Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

JULY 2022

Volume: 4

Issue: 4

THE IMPACT OF THE CORONA PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF
ADOLESCENT STUDENTS IN ARABIC SCHOOLS WITHIN THE GREEN LINE FROM THEIR
POINT OF VIEW

Sheren Obeid-AL-HAIB1

Alaa Hussein ALHEEB2
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 658-673
Received: 06/06/2022
Accepted: 20/06/2022
Published: 01/07/2022
This article has been
scanned by iThenticat No
plagiarism detected

The study aimed at investigating the impact of the Corona
pandemic on the psychological health of Adolescent students in
Arabic schools within the Green line from their point of view. The
study adopted the descriptive analytical method, The data
collection tool was represented by a questionnaire specially
prepared to achieve the objectives of the study, consisting of (20)
items, divided into three areas: the field of psychological unit, the
field of obsessive-compulsive disorder, the field of social fears, It
was distributed to a random sample of students electronically,
which numbered (254) male and female students. The results of
the study indicated that there is an impact of the Corona
pandemic on the psychological health of Adolescent students in
Arabic schools within the Green line from their point of view to a
high degree, The obsessive-compulsive disorder came in the first
place with the highest arithmetic average, while psychological unit
came in last place. The study also revealed significant differences
between the average estimates of the study sample members of
the impact of the Corona pandemic on the psychological health of
Adolescent students in Arabic schools within the Green line due
to gender, in favor of male, The study did not reveal significant
differences between the average estimates of the study sample
members of the impact of the Corona pandemic on the
psychological health of Adolescent students in Arabic schools
within the Green line due to the variable study branch. The study
recommended the need to provide psychological support to
students through the implementation of educational and
psychological programs.
Key words: The Psychological Health, Adolescent Students, The
Corona Pandemic.
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أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر من وجهة نظرهم
شريين عبيد اهليب

3

عالء حسني اهليب

4

امللخص:

التعرف على أثر عمليات إدارة املعرفة على التميّز يف مستشفى امللك فيصل
هدفت هذه الدراسة إىل ّ
التخصصي ومركز األحباث ،والتعرف على مستوى عمليات إدارة املعرفة ،والتميّز املؤسسي يف مستشفى
ّ
التخصصي ومركز األحباث ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ابستخدام املنهج الوصفي
امللك فيصل
ّ
التحليلي ،وتطوير استبانة مكونه من ( )30فقرة ،وتكونت عينة الدراسة ( )288عامل ضمن املسميات
الوظيفية التالية (مدير ،مساعد مدير ،طبيب ،ممرض ،فين ،إداري) ،واليت مت أخذها أبسلوب العينة امليسرة
كعينة ممثلة جملتمع الدراسة من خالل تطبيق االستبيان بشكل إلكرتوين يف مستشفى امللك فيصل
التخصصي ومركز األحباث ،وبعد حتليل البياانت ابستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة ،أظهرت النتائج
ّ
التخصصي ومركز
أن املتوسط احلسايب العام ملستوى عمليات إدارة املعرفة يف مستشفى امللك فيصل
ّ
األحباث جاء بتقييم مرتفع ،كما جاء مستوى التميّز املؤسسي بتقييم مرتفع أيضاً ،ووجود أثر ألبعاد إدارة
التخصصي ومركز
املعرفة عند مستوى داللة ( )a≤0.05على التميّز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل
ّ
األحباث.
الكلمات املفتاحية :الصحة النفسية ،الطلبة املراهقني ،جائحة كوروان.

املقدمة:
يواجه العامل ،منذ هناية العام ( )2019أزمة صحيّة عامليّة حيث ظهر مرض فريوس كوروان ( )COVID-19إبعتباره
وابءاً مهدداً للصحة ،فباإلضافة إىل األعداد املتزايدة من احلاالت املصابة والوفيات ،هناك أيضاً آاثر إقتصادية ،وإجتماعية ،ونفسية
هلذا الوابء؛ ذلك أ ّن مليارات األفراد خيضعون للحجر الصحي املنزيل ،كما مت إغالق العديد من املؤسسات واملنشآت لتحقيق
التباعد اإلجتماعي كإجراء إلحتواء انتشار الفريوس.
كما يشهد هذا القرن تغريات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية فضالً عن التغريات اليت حلقت ابلقيم اإلنسانية،
وتسببت يف صراعات بني ما هو قدمي وجديد ،لذلك فإن الشباب يتعرضوا إىل مواقف ضاغطة ومؤثرات شديدة من مصادر
عديدة كالبيت والعمل واجملتمع ،حىت أطلق البعض على هذا العصر عصر القلق والضغوط النفسية؛ ويعود ذلك إىل تعقيد أساليب
احلياة ،واملواقف األسرية الضاغطة وبيئة العمل ،وطبيعة احلياة االجتماعية ،فاألهداف كثرية واألماين والتطلعات عالية ولكن
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اإلحباطات والعوائق كثرية ،وابلتايل فان هذه التغريات املتسارعة والصراعات املتعددة حتمل يف طياهتا الكثري من املواقف اليت
تتضمن عناصر الضغط والتوتر ،وهذا يؤثر على الصحة النفسية للطلبة املراهقني (القطـيش.)2016 ،

Issue: 4

تعد الصحة النفسية من أكثر املواضيع حيوية؛ ألن الصحة بشقيها النفسي واجلسدي تعترب أهم قيمة يسعى الفرد إىل توفري
اقصى قدر منها حىت يظل فرداً فاعالً ومتفاعالً يف جمتمعه الكبري ،وعندما ميس موضوع الصحة بشقيها النفسي واجلسدي شرحية
ابلصحة العقليّة والنفسية ،يتصف
الطلبة يكون املوضوع أكثر أمهيه ،وتفيد نتائج البحوث احلديثة أبن األشخاص الذين يتمتعون
ّ
سلوكهم بعدد من اخلصائص أمهها :إدراك الواقع كما هو ،والنظرة الواقعية إىل حتدايت احلياة ،وتقييم النفس بشكل متوازن ،والعمل
مبا يتالءم والقدرة العقلية (صاحل.)2009 ،

