنساف  
وسبلمتو البدنية والنفسية،  وقد تسبب التوتر الناجـ عف تفشي فيروس كورونا وتبعاتو مف 

والتدىور   التباعد الجسدي،  وضغوط في العمؿ وتعميؽ الدراسة،  والتعمـ عف بعد،
االقتصادي والخوؼ مف اإلصابة أو الموت،  بتغير عادات النوـ،  باإلضافة لنوعية األحبلـ 
وتحوليا إلى أحبلـ مزعجة وكوابيس لدى العديد مف األشخاص في أنحاء العالـ والتي يعبر 

0  ويرتبط الوباء أيًضا بالضغوط الجديدة واألدوار الم تغيرة عنيا سيكولوجيا باضطرابات النـو
والشكوؾ حوؿ الصحة واألمف االقتصادي،  والتي مف المحتمؿ أيًضا أف تؤثر عمى جودة النوـ 

(Gupta,  et al.,  2020  0) 
وتمثؿ اضطرابات النـو مصدر إزعاج خطير يؤثر عمى أنماط سموؾ الفرد فيؤثر عمى  

،  ص ٖٕٓٓيد،  أدائو الميني أو االجتماعي،  مما يتسبب في تحقيؽ األذى النفسي لو )فا
(0  وىو أحد األعراض الشائعة لكؿ مف اضطراب القمؽ العاـ واضطراب ما بعد الصدمة ٖٜٕ
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(APA,  2013 0 وتشير الدراسات إلى أف اضطرابات النـو زادت في زمف الوباء والحجر)
اليأس والوحدة واإلحباط  ووتيرة األحبلـ التي تعبر عف الصحي، وزادت معيا ساعات األرؽ،

االجتماعي  لمتباعدتدابير حيث نجد بسبب تفشي مرض  فيروس كورونا تـ فرض  وؼ0والخ
لمسيطرة عمى انتشار الوباء0 ومع ذلؾ، قد تؤثر العزلة سمًبا عمى الصحة النفسية وتضعؼ 

  جودة النوـ0
 Çelebioğlu,  Özdemir,  Küçükoğlu;  Ayranفقد ىدفت دراسة 

،  وأفاد ٜٔ-از التنفسي أثناء إغبلؽ جائحة  كوروناتقييـ جودة النـو لمرضى الجي (2020)
( عف صعوبة نـو واحدة عمى األقؿ وكاف االستيقاظ المتكرر 0ٙٝ ٜٙمعظـ المرضى )

المشكمة األكثر انتشاًرا0  اإلببلغ عف صعوبة نـو واحدة عمى األقؿ كاف مرتبًطا بالحبس في 
بعد تعديؿ حالة و االشتباه بو، وف العمؿ، ونوع الجنس األنثوي، وتـ تشخيصو أالمنزؿ د

التعايش واستخداـ مضادات القمؽ0  ارتبط الحبس في المنزؿ بدوف عمؿ بصعوبة النوـ 
وكاف التقدـ في العمر عامبل ِوَقاِئيًّا لصعوبات في وقت مبكر ِجدًّا مف الصباح0  واالستيقاظ

ة الضطرابات النوـ0   ويؤدي النـو واالستيقاظ مبكًرا والنـو غير الجيد،  وأف اإلناث أكثر عرض
كسابيا أبعادًا عاطفية ونفسية أكثر  الحرماف مف النوـ إلى تنشيط األحبلـ وجعميا أكثر قوة وا 
مف المعتاد0  وفي ىذا الصدد تشير نتائج العديد مف الدراسات إلى أف اضطرابات النوـ تؤثر 

ير إلى انخفاض االنتباه بالسمب عمى الناحية النفسية لمفرد؛  حيث تؤدي عمى المدى القص
وانخفاض النشاط والحيوية،  كما تزيد مف حدوث االرتباؾ،  وتقميؿ القدرة عمى األداء لممياـ 

ة )حريش التي تحتاج لبلنتباه،  مما يزيد مف معدؿ األخطاء أثناء أداء المياـ المطموب
لجسـ كما أف اضطرابات النـو تؤثر سمبا عمى وظائؼ ا (0ٕٖٕ،  ص ٕٛٔٓوالعزب،  

 (0 ٔٔ٘،  ص ٕٔٔٓالمختمفة وعدـ االنتباه،  والتفكير البطيء،  وضعؼ الذاكرة )غنيمة،  
وبما أف طبلب الجامعة بكونيـ يمروف بمرحمة دراسية ميمة،  فيـ بحاجة إلى القدر  

المناسب لمنوـ حتى يحققوا مطالب المرحمة مف االنتباه والتذكر والتفكير والصحة الجيدة 
ـ المناسب0  وغالًبا ما يكوف القمؽ واإلحباط والخوؼ مف التسبب في العدوى لتحقيؽ التعم

يمكف أف تساىـ ىذه التأثيرات قصيرة المدى في والحجر الصحي0  واألرؽ والتييج آثاًرا لمعزلة
 (Banerjee,  2020   0اضطرابات التكيؼ ومتبلزمة اضطراب ما بعد الصدمة المزمف )
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( ىو مرض نفسي حاد قد يتطور لدى األفراد PTSDواضطراب ما بعد الصدمة )
الذيف عانوا أو شيدوا حدثًا مؤلًما0  يمكف أف يؤثر سمًبا عمى الرفاىية الوظيفية واالجتماعية 
لممرضى،  واضطراب ما بعد الصدمة لو أربع خصائص أساسية:  إعادة تجربة الحدث  

والمعتقدات،  وفرط التوتر0   الصادـ، تجنب المواقؼ،  مواجية تغيرات سمبية في المشاعر
ومع ذلؾ،  قد تظير ىذه األعراض فورًا بعد شير واحد أو قد تظير بعد بضعة أشير أو حتى 

أنو ليس كؿ األفراد الذيف يتعرضوف ألحداث  د التعرض0  ومف المثير لبلىتماـ،سنوات بع
ة باضطراب يعتمد خطر اإلصابالصدمة0 صارمة أو موقؼ مرىؽ يعانوف مف اضطراب ما بعد 

ما بعد الصدمة عمى االستجابة األولية لمفرد لمحدث الصادـ،  وشدة الذاكرة،  وأسموب 
 (Canady,  2020  0المواجية،  والشعور باألماف والدعـ االجتماعي ) 

( إلى أف فترات الحجر الصحي Brooks,  et al.,  (2020,  p.  916)وأشار  
ى وجو التحديد،  وأعراض اضطراب ما بعد األطوؿ ارتبطت بضعؼ الصحة النفسية عم

الصدمة،  وسموكيات التجنب،  والغضب،  ومخاوؼ مف العدوي ومف إصابة أفراد األسرة،  
قمقوف بشكؿ خاص إذا عانوا مف أي أعراض جسدية يحتمؿ أف تكوف مرتبطة بالعدوى،  كذلؾ 

ؿ االجتماعي والجسدي اإلحباط والممؿ حيث إف الحبس وفقداف الروتيف المعتاد وقمة االتصا
مع اآلخريف تسبب في كثير مف األحياف الممؿ واإلحباط والشعور بالعزلة عف بقية العالـ تفاقـ 
ىذا اإلحباط بسبب عدـ القدرة عمى المشاركة في األنشطة اليومية المعتادة،  واإلمدادات غير 

جر الصحي مصدر إحباط الكافية )مثؿ:  الطعاـ أو الماء أو المبلبس أو اإلقامة( أثناء الح
واستمر ارتباطو بالقمؽ والغضب،  كذلؾ عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى رعاية طبية منتظمة،  
 وكاف االمتثاؿ لبروتوكوالت الحجر الصحي مؤشرا ىاما عمى أعراض اضطراب ما بعد الصدمة0 

( إلى العديد مف 2020,  p.  482) Asim,  Teijlingen;  Sathianوأشار  
ىـ  ٜٔ-ؿ المسببة لخطر اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة:  فمرضى  جائحة كوروناالعوام

أكثر عرضة لموصـ والرفض،  مما قد يزيد أيًضا مف خطر اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة،  
وعامؿ خطر آخر لئلصابة باضطراب ما بعد الصدمة ىو وفاة أحبائيـ بعدوى كورونا0  ومف 

ص األكثر فقًرا مواقؼ مرىقة تزيد مف خطر اإلصابة باضطراب ما المرجح أف يواجو األشخا
 بعد الصدمة0
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كما أظيرت الدراسات أف النساء أكثر عرضة لمخطر الضطراب ما بعد الصدمة مف 
( وأف األفراد األكبر ِسنًّا في الصيف يبلحظوف اضطراب ما Liu,  et al.,  2020الرجاؿ )

باب بعد جائحة كورونا0  كذلؾ العامموف في مجاؿ الرعاية بعد الصدمة أقؿ مقارنة باألفراد الش
الصحية وخطر اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة أظيرت الدراسات الحديثة أف إخصائيي 
الرعاية الصحية في الخطوط األمامية الذيف يديروف مرضى  جائحة كورونا معرضوف لمخاطر 

  ;Fawazواألرؽ واالكتئاب والقمؽ ) متزايدة لتطوير مشكبلت الصحة العقمية مثؿ اإلجياد
Samaha,  2020 0  المينييف الصحييف العامميف في وحدات الحجر الصحي لجائحة)

كورونا مع نقص تدابير الحماية المناسبة0  والذيف شيدوا وفاة زمبلئيـ األطباء ىـ أكثر 
 (Folkman;  S,  2000 0عرضة لئلصابة بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة )

التعرؼ عمى أعراض دراسة  Gersons & Carlier,  (1997)ىدفت دراسة كما  
اضطراب ما بعد الصدمة في عينة مف ضحايا الكوارث في أعقاب تحطـ طائرة بيجمميرمير في 

 ٕٝٙفي ىولندا0  وأشارت النتائج إلى أنو بعد ستة أشير مف الكارثة،  كاف  ٕٜٜٔأكتوبر 
(0  وارتبط اضطراب ما بعد PTSDبعد الصدمة )مف المستجيبيف يعانوف مف اضطراب ما 

وس ومع االنتشار السريع لمرض فير  بشدة باألضرار المادية والخسائر0الصدمة لمضحايا 
لذعر واليمع في يشعر الناس في جميع أنحاء العالـ با ،ٜٕٔٓكورونا الوبائي العالمي 

لضغط النفسي لؤلشخاص وىذا يؤثر عمى االقتصاد والقيـ االجتماعية واسموكيات مختمفة0 
  ,Nicomedes;  Avilaالمعنييف بغض النظر عف مدى االتصاؿ المباشر بالمصابيف )

2020 0) 
وقد يعاني  ثفة مف الخوؼ أو الذعر أو القمؽ0ونوبات اليمع ىي موجات مفاجئة ومك 

والتعرؽ بغزارة،  وبات اليمع مف صعوبة في التنفس، العديد مف األشخاص المصابيف بن
قد يعاني بعض األشخاص أيًضا مف ألـ في الصدر  رتجاؼ،  والشعور بخفقاف قموبيـ0واال 

والشعور باالنفصاؿ عف الواقع أو عف أنفسيـ أثناء نوبة اليمع،  لذلؾ يعتقدوف أنيـ يعانوف 
ويعاني المرضى المصابوف باضطراب (Ronad,  2019,  p.  155 0مف نوبة قمبية0  ) 

وغالًبا  ة، ولدييـ معدالت انتحار عالية0وأنشطتيـ محدودحياة سيئة، يمع عموًما مف نوعية ال
 (Blechner,  2007,  p.  93  0ما يتواجدوف في مكاتب األطباء ) 
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وينتج عف ىذا الذعر األنانية مثؿ الشراء وكراىية األجانب وتصديؽ كؿ خبر يتـ 
وف ىناؾ مجتمع غير مشاىدتو عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي0  وتنشأ األزمة عندما يك

متوازف وغير متكامؿ0  ويمكف مبلحظة ذلؾ حيث شوىد الناس يكدسوف الضروريات 
األساسية خاصة الكحوؿ وورؽ التواليت واإلمدادات األخرى ونتيجة لذلؾ؛  ُتترؾ اإلمدادات 

 .Nicomedes;  Avila,  2020,  pألشخاص آخريف شحيحة وىـ اآلف عرضة لمخطر )
في جائحة كورونا ىذا في سموؾ الفمبينييف منذ اإلعبلف عف حاالت   (0  وقد اتضح51 

الفمبيف0  يكوف الناس دائًما عمى استعداد لمشاركة مواردىا داخؿ األسرة ولكنيـ مترددوف ِجدًّا 
  ,Thayerفي مشاركتيا مع اآلخريف بسبب الحاجة إلى تأميف تطورىـ الفردي )

0 العصيبةوقات األ موف إلى استغبلؿ الموارد في مف الواضح أيًضا أف الناس يميو (20090
، اغتنمت غالبية المؤسسات التجارية الفرصة لزيادة األسعار عمى ٜٔ-منذ بداية ذعر كوفيدف

  الضروريات األساسية مما زاد مف انتشار الزعر بيف الناس0
إلى تحميؿ استجابات اليمع   Nicomedes ; Avila (2020)وقد ىدفت دراسة 

س وكذلؾ التصور حوؿ القضية العالمية مف خبلؿ استطبلع عبر اإلنترنت0 استخدـ لدى النا
واألسئمة المفتوحة المتعمقة بمشاعر وأفكار  Health Anxiety Inventoryالباحثوف 

تـ تحميؿ البيانات الكمية والنوعية و وأفعاؿ الناس خبلؿ الحجر الصحي المجتمعي المعزز0 
( في سموؾ p = 0.028النتائج أيًضا أف ىناؾ فرًقا معنوًيا )وتفسيرىا بشكؿ تفاعمي0 تظير 

أيًضا مف خبلؿ الموضوعات  ٜٔ-تـ تصميـ استبياف الذعر كوفيدو التجنب بيف المواقع0 
، العدمية، الببلدة: البلمباالة، اإليجابيةالتالية مرتبة مف السموكيات السمبية إلى السموكيات 

ـو الحكومة، القمؽ، االرتباط الفيروس، الصدمة، ل جنوف العظمة، الحزف، الخوؼ، انتقاؿ
خريف، نشر المعمومات، اليدوء، االمتثاؿ، ة السابقة، القمؽ عمى الذات / األسرة / اآلوبئباأل 

في الختاـ، كانت مستويات القمؽ الصحي ثابتة و الحماية، الحذر، التفاؤؿ، والوعي الصحي0 
 لى جانب الذعر بسبب جائحة كورونا0إ بغض النظر عف الموقع والتعرض لمرض كورونا

وىذا النوع مف الجائحة العالمية يثير ردود فعؿ مختمفة مف الناس اعتماًدا عمى 
قد يبدو االتصاؿ اإلعبلمي دقيًقا وفعاال إلعبلـ الجميور0 ومع ذلؾ، و التوجيات الثقافية0 

نتج عنو استجابات يمكف أف ُيعمـ أيًضا ويساىـ في حالة مف الذعر العاـ غير الضروري وي
 Jones, Waters, Holland, Bevins, ; Iverson, 201). )غير مرغوب فييا
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وأمراض العدوى الحقيقية ليا تأثير نفسي قوي يصبح "ذعًرا أخبلقًيا" ينتشر عمى مستوى 
(0 الذعر األخبلقي ىو شعور Gilman, 2010العالـ ويصاحبو شعور حقيقي بالوصمة )

ديد الذي ُينظر إليو عمى أنو تدمير لمسبلمة الجسدية أو الثقافة شديد بالقمؽ بشأف التي
أحد أسباب ىذا الذعر ىو أف المعمومات مف و 0 (Goode ; Yehuda, 2009)المجتمع 

 ,Grecoالخبراء لـ يتـ نشرىا بما يكفي الوصوؿ إلى المجتمع في الوقت المناسب )
مات الخاطئة، التي غالًبا ما تغذييا وبالمثؿ، فقد ثبت أف نقص المعمومات والمعمو   (20050

) عناويف وسائؿ اإلعبلـ الشعبية المبالغ فييا، تعزز المخاوؼ المتعمقة بالصحة والرىاب 
Steven ; J. G., 2004)0 

اطات إلى تقييـ معدؿ االنتشار واالرتب Zhou, et al., (2020وقد ىدفت دراسة )  
القمؽ بيف المراىقيف الصينييف المتضرريف مف عراض االكتئاب و االجتماعية والديموغرافية أل

( عاًما خبلؿ فترة وباء ٛٔو ٕٔ، الذيف تتراوح أعمارىـ بيف)ٜٔ-تفشي فيروس كورونا
0 تـ استخداـ مسح عبر اإلنترنت إلجراء تقييـ سريع0 شارؾ ما مجموعو ٜٔ-فيروس كورونا

ع البيانات الديموغرافية، مشاركا في الدراسة0 تـ استخداـ استطبلع عبر اإلنترنت لجم ٜٚٓٛ
، وتقييـ أعراض االكتئاب والقمؽ باستخداـ ٜٔ-وتقييـ وعي الطبلب بػ فيروس كورونا

( ، عمى GAD-7( واستبياف اضطراب القمؽ العاـ )PHQ-9استبياف صحة المرضى )
التوالي0 كاف انتشار أعراض االكتئاب وأعراض القمؽ ومجموعة مف أعراض االكتئاب والقمؽ 

عمى التوالي بيف طبلب المدارس الثانوية الصينية أثناء  ٝ 0ٖٖٔو  ٝ 0ٖٗٚو  ٝ 0ٖٚٗ
عمى ألعراض االكتئاب األ كاف عامؿ الخطر اإلناث0 وأف جنس ٜٔ-فيروس كورونا -تفشي 

  كانت المدرسة الثانوية عامؿ خطر ألعراض االكتئاب والقمؽ0و والقمؽ0 مف حيث الدرجات، 
 .Ho & HO.( 2020 Wang, Pan, Wan, X, Tan, Xu)وأشارت دراسة   

مف  0ٖٛٝ٘مدينة في الصيف0 في المجموع ، صنؼ  ٜٗٔمستجيًبا مف ٕٓٔٔالتي اشتممت 
عف  0٘ٝٙٔالمشاركيف التأثير النفسي لتفشي المرض عمى أنو متوسط أو شديد0 أبمغ 

شديدة0 وأبمغ  عف أعراض قمؽ متوسطة إلى 0ٕٛٝٛأعراض اكتئاب معتدلة إلى شديدة0 أبمغ 
 عف مستويات إجياد معتدلة إلى شديدة0  0ٔٝٛ

