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 Abstract : 

At the end of (2019) appeared in Yukon, the capital of the Chinese 

county  of Kui, what is known as the emerging corona virus - COVID 
- 19) prompted the entire world to describe it as a crisis, as the 

crisis is a turning point and a tense state of transmission, and it is 

a critical and dangerous situation or period and an evolutionary 
state in which a schizophrenia occurs  The inevitable transition to 

another state. 

 The Corona pandemic led to the exposure of all segments of society 
to an unprecedented change in a short period of time, a compulsive 

change in the lifestyle of societies, as the economy of many 

countries went through difficult conditions, and it affected all 

health control systems in all countries around the world, 
preventing movement and stopping flights, and the world became a 

“prisoner”. 

 All of this has made people live in a situation of pressure and 
tension, and the academic year for students will be different, 

whether in terms of preventive measures, reducing the number of 

School hours, or in terms of relying on remote learning, and these 
changes affect one way or another on the psychological reality of 

students, as they have not experienced such this global crisis 

before. 
This research aims to identify psychological and academic 

pressures among a sample of students from the Faculty of Arts, 

Misurata University. 

Keywords: Terminological And Procedural Concepts, Psychological 

Pressures, Study Pressures. 
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 الضغوط النفسية والدراسية جلائحة كوروان املستجد لدى طلبة 
 كلية اآلداب جامعة مصراتة  

 
 2  مساء حممد اجلروشي

 
 

 :امللخص
 (COVID – 19 – ( ظهر يف يوكان عاصمة مقاطعة كوي الصينية، ما يعرف بفريوس كوروان املستجد219يف هناية ) 

فرتة حرجة وخطرية   دفع العامل أبسره بوصف ذلك ابألزمة، فاألزمة هي نقطة حتول وحالة متوترة لالنتقال، وهي وضع أو
 .وحالة تطورية حيدث فيها انفصام يعلن االنتقال احلتمي إىل حالة أخرى

أدت جائحة كوروان إىل تعرض كافة فئات اجملتمع لتغيري غري مسبق يف فرتة زمنية قصرية تغرياً قهرايً يف منط حياة اجملتمعات، 
أنظمة الرقابة الصحية يف مجيع دول العامل ومنع التنقالت فقد مّر اقتصاد العديد من الدول بظروف صعبة، وأثر على كل  

 .وأوقفت رحالت الطريان، وابت العامل أسرياً 
وهذا كله جعل الناس يعيشون يف حالة ضغط وتوتر والعام الدراسي عند الطالب سيكون خمتلفاً سواء من انحية اإلجراءات 

ماد على التعلم عن بعد، وهذه التغريات تؤثر بشكل أو آبخر الوقائية أو ختفيض عدد ساعات الدوام أو من انحية االعت
 .على الواقع النفسي عند الطالب، فهم مل خيتربوا مثل هذه األزمة العاملية من قبل

 . يهدف هذا البحث إىل التعرف على الضغوط النفسية والدراسية لدى عينة من طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة 
 .جرائية، الضغوط النفسية، الضغوط الدراسية املفاهيم االصطالحية واإل الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
(  COVID-19ظهر يف يوكان عاصمة مقاطعة كوي الصينية، ما يعرف بفريوس كوروان املستجد    2019يف هناايت  

وخطرية وحالة مما دفع العامل أبسره بوصف ذلك ابألزمة. فاألزمة هي نقطة حتول وحالة متوترة لالنتقال، وهي وضع أو فرتة حرجة  
 ( 10. ص2014)املرعول، االنتقال احلتمي إىل حالة أخرى. تطورية حيدث فيها انفصام يعلن

أدت جائحة كوروان إىل تعرض كافة فئات اجملتمع لتغيري غري مسبق يف فرتة زمنية قصرية تغرياً طرأ قهراً على منط حياهتم فقد 
ان وابت قابة الصحية يف مجيع دول العامل ومنع التنقالت وأوقف رحالت الطري مر اقتصاد العديد من الدول وأثر على كل أنظمة الر 

 ( 59. ص2020)الفقي و حممد، العامل أسرياً للفريوس.
ما مت فرضه على معظم سكان العامل من إجراءات احلجر الصحي املنزيل الصارمة والقيود املفروضة على  وغري ذلك أيضاً 

 ويضاف إليها ذلك القدر الكبري من املعلومات اخلاطئة املنتشرة يف وسائل التواصل االجتماعي .  السفر والفحص واملراقبة املستمرة
مهولة   أعداد  من  الساعة  مدار  على  املختلفة  والعاملية  احمللية  اإلعالم  وسائل  تنقلها  اليت  واملركبة  املخيفة  األرقام  أن  كما 