Volume: 4

ويف هذا السياق تعددت تعريفات الباحثني للصحة النفسية ،فيعرف عبد الغين ( )2 ،2011الصحة النفسية أبهنا " توافق
األفراد أنفسهم ومع العامل اخلارجي عموما مع حد أقصى من النجاح والرضا واالنشراح والسلوك االجتماعي السليم والقدرة على
مواجهة حقائق احلياة وقبوهلا" ،بينما يرى عبد هللا ( )2013الصحة النفسية أبهنا " حالة من االتزان النفسي تتجلى بتكامل
الشخصية والتخطيط ملستقبلها وحل مشكالهتا والتكيف مع الواقع وما فيه من معايري اجتماعية والتمتع بقدر من الثبات
االنفعايل" (عبد هللا .)26 ،2013 ،كما عرف املطريي ( )22 ،202017الصحة النفسية أبهنا" تلك احلالة النفسية اليت تتسم
ابلثبات النسيب واليت يكون فيها الفرد متمتعا ابلتوافق الشخصي واالجتماعي واالتزان االنفعايل ،خالياً من االضطراب مليء
قادرا على التغلب على كافة االحباطات والعوائق اليت تواجهه يف
ابحلماس وأن يكون إجيابيًا خالقاً مبدعاً يشعر ابلسعادة والرضاً ،
حياته".
فالصحة النفسية حالة يتكامل فيها الشعور ابلكفاية والسعادة النفسية واجلسمية واالجتماعية واملقدرة على مواجهة
الضغوط مع اإلحساس اإلجيايب ابلتوافق واحليوية ،وحتدد من خالل شعور الفرد لنفسه وذلك من خالل معرفته ملقدرته يف التعامل
مع املواقف املختلفة ،وكذلك من خالل شعور الفرد حنو اآلخرين عن طريق إقامة عالقات متينة ودائمة مع اآلخرين والثقة
واالحرتام املتبادل والشعور حنوهم ابملسؤولية ،وأيضاً من خالل مواكبة متطلبات احلياة اليومية كحل املشكالت وحتمل املسؤوليات
والتكيف مع البيئة والظروف احمليطة واالستفادة من التجارب القائمة (احلميديني والكيالين.)2018 ،
قادرا على إشباع حاجاته املختلفة والوصول إىل حتقيق الذات،
أما ماسلو فريى أن من يتمتع ابلصحة النفسية سيكون ً
وأكد ذلك أبو أسعد ( ) 2022بقوله أبن الصحة النفسية عند ماسلو تتمثل يف حتقيق الفرد إلنسانيته حتقيقاً كامالً حلاجاته
النسبية وأن اختالف األفراد يف مستوايت صحتهم النفسية يرجع تبعاً الختالف ما يصلون إليه من مستوايت يف حتقيق إنسانيتهم.
وتساعد الصحة النفسيّة الفرد على حتقيق العديد من األمور املتعلقة به ،فيستطيع أن يستثمر مجيع قدراته وطاقاته إىل
أقصى حد ممكن ،كما يكون قادراً على مواجهة خمتلف املتطلّبات احلياتيّة واملواقف واملشكالت اليت تواجهه يف حياته ،ذلك أ ّن
مؤشرا على صحته النفسية ،ولعل التمتع ابلصحة النفسية اليوم من شأنه املساعدة يف
امتالك الفرد أحد ميكانيزمات التوافق يع ّد ً
مساعدا يف مواجهة الوابء ،فأحد أهم مؤشرات الصحة النفسية هو
إدارة األزمة املتعلقة ابلفريوس ،أي ميكن اعتبارها عامالً
ً
ٍ
بشكل جيد ،فكلما كان اإلنسان قادراً على إدارة أزماته احلياتيّة كان أكثر صحة نفسية (تدمري
التحكم يف األزمات وإدارهتا
وفواز ومحية.)2020 ،
وتركت جائحة فريوس كوروان آاثر صحية واقتصادية ونفسية على العامل امجع بطريقة كبرية ،مما تسبب ذلك يف حدوث
تعطيل وشلل حلياة الناس ،ونتجت عنها آاثر نفسية كبرية انمجة عن اضطرار األفراد للحجر املنزيل وعدم املقدرة للخروج من املنزل
إىل للضرورة ،ومن أهم هذه املهددات القيود اليت فرضت على األفراد وانعكاساهتا النفسية ،والتباعد االجتماعي يف التعامل اليومي
بني األفراد بينما يتعارض مع التواصل الذي يعترب من العمليات االجتماعية املهمة يف حياة األفراد ،وتشابه ظروف احلجر املنزيل
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بظروف العقوابت السالبة للحرية ،كما ان للحجر املنزيل أتثرياته وانعكاساته على السلوك النفسي الشخصي لألفراد ،كما اشارت
النظرايت املفسرة للضغوط النفسية واالجتماعية ،ومن ذلك الوحدة النفسية والعزلة ،والقلق ،واضطراابت النوم واألكل (األمسري،
.)2020
وبشكل عام فإن انتشار فريوس كوروان وتداعيات مثل احلجر املنزيل والتباعد االجتماعي كان له أتثرياته ومهدداته على
الصحة النفسية مما انعكس ذلك األمر على السلوك النفسي الشخصي لألفراد ،ومن أهم آاثره على الصحة النفسية ما يلي:
 رهاب العزلة واألمراض النفسية :حيث يرى األخصائيون يف الصحة النفسية ان احلجر املنزيل الذي فرض على أكثر من مليارفرد حول العامل بسبب انتشار جائحة كوروان ،ليس ابألمر السهل إذ انه يعد إجراء استثنائي وغري مسبوق يقيد حرايت
األشخاص وبشكل خاص للذين يفشلون يف التعاطي إجيابياً مع هذه الظروف ،فقد يعاين األفراد من اضطراابت نفسية وذلك
نتيجة مباشرة الضطراب انتج عن فريوس كوروان املستجد على سبيل املثال زايدة التوتر ،والعزلة االجتماعية ( rxoby,
.)2020
 اخلوف وزايدة الشك يف صحة املعلومات :يشهد اجملتمع موجات من اخلوف االجتماعية نتيجة حلدوث األوبئة ،كما ان األفراداثناء انتشار األوبئة يواجهون أخطار انعدام اليقني اليت ترتبط ابحتمالية اإلصابة ابملرض من عدمه ،كما يواجهون أيضاً عبئاً
أثقل يرتبط حبالة كاملة من اجملهول ،مما يتسبب ذلك يف تصاعد ملشاعر القلق واخلوف اليت تكون أكثر خطورة على حياة
األفراد ،حيث ان الوابء ال يرتبط فقط ابألفراد املصابني ،بل انه يشمل كافة اجملتمع بدرجة أو أبخرى ،بتأثرياته النفسية املرتبطة
بسرعة انتشار الوابء ،وعدم اليقني يف توقع مىت وكيف ينتهي ،مع عدم وجود يقني بظهور العالج (خريسات.)2021 ،
 العدوانية يف التعامل مع اآلخرين :إن ازمة فريوس كوروان املستجد فرضت العديد من القيود على كافة اجملتمع ،تلك القيود اليتمنعت من القيام ابألمور اليت تعترب من املسلمات ،كاخلروج من املنزل دون أي خوف أو قلق ويف أي وقت ،والقيام ابألنشطة