كما أف الشعور باليأس أو فقداف األمؿ ىو حالة مف عدـ الرغبة في بموغ معايير التفوؽ عمى 
اآلخريف،  وانعداـ روح المنافسة،  ويرتبط الشعور باليأس وفقداف األمؿ بالقمؽ واالكتئاب 
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مشاعر العجز عف التحكـ في البيئة وانخفاض درجة  والعجز عف التوافؽ وما ينتج عنو مف
(0  وبشكؿ عاـ،  تزداد أعراض القمؽ واالكتئاب بشكؿ ٕٙٔٓتحمؿ الضغوط )جاسـ وحمود،  

أسرع مف أي وقت آخر في حاالت ظيور األمر اض الوبائية الُمعدية سريعة االنتشار0  
(Huang;  Zhao,  20200) 

كبير باألحداث المجيدة المرتبطة باألوبئة،  وفي  وتتأثر االضطرابات النفسية بشكؿ 
والتي ىدفت معرفة مدى انتشار  Jeong,  et al.,  (2016ىذا الصدد نجد دراسة )

أعراض القمؽ والغضب لدى األشخاص الذيف تـ عزليـ خبلؿ وباء متبلزمة الشرؽ األوسط 
ا كانوا عمى اتصاؿ شخصً  ٕٜٙٔ(،  وقد أسفرت نتائج الدراسة أف مف بيف MERSالتنفسية )

،  انعداـ الثقة،  0ٙٝ ٚبمرضى متبلزمة الشرؽ األوسط التنفسية،  أظيرت أعراض القمؽ 
خبلؿ فترة العزلة0  بعد  0ٙٝ ٙٔ( وكانت مشاعر الغضب موجودة في 0ٜٝ ٛإلى  0ٖ ٙ

0  كانت 0ٓٝ ٖأربعة إلى ستة أشير مف التحرر مف العزلة،  لوحظت أعراض القمؽ في 
0  وتتضمف عوامؿ الخطر لمتعرض ألعراض القمؽ 0ٗٝ ٙضب موجودة في مشاعر الغ

والغضب في غضوف أربعة إلى ستة أشير بعد إطبلؽ سراحو مف األعراض المتعمقة بمتبلزمة 
 الشرؽ األوسط التنفسية أثناء العزلة0 

كما تـ اإلببلغ عف العواقب النفسية المباشرة لمرض السارس لتشمؿ مستويات  
بشكؿ ممحوظ بيف األفراد المتضرريف،  مقارنة مع األشخاص الضابطيف الصحييف  إجياد أعمى

المتطابقيف،  باإلضافة إلى قمة النوـ،  والمزاج المكتئب،  والبكاء،  والكوابيس،  وضعؼ 
التركيز0  كما لوحظ الذىاف الحاد في قمة مف المرضى0  يمكف أف يكوف التأثير النفسي 

جاوز بكثير التيديد األولي لمحياة0 حيث وجدت دراسات متابعة لمسارس طويؿ األمد،  ويت
قصيرة المدى أجريت بعد شير واحد تقريًبا مف الخروج مف المستشفى مستويات كبيرة مف 

 ٕٖٝإلى  ٖٝٔالقمؽ واالكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى مرضى السارس،  مع 
ديدة مف القمؽ واالكتئاب،  عمى يعانوف مف مستويات معتدلة إلى ش ٕٝٙإلى  ٝٛٔو 

ربما يعانوف مف اضطراب ما بعد الصدمة بيف عامة الناس،  كاف ىناؾ  ٝٗالتوالي،  و 
انخفاض عاـ في القمؽ مف ذروة تفشي المرض إلى فترة ما بعد التفشي0  قد يتطور التأثير 

 (Lee,  A.  M.,  et al.,  20070النفسي لمسارس مع مرور الوقت ) 
 :The Big Five Factors of Personality  الخمسة الكبرى لمشخصية العوامؿ
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مف الموضوعات الرئيسة في عمـ الصحة النفسية،  Personalityتعد الشخصية 
وقد اىتـ العمماء بدراستيا في توافقيا واضطرابيا، وقد اختمؼ العمماء في تحديد مكوناتيا، 

ير تعريفات الشخصية تعريؼ ألبرت حيث ومف أشمنطمقاتيـ النظرية0 باختبلؼ وطبيعتيا، 
التنظيـ الدينامي في الفرد لجميع األجيزة النفسية الجسمية،  الشخصية تشير إلى رأى أف

 (0ٖ٘، ٕ٘ٓٓ )زىراف، والذي يحدد توافؽ الفرد مع بيئتو
قدـ كاتيؿ األساس النظري لكثير مف األبحاث الحالية في قياس الشخصية0 وقد وقد 

محتمبل لتحديد بنية الشخصية0 َأَساِسيًّا ظيور خمسة عوامؿ تشكؿ نموذًجا توج ىذا العمؿ ب
حتى أف البعض قد اقترح أف ىناؾ توافًقا في اآلراء بشأف العوامؿ الموجودة اآلف، والمعروفة 
باسـ الخمسة الكبار، وىو تنظيـ ىرمي لسمات الشخصية، مف حيث خمسة أبعاد أساسية: 

 & ,.McCrae, R. R)ير، والعصبية، واالنفتاح عمى التجربةاالنبساط، واالتفاؽ، والضم
John, O. P. (19920  ،ىو نموذج ىرمي لسمات الشخصية مف خمسة عوامؿ واسعة

والتي تمثؿ الشخصية عمى أوسع مستوى مف التجريد0 يمخص كؿ عامؿ ثنائي القطب )عمى 
ا )عمى سبيؿ المثاؿ، سبيؿ المثاؿ ، االنبساط مقابؿ االنطواء( عدة جوانب أكثر تحديدً 

االجتماعية(، والتي بدورىا تستوعب عدًدا كبيًرا مف السمات األكثر تحديًدا0 يقترح إطار عمؿ 
الخمسة الكبار أف معظـ الفروؽ الفردية في شخصية اإلنساف يمكف تصنيفيا إلى خمسة 

 .Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003, p) مجاالت واسعة مشتقة تجريبياً 
 (Soto & Jackson, 20130) (؛ 506

وعمى الرغـ مف استخداـ تسميات مختمفة إلى حد ما لمعوامؿ الخمسة الكبرى، إال أف 
، والضمير0 يمكف المقبوليةأكثرىا شيوًعا ىي العصابية، واالنبساط، واالنفتاح عمى الخبرة، 

عامؿ  مف كؿ األولىتشكيؿ اختصار لتذكر ىذه العوامؿ عف طريؽ إعادة ترتيب األحرؼ 
 ,Cloninger, 2004, pp. 241-247; Engler, 2013)  (OCEAN)لتشكيؿ كممة

p. 261) 
 Mc Crae, Costa (1989 Goldberg( 1990) Mc ;)وذكر كؿ مف:  -

Crae, John (1992) ; Penly ; Tomaka (2002) ; (Gerlach, 
Herpertz, Loeber (2015, p33.  ( أف نموذج العوامؿ الخمسةFFM )

  ومكراي يشتمؿ عمى خمسة أبعاد، لكؿ منيا عدة جوانب: لكوستا
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 العصابيةN  : Neuroticism يتسـ أصحاب ىذا النمط، بالسمات االنفعالية
، والغضب، والخجؿ، واالرتباؾ، والعداوةالسموكية السمبية كالقمؽ، واالكتئاب، 

ة إلى حالتيـ واالندفاع والتيور، والمبالغة في االنفعاالت، ولدييـ صعوبة في العود
التي كانوا عمييا قبؿ مرورىـ بالخبرات االنفعالية السمبية، كما يتسموف بعدـ 
االستقرار العاطفي، وعدـ الرضا عف الذات، وصعوبة التكيؼ مع متطمبات الحياة، 

 وضعؼ الثقة بالنفس، والشعور بعدـ القدرة عمى مساعدة اآلخريف0
حاب ىذا النمط بالمشاركة االجتماعية، يتسـ أص E   :Extraversionاالنبساطية  -

واالىتماـ باآلخريف، والثرثرةً، والميؿ إلى حؿ المشكبلت بشكؿ إيجابي، كما أنيـ 
يتسموف بالنشاط والحيوية والمرح، وباحثوف عف اإلثارة، متفائموف، يتميزوف بدؼء 

، والفخر، المشاعر واالنفعاالت اإليجابية، كما ترتبط االنبساطية إيجابيًا بالسعادة
واإلنجاز، والتعامؿ مع المواقؼ المختمفة، وترتبط سمبيًا مع التوتر، والخوؼ، والنفور 

  0الذاتي
   يقظة الضميرC : Conscientiousness أصحاب ىذا النمط بالكفاءة، يتسـ

والتنظيـ، والثبات، والمسؤولية، الكفاءة، النظاـ ، الوالء، السعي نحو اإلنجاز، 
تي والقدرة عمى التحكـ ، والتأني، التفكير قبؿ القياـ بأي فعؿ، كما أنيـ االنضباط الذا

يتصرفوف بحكمة في المواقؼ الحياتية المختمفة، ويمتزموف بالواجبات وفقًا لما تمميو 
عميو ضمائرىـ، والقيـ األخبلقية التي يؤمنوف بيا، كما يمتازوف بتجنب المخاطر، 

ة، وترتبط يقظة الضمير إيجابيًا بالقدرة عمى التنظيـ وتأخير اإلشباع، والدافعية العالي
الجيد، والعمؿ الدؤوب والمثابرة، والحذر عند تحمؿ المسؤولية؛ كما ترتبط إيجابيًا 

  بالقدرة عمى ضبط النفس، والمحافظة عمى النظاـ، والحاجة إلى النجاح
  المقبولية A : Agreeablenessالذاتية، أصحاب ىذه الشخصية بالكفاءة  يتصؼ

الثقة، بوالثقة بالنفس، والشعور تجاه اآلخريف، والتعاطؼ معيـ، كما يتصفوف 
واالستقامة، واإليثار، واالمتثاؿ، والتواضع، والعطاء، والتواضع أثناء التعامؿ مع 

يتمتعوف بيذه الشخصية لدييـ ميؿ إلجياد أنفسيـ في   اآلخريف، واألفراد الذيف
رضائيـمحاولة لمساعدة اآلخريف و  ، مثؿ: زمبلء العمؿ، واألصدقاء، واألىؿ ( وا 
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وترتبط الطيبة إيجابيًا مع الشعور بالسعادة والمشاعر الخاصة باستراتيجيات الدعـ 
 االجتماعي0

    االنفتاح عمى الخبرةO:Openness to Experience0  
 ويتصؼ أصحاب ىذا النمط بتنوع االىتمامات، والخياؿ الواسع، وحب االستطبلع
واالكتشاؼ، واالبتكار واالستنتاج، والقدرة عمى ربط األمور بعضيا ببعض، كما يحترموف أفكار 
اآلخريف وآراءىـ، ويتطمعوف إلى تجارب وخبرات حياتية جديدة، وينظروف إلى العالـ كمكاف 
لمتعمـ، ويقدروف الفنوف، ويحبوف األشياء الجميمة، ويتمتعوف بمشاعر عاطفية تجعميـ 

 ف األشخاص اآلخريف ويرتبط االنفتاح عمى الخبرة إيجابيًا مع اإلنجاز األكاديمييقتربوف م
العوامؿ الخمسة الكبرى لدى طبلب الفروؽ في  سعت العديد مف الدراسات لدراسةوقد 

 والتي أشارت نتائجيا( ٕٛٔٓ) الخماسيةو الزعبي، ىدفت دراسة ، حيث تبعا لمجنس الجامعة
أخيرا وبمستوى  وبمستوى مرتفع، في حيف جاءت العصابيةإلى أف الضميرية جاءت أوال 

كذلؾ  كف أكثر انبساطية وضميرية مف الذكور0 اإلناثمتوسط، كما أشارت النتائج إلى أف 
(  إلى وجود فروؽ في عامؿ العصابية في ٕٗٔٓأشارت نتائج دراسة أبوغزاؿ، وجرادات)

( لوجود ٕٕٔٓما أشارت دراسة جبر)، وفي عامؿ العصابية في اتجاه الذكور0 كاإلناثاتجاه 
نتائج دراسة الشخصية عدا االنبساطية0 وأشارت  عمى جميع عوامؿ اإلناثفروؽ في اتجاه 

 ودراسة 0اإلناث( لوجود فروؽ في عامؿ العصابية في اتجاه ٕٓٔٓفرج)عبدالمجيد و 
Gerris & Lieshout., Branie( 2007)  والتي أشارت نتائجيا إلى أف سمات

 0  اإلناثة لدى والمقبولية، ويقظة الضمير مرتفع طية،االنبسا
 :االضطرابات الهفشية وعالقخوا بالعوامل اخلمشة الهربى لصشلصية

اىتمت العديد مف الدراسات بدراسة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وعبلقتيا 
قة والتي ىدفت التعرؼ عمى العبل  Bayanfar(2020)ببعض االضطرابات النفسية كدراسة: 

بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وقمؽ اإلصابة بفيروس كورونا، وقد أسفرت نتائجيا 
عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف عامؿ العصابية، وقمؽ اإلصابة بفيروس كورونا، كذلؾ 

بيف عامؿ االنفتاح عمى الخبرة، والمقبولية، ويقظة الضمير وقمؽ سالبة وجود عبلقة ارتباطية 
 بة0اإلصا
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والتي أشارت لتغير في عامؿ العصابية لدى  Sutin et al.,(2020)كذلؾ دراسة 
أغمب الشعوب بسبب القمؽ مف العدوى بفيروس كورونا، كذلؾ تغير في عامؿ يقظة الضمير 
نتيجة المتثاؿ الشعوب بالتدابير االحترازية كالتباعد الجسدي وغسؿ اليديف واستخداـ 

 المعقمات0
والتي ىدفت التعرؼ عمى العبلقة بيف اضطراب ما بعد ( ٕٛٔٓودراسة حسف)

الصدمة وسمات الشخصية لدى جرحى العمميات بمستشفى السبلح الطبي، وقد أشارت النتائج 
لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة تبعا لمعمر في اتجاه األكبر 

عبلقة بيف العوامؿ الخمسة لمشخصية والتي ىدفت دراسة ال  (ٕ٘ٔٓ)سنا0 ودراسة الشمالي 
بيف عامؿ العصابية  إحصائياواالكتئاب وأسفرت النتائج عف وجود ارتباط موجب داؿ 

بيف عامؿ االنفتاح عمى الخبرة ،االنبساط  إحصائياواالكتئاب، ووجود ارتباط سالب داؿ 
ى االكتئاب تعزى ،المقبولية، واالكتئاب0 ووجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بيف مرض

( التي ىدفت ٕٕٔٓجبر) ودراسة .لمتغيرات الفئات العمرية والحالة االجتماعية والجنس
التعرؼ عمى العبلقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وقمؽ المستقبؿ لدى طمبة 

وقد أسفرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف عامؿ  الجامعات الفمسطينية بغزة
( والتي ٕٚٓٓالفايز)ودراسة  بية وقمؽ المستقبؿ، وعبلقة سالبة بيف باقي العوامؿ0العصا

العبلقة بيف الشره العصبي لمطعاـ والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية معرفة ىدفت دراسة 
وتوصمت نتائج دراستيا لوجود عبلقة والحالة االجتماعية لدى طبلب جامعة الممؾ سعود، 

ف اضطراب الشره العصبي وعامؿ العصابية والتسامح واالنفتاح عمى بي إحصائياموجبة دالة 
بيف اضطراب الشره  إحصائياالخبرة  لدى طالبات جامعة الممؾ سعود0 وعدـ وجود عبلقة دالة 

 العصبي وعامؿ االنبساط والمقبولية  لدى الطالبات0 
ا دائمة في ومف المتوقع أف تؤدي جائحة الفيروس التاجي إلى تغييرات صغيرة ولكني

مشاعرنا واحتياجاتنا وسموكياتنا، وكيؼ نفيـ ونخطط ونستيمؾ أفكارنا و  :شخصياتنا مثؿ
ونتواصؿ في عوالمنا0 قد تستمر مثؿ ىذه التغييرات في الشخصية عمى مدى العقود القادمة 

توقع أف يصبح سكاف العالـ أكثر ومف الموتصبح متأصمة في أجيالنا والقصص واألساطير، 
ية وخصوصية، وأكثر كرًىا لممخاطر، وتطوير معيار أعمى لمنظافة، بقدر ما تتنبأ انطوائ

 (ٕٕٓٓ))خاممة( خبلؿ عاـ  انطواءالنظرية المتناقضة لتماسؾ الشخصية بشخصيات أكثر 
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في سياؽ انقطاع اجتماعي ممحوظ أو عميؽ0 االنقطاع في مجاؿ الحياة الشخصية) 
Jeronimus, 2020, p. 210) 

 تعكيب:

القوؿ أف ىناؾ العديد مف االضطرابات النفسية  ضوء العرض السابؽ يمكف في
واضطراب ما  األكؿكالقمؽ واالكتئاب، واضطرابات النـو و  ، واألوبئةالمرتبطة بالتباعد الجسدي

 وأف ىذه االضطرابات ارتبطت بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية0 وقدبعد الصدمة واليمع؛ 
ضافة لمساعدة الباحثة في الحالي، باإل الدراسة ىذهاالضطرابات في الباحثة في تحديد  أفاد

، والعوامؿ الخمس الكبرى المترتبة عمى جائحة كوروناإعداد مقياس االضطرابات النفسية 
 لمشخصية0
 الذراسةفروض 

 -يعاني كثير مف طبلب جامعة أسواف مف العديد مف االضطرابات النفسية:)القمؽ .6
اضطراب ما  -اليمع -الوسواس القيري -اضطرابات النوـ -األكؿ اضطرابات -االكتئاب

 0المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونابعد الصدمة( 
االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة ال توجد عبلقة ارتباطية  .6

 لدى طبلب جامعة ، والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية0 كورونا 
 -اليمع -الوسواس القيري -االكتئاب -تختمؼ أعراض االضطرابات النفسية ) القمؽ .6

( المترتبة عمى -اضطرابات األكؿ -اضطراب ما بعد الصدمة التباعد  اضطرابات النـو
  0جائحة كورونا لدى طبلب جامعة أسواف الجسدي إثر

مترتبة عمى التباعد االضطرابات النفسية التوجد فروؽ ذات داللة احصائية في ال  .6
 أنثى(0 -تبعا لمنوع) ذكرلدى طبلب جامعة أسواف الجسدي إثر جائحة كورونا 

االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في  .6
_  األولىتعزى لمفرقة الدراسية)لدى طبلب جامعة أسواف الجسدي إثر جائحة كورونا 

 ب جامعة أسواف 0النيائية( لدى طبل
االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في  .0

 مدينة(0 –تبعا لمبيئة) قرية لدى طبلب جامعة أسواف الجسدي إثر جائحة كورونا 
 تختمؼ نسب انتشار العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى شباب جامعة أسواف0 .6
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 -في العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية تبعا لمنوع) ذكر إحصائيةداللة توجد فروؽ ذات  .6
 أنثى(0

في العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية تبعا لمفرقة  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  .6
  0لدى طبلب الجامعة _ النيائية( األولىالدراسية)

شخصية لدى طبلب الكبرى لم ةفي العوامؿ الخمس إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة ال  .66
 جامعة أسواف تبعا لمبيئة0

 :الذراسةاملهوحية وإجراءات 

المنيج الوصفي  الدراسة : اعتمدت الباحثة في ىذهالدراسةالمنيج المتبع في  
 0اوأىدافي الدراسةلموضوع  ااالرتباطي؛ كونو مناسب

فرقة ) بالأسواف مف طبلب جامعة  لمدراسة: يتكوف المجتمع األصمي الدراسةمجتمع  
  0والنيائية( األولى

 ( طالبا وطالبة، بواقعٕٖٛ ) :مفاألساسية : تكونت عينة الدراسة عينة الدراسة 
 الدراسة( الخصائص الديموغرافية لعينة ٔ( ذكور، ويمخص جدوؿ) ٜٚناث، و) ( إٖٕٔ)

 الحالية كما يمي:
 (6عذول)

 انذساعخانخصبئص انذًَىغشافُخ نؼُُخ 

 انُغجخ انًئىَخ انؼذد انًزغُشاد انذًَىغشافُخ

 

 انُىع

 66.0 66 ركش

 66.6 666 أَضً

 666 انًغًىع

 

 انجُئخ

 66.6 666 لشَخ

 66.6 666 يذَُخ

 666 انًغًىع

 

 انفشلخ انذساعخ

 66666 660 األونً

 66.66 666 انُهبئُخ
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 :الذراسةأدوات 

) إعذاد إثر جائحة نورونا  االضطرابات الهفشية املرتتبة عصى الخباعذ اجلشذيمكياس   .1

 الباحجة(.