لناس يعيشون يف حالة من اهللع والقلق، والتوتر على نطاق واسع رمبا مل لإلصاابت والوفيات بسبب فريوس كوروان املستجد فأصبح ا
تشهده البشرية من قبل، انهيك عن الشعور ابالغرتاب والكدر النفسي املتجسد يف األعراض االكتئابية بل وحالة من الضجر بوجه 

 ( 60ص  .2020)الفقي وحممد،  عام فقد تتطور الحقاً لتصبح يف بعض األوقات أعراضاً حادة.
ومنذ بداية أزمة فريوس كوروان املستجد أصبح الشغل الشاغل للجميع، وخاصة طالب اجلامعة بليبيا هو متابعة النشرات 
اإلخبارية وانتظار أعداد اإلصاابت والوفيات اليومية النامجة عن هذا الفريوس وأصبحت املشاهد املتواصلة اليت نطالعها يف كثري من  

دائماً  عنواانً  لتقصي    الدول  البحث كمحاولة  هذا  للباحثة إلجراء  دافعاً  الضاغطة كانت  األحداث  تلك  بينهم، مجيع  لألحاديث 
الضغوط النفسية والدراسية املرتتبة على جائحة فريوس كوروان املستجد لدى طالب جامعة مصراتة ببغية رصد الواقع الفعلي وتقدمي  

للحد من هذه اآلاثر قبل تفاقمها من خالل تطوير برامج إرشادية وعالجية نفسية  جموعة من التوصيات واآلليات اليت ميكن اتباعها  
 مالئمة ومن هذا املنطلق تظهر أمهية وقيمة البحث احلايل. 

 مشكلة البحث: 
مما ال شك فيه أن اجملتمعات حتت جمموعة من الضغوطات يف حاالت الطوارئ واألزمة والكوارث الطبيعية ويتنوع الضغط 
النفسي والدراسي واالقتصادي ابإلضافة إىل ضغوطات تتعلق ابألمن الصحي والغذائي. إن ذلك مجيعه تعيشه جمتمعات العامل اليوم  

ة كوروان وما نتج عنها من تغريات، وعند التخصيص أكثر واحلديث عن ما نتج بسبب  ومن ضمنها جمتمعنا اللييب بسبب جائح
جائحة كوروان من تعطيل لكافة مناحي احلياة ومن ضمنها تعطيل الدراسة وابت من املؤكد أن العام الدراسي اجلديد يف مجيع دول  

و ختفيض عدد ساعات الدوام أو من انحية االعتماد على  العامل سيكون خمتلفاً سواء من انحية اإلجراءات الوقائية من الفريوس أ 
شاملة   خطة  وضع  تتطلب  ليبيا  وخاصة  الدول  يف مجيع  الطلبة  على  جائحة كوروان  فرضتها  اليت  التغريات  فهذه  بعد،  عن  التعلم 

هتم اليومية وتواصلهم للمحافظة على الطالب من الناحية النفسية واجلسدية والدراسية وخاصة مع وضع القيود اليت حتد من نشاطا
اليت فرضها االجتماعي ومن نتائج ذلك قد يزداد الضغط النفسي على البعض، وخاصة أولئك الذين مل يعتادوا على منط احلياة  

 ( 70. ص 2011)عياش،انتشار فريوس كوروان.
وهكذا من املؤكد أن طالب جامعة مصراتة، يف عصر الفريوس كوروان املستجد قد انهلم من الصعاب ما انل غريهم من كافة 
فئات اجملتمع احمللي والدويل، فقد وجدوا أنفسهم بدون سابق إنذار أمام تكليف دراسي وتشتت ذهين بشأن معدالهتم األكادميية  

إمكانية العودة ملقاعد الكليات ووجدوا أنفسهم جمبورين على القيام بتدابري العزلة الصارمة  وخترجهم من اجلامعة وقلق بشأن مدى  
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حماربني عدواً كبري معلوم ابلنسبة هلم وبعضهم ابت أسرياً ملشاعر اخلوف املتعلقة ابحتمالية أن يكون هو السبب يف نقل العدوى  
اجملتمع أمام مستقبل غامض وجمهول. وحسب اطالعنا و انطالقاً مما   ألفراد أسرته، وأصبح طالب اجلامعة شأهنم شأن ابقي فئات

 سبق يطرح البحث احلايل التساؤل الرئيسي التايل: 
 ما هي الضغوط النفسية والدراسية املرتتبة على جائحة فريوس كوروان لدى طلبة جامعة مصراتة "كلية اآلداب"؟ 