االجتماعية دون أي قلق أو شعور ابلريبة من الشخص املقابل الحتمال العدوى ابملرض ،وعندما أصبحت هذه املسلمات
ممنوعات ،فقد شعر العديد ابلضغط النفسي والعجز نتيجة لعد املقدرة على القيام حبقوقهم ،مما يؤدي ذلك األمر إىل تصرف
بعض األفراد بعدوانية مع اآلخرين (.)rxoby, 2020
ومن هذا املنطلق ،ال بد أن يتمتع الطلبة بصحة نفسية وجسدية جيدة ،وبشخصية متكاملة ومتزنة تعكس مستوى مقبوالً
من الرضا عن احلياة اليت يعيشها ،ونظراً ألمهية الواقع املعاصر الذي يعيشه الطلبة املراهقني يف املدارس العربية ،وقد جاءت الدراسة
احلالية للكشف عن أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر من وجهة
نظرهم.
الدراسات السابقة
أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة ابلدراسة احلالية ،ومت عرضها حسب تسلسلها التارخيي من األحدث إىل األقدم على
النحو التايل :أجرت خريسات ( )2021دراسة هدفت إىل التعرف إىل أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية واالجتماعية
للطالب من وجهة نظر املرشدين الرتبويني يف حمافظة الزرقاء ،ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )75من املرشدين واملرشدات يف حمافظة الزرقاء ،ومت إعداد استبانة لذلك تكونت من ( )19فقرة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
هنالك أثر جلائحة كوروان على الصحة النفسية واالجتماعية للطالب من وجهة نظر املرشدين الرتبويني يف حمافظة الزرقاء بدرجة
مرتفعة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس ،وجاءت الفروق لصاحل اإلانث ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اخلربة.
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وأجرى بومدين وجلويل ( )2020دراسة يف اجلزائر هدفت التعرف إىل أهم املؤشرات اليت تدل على اخنفاض الصحة
النفسية يف ظل انتشار أزمة كوروان والتباعد االجتماعي يف ظل احلجر املنزيل ،وتكونت العينة من ( )446فرداً ،ولقد مت تصميم
اس تبان لذلك وزع على أفراد عينة الدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل ان اهم املؤشرات اليت تدل على اخنفاض الصحة النفسية
هي الشعور ابخلوف الكبري من االصابة ابلفريوس ،والشعور ابلعجز من احلماية ألفراد العائلة ،كما مت الكشف عن ان مستوى
الصحة النفسية يف انتشار ازمة كوروان منخفضة ،ابإلضافة إىل عدم جود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصحة النفسية يف
ظل انتشار جائحة كوروان تعزى ملتغري اجلنس.
وهدفت دراسة كاو وآخرون ( )Cao et al. 2020التعرف على التأيري النفسي ألزمة كوروان على طلبة اجلامعات يف
كلية الطب ابلصني ،وقد مت االعتماد على املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )714طالباً ،ومت إعداد استبيان
لقياس القلق العام لديهم ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن  % 0.9يعانون من قلق شديد و % 2.7يعانون من قلق متوسط،
و % 21.3يعانون من قلق خفيف ،كما توصلت الدراسة إىل ان وجود معارف أو اقارب مصابني بفريوس كوروان قد شكل عامل
خطر لزايدة القلق عند الطلبة ،كما ارتبط التأخري يف األنشطة األكادميية اجيابياً أبعراض القلق.
وهدفت دراسة ليو وليو ( )Liu & Liu, 2020التعرف على مستوى احلالة النفسية واالكتئاب والقلق لدى طلبة
اجلامعات أثناء انتشار جائحة كوروان يف الصني  ،وذلك من اجل فهم الديناميات النفسية للطلبة الذين يعانون من االجهاد
النفسي ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت العينة من ( )509طالباً ،ومت إعداد استبيان وزع على افراد عينة
الدراسة ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل مستوايت القلق واالكتئاب لدى طلبة اجلامعات أعلى من مستوايت املعايري الوطنية،
إضافة إىل ذلك تبني ان الذعر من الوضع الوابئي شكل عامل خطر القلق.
وأجرى إيلمر وميفام وستادفيلد ( )Elmer, Mepham & Stadtfeld, 2020دراسة يف سويسرا حبثت هذه
وصحتهم النفسيّة قبل ووقت انتشار وابء كوروان ،ابستخدام البياانت الطوليّة اليت متّ
الدراسة يف الشبكات االجتماعيّة للطالب ّ
مجعها منذ عام ( ،)2018ومت حتليل التغيري يف أبعاد متع ّددة للشبكات كالتفاعل ،الصداقة ،الدعم االجتماعي واملشاركة،
تضمنت ( )214طالبًا الذين يُعانون من
ّ
ومؤشرات ّ
الصحة النفسيّة كاالكتئاب ،القلق ،التوتّر والوحدة .وذلك ضمن جمموعتني ّ
تبني أ ّن شبكات التفاعل
األزمة ،وإجراء مقارانت إضافيّة مع جمموعة سابقة مل تشهد األزمة بلغ عددها ( )54طالبًا .وبعد املقارنة ّ
واملشاركة يف الدراسة أصبحت قليلة ،عالوة على ذلك ،تفاقمت مستوايت التوتّر ،القلق ،الوحدة واالكتئاب لدى الطالب مقارنةً
الصحة واألسرة واألصدقاء ،وأشار
وحتولت املخاوف من فقدان احلياة االجتماعيّة إىل خماوف بشأن ّ
مبا كانت عليه قبل األزمةّ .
التحليل أ ّن املخاوف احمل ّددة لكوروان والعزلة يف الشبكات االجتماعيّة ونقص التفاعل والدعم العاطفي والعزلة ارتبطت مبسارات
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وهدفت دراسة تدمري وآخرون ( ) 2020إىل التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى اللبنانيني خالل فرتة انتشار
جائحة كوروان ،ومت االعتمام على املنهج املسحي املقارن ،وتكونت العينة من ( )2347فرداَ ،وقد مت إعداد استبانة لذلك،
وتوصلت نتائج الدراسة إىل ان اللبنانيني يتمتعون بدرجة كبرية من الصحة النفسية ،كما توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروقات
داللة احصائية يف الصحة النفسية تعزى للفئة العمرية ،واملستوى االقتصادي واالجتماعي ،والوضع الوظيفي.