والوصوؿ إلى النتائج قامت الباحثة بإعداد  الدراسةلجمع البيانات المستخدمة في ىذا 
، بيدؼ المترتبة عمى جائحة كورونا لدى طبلب جامعة أسوافمقياس االضطرابات النفسية 

ترتبة عمى تفشي التعرؼ عمى االضطرابات النفسية الشائعة لدى طبلب جامعة أسواف والم
مقياس تناوؿ االضطرابات النفسية  -عمى حد عمـ الباحثة -جائحة كورونا، حيث ال يوجد

اضطرابات النوـ(  -اضطرابات األكؿ -اضطراب ما بعد الصدمة -اليمع -االكتئاب -)القمؽ
 : وإلعداد ىذا المقياس اتبعت الباحثة الخطوات التاليةوالتي ترتبت عمى تفشي جائحة كورونا0 

األوبئة تفشي المرتبطة باالطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت اآلثار النفسية  .6
 والكوارث، وخاصة جائحة كورونا0

كما قامت الباحثة بعمؿ دراسة استطبلعية عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي،   .6
تي طرأت وجروبات الطبلب عمى الواتس اب، تـ مف خبلليا طرح سؤاؿ ما التغيرات ال

عميؾ وعمى نمط حياتؾ عامة ومشاعرؾ وسموكؾ ونومؾ وطعامؾ بصفة خاصة منذ 
  ما االضطرابات النفسية التي شعرت أنيا ظيرت عميؾ؟ فرض الحظر )التباعد الجسدي(

 مع فرض التباعد الجسدي ولـ تكف لديؾ مف قبؿ؟ وتجد أنيا الزالت مستمرة حتى اآلف؟ 
الخاصة باالضطرابات النفسية مثؿ:  ، والمراجعمقاييسطبلع عمى مجموعة مف الاال .6

قائمة ، (ٜٜٛٔ)وترجمة عبدالعزيز ثابتكرب ما بعد الصدمة لدافيدسوف،  مقياس
، مقياس القمؽ العاـ (ٕ٘ٓٓ)إعداد: عبدالرقيب البحيري S.C.L-90األعراض المعدلة 

-IBDالمختصرة  (، مقياس بيؾ لبلكتئاب الصورةٕٙٔٓلمراشديف إعداد: فوزية عبداهلل)
A1  ( ٜٜٜٔغريب عبد الفتاح)،.DSM-5 (APA,2013)  

التي حصمت عمييا الباحثة قامت بإعداد المقياس في صورتو  ومف خبلؿ المعمومات .6
 -اإلقامة-)العمر :الديموغرافيةلبيانات ولية، وقد تكوف المقياس مف جزء خاص بااأل 

( عبارة، وكانت بدائؿ  ٓٙعمى )والجزء الثاني يحتوي  (النوع -الفرقة الدراسية
 -درجات(٘))تنطبؽ بشدة  االستجابات مف خمسة بدائؿ طبقا لمقياس ليكرت الخماسي

قامت وقد ((، ٔال تنطبؽ بشدة) -(ٕال تنطبؽ) -(ٖمتردد في اإلجابة) -(ٗتنطبؽ )
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( لمتحقؽ مف ٕٓولية عمى عدد مف الطبلب)لباحثة بعرض المقياس في صورتو األ ا
األساتذة ( مف ٘، ثـ تـ عرض المقياس عمى )الدراسةت ومناسبتيا لعينة وضوح الفقرا

تعديؿ ( عبارات، و ٗبحذؼ )المتخصصيف في الصحة النفسية، ومف ثـ جاءت النتيجة 
 ( التالي:ٕبعض العبارات لتناسب اليدؼ المراد تحققو منيا كما ىو موضح بالجدوؿ) 

 (6عذول)

يمُبط االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ح انًؾكًٍُ نؼجبساد أهى انزؼذَالد انزٍ أشبس إنُهب انغبد

 ػهً عبئؾخ كىسوَب نذي غالة انغبيؼخ

 انؼجبسح ثؼذ انزؼذَم انؼجبسح لجم انزؼذَم

عهبل سغى عاليخ عهبصٌ أشؼش ثبنصذاع/انمٍء/اإل

 انهعًٍ

سغى عاليخ  ثبنصذاع يُز فشض انؾظش أشؼش 

 عغًٍ

كىسوَب يٍ لهك ثشأٌ َفبر أدوَخ ثشورىكىل ػالط 

 انصُذنُبد

أشؼش ثبنزىرش ثشأٌ ػذو وعىد ػالط نفُشوط 

 كىسوَب انًغزغذ

 أشؼش ثبنزىرش ثشأٌ فكشح انزؼهى ػٍ ثؼذ لهك ثشأٌ فكشح انزؼهى ػٍ ثؼذ

 يُز فشض انؾظش رشاودٍَ أفكبس رشبؤيُخ يُز عبئؾخ كىسوَب رشاودٍَ أفكبس اَزؾبسَخ

ؼىدد َشطزً انزٍ رنى أػذ اعزًزغ ثؾُبرٍ وال أ

 ػهُهب

 يُز فشض انؾظش ػذ اعزًزغ ثؾُبرٍنى أ

حساب كفاءة المقياس مف خبلؿ معامؿ الثبات والصدؽ العاممي بقامت الباحثة   .6
 والتجانس الداخمي 0

اد مقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا في صورتو النيائية عدإ .0
ونت الصورة النيائية لمقياس االضطرابات ومف ثـ فقد تك( عبارة ٓ٘والتي تكونت مف )

جائحة كورونا في صورتو النيائية مف التباعد الجسدي إثر النفسية المترتبة عمى 
(، ٚ(، اضطراب ما بعد الصدمة)ٔٔ(، االكتئاب)ٖٔ(عبارة كالتالي: القمؽ)ٓ٘)

)ٗ)األكؿ(، اضطرابات ٙ(، الوسواس القيري)٘اليمع)  (0ٗ(، اضطرابات النـو
ال تنطبؽ،  ٕ= ال تنطبؽ بشدة، ٔصحيح المقياس وفقا لمقياس ليكرت الخماسي، )تـ ت  .6

 0تنطبؽ بشدة( ٘تنطبؽ،  ٗمحايد"  ٖ
 -مقياس ليكرت الخماسي لثبلث مستويات متساوية: ) منخفضـ تحويؿ تأيضا  .6

 -0ٖٜٜٖ:  0ٕٙٓومتوسط ما بيف  -0ٜٜٕ٘: ٔمرتفع( )منخفض مف  -متوسط
 0(٘:0ٖٗٓومرتفع ما بيف 
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 نفاءة املكياس:

 املكياس صذم .1

ولمتحقؽ مف صدؽ المقياس، تـ استخداـ التحميؿ العاممي  الصدؽ العاممي:
، وتـ تدوير االبعاد تدوير متعامد بطريقة األساسيةاالستكشافي، باستخداـ طريقة المكونات 

ار ( طالب، وكانت نسبة اختبٓٓٗ"الفاريماكس" وفقا لمحؾ كايزر، عمى عينة قواميا)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)( 0ٛٔٛ )0

، وىذا يعني جودة القياس 0ٙٓٓٓدنى لتمؾ القيمة ي قيمة جيدة جدا، حيث أف الحد األوى
(0 ووفقا لمحؾ جيمفورد تـ اعتبار التشبع المبلئـ الذي يبمغ 0ٓٓٓٓحيث بمغت المعنوية)

العوامؿ لفقرات مقياس االضطرابات النفسية  ( مصفوفةٖفأكثر، ويوضح جدوؿ) 0ٖٓٓ
  بعد التدوير المتعامد وحذؼ التشبعاتإثر جائحة كورونا الجسدي  عداالمرتبطة بفترة التب

 0ٖٓ0ٓمف  قؿ األ
 ( 6عذول) 

انزجبػذ انغغذٌ إصش االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً يصفىفخ انؼىايم نزشجؼبد فمشاد يمُبط 

 .6.66يٍ  لم ثؼذ انزذوَش انًزؼبيذ وؽزف انزشجؼبد األة انغبيؼخ عبئؾخ كىسوَب نذي غال

 6 0 6 6 6 6 6 و

6.         

6.   6.666      

6.  6.666       

6.       6.066  

6.         

0.  6.666       

6.  6.666       

6.       6.606  

6.       6.060  

66.       6.666  

66.  6.666       

66.  6.606       

66.  6.666       

66.   6.666      

66.      6.666   

60.  6.666       

66.  6.666       

66.   6.666      

66.  6.660       
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66.   6.066      

66.   6.66      

66.   6.666      

66.   6.666      

66.  .666       

66.   6.666      

60.    6.66     

66.   6.66      

66.         

66.    6.666     

66.  6.666       

66.    6.00     

66.         

66.  6.666       

66.   6.666      

66.      6.606   

60.   6.666      

66.      6.666   

66.    6.066     

66.    6.066     

66.    6.666     

66.      6.066   

66.    6.066     

66.     6.066    

66.     6.066    

66.     6.666    

60.  6.666       

66.     6.666    

66.     6.666    

66.      6.666   

66.      6.666   

66.         

66.        6.666 

66.        6.066 

66.        6.666 

66.        6.666 

60.         

 6.066 6.606 6.660 6.666 6.066 6.606 6.660 انغزس انكبيٍ

 6.666 6.666 6.660 6.606 6.606 6.666 66.666 َغجخ انزجبٍَ
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( بندا مف بنود المقياس عمى سبعة عوامؿ ٓ٘( تشبع عدد )ٖيتضح مف الجدوؿ)
(0 وتـ 0ٕٕٚٔٗ) مي قدره(، ونسبة تبايف ك0ٙٓٛٔ، 0ٜٜٚٙتراوحت الجذور الكامنة بيف )

(، ومف ٙ٘، ٔ٘، ٕٖ، ٕٛ، ٘، ٔوىي) 0ٖٓٓمف  أقؿجاءت تشبعاتيا  حذؼ العبارات التي
التباعد الجسدي لمقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى ثـ فقد تكونت الصورة النيائية 

(، ٔٔ(، االكتئاب)ٖٔ(عبارة كالتالي: القمؽ)ٓ٘مف )جائحة كورونا لدى طبلب الجامعة إثر 
(، ٗ)األكؿ(، اضطرابات ٙ(، الوسواس القيري)٘(، اليمع)ٚاضطراب ما بعد الصدمة)

( (0 وأما عف محتوى العبارات الخاصة بكؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ السبعة ٗاضطرابات النـو
 وتسمية كؿ منيا، فيذا ما يتضح مف الجداوؿ اآلتية:

 (6عذول)

عبئؾخ انزجبػذ انغغذٌ إصش غُخ انًزشرجخ ػهً نًمُبط االظطشاثبد انُفػجبساد انؼبيم األول 

 ورشجؼبرهبكىسوَب نذي غالة انغبيؼخ 

 انزشجغ  َص انؼجبسح  سلى انؼجبسح

 6.666  أشؼش ثبنزىرش ثشأٌ فكشح انزؼهى ػٍ ثؼذ 66

 6.666 ثغجت ػذو انخشوط إال نهعشوسح ثبنغعتشؼش أ 0

 6.660 اد انًصبثٍُ ثكىسوَبأػذرشكك فٍ يؼهىيبد ؽىل ا 66

 6.666 يُز فشض انؾظش رُزبثٍُ يخبوف يٍ رغُش ًَػ انؾُبح االلزصبدَخ 60

 6.666 ػكظ غجُؼزٍ يُز فشض انؾظش رؼصت ألرفه األعجبةا 66

 6.606 ػالط نفُشوط كىسوَب انًغزغذ أشؼش ثبنزىرش ثشأٌ ػذو وعىد 66

 6.666 كىسوَب.رغُت فزؼ يىالغ انزىاصم االعزًبػٍ رغُجب نًزبثؼخ اؽذاس ؽبئؾخ أ 6

 6.666 ثؾش فٍ االَزشَذ ػٍ يغزغذاد ػالط كىسوَبأ 66

 6.666 ظهًهأكضش ٌ انًغزمجم عُكىٌ أشؼش يُز عبئؾخ كىسوَب أ 6

 666. يُز فشض انؾظش أشؼش ثبنصذاع  سغى عاليخ عغًٍ 66

 6.666 فمذ انذافؼُخ نهًزاكشحأيُز فشض انؾظش  66

 6.666 ًؾُطٍُ ثبنًُضلرىرشٌ فٍ انأفشؽ يُز فشض انؾظش  66

 6.666  يم فٍ اَزهبء عبئؾخ كىسوَبفمذ األأ 60

وبإمعاف النظر في محتوى ىذه العبارات نجد أنيا تركز عمى االضطرابات التوتر بشأف  
إلخ، ويمكف أف  سباب،000والدافعية، والتعصب ألتفو األاألمؿ وفقداف   التعمـ عف بعد، التشكؾ

 ؽ0ىذا العامؿ القم نطمؽ عمى
  



 م0202( 68) -0ج-عدد يونيو                                    ...                       االضطرابات النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 066 - 

 (6عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ نًمُبط ػجبساد انؼبيم انضبٍَ 

 ورشجؼبرهبكىسوَب 

 انزشجغ  َص انؼجبسح سلى انؼجبسح

 6.066 يُز فشض انؾظش رُزبثٍُ َىثبد ثكبء 66

 6.666 ثغجت انؾظشوأؽجبثٍ  ألههٍأشؼش ثبنؼضنخ نؼذو سؤَزٍ  66

 6.666 أصجؾذ أكضش ؽضَبعبئؾخ كىسوَب يُز  60

 6.666  اعزًزغ ثؾُبرٍ أػذنى يُز فشض انؾظش  66

 6.66 إال نهعشوسح شؼش ثبنًهم وانفشاؽ نؼذو خشوعٍ يٍ انًُضلأ 66

 6.666 خشوٌأرًًُ نى كُذ عؼُذ يضهًب َجذو اِيُز فشض انؾظش  66

 6.666 أصجؾذ أفعم انؼضنخ ػٍ اِخشٍَ 66

 6.666 ُب عًُىدنًب أَكشح أَه ال فبئذح يٍ ثزل انغهذ غبرشاودٍَ ف 66

 6.66  صجؾذ يضػغهؽاليٍ أيُز ظهىس عبئؾخ كىسوَب أ 66

 6.666 ثغجت فشض انؾظش كشهذ انؾُبح 66

 6.666 يُز فشض انؾظش فكبس انزشبؤيُخرشاودٍَ األ 6

ا تركز عمى يالعامؿ الثاني نجد أن والذي يتضمف عبارات ( السابؽ٘جدوؿ)اجعة وبمر  
 الحزف، اليأس، كراىية الحياة، العزلة، والممؿ،000 إلخ؛ لذلؾ تـ تسميتو باالكتئاب0

 (0عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ نًمُبط ػجبساد انؼبيم انضبنش 

 ورشجؼبرهبكىسوَب 

 انزشجغ  َص انؼجبسح سلى انؼجبسح

 6.066 أعذ صؼىثخ فٍ انزشكُض يُز رفشٍ عبئؾخ كىسوَب 66

 6.00 أسغت فٍ االثزؼبد ػٍ اِخشٍَ َب عبئؾخ كىسوَب وأيُز  66

 6.066 كىسوَبيُز رفشٍ عبئؾخ  فمذد انشؼىس ثبنفشػ وانؾضٌ 66

 6.066 اضبأليشكشهذ كم شٍء نه ػاللخ ثثغجت فُشوط كىسوَب  66

 6.666 رغُت انغُش فٍ غشَك ثه يغزشفً ػضل صؾٍأ 66

 6.66 انغغذٌ كبنكبثىط أػذأشؼش أٌ رغشثخ انزج 60

 6.666 أشؼش ثأٍَ ػهً ؽبفخ االَهُبسيُز فشض انؾظش وأَب  66

حوؿ عدـ القدرة عمى التركيز،   ( أف عبارات ىذا العامؿ تدورٙنبلحظ مف الجدوؿ)  
تـ تبمد المشاعر، تجنب الناس، واألماكف التي تذكر بالصدمة، الشعور باالنييار، ومف ثـ 

 تسميتو باضطراب ما بعد الصدمة0
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 (6عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ نًمُبط ػجبساد انؼبيم انشاثغ 