Volume: 4

أجرت أغيات ( ) 2021دراسة يف اجلزائر هدفت إىل التعرف على الصحة النفسية لألطفال يف ظل تفشي جائحة
كوفيد 19-من وجهة نظر آابئهم ،حيث مشلت عينة الدراسة على ( )100ويل ،مت اختيارهم بطريقة عشوائية ،واعتمدت املنهج
الوصفي املالئم لطبيعة البحث ،ومتثلت أدوات الدراسة يف مقياس الصحة النفسية للباحث "ماريو الرحال" ( ،)2012وجاءت
النتائج كالتايل :مستوى الصحة النفسية لألطفال يف ظل تفشي جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر آابئهم منخفض ،وال توجد
فروق دالة إحصائيا يف مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس.

Sheren Obeid-AL-HAIB & Alaa Hussein ALHEEB

ٍ
خاصة فيما يتعلّق ابالندماج االجتماعي والضغوط
وتبني أ ّن الطالبات
سلبيّة
للصحة النفسيّةّ ،
صحة نفسيّة متدن ّ
لديهن مستوى ّ
ّ
ّ
املرتبطة ابلوابء.
ويالحظ مما سبق عرضه من الدراسات السابقة أن معظمها متفق تقريبًا يف تناول الصحة النفسية لألفراد خالل فرتة انتشار
جائحة كوروان وذلك ضمن بيئات خمتلفة مثل دراسة خريسات ( )2021يف األردن ،ودراسة تدمري وآخرون ( )2020يف لبنان،
ودراسة بومدين وجلويل ( ،)2020ودراسة أغيات ( )2021يف اجلزائر ،ودراسة كاو وآخرون ( ،)Cao et al. 2020ودراسة
ليو وليو ( )Liu & Liu, 2020يف الصني ،ودراسة إيلمر وميفام وستادفيلد ( Elmer, Mepham & Stadtfeld,
 ) 2020يف سويسرا .ومعظم هذه الدراسات كانت عينتها من طلبة اجلامعات ،وتعد هذه الدراسة األوىل  -يف حدود علم
الباحثة -على املستوى احمللي ،وكذلك اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة مبكاهنا وعينتها ،ومت االستفادة من الدراسات
السابقة يف تصميم مقياس الصحة النفسية ،ومناقشة النتائج.
مشكلـة الـدراسة وسؤاالها:
تعد مرحلة املراهقة من أهم مراحل حياة الشباب من اجلنسني؛ ملا هلا من دور كبري يف وضع لبنة مهمة يف بناء شخصياهتم،
كما أهنا مرحلة تعج ابملشكالت النفسية ،وتنطوي على العديد من مصادر اخلوف والتهديد والتوتر؛ مما يؤثر سلبياً على شعورهم
مبعىن احلياة وجودهتا .ويف ظل إجراءات التباعد اجلسدي ،قد يزداد األمر سوء اً ،ويشعر الطلبة ابلعزلة االجتماعية بشكل أكرب؛ مما
يؤدي بدوره إىل تكدر احلالة النفسية للطلبة ،حيث أكدت نتائج الدراسات أن العالقات االجتماعية السليمة تؤثر إجيابياً على
شعور الفرد ابلصحة النفسية ،والعكس صحيح ،فإن فقدان العالقات االجتماعية املباشرة يسبب االنسحاب االجتماعي ،ويزيد
من معدل القلق ،والتوتر ،واالكتئاب ،واملشاعر السلبية ( .)Holmes et al., 2020لذلك كان انتشار الفريوس وال يزال له
أتثري عميق على مناحي احلياة كافة مبا فيها الصحة النفسية ألفراد اجملتمع ومنهم الطلبة املراهقني يف املدارس ( Holmes et
 .) al., 2020وابلرغم من ذلك ،فلم تلق مشكالت الصحة النفسية املرتبطة به االهتمام الكايف من جانب الباحثني يف الوقت
الراهن ( .)Lee, 2020ومن خالل عمل الباحثة يف ميدان التعليم شعرت أبمهية هذا املوضوع حيث الحظ أثر جلائحة كوروان
على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس ،من هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر جائحة كوروان على الصحة
النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر من وجهة نظرهم ،وحتددت مشكلة الدراسة ابإلجابة عن السؤالني
اآلتيني:
 .1ما أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر من وجهة نظرهم؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة
املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر تعزى للنوع االجتماعي والفرع الدراسي؟
أمهيـة الـدراسـة:
تكمن االمهية النظرية للدراسة احلالية يف استهدافها تستهدف هذه الدراسة شرحية هامة من اجملتمع حتتاج إىل طلبة أكفاءه
يتمتعون بصحه جسمية ونفسية جيدة يف ظل تعرضهم ملعاانة نفسية جراء جائحة كوروان ،كما تتمثل األمهية النظرية يف كوهنا
تشكل إضافة علمية جديدة يف جمال الدراسة وتسهم يف تكوين قاعدة معلومات وبياانت مبوضوع الصحة النفسية اليت ترفد املكتبة
العربية ابملزيد من احلقائق املتعلقة مبوضوع أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية ،ابإلضافة إىل أن هذه الدراسة قد تسهم جبذب
اهتمام الباحثني هبذا املوضوع والتوسع يف دراسته مستقبال بربطه مع متغريات أخرى لدى الباحثني يف مراحل منائية خمتلفة.
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هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما يلي:
 .1الكشف عن الكشف عن أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر.
 .2الكشف عن الفروق اجلوهرية إن وجدت يف أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني تعزى للنوع االجتماعي
والفرع الدراسي.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
الصحة النفسية :هي حالة اثبتة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا من النواحي النفسية واالجتماعية واالنفعالية مع نفسه ومع
اآلخرين ،ويشعر ابلسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ،ويكون قادرا على حتقيق ذاته واستغالل قدراته وامكاانته إىل أقصى حد ممكن
ولديه القدرة على مواجهة مطالب احلياة ،إىل جانب الشخصية املتكاملة والسوية (زهران .)2001 ،وتقاس إجرائيا يف هذه