 ورشجؼبرهبكىسوَب نذي غالة انغبيؼخ 

سلى 

 انؼجبسح

 انزشجغ  َص انؼجبسح

 6.666 ؽجبغ نؼذو لذسرٍ ػهً رهجُخ اؽزُبعبرٍ ثغجت انؾظششؼش ثبإلأ 66

 6.666 خىفب يٍ اإلصبثخ  ثكىسوَب رهجذ ػذح يشاد نضَبسح انطجُت 66

 6.666 أػذرضداد ظشثبد لهجٍ ػُذ عًبع أخجبس يذ فزشح انزج 66

أشؼش ثعُك فٍ انزُفظ سغى ػذو وعىد يشض يُز عبئؾخ كىسوَب وأَب  66

 ثبنصذس

6.066 

شلخ يٍ عغذٌ أشؼش ثىخض فٍ أيبكٍ يزفيُز رفشٍ عبئؾخ كىسوَب وأَب  66

 )شكشكخ(

6.066 

وبالنظر في محتوى عبارات ىذا العامؿ نمحظ أنيا تركز عمى الشعور باإلحباط،  
وزيارات الطبيب المتكررة واألعراض الجسمية كسرعة ضربات القمب وضيؽ التنفس مع عدـ 

 وخز في الجسـ، وكميا أعراض تشير لميمع؛ لذلؾ تـ تسميتو اليمع0، والشعور بوجود مرض
 (6عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ ػجبساد انؼبيم انخبيظ نًمُبط 

 ورشجؼبرهب نذي غالة انغبيؼخكىسوَب 

سلى 

 انؼجبسح

 انزشجغ  َص انؼجبسح

 6.666 ؽذاس عبئؾخ كىسوَبأاعزغشق يؼظى انُىو فٍ انزفكُش فٍ  66

 6.066 جبس ػُذ انزهبة نهُىوخأػبود انزفكُش فٍ فًُب أعًؼه يٍ أ 66

 خبف يٍ نًظ أٌ شٍء كبنؾىائػ وانغهى ووعبئم انًىاصالدأ 66

 خىفب يٍ انؼذوي

 

6.666 

عذ َفغٍ يعطش نغغم َذٌ ػششاد انًشاد سغى ػذو نًظ أ 66

 االشُبء

6.666 

 6.606 َذٌ يزغخخ سغى اعزخذاو انًؼمًبدأشؼش ثأٌ  66

 6.666 اعزههك كًُبد كجُشح يٍ انًؼمًبد 66

وبقراءة عبارات العامؿ الخامس نجد أنيا تدور حوؿ التفكير القيري، واألفعاؿ القيرية، لذا 
 عميو الوسواس القيري0أطمؽ 
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 (ٜجدوؿ)
االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة لمقياس عبارات العامؿ السادس 

 وتشبعاتيا كورونا
 تشبعال  نص العبارة رقـ العبارة

 0ٖٙٙٓ منذ فرض الحظر أتناوؿ كميات كبيرة مف الطعاـ ٜ
 0ٖٙٗٓ فقد السيطرة عمى شييتي منذ فرض الحظرأ ٗ
 0ٖ٘ٛٓ فقدت شييتي منذ الحظر ٓٔ
 0٘ٙٔٓ الحظر فشضسناني منذ حدثت تغيرات في جمدي وشعري وأ ٛ

وأعراض الشيية،  شره الطعاـ، وفقداف  وبمراجعة عبارات ىذا العامؿ وجد أنيا تركز عمى
 0األكؿسوء التغذية؛ لذلؾ تـ تسمية ىذا العامؿ اضطرابات 

 (66عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ نًمُبط ػجبساد انؼبيم انغبثغ 

 ورشجؼبرهبنذي غالة انغبيؼخ كىسوَب 

سلى 

 انؼجبسح

 انزشجغ  َص انؼجبسح

 6.666 سوَب أشؼش ثبألسق ولهخ ػذد عبػبد َىيٍيُز اإلػالٌ ػٍ عبئؾخ كى 66

 6.066 ؽذس خهم نًىاػُذ َىيٍ يُز رفشٍ عبئؾخ كىسوَب 66

 6.666 يُز فشض انؾظش رأصشد أَشطزٍ انُىيُخ يٍ كضشح َىيٍ أصُبء انُهبس 66

يُز اَزشبس فُشوط كىسوَب وأَب أعذ صؼىثخ فٍ انذخىل فٍ انُىو أو  66

 االعزًشاس فُه

6.666 

ؿ خمؿ في عباراتو تدور حوأف ، نجد واألخيراالطبلع عمى عبارات العامؿ السابع وب 
؛ ولذلؾ تـ تسميتو باضطرابات النوـ0الساعة البيولوجية، واأل  مما سبؽ   رؽ أو كثرة النـو

مقياس االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا يتميز بدرجة عالية مف  يتضح أف
 الصدؽ0

 اساملكي ثبات -2

 لفا نرونباخ:أ .1

فا كرونباخ" " لمتأكد لقياس مدى ثبات المقياس استخدمت الباحثة معادلة "أل
، وتـ استبعادىـ ا( طالبٓ٘عمى عينة مكونة مف )تـ تطبيؽ المقياس داة مف ثبات األ

 داة الدراسة:( التالي يوضح معامبلت ثبات أٔٔؿ)مف العينة الكمية، والجدو
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( 66عذول)   

 صجبد أداح انذساعخيؼبيالد 

 صجبد انًؾىس ػذد انؼجبساد انًؾبوس

 .666 66 انمهك

 .666 66 االكزئبة

 .666 6 اظطشاة يب ثؼذ انصذيخ

 .666 6 انههغ

 .600 0 انىعىاط انمهشٌ

 .666 6 األكماظطشاثبد 

 .666 6 اظطشاثبد انُىو

 .660 66 انضجبد انؼبو نهًمُبط

 فيةالجبات بطريكة الخحزئة الهص _ب
0(، وذلؾ مف ٖٜٛتـ حساب الثبات بطريقة سبيرماف براوف وكاف معامؿ الثبات )

درجتي نصفي المقياس )الفقرات الفردية والفقرات الزوجية(،  خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف
 + معامؿ االرتباط(0ٔمعامؿ االرتباط( / )× ٕومف ثـ حساب معامؿ الثبات بالمعادلة )

وذلؾ مف خبلؿ إيجاد درجة ارتباط كؿ بند مف بنود المقياس بالدرجة االتساؽ الداخمي:  -ٖ
 ( التالي يوضح ذلؾ:ٕٔالكمية لمعامؿ الذي تنتمي إليو، والجدوؿ)
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 ( 66عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ كىسوَب االرغبق انذاخهٍ ألثؼبد يمُبط 

 نذي غالة انغبيؼخ

اظطشاة  االسرجبغ االكزئبة بغاالسرج انمهك

يبثؼذ 

 انصذيخ

 االسرجبغ انههغ االسرجبغ

0 666**. 66 066**. 66 606**. 66 666**. 

66 666**. 66 666**. 66 066**. 66 666**. 

66 066**. 60 666**. 66 066**. 66 666**. 

60 606**. 66 066**. 66 066**. 66 666**. 

66 666**. 66 060**. 66 066**. 66 666**. 

66 666**. 66 666**. 66 666**.   

6 666**. 66 666**. 60 066**.   

6 660**. 66 666**.     

66  666**. 66 666**.     

66 -666**. 66 666**.     

66 666**. 6 666**.     

66 606**.       

60 606**.       

اظطشا

ثبد 

 األكم

اظطشاثبد  االسرجبغ

 انُىو

انىعىاط  االسرجبغ

 انمهشٌ

   االسرجبغ

66 666*. 66 666*. 66 066**.   

6 666*. 66 660**. 66 666**.   

6 666**. 66 666*. 66 666**.   

6 666**. 66 666*. 66 666**.   

    66 066**.   

    66 666**.   

 6.66*دانخ ػُذ يغزىي                  6.66** دانخ ػُذ يغزىي 

إلييا، ( أف جميع البنود ذات ارتباط موجب باألبعاد التي تنتمي ٕٔتضح مف جدوؿ)ي 
  ( بمحور القمؽ فيي ترتبط ارتباطا سالبا0ٕٗف العبارة )غير أ

ترمجة  Costa & McCrae(1992)اد: أعذ مكياس العوامل اخلمشة الهربى لصشلصية  .2

 ( تكهني الباحجة:1991األنصاري)
( بند، تندرج تحت خمسة ٓٙألساسية لمشخصية مف خبلؿ )ىدفيا قياس األبعاد ا
( بند، االنفتاح عمى الخبرة عمى ٕٔ( بند، االنبساط)ٕٔمقاييس فرعية: العصابية)



 م0202( 68) -0ج-عدد يونيو                                    ...                       االضطرابات النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 060 - 

( ٜٜٚٔنصاري )( بند، وقد قاـ األ ٕٔيقظة الضمير)( بند، ٕٔ) المقبولية( بند، ٕٔالخبرة)
ة مقياس ليكرت الخماسي، حيث جابة عمى فقرات بطريقتوزيع درجات اإل بترجمتيا، وقد تـ

درجات  ٖدرجات لموافؽ، و ٗ( درجات عندما يجيب موافؽ بشدة، ٘يحصؿ المستجيب عمى )
لغير موافؽ، وال لغير موافؽ بشدة، كما يتـ عكس الدرجات في حالة العبارات  ٕلمحايد، و

 -0ٕٕٓ) ألفا كرونباخ، حيث تراوحت قيمة الثبات بيفالسمبية، وتـ قياس الثبات بطريقة 
لممقاييس  (0ٛٔٓ -0ٕٜٓبيف معامؿ الثبات  وتتراوحوطريقة التجزئة النصفية  (0ٚٚٓ

ُترجمت إلى عدة لغات مختمفة ( و 0ٛٙٓإلى  0ٙٛٓ)تراوح االتساؽ الداخمي مف الخمسة، و 
وأظيرت صبلحيتيا وفائدتيا في عدد مف السياقات المختمفة، إنو أحد أكثر المقاييس 

 ,McCrae & Costa Jr ) واسع في نموذج العوامؿ الخمسة المستخدمة عمى نطاؽ 
2004, p. 587)0 (التالي توزيع بنود المقياس عمى العوامؿ الخمسة0ٖٔويبيف الجدوؿ )  

 ( 66عذول) 

 رىصَغ انجُىد ػهً انؼىايم انخًغخ انكجشي نهشخصُخ

 نجخانفمشاد انغب انفمشاد انًىعجخ انؼبيم

 60-66-60-6 66-66-66-60-60-66-66-0 انؼصبثُخ

 66-66-66-66 66-66-66-66-66-66-6-6 االَجغبغ

 66-66-66-66-66-6-6 66-66-66-66-66 االَفزبػ ػهً انخجشح

 66-66-66-66-66-66-66-6 66-66-66-66 انًمجىنُخ

 66-66-66-66 06-66-66-66-66-66-66-6 انعًُش

  :الذراسةيف  اخلمشة الهربى لصشلصية نفاءة قائمة العوامل
قائمة  صدؽ المحؾ التبلزمي : لحساب صدؽ القائمة استخدمت الباحثةالكائمة صذم .6

ترجمة الباحثة0 وقد   (Joun ,et al.,1991)اد: أعدالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية 
االنبساطية ( فقرة قصيرة موزعة عمى العوامؿ الخمسة كالتالي: )ٗٗمف )القائمة تكونت 

فقرات،  (ٛ)فقرات، والعصابية (ٜ)فقرات، ويقظة الضمير (ٜ)المقبولية فقرات، ( ٛ)
، وقد قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس العوامؿ الخمسة فقرات (ٓٔ)واالنفتاح عمى الخبرة 

ثـ تطبيؽ قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى )المحؾ  -الدراسةالمستخدـ في -الكبرى 
ثـ حساب معامؿ االرتباط القائمتيف درجات كؿ عامؿ مف عوامؿ الخارجي(، وتـ حساب 

الحالي والعامؿ المقابؿ لو في المحؾ،  الدراسةبيف كؿ عامؿ مف عوامؿ القائمة موضوع 
 وكانت النتائج كالتالي:
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، االنفتاح (0ٚٓٓ)، يقظة الضمير(0ٙٚٓ) المقبولية (،0ٚٚٓ))االنبساطية 
مما يدؿ إحصائيا دالة  وجميعيا قيـ ،(0ٜٚٓ) العصابية(، 0ٛٗٓ)عمى الخبرة 

  عمى صدؽ القائمة0
  الكائمة ثبات .2

 ألفا نرونباخ - أ

لمتحقؽ مف الكفاءة السيكومترية لقائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، تـ 
( يوضح ٘ٔلفا كرونباخ لكؿ بعد والثبات العاـ لمقائمة والجدوؿ)أ ةحساب ثبات القائمة بطريق

 ذلؾ
 (66ل)عذو

 نفب كشوَجبؿضجبد ثطشَمخ أان

 صجبد انًؾىس ػذد انؼجبساد انًؾبوس

 .666 66 انؼصبثُخ

 .666 66 االَجغبغ

 .666 66 االَفزبػ ػهً انخجشح 

 .666 66 انًمجىنُخ

 .666 66 انعًُش

 .666 06 انضجبد انؼبو نهمبئًخ

لخحزئة الهصفية لشبريمان الجبات بطريكة الخحزئة الهصفية: مت حشاب الجبات بطريكة ا - ب

 .(.930براون وقذ بصغ معامل الجبات )

وذلؾ مف خبلؿ إيجاد درجة ارتباط كؿ بند مف بنود المقياس  االتشام الذاخصي: .6
 ( التالي يوضح ذلؾ:ٙٔبالدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمي إليو، والجدوؿ)
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 ( 60) عذول

 ( 66  خ انكجشي نهشخصُخ) ٌ=االرغبق انذاخهٍ ألثؼبد لبئًخ انؼىايم انخًغ

االَفزبػ  انؼجبسح

ػهً 

 انخجشح 

انجؼذ  انؼجبسح انًمجىنُخ انؼجبسح

 انؼصبثُخ

 انجؼذ انؼجبسح

 انعًُش

 انجؼذ انؼجبسح

 االَجغبغ

66 666**. 66 666**. 6 666**. 66 666**. 66 660**. 

66 666**. 6 666**. 60 666**. 66 660**. 66 666**. 

66 660**. 66 660**. 66 666**. 06 666**. 66 666**. 

66 666**. 66 660**. 66 666**. 66 666**. 66 666**. 

66 666**. 66 666**. 60 666**. 66 060**. 66 660**. 

6 666**. 6 666**. 66 666**. 66 666**. 66 666**. 

66 666**. 66 666**. 0 666**. 66 -606**. 66 066**. 

66 666**. 66 606**. 66 600**. 66 666**. 6 666**. 

66 666**. 66 066**. 60 666**. 66 666**.   

66 666**. 66 060**. 60 666**. 66 666**.   

6 666**. 66 066**. 66 666**. 66 666**.   

66 666**. 66 666**. 60 666**. 6 666**.   

 6.66يغزىي **دال ػُذ 

 0ٓٔٓعند مستوى  عبارات القائمة دالةف جميع ( أ ٙٔيتضح مف الجدوؿ)
( فإنيا ترتبط ارتباطا سالبا، ومف ثـ ٕٗوترتبط جميعيا ارتباطا موجبا عدا العبارة )

 فإف القائمة تتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي0
 املشخلذمة: حصائيةاألساليب اإل

 التحميؿ العاممي ومعامبلت الثبات واالتساؽ الداخمي0 .6
 0 ٕلمئوية والتكرارات واالنحرافات المعيارية، كاالنسب ا .6
 اختبار ت لداللة الفروؽ بيف متوسطيف0 .6
 معامؿ ارتباط بيرسوف0 .6

 :الذراسةإجراءات 

 0 الدراسةاالطبلع عمى األطر النظرية والدراسات التي تناولت متغيرات  .6
 والتحقؽ مف الخصائص السيكومترية0 الدراسةاد أدوات أعد .6
لكترونية وقد أدى استخداـ ىذا النيج المستند مف خبلؿ النسخة اإل  الدراسةداة بيؽ أتط .6

إلى الويب في جمع البيانات إلى تجنب أي مخاطر انتشار فيروس كورونا، وتفريغ 
 البيانات0

 SPSS0 حصائيةلمبيانات باستخداـ برنامج الحزمة اإلاإلحصائي التحميؿ  .6
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 :الذراسةنخائخ 

 :الدراسةف بأىـ النتائج التي توصؿ إلييا فيما يمي بيا 
 مف بعض االضطرابات النفسية طبلب جامعة أسوافينص الفرض األوؿ عمى: "يعاني 

 -اضطرابات النوـ -اليمع -اضطراب ما بعد الصدمة -الوسواس القيري -االكتئاب -)القمؽ
تحدد الباحثة درجة  جائحة كورونا0 ولكيالتباعد الجسدي إثر اضطرابات األكؿ( المترتبة عمى 

انتشار االضطرابات النفسية موضوع الدراسة، تـ حساب متوسط الدرجة الكمية لكؿ بعد، ثـ 
 -0ٜٜٕ٘: ٔمستويات متساوية )منخفض مف  ةتحويؿ مقياس ليكرت الخماسي لثبلث

(، ثـ حساب التكرارات والنسب ٘:0ٖٗٓومرتفع ما بيف  -0ٖٜٜٖ:  0ٕٙٓومتوسط ما بيف 
، ثـ حساب ٓٓٔفئة بقسمة عدد تكرارات كؿ مستوى عمى حجـ العينة ضرب في  المئوية لكؿ

( ٚٔ( لحسف المطابقة، والجدوؿ) χٕ) ٕداللة الفروؽ بيف ىذه المستويات باستخداـ كا
جائحة كورونا  التباعد الجسدي إثر يوضح نسب انتشار االضطرابات النفسية المترتبة عمى

 لدى طبلب جامعة أسواف: 
 (66عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ كىسوَب نذي غالة عبيؼخ َغت اَزشبس 

=)ٌ(666 
االظطشاثبد 

 انُفغُخ
انُغجخ  انزكشاساد انًغزىي

 انًئىَخ
االَؾشاف  انًزىعػ

 انًؼُبسٌ
دسعخ 
 (Fانؾشَخ)

χ6  انذالنخ
 ؽصبئُخاإل

 6.666 66.66 66 يُخفط انمهك
 

066. 6 66.666 666. 