الدراسة من خالل الدرجة اليت حيصل عليها افراد عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية املستخدم يف هذه الدراسة.
جائحة كوروان :هي وابء عاملي منتشر عاملياً منذ عام ( ،)2020سببها فريوس كوروان الذي يرتبط مبتالزمة حادة من أعراض
شديدة للرشح والتهاب الشعب اهلوائية والقصبات ،ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف
مدينة ووهان الصينية مث أخذ ابالنتشار يف أرجاء العامل وقد تسبب بتعطيل املؤسسات التعليمية (.)Lee, et al, 2020
املراهقـني :وهم األفراد الذي يرتاوح أعمارهم ما بني ( )20-14سنة ويشمل الذكور واإلانث.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت ال ّدراسة على أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني.

احلدود املكانية :اقتصرت ال ِّّدراسة على املدارس العربية داخل اخلط االخضر.

احلدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام .2022/2021
احلدود البشرية :مت تطبيقها على الطلبة الذين ترتاوح أعمارهم ما بني ( )18-14سنة امللتحقون ابلدراسة.
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أما األمهية التطبيقية للدراسة فتتمثل يف توجيه الربامج اإلرشادية اليت تستهدف االرتقاء ابلصحة النفسية للطلبة املراهقني؛
فالطلبة فئة اجتماعية مهمة جديرة ابلدراسة على أساس أهنم قادة املستقبل ،وشرحية عمرية مهمة ،وقد تفيد نتائج الدراسة
املرشدين واالختصاصيني النفسيني يف املؤسسات الرتبوية واالجتماعية يف التعرف بصورة أكرب على أثر جائحة كوروان على الصحة
النفسية للطلبة املراهقني لوضع برامج إرشادية ،كما ميكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من املعلمني واألهل يف رعاية
الطلبة عن طريق توفري املناخ املالئم هلم نفسياً واجتماعياً والذي سينعكس إجياابً على حتصيلهم األكادميي واهنماكهم يف مهامهم
األكادميية.

Sheren Obeid-AL-HAIB & Alaa Hussein ALHEEB

الطريقة واإلجراءات:
منهــج الــدراس ــة:
اتبعت هذه الدارسة املنهج الوصفي ملالءمته وطبيعة هذه الدراسة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة الذين ترتاوح أعمارهم بني ( )18-14سنة يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر،
ّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )254طالبًا وطالبة ،يدرسون يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر ،وقد مت اختيارهم ابلطريقة
الطبقية العشوائية.
أداة الدراسـة:
مت بناء مقياس الصحة النفسية بعد االطالع على املقاييس اليت اهتمت بقياس الصحة النفسية يف الدراسات السابقة
كدراسة دراسة خريسات ( ،)2021ودراسة أغيات ( ،)2021ودراسة كاو وآخرون ( ،)Cao et al. 2020ونتيجة لذلك
أصبح املقياس بصورته األولية يتكون من جزأين ،اجلزء األول :أشتمل على معلومات عامة ،واجلزء الثاين :أشتمل على ( )21فقرة
موزعة على ثالثة جماالت هي :جمال الوحدة النفسية ( )7فقرات ،وجمال الوسواس القهري ( )7فقرات ،وجمال املخاوف
االجتماعية ( )7فقرات.
صدق األداة:
مت التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرض املقياس على عدد من احملكمني املختصني يف جمال علم النفس أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية ،وبلغ عددهم ( )11حمكماً ،وذلك للحكم عليها من حيث الصياغة اللغوية والوضوح
والشمولية ومناسبة الفقرة للمجال الذي تنتمي إليه ،وقد أخذت الباحثة ابآلراء واملالحظات للسادة احملكمني ،إذ اقتصرت
مالحظاهتم على تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وشطب بعضها ،واستقر املقياس على ( )20فقرة.
ثبات األداة:
للتأكد من ثبات األداة مت تطبيقها على ( )32طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة من جمتمع الدراسة ابستخدام طريقة
االختبار وإعادة االختبار( )Test-Retestوبعد ذلك مت حساب ثبات االرتباط مبعادلة بريسون إذ بلغ ( ،)0.86ومعادلة كرونباخ
ألفا ( )Cronbach Alphaحلساب معامل ثبات االتساق الداخلي لألداة ككل فكان ( )0.83وهو قيمة مقبولة ألغراض
الدراسة .ويبني اجلدول ( )1قيم معامل جماالت املقياس.
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عدد الفقرات قيم الثبات بطريقة االختبار واإلعادة قيم ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)