 66.66 666 يزىعػ

 66 66 يشرفغ

 .666 60.666 6 .666 6.66 66.66 66 يُخفط االكزئبة

 66.66 660 يزىعػ

 66.06 66 يشرفغ

انىعىاط 
 انمهشٌ

 .666 66.666 6 .666 6.666 66.66 06 يُخفط

 66.66 666 يزىعػ

 66.06 666 يشرفغ

 .666 66.666 6 .6666 6.666 66.66 66 يُخفط انههغ

 66.66 666 يزىعػ

 66.66 666 يشرفغ

  اظطشاة
 يبثؼذ انصذيخ

 .666 .660 6 .6666 6.66 66.66 666 يُخفط

 66.66 666 يزىعػ

 66.66 660 يشرفغ

اظطشاثبد 
 األكم

 .666 6.666 6 .666 6.666 66.6 666 يُخفط

 66.66 666 يزىعػ

 66.66 66 يشرفغ

اظطشاثبد 
 انُىو

 66.666 6 .666 6.666 66.66 66 يُخفط
 

666. 

 66.66 666 يزىعػ

 66.60 660 يشرفغ
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، وفي محور 0ٜٕٛ٘٘في محور القمؽ قد بمغت  ٕ( أف قيمة كاٚٔيوضح جدوؿ )
، وفي بعد اليمع بمغت 0ٗٛٔٗ ، وفي بعد الوسواس القيري بمغت0ٖٗٔٙٔاالكتئاب بمغت 

حيث أف  إحصائياوجميعيا دالة   0ٜٚٓٔٔ، وفي محور اضطرابات النـو بمغت 0ٕٗٗ٘ٗ
بيف  إحصائية، وبالتالي يمكف استنتاج وجود فروؽ ذات داللة 0ٓ٘ٓقيمة الداللة أقؿ  مف 

 وفي محور اضطراب ما بعد  المستويات الثبلثة لبلضطرابات النفسية موضوع الدراسة،
، وىي قيمة غير دالة 0ٜٖٖٕ، وفي محور اضطرابات األكؿ بمغت 0 ٕٕٙ  الصدمة بمغت

 0 0ٓ٘ٓحيث أف قيمة الداللة أكبر مف  إحصائيا
كما يمكف تحديد مستوى االنتشار لبلضطرابات النفسية بيف أفراد العينة كما يمي:  

ستوى ليكرت في المدى ما نسبة األفراد الذيف وقعت درجاتيـ عمى م  بالنسبة لبعد القمؽ بمغت
% تراوحت  0ٕٚٗ٘%، كذلؾ نسبة 0ٕٕٕ٘والتي تمثؿ المستوى المنخفض  0ٜٜٕ٘: ٔبيف 

% ٕ٘والتي تمثؿ المستوى المتوسط، بينما بمغت نسبة   0ٖٜٜٖ: 0ٕٙٓدرجاتيـ ما بيف 
والتي تمثؿ المستوى المرتفع،   0٘: 0ٖٗٓمف المفحوصيف الذيف تراوحت استجاباتيـ ما بيف 

الجسدي يعانوف مف القمؽ بدرجة  لمتباعدالعينة نتيجة إلى أف أفراد ذه النتيجة تشير وى
متوسطة، أما بالنسبة الضطراب االكتئاب، فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف وقعت درجاتيـ في 

( في 0ٕٙٓ٘( في المدى المتوسط، ونسبة)0٘ٔٗٗ(، ونسبة)0ٜٕٛٛالمدى المنخفض)
الجسدي يعانوف مف  لمتباعدتشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة  المدى المرتفع، وىذه النتيجة

  االكتئاب بدرجة متوسطة0
أما بالنسبة الضطراب الوسواس القيري، فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف وقعت 

( في المدى المتوسط، 0ٔٚٛٗ(، ونسبة)0ٕٜٓٔدرجاتيـ في المدى المنخفض)
تشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة لجائحة  ( في المدى المرتفع، وىذه النتيجة0ٕٕٖٙونسبة)

كورونا وفرض الحظر يعانوف مف الوسواس القيري بدرجة متوسطة0 أما بالنسبة الضطراب 
(، 0ٖٕٗٚاليمع؛ فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف وقعت درجاتيـ في المدى المنخفض)

النتيجة ( في المدى المرتفع، وىذه 0ٕٗ٘ٗ( في المدى المتوسط، ونسبة )0ٜٖٓٔونسبة)
الجسدي يعانوف مف اليمع بدرجة مرتفعة0 أما  لمتباعدتشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة 

بالنسبة الضطراب ما بعد الصدمة؛ فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف وقعت درجاتيـ في المدى 
( في المدى 0ٖٕٖٔ( في المدى المتوسط، ونسبة)0ٕٖٖٖ(، ونسبة)0ٖٗ٘ٗالمنخفض)
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الجسدي يعانوف مف  لمتباعدجة تشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة المرتفع، وىذه النتي
 اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة منخفضة0

أما بالنسبة الضطرابات األكؿ، فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف وقعت درجاتيـ في   
( في المدى 0ٜٕٛٚ( في المدى المتوسط، ونسبة)0ٕٛٔ٘(، ونسبة)0ٖ٘ٚالمدى المنخفض)
الجسدي يعانوف مف  لمتباعدالنتيجة تشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة المرتفع، وىذه 

اضطرابات األكؿ بدرجة متوسطة0 أما بالنسبة الضطرابات النوـ، فقد بمغت نسبة الطبلب الذيف 
( في المدى المتوسط، 0ٕٛٔ٘(، ونسبة)0ٜٕٔ٘وقعت درجاتيـ في المدى المنخفض)

 لمتباعدنتيجة تشير إلى أف عينة الدراسة نتيجة ( في المدى المرتفع، وىذه ال0ٗٙٔٗونسبة)
الجسدي يعانوف مف اضطرابات النـو بدرجة متوسطة0 ومف ثـ فقد تـ التحقؽ مف صحة 

 الفرض األوؿ0
االضطرابات النفسية بيف  إحصائياعمى: "ال توجد عبلقة دالة  الثانيينص الفرض 

مؿ الكبرى لمشخصية لدى طبلب والعواالمترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا 
جامعة أسواف" ولمتحقؽ مف ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف؛ لمتعرؼ 

 ( التالي يوضح ذلؾ:ٚٔعمى طبيعة العبلقة االرتباطية، والجدوؿ)
 (66عذول)

عبئؾخ  إصشانزجبػذ انغغذٌ  انًزشرجخ ػهً يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ أثؼبد كم يٍ االظطشاثبد انُفغُخ

 (666وانؼىايم انخًغخ انكجشي نهشخصُخ )ٌ= كىسوَب

االَفزبػ ػهً  االَجغبغ انؼصبثُخ 

 انخجشح 

 انعًُش انًمجىنُخ

 6.666 -.606- 6.666 .**666 6.666 انمهك

 6.666 -.666- 6.660 .**666 6.660 االكزئبة

انىعىاط 

 انمهشٌ

-666.- 666**. 666**. -666.- 6.666 

اظطشاة يب 

 ؼذ انصذيخث

6.666 666**. 6.666 -660.- 6.666 

 -.666- -.666- 6.660 .**666 6.666 انههغ

اظطشاثبد 

 انُىو

6.666 666*. 6.606 -666.- 6.66 

اظطشاثبد 

 األكم

6.606 666*. -666.- -606.- -666.- 

 6.66**دال ػُذ يغزىي                                 6.66*دال ػُذ يغزىي 
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بيف عامؿ  0ٓٔٓ( وجود عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى ٛٔمف جدوؿ)يتبيف 
االنبساط وكافة االضطرابات النفسية المترتبة عمى جائحة كورونا لدى طبلب الجامعة )القمؽ، 

في  0ٓ٘ٓاالكتئاب، الوسواس القيري، واضطراب ما بعد الصدمة، واليمع(، عند مستوى 
0 األكؿاضطرابات  كما توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف عامؿ االنفتاح عمى ، واضطرابات النـو

0 ومف ثـ تـ رفض الفرض الصفري 0ٓٔٓالخبرة عمى الخبرة والوسواس القيري عند مستوى 
  وقبوؿ الفرض البديؿ0
 -: "تختمؼ أعراض االضطرابات النفسية ) القمؽوالذي ينص عمى الفرض الثالث

اضطرابات  -األكؿاضطرابات  -اب ما بعد الصدمةاضطر  -اليمع -الوسواس القيري -االكتئاب
 ) لدى طبلب جامعة أسواف0 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض المترتبة عمى جائحة كورونا النـو

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ مفردة مف مفردات مقياس 
بلب جامعة أسواف بحسب إدراكيـ ط المترتبة عمى جائحة كورونا لدىاالضطرابات النفسية 

   ( يوضح ما أسفرت عنو النتائج كما يمي:ٜٔليا، والجدوؿ)
 (66عذول)

عبئؾخ كىسوَب نذي غالة  انزجبػذ انغغذٌ إصش انًزشرجخ ػهًرشرُت أػشاض االظطشاثبد انُفغُخ 

 عبيؼخ أعىاٌ

 انًفشدح:

 انغغذٌ وأَب...انزجبػذ يُز فشض 
 انزشرُت

انًزىعػ 

 انؾغبثٍ

َؾشاف اال

 انًؼُبسٌ

انًؾىس انزٌ رُزًٍ 

 نُهإ

أشؼش ثبنزىرش ثشأٌ فكشح انزؼهى ػٍ 

 ثؼذ
 انمهك 6.666 6.066 6

رُزبثٍُ يخبوف يٍ رغُش ًَػ انؾُبح 

 االلزصبدَخ يُز فشض انؾظش
 انمهك 6.666 6.660 6

اعزًزغ  أػذيُز فشض انؾظش نى 

 ثؾُبرٍ
 االكزئبة 6.666 6.666 6

أسغت فٍ  يُز عبئؾخ كىسوَب وأَب

 االثزؼبد ػٍ اِخشٍَ
 يب ثؼذ انصذيخ 6.666 6.606 6

خجبس يٍ أ أعًؼهأػبود انزفكُش فًُب 

 ػُذ انزهبة نهُىو
 وعىاط لهشٌ 6.600 6.666 6

عذ أيُز اَزشبس فُشوط كىسوَب 

صؼىثخ فٍ انذخىل فٍ انُىو أو 

 االعزًشاس فُه

 اظطشاثبد انُىو 6.666 6.666 0

انخشوط إال ثغجت ػذو  ثبنغعتشؼش أ

 نهعشوسح
 لهك 6.666 6.666 6

يُز عبئؾخ كىسوَب أشؼش أٌ انًغزمجم 

 عُكىٌ أكضش ظهًه
 لهك 6.666 6.666 6

ؽذس خهم نًىاػُذ َىيٍ يُز رفشٍ 

 عبئؾخ كىسوَب
 اظطشاثبد انُىو 6.666 6.606 6
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رهجذ ػذح يشاد نضَبسح انطجُت خىفب 

 يٍ اإلصبثخ  ثكىسوَب
 ههغ 6.666 6.606 66

ف يٍ نًظ أٌ شٍء كبنؾىائػ خبأ

وانغهى ووعبئم انًىاصالد خىفب يٍ 

 انؼذوي

 وعىاط لهشٌ 6.666 6.666 66

شؼش ثبنًهم وانفشاؽ نؼذو خشوعٍ أ

 يٍ انًُضل إال نهعشوسح
 اكزئبة 6.606 6.666 66

ؽذصذ رغُشاد فٍ عهذٌ وشؼشٌ 

 فشض انؾظش يُزوأعُبٍَ 
 كماألاظطشاثبد  6.666 6.666 66

 اكزئبة 6.666 6.666 66 ح ثغجت فشض انؾظشكشهذ انؾُب

 اكزئبة 6.666 6.606 66 يُز عبئؾخ كىسوَب أصجؾذ أكضش ؽضَب

ػٍ يغزغذاد اإلَزشَذ ثؾش فٍ ا

 ػالط كىسوَب
 لهك 6.666 6.606 60

أشؼش ثأٌ َذٌ يزغخخ سغى اعزخذاو 

 انًؼمًبد
 وعىاط لهشٌ 6.660 6.666 66

رغُت انغُش فٍ غشَك ثه يغزشفً أ

 صؾٍ ػضل
66 6.666 6.666 

اظطشاة يب ثؼذ 

 انصذيخ

يُز اإلػالٌ ػٍ عبئؾخ كىسوَب أشؼش 

 ثبألسق ولهخ ػذد عبػبد َىيٍ
 اظطشاثبد انُىو 6.666 6.666 66

يُز عبئؾخ كىسوَب وأَب أشؼش ثعُك 

فٍ انزُفظ سغى ػذو وعىد يشض 

 ثبنصذس

 ههغ 6.666 6.666 66

رضداد ظشثبد لهجٍ ػُذ عًبع أخجبس 

 انزجبػذ شحيذ فز
 ههغ 6.606 6.666 66

رغُت فزؼ يىالغ انزىاصم أ

أؽذاس االعزًبػٍ رغُجب نًزبثؼخ 

 كىسوَب.عبئؾخ 

 لهك 6.666 6.606 66

يُز فشض انؾظش ارًًُ نى كُذ عؼُذ 

 يضهًب َجذو األخشوٌ
 اكزئبة 6.666 6.666 66

يُز رفشٍ عبئؾخ كىسوَب أعذ صؼىثخ 

 فٍ انزشكُض
66 6.666 6.606 

ة يب ثؼذ اظطشا

 انصذيخ

 األكماظطشاثبد  6.666 6.666 66 أرُبول كًُبد كجُشح يٍ انطؼبو

يُز فشض انؾظش وأَب أشؼش ثأٍَ ػهً 

 ؽبفخ االَهُبس
60 6.660 6.666 

اظطشاة يب ثؼذ 

 انصذيخ

 األكماظطشاثبد  6.666 6.666 66 فمذد شهُزٍ يُز انؾظش

يُز رفشٍ عبئؾخ كىسوَب وأَب أشؼش 

كٍ يزفشلخ يٍ عغذٌ ثىخض فٍ أيب

 )شكشكخ(

 انههغ 6.606 6.666 66

عذ َفغٍ يعطش نغغم َذٌ ػششاد أ

 انًشاد سغى ػذو نًظ االشُبء
 وعىاط لهشٌ 6.666 6.666 66

 وعىاط لهشٌ 6.666 6.600 66 اعزههك كًُبد كجُشح يٍ انًؼمًبد

ه ال فبئذح يٍ ثزل رشاودٍَ فكشح أَ

 انغهذ غبنًب أَُب عًُىد
 اكزئبة 6.666 6.606 66

 لهك 6.666 6.666 66يُز فشض انؾظش أشؼش ثبنصذاع  
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 سغى عاليخ عغًٍ

يُز فشض  رؼصت ألرفه األعجبةأ

 ػكظ غجُؼزٍ انؾظش
 لهك 6.666 6.660 66

يُز فشض انؾظش أفشؽ رىرشٌ فٍ 

 انًؾُطٍُ ثبنًُضل
 لهك 6.666 6.666 66

يُز فشض انؾظش رأصشد أَشطزٍ 

 صُبء انُهبسانُىيُخ يٍ كضشح َىيٍ أ
 اظطشاثبد انُىو 6.666 6.666 66

يُز فشض انؾظش افمذ انذافؼُخ 

 نهًزاكشح
 لهك 6.666 6.666 60

اد أػذارشكك فٍ يؼهىيبد ؽىل 

 انًصبثٍُ ثكىسوَب
 لهك 6.666 6.666 66

 اكزئبة 6.660 6.666 66 اؽاليٍ اصجؾذ يضػغه

اعزغشق يؼظى انىلذ فٍ انزفكُش فٍ 

 اؽذاس عبئؾخ كىسوَب
 وعىاط لهشٌ 6.666 6.666 66

لهك ثشأٌ ػذو وعىد ػالط نفُشوط 

 كىسوَب
 لهك 6.606 6.606 66

وانؾظش  انزجبػذأشؼش أٌ رغشثخ 

 كبنكبثىط
66 6.666 6.666 

اظطشاة يب ثؼذ 

 انصذيخ

افمذ انغُطشح ػهً شهُزٍ يُز فشض 

 انؾظش
 األكماظطشاثبد  6.666 6.660 66

 اكزئبة 6.666 6.066 66 أصجؾذ أفعم انؼضنخ ػٍ اِخشٍَ

 لهك 6.666 6.066 66 فمذد األيم فٍ اَزهبء عبئؾخ كىسوَب

 يب ثؼذ انصذيخ 6.666 6.066 66 فمذد انشؼىس ثبنفشػ وانؾضٌ

ثبالؽجبغ نؼذو لذسرٍ ػهً رهجُخ أشؼش 

 اؽزُبعبرٍ
 ههغ 6.666 6.060 60

اشؼش ثبنؼضنخ نؼذو سؤَزٍ الههٍ 

 واؽجبثٍ
 بةاكزئ 6.666 6.666 66

ثغجت فُشوط كىسوَب كشهذ كم 

 شٍء نه ػاللخ ثبأليشاض
66 6.666 6.606 

اظطشاة يب ثؼذ 

 انصذيخ

 اكزئبة 6.606 6.660 66 رُزبثٍُ َىثبد ثكبء

 اكزئبة 6.666 6.606 66 رشاودٍَ األفكبس انزشبؤيُخ

( أف االضطرابات النفسية األكثر حدة بيف الطبلب مرتبة ٜٔيتضح مف الجدوؿ) 
( 0ٖٜٖٓ: 0ٖٖٙٛ) ، والتي تراوحت متوسطاتيا بيف:األعمىا حسب المتوسط الحسابي تنازلي

وىي كالتالي: القمؽ بشأف فكرة التعمـ عف بعد، والمخاوؼ االقتصادية، افتقاد االستمتاع 
بالحياة، والرغبة في االبتعاد عف اآلخريف واالنفصاؿ عنيـ ، وصعوبات النوـ، والقمؽ بشأف 

مف لمس أي شيء كالحوائط والسمـ ووسائؿ المواصبلت، ومشاعر بالممؿ المستقبؿ، ومخاوؼ 
لقمؽ بشأف والفراغ لعدـ الخروج مف المنزؿ، ومشكبلت في الطعاـ، وكراىية الحياة، وا

تنميؿ الجسـ وضيؽ التنفس وشكشكة بالجسد، ومخاوؼ أعراض مستجدات عبلج كورونا، 
ا يبدو اآلخريف، وصعوبة التركيز، بينما لو كنت سعيد مثممأتمنى مف أماكف الحجر الصحي 
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( وىي 0ٕٓٙٚ: 0ٜٕٛٚالتي تراوحت متوسطاتيا بيف)  حدة قؿ االضطرابات النفسية األ
كالتالي: كثرة غسؿ اليديف، واستيبلؾ المعقمات، والشعور بالقيء واإلسياؿ والصداع، 

اختبلؼ بيف طبلب لخ0 وبيذا يمكف القوؿ بأف ىناؾ تعصب ألتفو األسباب، والتوتر،000إوال
 0الدراسةجامعة أسواف في أعراض االضطرابات النفسية موضوع 

االضطرابات في  إحصائية: "ال توجد فروؽ ذات داللة عمى الفرض الرابعينص 
تعزى النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا لدى طبلب جامعة أسواف 

صحة ىذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار  ولمتحقؽ مف  لمتغير الجنس) ذكور، إناث("
لكؿ اضطراب مف االضطرابات  اإلناث)ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور و 

 ( يوضح ما أسفرت عنو النتائج كما يمي:ٕٓ، والجدوؿ)الدراسةالنفسية موضوع 
 (66عذول)

نُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ االظطشاثبد اػهً يمُبط  اإلَبسانفشوق ثٍُ يزىعطبد دسعبد انزكىس و

 انغغذٌ إصش عبئؾخ كىسوَب نذي غالة عبيؼخ أعىاٌ

االظطشاثبد 

 انُفغُخ

االَؾشاف  انًزىعػ ٌ انُىع

 انًؼُبسٌ

لًُخ انذالنخ  لًُخ )د(

 ؽصبئُخاإل

  6.66666 66.6666 66 ركش انمهك

6.666 

 

 6.66066 66.6666 666 اَضٍ 6.666

  6.66666 66.0606 66 ركش االكزئبة

. 666.  