الوحدة النفسية

7

0.80

0.76

الوسواس القهري

6

0.87

0.83

املخاوف االجتماعية

7

0.79

0.74

املقياس ككل

20

0.86

0.83
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جدول ( )1معامالت ثبات مقياس الصحة النفسية وجماالته

واستخدم املعادلة التالية لغرض حتديد الصحة النفسية:
طول الفئة = (احلد األعلى للبديل– احلد األدىن للبديل)/عدد املستوايت= (1.33 =3/)1-5
وبذلك تكون الدرجة املنخفضة من ،)2.33-1( :وتكون الدرجة املتوسطة من ،)3.66-2.34( :وتكون الدرجة
املرتفعة من.)5 -3.67(:
املعاجلـة اإلحصائية:
لإلج ابة عن أسئلة الدراسة ،مت إجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة بعد إدخال البياانت اليت مت مجعها يف ذاكرة احلاسوب؛
لتحليلها ومعاجلتها ابستخدام الرزمة اإلحصائية ) ،(Spssومت استخرج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لإلجابة
على السؤال األول ،أما لإلجابة على السؤال الثاين فقد استخدم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين الثنائي.
نتائـج الـدراسـة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها وينص على :ما أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة

املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر من وجهة نظرهم؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس الصحة النفسية وكل جمال من جماالهتا ،كما مبني يف اجلدول
(.)2
جدول ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات مقياس الصحة النفسية لكل جمال مرتبة تنازليا
اجملال

الفقـرة

األول :الوحدة النفسية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة

3.87

0.89

مرتفعة

0.98

مرتفعة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

4

أصبحت ابتعد عن الناس وأجلس يف املنزل بعد انتشار فريوسكوروان.

2

3

ال أهتم بعرفة نسب الوفيات أو املتعافني من فريوسكوروان.

3.69

3

1

ال اشرتك يف املناقشات حول فريوسكوروان أو أي موضوع آخر.

3.64

0.87

4

5

أجد صعوبة يف الدخول ابلنوم بعد مشاهدة األخبار عن فريوس كوروان.

3.62

1.02

متوسطة

5

2

أرى ان السعادة ابالبتعاد عن كل ما يقال عن فريوس كوروان.

3.60

1.05

متوسطة

6

7

فريوس كوروان مكافأة لنا حىت نعيش مبعزل عن العامل املريض.

3.31

1.13

متوسطة

7

6

ال أحد يهتم حبيايت أو وفايت من فريوسكوروان أو غريه.

3.20

1.02

متوسطة

666

Sheren Obeid-AL-HAIB & Alaa Hussein ALHEEB

اجملال

الثاين :الوسواس القهري

الفقـرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة

اجملال األول ككل

3.56

1.05

متوسطة

4.01

0.84

مرتفعة

0.88

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

1

11

أشعر أن الفريوس منتشر يف منطقتنا.

2

9

أشعر أنين عندما يصاب شخص ابلفريوس مل أقم بدوري حنوه إلنقاذه.

3.98

3

10

أقوم ابالطمئنان على كميات املنظفات يف منزلنا عشرات املرات يومياً.

3.95

0.87

4

12

فريوس كوروان سيقتل اجلميع فلماذا نقوم من أماكننا.

3.81

0.96

مرتفعة

5

13

تسيطر على فكرة ملاذا نتعلم رغم نسب الوفيات املرتفعة من كوروان.

3.74

1.01

مرتفعة

6

8

جيب تعقيم املنطقة اليت أقيم فيها.

3.72

0.97

مرتفعة

3.87

0.89

مرتفعة

1

أخاف بشدة على صحيت وصحة أسريت من وابء فريوس
16
كوروان.

3.95

0.92

مرتفعة

2

ال اشرتك يف املناقشات مع األشخاص حول فريوس كوروان أو
14
أي موضوع آخر

3.89

0.94

مرتفعة

3

أشعر ابلغثيان عندما يفكر صديق يل بزايريت يف ظل انتشار
15
فريوس كوروان.

3.86

1.02

مرتفعة

4

استخدم ألفاظ قاسية عند التواصل مع من حويل حىت ال
18
يفكر احد يف زايريت.

3.76

0.92

5

 19عند وفاة أحد أقاريب ال أقدم واجب العزاء خوفا من التقاط العدوى.

3.74

1.11

مرتفعة

6

 20اشعر ابلصداع عند تلقي أخبار جديدة عن فريوس كوروان.

3.72

0.98

مرتفعة

7

أتصنع املرض عندما يطلب مين الذهاب جللب طلب ضروري
17
لألسرة.

3.69

0.95

مرتفعة

اجملال الثالث ككل

3.80

0.84

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.74

0.82

مرتفعة

اجملال الثاين ككل

الثالث :املخاوف االجتماعية

مرتفعة

تبني نتائج اجلدول ( )2أن أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر
من وجهة نظرهم كان بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.74للمقياس ككل وابحنراف معياري بلغ (،)0.82
وتراوحت املتوسطات احلسابية للمجاالت بني ( ،)3.87-3.56وكان أعالها جمال الوسواس القهري مبتوسط حسايب (،)3.87
واحنراف معياري ( ،)0.89وبدرجة مرتفعة ،يليه يف املرتبة الثانية جمال املخاوف االجتماعية مبتوسط حسايب ( )3.80واحنراف
معياري ( ،)0.84يليه يف املرتبة الثالثة جمال الوحدة النفسية مبتوسط حسايب ( )3.56واحنراف معياري ( ( )1.05وبدرجة
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بينما جمال الوسواس الفهري جاءت فقرات هذا اجملال مرتفعة إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني (،)4.01 -3.72
وجاءت الفقرة ( ) 11ونصها " أشعر أن الفريوس منتشر يف منطقتنا " ابملرتبة األوىل ومبتوسط حسايب ( )4.01واحنراف معياري
قدره ( )0.84وبدرجة مرتفعة ،يف حني جاءت الفقرة ( )8ونصها " جيب تعقيم املنطقة اليت أقيم فيها " ابملرتبة األخرية مبتوسط
حسايب ( )3.72واحنراف معياري ( )0.97وبدرجة مرتفعة .ويعزى ذلك إىل أن فريوس كوروان وخماطرة قد سبب قلق لدى الطلبة
من حيث القلق واخلوف من اإلصابة ابلفريوس أو املوت بسبب فريوس كوروان حيث ينتشر الفريوس عن طريق الرذاذ التنفسي
الذي خيرج من الشخص املصاب ابلفريوس حني يسعل أو يعطس ،ورمبا يستنشق شخص قريب منه هذا الرذاذ أو يدخل إىل فمه
أو أنفه أو عينيه ،أدى ذلك إىل خماوف من انتشار الفريوس يف منطقة الطلبة.
إما جمال املخاوف االجتماعية فجاءت مجيع الفقرات بدرجة مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني (-3.69
 ،)3.95وجاءت الفقرة ( )16واليت نصها " أخاف بشدة على صحيت وصحة أسريت من وابء فريوس كوروان " ابملرتبة األوىل
ومبتوسط حسايب ( )3.95واحنراف معياري ( )0.92وبدرجة مرتفعة ،يف حني جاءت الفقرة ( )17ونصها " أتصنع املرض
عندما يطلب مين الذهاب جللب طلب ضروري لألسرة " ابملرتبة األخرية مبتوسط حسايب ( )3.69واحنراف معياري ()0.95
وبدرجة مرتفعة .ويعزى ذلك إىل أن املراهق يف هذه املرحلة حياول جذب انتباه اآلخرين إليه ،حيث يسعى للقيام ابألمور من حوله
بشكل آخر غري الذي اعتاد عليه اآلخرون منه ،فتجده حريص على صحته فال خيتلط اجتماعياً مع أحد ،كما أن أثر فريوس
كوروان وتداعياته على الطلبة من حيث اختالطهم ابألفراد فقد أصبح لديهم خماوف من االختالط ابألقارب خوفاّ من اإلصابة
ابلفريوس .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خريسات ( )2021اليت أظهرت أن هنالك أثر جلائحة كوروان على الصحة
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كذلك تبني نتائج اجلدول ( )2أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات جمال الوحدة النفسية تراوحت
ما بني ( ،)3.87 -3.20وفقرات هذا اجملال جاءت ما بني مرتفعة ومتوسطة ،وجاءت الفقرة ( )4واليت نصها " أصبحت ابتعد
عن الناس وأجلس يف املنزل بعد انتشار فريوس كوروان " ابملرتبة األوىل ومبتوسط حسايب ( )3.87واحنراف معياري ()0.89
وبدرجة مرتفعة ،يف حني جاءت الفقرة ( )1ونصها " ال أحد يهتم حبيايت أو وفايت من فريوس كوروان أو غريه " ابملرتبة األخرية
مبتوسط حسايب ( )3.20واحنراف معياري ( )1.02وبدرجة متوسطة .ويعزى ذلك إىل أن اإلجراءات االحرتازية اليت اختذهتا
احلكومة للوقاية من ف ريوس كوروان سامهت يف معاانة الطلبة مبشاعر امللل والضجر واالكتئاب واضطراابت النوم ،كما أن فئة الطلبة
تعترب يف ابلغة األمهية وانقطاعهم عن التعليم ابلشكل الفجائي قد سبب هلم صدمة نفسية ،حيث ان االنعزال بني أربعة جدران
وابتعاد الطلبة عن اصدقاءهم ومقاعد الدراسة أثرت عليهم سلباً.

Volume: 4

متوسطة .ويعزى ذلك إىل أن األوبئة واألزمات تسبب ازمات وصدمات نفسية كبرية للمراهقني نتيجة ملا فرضته ازمة كوروان من
احلجر املنزيل وتوقف الدراسة ابلشكل املباشر مما اثر سلباً على الصحة النفسية للمراهقني ترتب على ذلك ااثر نفسية ،كذلك من
املؤكد أن األزمات تسبب للفرد صدمة وهزة عنيفة ال يستطيع معها إدراك احلدث وتصور أبعاده بصورة كاملة ،ويف كثري من
األوقات قد يصاب الفرد ابلشلل املعريف والنفسي التام فال يقوى على مواجهة املوقف الصادم وال يستطيع يف ذات الوقت اهلروب
منه ،وتكون النتيجة حينها عجز واضح وشعور بتوتر وخيبة أمل ،كما إن عامل اليوم يعيش مرحلة ميكن وصفها أبهنا أصعب مرحلة
يف راري البشرية ،وابء بدون سابق إنذار ،ومعدل وفيات أصبح العقل البشري ال يقوى على استيعابه وتصوره ،حالة من الذعر
والفزع حينما جيد اإلنسان نفسه يعاين من السعال أو العطس ،ويتساءل حينها ،هل رمبا أكون مصااب ابلكوروان ،وأصبحنا بني ليلة
وضحاها مطالبني ابملكوث يف املنازل ،ليس هذا فحسب ،بل ابستخدام الكمامات واملعقمات وغسل اليدين اإلجباري لعدة
مرات يف اليوم ،أصبحنا نشك يف كل شيء حىت يف مدى خلو يدينا من الكوروان ،بل حىت أصبحنا نشك يف اهلواء الذي
نستنشقه.