 

 

6.606 

 
 6.66666 66.6666 666 اَضٍ

انىعىاط 

 انمهشٌ

  6.66606 66.6666 66 ركش

6.606 

 

 

6.66 

 
 6.66660 66.6666 666 اَضٍ

اظطشاة يب 

 ثؼذ انصذيخ

  6.666 66.0666 66 ركش

. 066.  

 

 

666.  

 
 6.66066 66.6666 666 اَضٍ

  6.66660 66.666 66 ركش انههغ

606.  

 

 

666.  

 
 6.60666 66.6660 666 اَضٍ

اظطشاثبد 

 األكم

  6.66666 66.0666 66 ركش

6.666 

 

 

6.666 

 
 6.66666 66.6666 666 اَضٍ

اظطشاثبد 

 انُىو

  6.06666 66.6666 66 ركش

666.  

 

 

6.666 

 
 6.66666 66.6666 666 اَضٍ



 م0202( 68) -0ج-عدد يونيو                                    ...                       االضطرابات النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 060 - 

بيف متوسطات درجات  يةإحصائ( وجود فروؽ ذات داللة ٕٓيتضح مف الجدوؿ)  
وفي بعد الوسواس القيري ، (0ٕٗٓ) الداللةفي بعد القمؽ حيث كانت قيمة  اإلناثالذكور و 

(، وجميعيا دالة 0ٖٓٓ (الداللة كانت قيمة األكؿ(، وفي اضطرابات 0ٓ٘ٓالداللة)كانت قيمة 
وؽ ذات 0 بينما ال توجد فر اإلناث، وكانت الفروؽ في اتجاه  0ٓ٘ٓمف  أقؿ عند مستوى 

في اضطراب االكتئاب، النوـ، اليمع، اضطراب ما بعد واإلناث بيف الذكور  إحصائيةداللة 
( ، 0ٗٛ٘ٓ(، واضطراب ما بعد الصدمة)0ٖٚٙٓلبلكتئاب) الداللةالصدمة، حيث بمغت قيمة 

0 ومف ثـ تـ إحصائيا(، وجميعيا غير دالة 0ٜٛٛٓ( ، واضطرابات النوـ )0ٗٗٛٓواليمع)
  فري، وقبوؿ الفرض البديؿ0رفض الفرض الص

في  إحصائية: "ال توجد فروؽ ذات داللة والذي ينص عمى الفرض الخامس
االضطرابات النفسية المترتبة عمى التباعد الجسدي إثر جائحة كورونا لدى طبلب جامعة 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار )ت(   تعزى لمتغير البيئة"أسواف 
لكؿ اضطراب مف االضطرابات  لمبيئةتبعا  الدراسةلفروؽ بيف متوسطات درجات عينة لداللة ا

 ( يوضح ما أسفرت عنو النتائج كما يمي:ٕٔ، والجدوؿ) الدراسةالنفسية موضوع 
 (66عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ انًزشرجخ ػهً انزجبػذ ػهً يمُبط  انذساعخانفشوق ثٍُ يزىعطبد دسعبد ػُُخ 

 انجُئخرجؼب نًزغُش  ؾخ كىسوَب نذي غالة عبيؼخ أعىاٌانغغذٌ إصش عبئ

االظطشاثبد 

 انُفغُخ

انًزىعػ  ٌ اإللبيخ

 انؾغبثٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ انذالنخ  لًُخ)د(

 ؽصبئُخاإل

 انمهك

 

 .666 .666 6.6606 66.0666 666 لشَخ

 6.66666 66.0666 666 يذَُخ

 االكزئبة

 

 .666 6.666 6.66666 66.6666 666 لشَخ

 6.66066 66.6660 666 يذَُخ

 انىعىاط

 

 .660 .666 6.66606 66.6606 666 لشَخ

 6.66066 66.6606 666 يذَُخ

 انصذيخ

 

 .666 6.666 6.66666 66.6660 666 لشَخ

 6.66066 66.6666 666 يذَُخ

 انههغ

 

 .666 6.666 6.60666 66.6666 666 لشَخ

 6.66666 66.6666 666 يذَُخ

 انُىو

 

 .666 .666 6.66606 66.6666 666 لشَخ

 6.66666 66.6660 666 يذَُخ

 األكم

 

 .666 .606 6.666 66.6666 666 لشَخ

 6.6660 66.6666 666 يذَُخ
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 البيئةتعزى لمتغير  إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة ٕٔيتبيف مف الجدوؿ) 
وىي دالة عند مستوى  0ٕٓٓٓؿ)ت(  الداللةحتمالية في اضطراب اليمع حيث كانت القيمة اال

0 وكانت الفروؽ في اتجاه شباب المدينة0 بينما ال توجد فروؽ ذات داللة 0ٓ٘ٓمف  أقؿ 
في اضطراب   Sig، حيث كانت قيمة البيئةفي باقي االضطرابات وفقا لمتغير محؿ  إحصائية
0(، وفي اضطراب ما بعد ٙ٘ٛي)0(، وفي الوسواس القير 0ٖٖٓ(، وفي االكتئاب)ٚٚ٘القمؽ)

0(، وجميعيا ٜٛٚ)األكؿوفي اضطرابات   0(،0ٜ٘ٚ(، وفي اضطرابات النوـ)ٜٗٔالصدمة ) 
     0 ومف ثـ تـ رفض الفرض الصفري0إحصائياغير دالة 

في  إحصائية"ال توجد فروؽ ذات داللة  والذي ينص عمى الفرض السادس
جامعة   الجسدي اثر جائحة كورونا لدى شباب دالتباعاالضطرابات النفسية المرتبطة بفترة 
_ النيائية("، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض،  األولىأسواف تعزى لمتغير الفرقة الدراسية) 

لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الشباب لكؿ اضطراب   استخدمت الباحثة اختبار )ت(
ما أسفرت عنو النتائج كما ( يوضح ٕٕ، والجدوؿ)الدراسةمف االضطرابات النفسية موضوع 

 يمي:
 (66عذول)

االظطشاثبد انُفغُخ وانُهبئُخ ػهً يمُبط  األونًانفشوق ثٍُ يزىعطبد دسعبد غالة انفشق 

 انًزشرجخ ػهً انزجبػذ انغغذٌ إصش عبئؾخ كىسوَب نذي غالة عبيؼخ أعىاٌ

االظطشاثبد 

 انُفغُخ

االَؾشاف  انًزىعػ ٌ انُىع

 انًؼُبسٌ

ذالنخ لًُخ ان لًُخ )د(

 ؽصبئُخاإل

 6.66 6.666 6.66606 66.6666 660 األونً انمهك

 6.66660 66.6666 666 انُهبئُخ

 0.666 0.66666 66.6666 660 األونً االكزئبة

 

6.666 

 0.60066 66.6666 666 انُهبئُخ

انىعىاط 

 انمهشٌ

 6.666 6.66666 66.6666 660 األونً

 

6.666 

 6.66666 66.6666 666 انُهبئُخ 

اظطشاة يب 

 ثؼذ انصذيخ

 6.666 6.66606 66.6666 660 األونً

 

6.666 

 6.66666 66.6666 666 انُهبئُخ 

 6.666 6.66666 66.6666 660 األونً انههغ

 

6.666 

 6.60666 60.0666 666 انُهبئُخ 

اظطشاثبد 

 األكم

 6.666 6.66666 66.6660 660 األونً

 

6.666 

 6.66666 66.0666 666 انُهبئُخ 

اظطشاثبد 

 انُىو

 6.066 6.60666 66.6666 660 األونً

 

6.666 

 6.60666 66.6006 666 انُهبئُخ 
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االضطرابات النفسية المترتبة عمى اختبار )ت( لمقياس   ( نتائجٕٕيوضح الجدوؿ) 
ية، ومنو الفرقة الدراسالتباعد الجسدي إثر جائحة كورونا لدى طبلب جامعة أسواف في 

 -القمؽ الدراسةفي االضطرابات النفسية موضوع  إحصائيةنستنتج أنو توجد فروؽ ذات داللة 
بيف طبلب  األكؿاضطرابات  -اضطرابات النوـ -اضطراب ما بعد الصدمة -اليمع -االكتئاب
وطبلب الفرؽ النيائية في اتجاه طبلب الفرؽ النيائية حيث المتوسط االعمى،  األولىالفرؽ 
عدا الوسواس القيري فيو غير داؿ حيث كانت  0ٓ٘ٓمف  أقؿ يعيا داؿ عند مستوى وجم

 ومف ثـ تـ رفض الفرض الصفري0 0 وىي قيمة غير دالة0ٓ٘0ٓمف  أقؿ قيمة )ت( 
: "ما أكثر العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية شيوعا والذي ينص عمى الفرض السابع

وسط درجات كؿ عامؿ وحساب الوزف النسبي لدى الشباب الجامعي" قامت الباحثة بحساب مت
 ( التالي:ٖٕوالدرجة الكمية لمبعد، ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ)

 (66عذول)

 يزىعػ دسعبد كم ػبيم وانىصٌ انُغجٍ نًؼذل اَزشبس انؼىايم انخًغخ انكجشي نهشخصُخ

 انجُبَبد

 انؼىايم

ػذد 

 انفمشاد

انذسعخ انكهُخ 

 نهجؼذ

االَؾشاف  انًزىعػ

 انًؼُبسٌ

ٌ انىص

 انُغجٍ

 06.66 0.66606 66.6666 06 66 االَجغبغ

 06.06 6.06666 66.6666 06 66 انعًُش

االَفزبػ ػهً 

 انخجشح 

66 06 66.6666 6.66666 06.66 

 06.66 6.66066 66.6666 06 66 انؼصبثُخ

 66.66 6.66666 66.6666 06 66 انًمجىنُخ

بعد عمى الدرجة الكمية لمبعد والضرب  وتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ
  ٓٓٔفي 

( أف عامؿ االنبساط كاف االعمى انتشارا بمتوسط ٖٕيتضح مف نتائج جدوؿ) 
، ووزف نسبي 0٘ٚٔٗٓٗ، يميو الضمير، بمتوسط 0ٖ٘ٛٙ، ووزف نسبي بمغ 0ٕٓٓٚٔٗ

  ووزف نسبي 0ٖٚٚٚ٘ٚ، يميو عامؿ االنفتاح عمى الخبرة عمى الخبرة بمتوسط 0ٕٙٚٙ
، في حيف أف 0ٖٕٓٙ، ووزف نسبي 0ٖٕٖٛٛٚ، يميو عامؿ العصابية بمتوسط 0ٜٕٚٙ
0 ومف ثـ تـ التحقؽ 0ٖ٘ٛ٘، ووزف نسبي 0ٕٖٔ٘ٓٓانتشارا بمتوسط  قؿ كاف األ المقبولية

 مف الفرض السابع0
في العوامؿ  إحصائية: " توجد فروؽ ذات داللة والذي ينص عمى الفرض الثامف

تبعا لمنوع" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض   لدى الشباب الجامعي الخمسة الكبرى لمشخصية
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وكانت  اإلناثقامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات بيف الذكور و 
 (ٕٗالنتائج كما ىو واضح في جدوؿ)

 (66عذول)

ًغخ نهشخصُخ رجؼب نخَزبئظ اخزجبس )د( نذالنخ انفشوق ثٍُ غالة عبيؼخ أعىاٌ ػهً يمُبط انؼىايم ا

 َبس(نهغُظ)ركىس، إ

 لًُخ انذالنخ لًُخ)د( االَؾشاف انًؼُبسٌ انًزىعػ ٌ انُىع ػىايم انشخصُخ

 .666 6.666 6.66666 66.6666 66 ركش انؼصبثُخ

 6.66666 66.66 666 أَضً

 .666 .666 6.60600 66.600 66 ركش االَجغبغ

 6.60666 66.6666 666 أَضً

 .666 6.666 6.6666 66.600 66 ركش ػهً انخجشحاالَفزبػ 

 6.66666 66.066 666 أَضً

 .666 .666 6.66666 66.6666 66 ركش انًمجىنُخ

 6.66066 66.6666 666 أَضً

 .606 .666 0.6666 60.666 66 ركش انعًُش

 0.6666 60.6066 666 أَضً

في عامؿ  اإلناثبيف الذكور و  يةإحصائ( وجود فروؽ ذات داللة ٕٗيتبيف مف جدوؿ) 
وىي 0(، ٕٚٓ)  الختبار )ت( في ىذا العامؿ حصائيةالعصابية حيث كانت قيمة الداللة اإل

يتبيف عدـ  0 كمااإلناثوكانت الفروؽ في اتجاه  (،0ٓٔٓقيمة دالة عند مستوى أقؿ مف )
في  داللةالعمى باقي عوامؿ الشخصية حيث كانت قيمة  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 

 المقبولية0(، وفي عامؿ 0ٖٔٛ(، وفي عامؿ االنفتاح عمى الخبرة )٘ٗٛعامؿ االنبساط )
وىي قيمة غير  (0ٓ٘ٓأكبر مف )0( ، وجميعيا ٗٙٛخيرا في عامؿ الضمير )0(، وأٜٗٚ)

 التحقؽ مف صحة الفرض0، ومف ثـ تـ إحصائيادالة 
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية  في إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة ال الفرض التاسع: " 

لدى طبلب الجامعة تبعا لمبيئة" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار 
مدينة( وكانت النتائج  –) قرية المتوسطات بيف الشباب تبعا لمبيئة  )ت( لداللة الفروؽ بيف
 (ٕ٘كما ىو واضح في جدوؿ)
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 (66عذول)

 نهجُئخانفشوق ثٍُ يزىعطبد دسعبد يمُبط انؼىايم انخًغخ نهشخصُخ رجؼب َزبئظ اخزجبس)د( نذالنخ 

انؼىايم انخًغخ 

 نهشخصُخ

االَؾشاف  انًزىعػ ٌ اإللبيخ

 انًؼُبسٌ

لًُخ  لًُخ )د(

 انذالنخ

 6.666 6.666 6.66660 66.0666 666 لشَخ انؼصبثُخ

 6.66666 66.6606 666 يذَُخ

 6.066 6.666 6.66666 66.6666 666 لشَخ االَجغبغ

 6.66066 66.0666 666 يذَُخ

- 6.06666 66.6666 666 لشَخ االَفزبػ ػهً انخجشح

6.666- 

6.666 

 6.60066 66.666 666 يذَُخ

- 6.6666 66.6660 666 لشَخ انًمجىنُخ

6.666- 

6.666 

 6.66666 66.666 666 يذَُخ

- 0.06066 66.0606 666 لشَخ انعًُش

6.666- 

6.666 

 0.66666 60.6666 666 يذَُخ

في عامؿ العصابية، حيث  إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة ٕ٘يتضح مف الجدوؿ) 
، وفي (0ٓٓ٘ٓالداللة )حيث كانت قيمة  المقبولية، وفي عامؿ (0ٓٓٗٓ) الداللةكانت قيمة 

وجميعيا دالة عند  (0ٕٓ٘ٓ)الداللة عامؿ االنفتاح عمى الخبرة عمى الخبرة، حيث كانت قيمة 
تبعا  الدراسةعينة أفراد بيف  إحصائيابينما يتضح عدـ وجود فروؽ دالة  (0ٓ٘0ٓ) مستوى

، وفي عامؿ الضمير  (0ٙٗٚٓالداللة )لمتغير البيئة في عامؿ االنبساط، حيث كانت قيمة 
0 صائياإحوىي قيمة غير دالة  0ٓ٘ٓوكبلىما أكبر مف (،0ٓٚٔٓالداللة )حيث كانت قيمة 

 ومف ثـ تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ0
في العوامؿ  إحصائية: " توجد فروؽ ذات داللة والذي ينص عمى الفرض العاشر

تبعا لمفرقة الدراسية" ولمتحقؽ مف صحة   الخمسة الكبرى لمشخصية لدى الشباب الجامعي
بيف متوسطيف لعينتيف  ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( لداللة الفروؽ

 ( يوضح النتائج:ٕٙوالجدوؿ)  والنيائية، األولىطبلب الفرقة   مستقمتيف
 (60عذول)

وانُهبئُخ ػهً يمُبط انؼىايم انخًغخ انكجشي  األونًانفشوق ثٍُ يزىعطبد دسعبد غالة انفشلخ 

 نهشخصُخ نذي غالة عبيؼخ أعىاٌ

انؼىايم 

انخًغخ 

 نهشخصُخ

شاف االَؾ انًزىعػ ٌ انُىع

 انًؼُبسٌ

لًُخ انذالنخ  لًُخ )د(

 ؽصبئُخاإل

 6.666 6.666 6.06666 66.6666 660 األونً انؼصبثُخ

 6.06666 66.6666 666 انُهبئُخ

 6.666 6.606 6.66660 66.6666 660 األونً االَجغبغ
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  6.66666 60.6666 666 انُهبئُخ

االَفزبػ 

 ػهً انخجشح

 6.666 6.66666 66.6606 660 األونً

 

6.666 

 6.06666 66.6666 666 انُهبئُخ 

 6.606 6.06666 66.6606 660 األونً انًمجىنُخ

 

6.666 

 6.66606 66.6666 666 انُهبئُخ 

 6.666 6.66666 66.6066 660 األونً انعًُش

 