Sheren Obeid-AL-HAIB & Alaa Hussein ALHEEB

النفسية واالجتماعية للطالب بدرجة مرتفعة .وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أغيات ( ،)2021ودراسة بومدين وجلويل
( )2020اليت أظهرت نتائجهما أن مستوى الصحة النفسية يف ظل انتشار ازمة كوروان كان منخفض.
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين ومناقشتها وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( ) 0.05 ≤ αيف أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف املدارس العربية داخل اخلط االخضر تعزى
للنوع االجتماعي والفرع الدراسي؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واستخدام
حتليل التباين الثنائي ،واجلداول ذوات األرقام ( )4 ،3تبني ذلك.
جدول ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت الصحة النفسية تبعا ملتغريي النوع االجتماعي والفرع الدراسي
املتغري

الفئات

العدد

ذكر
النوع االجتماعي
أنثى

العلمي
الفرع الدراسي
االديب

الوحدة النفسية الوسواس القهري

املخاوف

الكلية

االجتماعية

متوسط
حسايب

3.79

3.95

3.84

3.86

احنراف معياري

0.76

0.95

0.84

0.79

متوسط
حسايب

3.59

3.77

3.67

3.68

احنراف معياري

0.83

1.04

0.88

0.86

متوسط
حسايب

3.73

3.81

3.83

3.73

احنراف معياري

0.81

1.02

0.84

0.83

متوسط
حسايب

3.64

3.81

3.69

3.72

احنراف معياري

0.78

0.89

0.89

0.81

يبني اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية ألثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني يف
املدارس العربية داخل اخلط االخضر تبعاً ملتغريي النوع االجتماعي والفرع الدراسي ،وملعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية يف
املتوسطات فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05متَّ جراء حتليل التباين الثنائي ،واجلدول ( )5يبني ذلك.
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ملتغريي النوع االجتماعي والفرع الدراسي

النوع االجتماعي
هوتلنج=0.066
ح=0.027

الفرع الدراسي
هوتلنج=0.625
ح=0.009

اخلطأ

الدرجة الكلية

احلرية

املربعات

اإلحصائية

الوحدة النفسية

5.004

1

5.004

7.451

*0.007

الوسواس القهري

3.491

1

3.491

5.641

*0.018

املخاوف االجتماعية

3.209

1

3.209

4.072

*0.041

الدرجة الكلية

3.330

1

3.330

5.201

*0.023

الوحدة النفسية

0.998

1

0.998

1.486

0.224

الوسواس القهري

0.766

1

0.766

1.238

0.267

املخاوف االجتماعية

1.563

1

1.563

2.173

0.141

الدرجة الكلية

1.017

1

1.017

1.589

0.208

الوحدة النفسية

236.401

251

0.672

الوسواس القهري

217.849

251

0.619

املخاوف االجتماعية

253.086

251

0.719

الدرجة الكلية

225.356

251

0.640

الوحدة النفسية

5445.031

253

الوسواس القهري

5504.082

253

املخاوف االجتماعية

5321.656

253

الدرجة الكلية

5116.553

253

* ذات داللة إحصائية ()0.05 ≤ 
يبني اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة ألثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني تعزى للنوع االجتماعي ولصاحل الذكور .ورمبا يعزى ذلك إىل أن
هذا عائد إىل أسباب كثرية أمهها اختالف تطلعات الذكور عن اإلانث نتيجة اختالف املكوانت الفيزيولوجية للجنسني ،إضافة إىل
طبيعة النتشة النفسية واالجتماعية والثقافية ختتلف لكليهما ،كما يرجع ذلك إىل شعور الطالب يف مرحلة املراهقة أبنه له حرية
التنقل والتفاعل أكثر يف اجملتمع ،ومن جهة أخرى فإن االبن املراهق يف اجملتمع يلقى معاملة خمتلفة متاماً عن الفتاة ،إذ أنه يف
الوقت الذي يسعى فيه االبن لتأكيد ذاته واكتساب مشاعر اهلوية واالستقاللية وهي خصائص ومسات أساسية يف هذه السن،
يواجه مقابل ذلك أزمة الفجوة اجليلية مع اآلابء وصرامة املعايري االجتماعية ،واليت تضع بدورها كثرياً من التوقعات العالية
واإللتزامات واملسؤوليات .وختتلف مع نتيجة دراسة خريسات ( )2021اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر
اجلنس ،وجاءت الفروق لصاحل اإلانث ،كما ختتلف مع نتيجة دراسة أغيات ( ،)2021ودراسة بومدين وجلويل ( )2020اليت
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مصدر التباين

اجملاالت

جمموع املربعات

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة
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جدول ( )5حتليل التباين الثنائي إلجياد داللة الفروق بني أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني تبعا

Sheren Obeid-AL-HAIB & Alaa Hussein ALHEEB

أظهرت نتائجهما عدم جود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصحة النفسية يف ظل انتشار جائحة كوروان تعزى ملتغري
اجلنس.
كما يبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة ألثر جائحة كوروان على الصحة النفسية للطلبة املراهقني تعزى للفرع الدراسي .وميكن تفسري هذه النتيجة من كون الطلبة
من كال الفرعني العلمي واالديب ،يتعرضون للظروف نفسها تقريباً يف املدرسة ،مما جيعل كال الفرعني ميرون بظروف متشاهبة تقريباً،
كذلك عائدة إىل تقارب املرحلة العمرية وتشابه مناذج احلياة اليت يعيشها كليهما ،فإهنم متشاهبون يف الظروف اليت ميرون هبا،
ومطالبون ابلواجبات نفسها ،ويتعرضون لإلحباطات نفسها.
التوصيات:
توصي الباحثة يف ضوء نتائج الدراسة مبا يلي:
 .1تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للطلبة املراهقني وخاصة الذكور؛ تبني أمهية الصحة النفسية وااثرها.
 .2ضرورة تقدمي الدعم النفسي للطلبة من خالل تنفيذ برامج تعليمية إرشادية ونفسية..
 .3ضرورة عمل املرشدين الرتبويني على بث املشاعر املعنوية اإلجيابية لدى الطلبة ،والرتكيز على تبصريهم أبن املستقبل إبذن هللا
امن وان جائحة كوروان سوف يتم التغلب عليها.
 .4إجراء دراسة ملعرفة العالقة بني الصحة النفسية ومتغريات أخرى مثل التحصيل الدراسي.
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