6.666 

 0.66666 66.6666 666 انُهبئُخ 

( لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ( نتائج اختبار )تٕٙيوضح الجدوؿ) 
، وطبلب األولىبيف طبلب الفرقة  إحصائيةفروؽ ذات داللة  حيث أسفرت النتائج عف وجود

الفرؽ النيائية عمى العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية: ) االنبساط، االنفتاح عمى الخبرة، 
( بقيمة معنوية 0ٜٖٓٛ ،0ٕٖٛٚ، 0ٕ٘ٙٚالضمير(، حيث كانت قيمة )ت( عمى التوالي )

، اما في عامؿ: العصابية، 0ٓٔٓ( وىي قيمة دالة عند مستوى 0ٕٓٓٓ، 0ٓٓٔٓ، 0ٓٔٔٓ)
( عمى 0ٕٓٛٓ، 0ٛٛٚٓ( بقيمة معنوية )0ٕٙٔٔ، 0ٕٔٗٓكانت قيمة ت )  المقبوليةو 

 0التحقؽ مف صحة الفرضومف ثـ تـ  فيي غير دالة0 ،0ٓ٘ٓالتوالي وىي قيمة أكبر مف 
 :الذراسةمهاقشة نخائخ 

الجسدي عواقب نفسية  التباعدقد يكوف لممخاوؼ بشأف الفيروس والتوتر المرتبط ب
حادة0 قد تحدث تغييرات حادة في نموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية0 ومف ثـ فقد ىدفت 

جائحة التباعد الجسدي إثر الدراسة الحالية دراسة واقع االضطرابات النفسية المترتبة عمى 
ا بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طبلب جامعة أسواف، أوضحت نتائج كورونا وعبلقتي

الدراسة وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف العوامؿ الخمسة لمشخصية واالضطرابات النفسية 
 الجسدي:  التباعدالمرتبطة بفترة 

امعة يعانوف مف اضطرابات القمؽ، كما توصمت نتائج الدراسة إلى أف طبلب الج
،  األكؿ،  ما بعد الصدمة،  الوسواس القيري بنسب متوسطة،  واليمع بنسبة االكتئ اب،  النـو

مرتفعة نتيجة لجائحة كورونا،  وأف أكثر األعراض انتشارا ىي القمؽ مف فكرة التعمـ عف بعد،  
والمخاوؼ االقتصادية،  والوساوس القيرية وقد يرجع ذلؾ لعدة أسباب يمكف إجماليا في: 

اصؿ االجتماعي الحي )الجسدي(، فقداف األنشطة الترفييية، األزمة االقتصادية، تعطيؿ التو 
البقاء في المنزؿ لفترات طويمة،  إجراءات التعقيـ المرتبطة بالوقاية مف اإلصابة،  وسائؿ 
شاعات،  اإلعبلـ وما تبثو مف أخبار، مواقع التواصؿ االجتماعي وما تتداولو مف معمومات وا 
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مية والقمؽ مف فكرة التعمـ عف بعد،  وعدـ االستقرار األسري،  نقص في المخاوؼ األكادي
 ىرموف السيروتونيف، انعداـ األمؿ واليقيف بشأف وجود لقاح لفيروس كورونا0

وتفصيبل لما سبؽ: نجد أف طبلب الجامعة الذيف اعتادوا عمى الذىاب لمجامعة، ولقاء 
نفس ليؤالء الطبلب، حيث الصحبة أصحابيـ والتواصؿ معيـ،  حيث تمثؿ الجامعة مت

واألنشطة الترفييية، فيي تمبي احتياجاتيـ الضرورية لمتواصؿ االجتماعي وحاجاتيـ لمترفيو 
ولمعمـ والمعرفة، فجأة وبدوف مقدمات تبددت األحواؿ فأصبحوا في معزؿ عف أصحابيـ،  

بب فرض اإلجراءات وأنشطتيـ التي اعتادوا عمييا، فأصبحوا حبيسي الجدراف في المنازؿ بس
االحترازية المتمثمة في التباعد الجسدي0 األمر الذي ترتب عميو اعتماد الجامعات عمى 
المنصات التعميمية لمتعميـ عف بعد عبر اإلنترنت، فوجد الطبلب أنفسيـ أماـ برامج التعمـ عف 

وخاصة بعد دوف استعداد مسبؽ، وىو أمر زاد مف قمقيـ وخوفيـ عمى مستقبميـ الدراسي، 
وأف العديد مف الطبلب ال يمتمكوف خدمات اإلنترنت في منازليـ مما زاد مف أعبائيـ،  أضؼ 
لذلؾ خدمات اإلنترنت السيئة وخاصة في القرى والتي تحوؿ دوف متابعة طبلب الجامعة 

 لمحاضراتيـ عبر المنصات التعميمية0
رورة، وتعميؽ الدراسة، ونتيجة لممكث في المنزؿ لفترات طويمة، وعدـ الخروج إال لمض

ووجود وقت فراغ،  وعدـ الخروج لمعمؿ، أصبح أولياء األمور محاطوف بالعديد مف الضغوط 
االقتصادية، حيث دروس األبناء عبر اإلنترنت،  وشراء المعقمات، والكمامات، فضبل عف 
ف عمى القمؽ مف اإلصابة، أصبح أولياء األمور أكثر عصبية وتوتر وعنؼ، مما جعميـ يركزو

سموكيات أبنائيـ الصغيرة قبؿ الكبيرة؛ مما تسبب في عد االستقرار األسري والذي انعكس سمبا 
 عمى طبلب الجامعة مما أثر عمى نفسيتيـ0

ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، ووجود التباعد الجسدي، ووقت الفراغ، أصبح طبلب 
، بشكؿ مبالغ فيو، ونتيجة لما الجامعة يتابعوف وسائؿ اإلعبلـ ومواقع التواصؿ االجتماعي

تبثو وسائؿ اإلعبلـ مف أخبار مفزعة عف أعداد المصابيف،  والوفيات ومعدالت انتشار 
فيروس كورونا، وخروج بعض قادة الدوؿ يطالبوف شعوبيـ باالستعداد لتوديع أحبابيـ، فضبل 

باب الجامعي عف مواقع التواصؿ االجتماعي وما تتداولو مف شائعات ومعمومات، أصبح الش
يعانوف مف حالة مف الرعب واليمع والذعر مما أصابيـ بالصدمة النفسية، والقمؽ واالكتئاب 

 فضبل عف اضطرابات النـو واألكؿ0  
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ونتيجة لضرورة االلتزاـ بالتدابير االحترازية التي تنادي بيا منظمة الصحة العالمية 
ثانية وعدـ المصافحة، والتعامؿ مع  ٖٓمف االىتماـ بالتعقيـ وغسؿ اليديف عمى األقؿ لمدة 

اآلخريف بحذر وعف بعد،  وعدـ لمس األشياء، كؿ ذلؾ نتج عنو المبالغة في النظافة وتجنب 
اآلخريف، مما تسبب عند الكثيريف حالة مف القمؽ والوساوس القيرية0 فضبل عف ذلؾ،  قد 

والتي ارتبطت يؤدي نقص ضوء الشمس الكافي إلى انخفاض مستويات السيروتونيف، 
 (Lambert, G. W ,et al.,2002 0باالضطرابات العاطفية مثؿ القمؽ أو االكتئاب )

أضؼ إلى ذلؾ الخوؼ مف الموت وتجربة مشاىدة اآلخريف يموتوف0 في ظؿ عدـ 
وجود لقاح لعبلج فيروس كورونا، باإلضافة لمعواقب النفسية االجتماعية بسبب مشاعر 

أو نقؿ العدوى إلى اآلخريف مع فقداف الثقة في الخدمات  الخجؿ أو الذنب مف اإلصابة
الصحية0  وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات حوؿ األثر النفسي لمحجر الصحي والتباعد 

 ,Liao, Cowling, Lam, Ngاالجتماعي المرتبط باألوبئة في البحوث العممية كدراسة: )
Fielding, 2014) ،(Jeong, et al., 2016);( Brooks, et al., 2020); 

(Huang & Zhao, 2020); Çelebioğlu, Özdemir, Küçükoğlu, & Ayran, 
(2020); (velavan meghy,2020) ;(.(Wang, Pan, et. al.,2020   

 -االكتئاب -عبلقة ارتباطية موجبة بيف عامؿ االنبساطية والقمؽكما وجدت الدراسة 
(،  -اضطرابات األكؿ -الصدمة اضطراب ما بعد -الوسواس القيري -اليمع اضطرابات النـو

 -حيث نجد أف عامؿ االنبساطية ىو عامؿ ثنائي القطب حيث يمكف أف نطمؽ عميو )االنبساط
االنطواء(، وبالنظر لمشخصية االنبساطية نجدىا تتسـ بحب المشاركات االجتماعية، والتوافؽ 

يميؿ لتكويف الصداقات، والمشاركة االجتماعي، واحتراـ التقاليد والسمطة، وىو شخص ودود 
في االحتفاالت، ومميء بالنشاط والحيوية، مميء بمشاعر البيجة والتفاؤؿ، فيو شخص 

الجسدي،  التباعديستمد طاقتو مف العالـ الخارجي0 وكمما زاد عامؿ االنبساطية ازداد تأثرا ب
 حة كورونا، وال يوجد عبلج0ولو نظرنا لمعالـ في الفترة الراىنة نبلحظ أنو يعاني مف تفشي جائ

وقد أدى االنتشار السريع لفيروس كورونا واستراتيجيات إبطائو إلى تعطيؿ كؿ جانب 
مف جوانب حياتنا تقريًبا0 األمر الذي اضطر الدوؿ لفرض التدابير االحترازية المتمثمة في 

قد ينعكس الجسدي لمنع انتشار الفيروس، وىو إجراء ذو فائدة صحية، لكنو  التباعدفرض 
عمى الوظيفة النفسية، والتي قد تمقى بظبلليا عمى سمات الشخصية0 حيث نجد أف عدـ 
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الجسدي المطوؿ وعدـ اتصاؿ أفراد  التباعدالجسدي، و  التباعداليقيف البلحؽ بشأف مدة تدابير 
المجتمع وخاصة طبلب الجامعة ذوي الشخصية االنبساطية بعضيـ بالبعض، وغمؽ دور 

ؤسسات االجتماعية كالنوادي، والمدارس والجامعات، وقاعات المناسبات، والحدائؽ العبادة والم
 والمتنزىات0
كذلؾ عدـ القدرة عمى المشاركة في المناسبات االجتماعية كالمناسبات الخاصة  

بفقداف األحبة وىو الحدث األكثر انتشارا بسبب فيروس كورونا، وعدـ المشاركة في تشييع 
نا، كذلؾ عدـ القدرة عمى زيارة المرضى المصابيف بالفيروس كؿ ذلؾ أثر الموتى ضحايا كورو 

سمبا عمى أصحاب الشخصية االنبساطية ألف ىذا اإلجراء الوقائي كاف ضد سمات 
شخصياتيـ، مما دفعيـ لمشعور بالقمؽ واالكتئاب، واليمع، والصدمة، والبعض بدأت تظير 

  كؿ كوسيمة لمتكيؼ مع الحدث0عميو أعراض اضطرابات النوـ أو اضطرابات األ 
وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف االنفتاح عمى 
الخبرة والوسواس القيري، حيث يبحث األشخاص المنفتحيف عمى الخبرة عمى نحو غير 

غامرة مألوؼ عف الجديد مف المعمومات، والميارات، ولدييـ فضوؿ وحب االستطبلع، وأكثر م
بداع، ومف ثـ يتسموف بالمرونة الفكرية، وقوة البصيرة، فيـ يبحثوف دائما عف الحموؿ  وا 
لمصعوبات والمشكبلت التي تواجييـ، وكثيري التأمؿ والتفكير، ففي ظؿ تفشي فيروس كورونا 
في جميع أنحاء العالـ، وما تتداولو وسائؿ اإلعبلـ ومنظمة الصحة العالمية حوؿ العالـ مف 

ادات وطرؽ لموقاية مف عدوى فيروس كورونا، األمر الذي يجعؿ أصحاب الشخصية إرش
المنفتحة عمى الخبرة يبحثوف عف المعمومات ومستجدات عبلج كورونا، وأساليب الوقاية 
وااللتزاـ بالتدابير االحترازية، ومف أىميا معموماتيـ عف سبؿ الوقاية مف اإلصابة مف خبلؿ 

اء الكمامات وغسؿ اليديف0 ولكف قد يتحوؿ الخوؼ مف اإلصابة استخداـ المعقمات وارتد
والعدوى لمرض نفسي، خاصة عند االستخداـ المفرط إرشادات الوقاية، ومنيا عمى سبيؿ 
المثاؿ، كثرة غسيؿ اليديف أو ارتداء األقنعة وعدـ لمس الوجو واستخداـ المعقمات بإفراط، قد 

القيري الذي يدفع البعض لفعؿ ىذه األشياء تتحوؿ ىذه السموكيات إلى مرض الوسواس 
 بشكؿ مبالغ فيو0

الوقائية، لكف اإلفراط في كؿ شيء  أعدوعمي الرغـ مف أنو مف الضروري اتباع القو 
غير مطموب، حيث يمكف أف يكوف المبالغة في غسؿ اليديف أو تطيير األشياء بصورة مبالغ 
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قـ الحالة في وباء الكورونا، حيث يصعب فييا عبلمة عمى اإلصابة بالوسواس القيري0 وتتفا
معرفة المصاب مف غير المصاب، إذ ال تبدو أعراض اإلصابة في العديد مف الحاالت، كما ىو 
معروؼ طبيا0 األمر الذي نتج عنو وسواس التجنب0 أضؼ إلى ذلؾ ونتيجة لكونيـ يستغرقوف 

 التباعدجائحة كورونا و الوقت في التأمؿ والتفكير، فيـ أكثر عرضة لمتفكير في أحداث 
الجسدي، مما قد يجعميـ يفقدوف السيطرة عمى تفكيرىـ في اإلجراءات االحترازية وتفشي 
جائحة كورونا، األمر الذي يتسبب في ظيور أعراض الوساوس الفكرية0 وبصفة عامة مف 
ية المتوقع أف تؤثر جائحة الفيروس التاجي عمى سمات المجتمعات المختمفة واألجياؿ البشر 

 بشكؿ مختمؼ تماًما، والتي قد تصبح أكثر انطوائية، وسواسية0
كما أشارت نتائج الدراسة الحالية لوجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في االضطرابات 

وربما  لوسواس القيري( في اتجاه اإلناث،امى جائحة كورونا)القمؽ، األكؿ، النفسية المترتبة ع
ضغوط النفسية،  كما أف تعرض األشخاص لضغوط يرجع ذلؾ الختبلؼ أساليب مواجية ال

نفسية في ظؿ األزمات قد أثر عمى أنماط حياتيـ،  وكذلؾ أنماط تناوؿ الطعاـ وخاصة 
أو فقداف الشيية  ناث، كوسيمة لمتكيؼ مع الضغوط، إما بزيادة الرغبة في الطعاـ،اإل 
(Roux,  20200  وتشكؿ اضطرابات الطعاـ خطورة كبيرة عمى الناحي) ة الصحية لمفرد حيث

تعد مف أكثر االضطرابات النفسية المسببة لمعدالت مرتفعة مف األمر اض التي تيدد الحياة 
وخاصة عند اإلناث0  ومف المبلحظ أف معظـ الذيف لدييـ اضطراب األكؿ يعانوف مف أنواع 

اوس ومف ارتفاع نسبة الوس قيرية0أخرى مف االضطرابات كالقمؽ واالكتئاب والوساوس ال
القيرية عند اإلناث ربما يرجع الضطرابات األكؿ لدييف0  كذلؾ تتعامؿ اإلناث مع الحدث 
بعاطفية،  فضبل عف ذلؾ قدرة اإلناث عمى التفكير في موضوعات متعددة في آف واحد بعكس 

ودراسة الفايز Guo et al. (2016) 0الذكور0  وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 .Jeong, et al) ؛Cava, Beanlands, ; McCay (2005)) اسةدر و (،  ٕٚٓٓ)

 ; Huang & Zhao (2020)وتختمؼ مع نتائج دراسة  Gerhold (2020)0؛ (2016)
velavan meghy(,2020). ؛al.,(2007)0 Su et 

كما وجدت الدراسة الحالية أف طبلب الفرؽ النيائية أكثر معاناة مف االضطرابات 
طبلب الفرقة األولى،  وقد يرجع ذلؾ لقمقيـ بسبب عدـ وجود قرارات النفسية عف غيرىـ مف 

حاسمة بشأف دراستيـ،  ونظـ امتحاناتيـ،  وشعورىـ بضياع العاـ الدراسي،  فضبل عف 
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الشائعات التي كانت تتداوليا مواقع التواصؿ االجتماعي مف أخبار مغموطة بشأف مصير 
النفسية مما جعميـ أكثر قمقا وأكثر عرضة  عاميـ الدراسي كؿ ذلؾ أثر سمبا عمى صحتيـ

(Fawaz & Samaha, 2020 0)لبلضطرابات النفسية وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
في اضطراب ما بعد  إحصائية( والتي أشارت لوجود فروؽ ذات داللة ٕٛٔٓودراسة حسف)

 الصدمة،  تبعا لمعمر في اتجاه األكبر سنا0
في اضطراب اليمع تبعا لمحؿ  إحصائيةفروؽ ذات داللة  وقد وجدت نتائج الدراسة الحالية

اإلقامة في اتجاه أىؿ المدينة، وأحد أسباب ىذا اليمع والذعر ىو أف المعمومات مف الخبراء 
(Greco, 2005 0لـ يتـ نشرىا بما يكفي الوصوؿ إلى المجتمع في الوقت المناسب )

اطئة، التي غالًبا ما تغذييا عناويف وبالمثؿ، فقد ثبت أف نقص المعمومات والمعمومات الخ
) وسائؿ اإلعبلـ الشعبية المبالغ فييا، تعزز المخاوؼ المتعمقة بالصحة والرىاب واليمع 

Steven ; J. G., 20040) 
فضبل عف ذلؾ وجود الخدمات الصحية بالمدينة عف القرى حيث انتشار المستشفيات 

لخاصة والخوؼ الشديد مف انتقاؿ التي أصبحت مخصصة لمعزؿ الصحي كذلؾ العيادات ا
العدوى مف المراكز الصحية،  فضبل عف ذلؾ حاالت العزؿ المنزلي وخاصة في المدف حيث 
ضيؽ السكف،  وال توجد مساحات كافية لتخصيص غرفة عزؿ األمر الذي جعؿ أىؿ المدينة 

لمدف بالتزاحـ عمى أكثر  زعراذعراعزرازرعازارازىرا   مف أىؿ القرية،  فضبل عف ذلؾ قياـ أىؿ ا
شراء المعقمات وأدوية بروتوكوؿ عبلج كورونا مف الصيدليات ونفاد السمع الضرورية،  يمكف 
مبلحظة ذلؾ حيث شوىد الناس يكدسوف الضروريات األساسية خاصة الكحوؿ والمواد 
الغذائية واإلمدادات األخرى،  ونتيجة لذلؾ،  تُترؾ اإلمدادات ألشخاص آخريف شحيحة وىـ 

 (Nicomedes & Avila,  2020,  p.  510آلف عرضة لمخطر ) ا
فمنذ بداية ذعر جائحة عض الموارد في األوقات العصيبة0 أضؼ إلى ذلؾ استغبلؿ الب

ألسعار عمى الضروريات كورونا،  اغتنمت غالبية المؤسسات التجارية الفرصة لزيادة ا
يف أىؿ المدف0  تمؾ الظاىرة التي مما زاد مف انتشار الذعر بيف الناس وخاصة باألساسية؛ 

لـ نمحظيا عمى أىؿ القرى،  أضؼ إلى ذلؾ انتشار خدمات اإلنترنت في المدف أكثر مف القرى 
أىؿ المدينة عمى متابعة أخبار جائحة كورونا عبر مواقع التواصؿ والتي  أعداألمر الذي س

ف الذعر واليمع ألىؿ تكوف في أغمب األحياف مغموطة ومبالغ فييا؛  كؿ ذلؾ سبب حالة م
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المدينة0 كما أوضحت نتائج الدراسة أف أكثر العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية انتشارا بيف 
طبلب جامعة أسواف ىو عامؿ االنبساطية يميو الضمير،  ثـ االنفتاح عمى الخبرة،  ثـ 

بية،  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ىبلؿ والحمية وأخيرا يأتي عامؿ المقبولية، العصاب
ٕٓٔٛ   0) 

وقد يرجع ذلؾ لطبيعة المرحمة فمرحمة الشباب ىي مرحمة النشاط والحيوية فيـ 
فيـ يميموف ألف يكونوا أفراًدا متحمسيف  اعؿ مع الناس،  ممتمئوف بالطاقة0يستمتعوف بالتف

 عية بما تتضمنوومتجييف لئلثارة0  ويحبوف أف يتكمموا ويثبتوا أنفسيـ، كما أف البيئة الجام
وثقتيـ في أنفسيـ،  ية بيف الطبلب تزيد مف سعادتيـ، وعبلقات اجتماع مف أنشطة جماعية،

أضؼ إلى ذلؾ طبيعة الشعب األسواني المحب  ليد البيجة وكؼ المشاعر السالبة،وتو 
لآلخريف الودود،  والذي يستقبؿ وفودا مف أنحاء العالـ؛  األمر الذي جعميـ أكثر انسجاما مع 

خيرة ربما يرجع ذلؾ لمطبيعة أتي بعد المقبولية في المرتبة األكما ي األغراب0 اآلخر ال يياب
الصعيدية حيث العصبيات0 والتعصب لمرأي، والظروؼ االقتصادية الصعبة التي يمر بيا 
الشباب، كذلؾ لطبيعة المناخ الشديد الحرارة والذي انعكس بالطبع عمى سمات الشخصية0 مف 

البشرية تختمؼ بشكؿ منيجي عبر المناطؽ الجغرافية حوؿ  المعروؼ أف سمات الشخصية
 Wei, et 2017,)العالـ0 فقد وجدت دراسة أف درجة الحرارة المحيطة األقؿ كانت عامبًل ميًما

al.0) 
كاف األشخاص الذيف نشئوا في مناطؽ ذات درجات حرارة وبشكؿ أكثر تحديًدا، 

 جة فيرنيايت( لدييـ مستويات أعمى مفدر  ٕٚدرجة مئوية / حوالي  ٕٕمعتدلة )أقرب إلى 
والضمير،  واالنفتاح عمى التجربة مقارنة بأولئؾ االنبساط،  واالستقرار العاطفي، والقبوؿ، 

قد تؤثر درجة الحرارة األقؿ حرارة أكثر برودة أو ارتفاًعا0  الذيف نشئوا في المناطؽ مع درجات
المرتبط بالحرارة0  قد تكوف بعض يميت عمى تطور الشخصية مف خبلؿ عوامؿ مثؿ التعب 

سمات الشخصية أكثر قدرة عمى التكيؼ في البيئات الباردة أو األكثر سخونة0  كما يمكف أف 
يؤدي الطقس الحار ِجدًّا والبارد ِجدًّا إلى زيادة الشعور بالتعب0  ربما،  قد تؤثر درجة الحرارة 

وىذا يعني أف التعب قد  اصة التعب0رىا عمى الرفاىية،  وخعمى نمو الشخصية مف خبلؿ تأثي
مف  يثبط جوانب معينة مف تنمية شخصية الفرد،  ووجد أف سمات الشخصية تتطور ُجْزِئيًّا
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وتعزز المزاج لحرارة تسيؿ االتصاؿ االجتماعي، اعتداؿ درجات اخبلؿ التفاعبلت االجتماعية0 
 (Wei et al.,  20170اإليجابي وتؤدي باألفراد إلى التصرؼ بشكؿ أكثر اجتماعية )
بيف الجنسيف  إحصائيةذات داللة  كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروؽ 

وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة عبد المجيد  عامؿ العصابية فقط في اتجاه اإلناث،في 
(،  ودراسة غريبة ٕٗٔٓ) ودراسة أبو غزاؿ وجرادات (،ٕٕٔٓودراسة جبر ) (،ٕٓٔٓوفرج)

ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء كثرة  ،Branie (ٕٚٓٓ) وتختمؼ مع دراسة (،ٕٕٓٓ) وجاجاف
الضغوط النفسية التي تعاني منيا الفتيات بصفة عامة والفتاة الصعيدية بصفة خاصة منذ 

حؽ الذكور في الخروج في أي وقت، فضبل عف تفضيؿ الذكور عمى اإلناث، الميبلد حيث 
ة فيف مف اإلناث،  فضبل عف ضغوط منزلية ودراسيوالحصوؿ عمى امتيازات وحقوؽ أكثر 

أضؼ لذلؾ أعباء الجنس حيث تجربة الحيض والتوترات النفسية  األكثر تحصيبل في الدراسة،
كذلؾ طبيعة ثقافة  ، األمر الذي يجعميا أكثر قمقا، وبالتالي أكثر عصابية،السابقة والبلحقة ليا

والسيطرة والتبعية والخضوع مف خبلؿ أساليب المجتمع التي تخضع الفتاة لمزيد مف الضبط، 
 التنشئة االجتماعية0 

ذلؾ أف اإلناث بطبيعتيف يممف إلى العاطفة أكثر مف الذكور فيف أكثر أضؼ إلى  
كورونا المستجد وعدـ وجود تأثرا باألحداث العالمية التي يعاني منيا العالـ مف تفشي وباء 

جراءات لقاح،  اف األحبة األمر الذي جعميف أكثر قمقا ومف ثـ الجسدي،  وفقد التباعدوا 
يرجع عدـ وجود فروؽ بيف قد يتميزف بسمات الشخصية العصابية أكثر مف الذكور0 و 

عوامؿ الشخصية األخرى؛ لتقارب األىداؼ، ومستوى الطموح بيف الجنسيف،  فيالجنسيف 
العممية والمشاركة  وتساوي فرص التعمـ،  واالنفتاح عمى الخبرات،  والحصوؿ عمى الدرجات

األمر الذي ألقى بظبللو عمى سمات الشخصية وتشابييا إلى حد كبير  في األنشطة الجامعية؛
وقد وجدت فروؽ  (0ٕٕٓٓبيف الجنسيف0 وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )غريبة وجاجاف، 

وعمى  عمى عامؿ العصابية بيف أىؿ القرية والمدينة في اتجاه أىؿ القرية إحصائيةذات داللة 
عامؿ المقبولية واالنفتاح عمى الخبرة في اتجاه أىؿ المدينة، وتفسر الباحثة ذلؾ: حيث طبيعة 
أىؿ القرية مف وجود العصبيات والتمسؾ بالعادات والتقاليد، فيـ يغضبوف لعاداتيـ و أعرافو 

    وثقافتيـ؛ ومف ثـ يشعروف بالقمؽ وتغمب عمييـ السمات العصابية0
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تبعا لمفرقة الدراسية عمى عامؿ)االنبساط  إحصائيةات داللة كما وجدت فروؽ ذ
واالنفتاح عمى الخبرة والضمير( في اتجاه طبلب الفرقة النيائية،  وتفسر الباحثة ذلؾ بأف 
طبلب الفرقة النيائية ىـ األكثر نضجا لمشخصية؛  نتيجة الكتسابيـ الخبرات والمعارؼ وكثرة 

حساسا بتحقيؽ أىدافيـ احتكاكيـ باآلخريف، فيـ أكثر تفك يرا في المستقبؿ والتخطيط لو،  وا 
قباليـ عمى الحياة  وتقدير ذاتيـ،  يشعروف بالبيجة والسعادة النتياء دراستيـ الجامعية وا 
العممية،  فضبل عف المرحمة المائية التي يمروف بيا والتي تمثؿ مرحمة الشباب،  ولدييـ 

 ـ خدمة الفرد والمجتمع0  الرغبة في العيش بطريقة مثالية،  ومف ث
ويتسـ شباب المدينة بالمقبولية واالنفتاح عمى الخبرة؛ حيث توفر الخدمات ألىؿ  

ت عمى سعة أعدالمدينة مف مكتبات وخدمات النت،  وأماكف الترفيو والتعميـ كميا عوامؿ س
يـ غير التقميدية،  األفؽ والتخيؿ واإلبداع والخياؿ،  واالستعداد لمتعامؿ مع األفكار الجديدة والق

كما أف أىؿ المدينة مف بيئات مختمفة وافديف مف جميع المحافظات؛  أدى ذلؾ لمتنوع الثقافي 
والفكري وتبادؿ الخبرات،  بخبلؼ سكاف القرى فغالبا تجمعيـ أصوؿ عرقية متجانسة،  وفكر 

 واحد وعادات وتقاليد متشابية0
 التباعدجت عف جائحة كورونا و مما سبؽ نخمص بأف المعاناة النفسية التي نت

وخاصة الشباب الذي بات ميددا بالضغوط تمثؿ تحديا لجميع فئات المجتمع، الجسدي 
مـ عف بعد ،  فضبل عف تعميؽ الدراسة والتعالنفسية لفقدىـ روتيف الحياة الذي اعتادوا عميو

عداـ التواصؿ كذلؾ انالقتصادية وفقداف الدخؿ، فضبل عف األعباء اوىـ غير مؤىميف لذلؾ، 
ة خوفا مف نقؿ المباشر مع األىؿ واألصدقاء،  وعدـ القدرة عمى الخروج إال عند الضرور 

لتتبع مستجدات فيروس عتيـ لمواقع التواصؿ االجتماعي؛ فضبل عف مطالالعدوى ألحبابيـ، 
اد الوفيات في أنحاء العالـ،  كؿ ذلؾ أثر سمبا عمى أعداد المصابيف و أعدكورونا ومطالعة 

ومف المتوقع أف تؤدي جائحة كورونا إلى تغييرات ربما تكوف الرفاىية النفسية لمشباب0 
صغيرة، ولكنيا دائمة في شخصياتنا، فمف المتوقع أف يصبح الناس أكثر انطوائية، وأكثر كرىا 

 ، أكثر تطورا لمفيـو النظافة واالستيبلؾ0لؤلوبئة
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 توصيات وحبوث مكرتحة: 

ة لتعزيز الصحة النفسيخدمات اإلرشاد النفسي بالجامعة؛ رة تقديـ توصي الباحثة بضرو  .6
 وذلؾ مف خبلؿ:    لشباب الجامعة إلدارة األزمات،

عقد ندوات مف خبلؿ المتخصصيف في مجاؿ اإلرشاد النفسي عبر و إلقاء محاضرات،  (6
 اإلنترنت لمتوعية0 

تأثروا  الذيفالطبلب ة عدااد مطويات إرشادية لآلباء واألميات،  لمسعدا  عمؿ و  (6
 بالجائحة0 

 عمؿ دورات تثقيفية عبر اإلنترنت لطبلب الجامعة0   (6
وغرس القيـ الدينية والرضا بقضاء اهلل تعالى وأف الديني،  تقديـ جمسات عف اإلرشاد (6

 المستقبؿ كمو بيد اهلل تعالى سبحانو0 
 تزاـ بالتدابير االحترازية0 تبصير وتوعية الشباب مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ بأىمية االل (6

اد بحوث حوؿ فعالية عبلجات نفسية مختمفة في التخفيؼ مف االكتئاب والقمؽ لدى عدإ .6
الجسدي تقديـ البرامج اإلرشادية لخفض  التباعدالجامعة الذيف عانوا مف طبلب 

طبلب  كورونا لدىجائحة  التباعد الجسدي إثر المترتبة عمىاالضطرابات النفسية 
 0  معةالجا

خصية وخاصة الشخصيات االنبساطية؛ حيث برامج إرشادية لتنمية جوانب الش إعداد .3
 المترتب عمى جائحة كورونا0 الجسدي، التباعدنيـ األكثر تأثرا بأ
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ة الكبرى لمشخصية في المجتمع (. مدى كفاءة قائمة العوامل الخمس0553، بدر محمد ) األنصاري 
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. تم االستردارد من: 11-04الكترونية(. مؤسسة العموم النفسية العربية، 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&

controller=product&id_lang=3 
(. مقياس اضطراب كر ما بعدالصدمة. تم االسترداد من: 0554) عبدالعزيزثابت، 

https://www.psycodz.info/2017/04/pdf_17.html 
مجمة أبحاث (. فقدان األمل لدى طمبة الجامعة. 4102جاسم، رفعت عبداهلل ؛ حمود، اشواق جبار )

. تم االسترداد من 312 -443(، 2)20، البصرة لمعموم اإلنسانية
http://search.mandumah.com/Record/807821 

لعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى طمبة ا(. 4104جبر ،أحمد محمود )
)رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر،غزة، تم االسترجاع من الجامعات الفمسطينية

http:// shamaa.org/FullRecord?ID=76863. 
العامة في (. اضطراب النوم لدى طمبة الثانوية 4104حريش، لطفي محمد؛ العزب،عباس صالح )

. تم االسترداد من 424 -430، 3مدارس مدينة ذمار في الجميورية اليمنية. مجمة اآلداب، 
http://search.mandumah.com/Record/926095 

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقتو بسمات الشخصية لدى جرحى (. 4104حسن، أحمد محمد )
ة التربية، جامعة االمام الميدي، )رسالة ماجستير، كمي العمميات بمستشفى السالح الطبي

 .http://hdl.handle.net/123456789/681السودان(. تم االسترجاع من 
 . القاىرة: عالم الكتب.2، ط الصحة النفسية والعالج النفسي(. 4111حامد) ،زىران

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3
http://hdl.handle.net/123456789/681
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 مؤسسة الكويت لمتقدم العممي. الكويت: ،معجم مصطمحات الطب النفسي(. 4113الشربيني، لطفي)
"فقدان الشيية العصبي")االنوركسيا(، الشره األكلاحذر اضطرابات (. 4114شقير، زينب محمد )
 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.ليميا(، السمنو المفرطة)االوبستي(العصبي)البو 

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا باالكتئاب لدى (. 4101الشمالي، نضال عبدالمطيف )
)رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة غزة، فمسطين(. تم المترددين عمى برنامج غزة المجتمعي

  http://hdl.handle.net/20.500.12358/20025  االسترجاع من
 . القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية.موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي(. 4115طو، فرج عبدالقادر )
(. المناخ األسري غير السوي وعالقتو بظيور بعض المشكالت االجتماعية 4104عبارة، ىاني محمد )

مجمة طمبة الثانوية العامة في مدينة حمص. لدى المراىقين: دراسة ميدانية عمى عينة من 
. تم 034 -023(، 5)41، جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 http://search.mandumah.com/Record/995825االسترداد من 
 –ص التشخي -األعراض –اض النفسية والعقمية"األسباب األمر عمم (. 4111عبدالرحمن، محمد السيد)

 . القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع. العالج
(.  القاىرة: مكتبة IBD-A1(. مقياس بيك لالكتئاب الصورة المختصرة) 0555عبدالفتاح، غريب)

 األنجمو المصرية.
(. العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى 4141محمد، جاجان جمعة ) عبداهلل، غريبة ىادي ؛

(، 12) .مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع. ز محافظة دىوكالموظفين في مرك
 .023-021ص ص
. تم االسترداد من مقياس  القمق العام لمراشدين(. 4102) عبداهلل، فوزية

https://www.researchgate.net/publication/328556610_mqyas_alqlq_ala
m_fyt_alrashdyn 
(. الذكاء الوجداني وعالقتو بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية، 4101)عبدالمجيد، نصرة؛ فرج، صفوت
 .222 -212(، 2)41مجمة دراسات نفسية، 

 (. االضطرابات النفسية والعقمية والسموكية. القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية.4112غانم، محمد حسن)
تقان العمل (. إضطرابات النوم لدي المرأة العام4100غنيمو، ىناء احمد )يوليو،  مة وعالقتيا بالذاكرة وا 

 -115(، 40)34، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةفي ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية. 
 http://search.mandumah.com/Record/1010063. تم االسترداد من 135

دار طيبة . القاىرة: االضطرابات السموكية )تشخيصيا، أسبابيا، عالجيا(. 4113فايد، سين عمى )
 لمنشر والتوزيع.
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(. العالقة بين الشره العصبي لمطعام والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والحالة 4113الفايز، حنان عمى )
االجتماعية لدى طالب جامعة الممك سعود) رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الممك سعود، 

 http://shamaa.org/FullRecord?ID=76733المممكة العربية السعودية(. تم االسترجاع من 
(. أسباب انخفاض دافعية طمبة الصف األول من قسم الفيزياء كمية 4104ناصر، رمضان رياض )

، 45، مجمة العموم التربوية والنفسيةالتربية جامعة البصرة تجاه تخصصيم وسبل معالجتيا. 
 http://search.mandumah.com/Record/513570. تم االسترداد من 213 -334

(. العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بالتفكير اإلبداعي 4104ىالل، ساندري؛ الحمبية، فدى )
 .03-0(، 4)3، المجمة الدولية التربوية المتخصصةلدى طالب الجامعات الفمسطينية. 
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