 
 التالية: حيث تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية

 ما أهم الضغوط النفسية اليت يعاين منها طالب كلية اآلداب "جامعة مصراتة" املرتتبة على جائحة كوروان؟  (1
 ما أهم الضغوط الدراسية اليت يعاين منها طالب كلية اآلداب "جامعة مصراتة" املرتتبة على جائحة كوروان؟  (2
لى الضغوط اليت يعاين منها طالب كلية اآلداب "جامعة مصراتة" املرتتبة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً ملتغري اجلنس ع (3

 على جائحة كوروان؟
 

 أهداف البحث:
 : يهدف البحث احلايل إىل ما أييت

كلية اآلداب، واملرتتبة على جائحة فريوس كوروان   –التعرف على أهم الضغوط النفسية اليت يعاين منها طالب جامعة مصراتة   (1
 املستجد وطبيعة هذه الضغوط. 

فريوس كوروان  (2 جائحة  على  واملرتتبة  اآلداب  مصراتة كلية  جامعة  طالب  منها  اليت يعاين  الدراسية  الضغوط  أهم  على  التعرف 
 املستجد وطبيعة هذه الضغوط. 

آلداب واملرتتبة على جائحة التعرف على طبيعة الفروق يف الضغوط النفسية والدراسية اليت يعاين منها طالب جامعة مصراتة كلية ا (3
 فريوس كوروان املستجد تبعا ملتغري اجلنس . 

 

 أمهية البحث:
 :تكمن أمهية البحث يف ما أييت

 األمهية النظرية: -1
ترجع أمهية البحث إىل معرفة الضغوط النفسية والدراسية اليت يتعرض هلا الطالب كنتيجة لتفشي جائحة فريوس كوروان املستجد   .1

 طالب جامعة مصراتة كلية اآلداب. لعينة من 
حتديد شكل وطبيعة هذا البحث لدى الطلبة ومعرفة املتغريات املرتبطة به مما يساعد على فهم هذا السلوك ومن مث وضع برامج   .2

 للتقليل منه على الناحية الدراسة والنفسية. 
سية ودراسية، تؤثر سلباً على الفرد خاصًة،  طبيعة الظاهرة اليت يتصدى هلا البحث، وما ميكن أن ينجم عنها من ضغوطات نف .3

اسرتاتيجيات   وضع  يف  ذلك  وأمهية  الطلبة،  عند  والدراسية  النفسية  الضغوط  أنواع  وهذا حيتاج إىل حتديد  عامًة،  واجملتمع  واألسرة 
 ملواجهتها.
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 األمهية التطبيقية: -2
للمسامهة يف تقليل من حدة الضغوط النفسية والدراسية اليت رمبا  مساعدة املرشدين "الطالب" يف تقدمي جمموعة من التوصيات  .1

 منها عينة من طالب جامعة مصراتة كلية اآلداب، كنتيجة حمتملة لتفشي جائحة فريوس كوروان املستجد.
 الضغوط.حتديد مصادر الضغوط النفسية والدراسية لدى الطلبة، مبا يساهم يف اقرتاح بعض احللول املالئمة التخفيف من هذه  .2
 تربز أمهية هذا البحث أبهنا تكشف العالقة بني بعدين مهمني أال ومها البعد النفسي والبعد الدراسي.  .3
 

 مفاهيم البحث: 
 نعرض أهم املفاهيم املتصلة ابلبحث كما أييت: 

 أواًل: الضغوط النفسية: 
 يتعرض هلا الفرد يف حياته، وينتج عنها (: هي جمموعة املصادر اخلارجية والداخلية الضاغطة اليت2002تعرفها زينب شقري )

للفرد.   الشخصية  جوانب  تؤثر على  انفعالية  من اضطراابت  ذلك  يصاحب  وما  املناسبة،  االستجابة  إحداث  على  قدرته  ضعف 
 ( 166. ص  2002)شقري، 

 
 اثنياً: الضغوط الدراسية: 

هي جمموعة صعوابت مباشرة وغري مباشرة اليت يواجهها الطالب يف املناخ املدرسي أو اجلامعي والشعور ابلوطأة من جراء 
املؤسسة التعليمية بصفة عامة وهده الضغوط يتبع عنها كثري من اللوائح مثل القلق والصداع واإلحباط وهدا بدوره يؤثر سلبا على 

 .ة املختلفةالتحصيل الدراسي وجماالت احليا
http://repository.sustech.edu) ) 

 التعريف اإلجرائي للضغوط: 
لفقرات مقياس الضغوط لدى طلبة اجلامعة الذي تستخدمه  الفرد عند استجابته  هي الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها 

 الباحثة ألغراض هذا البحث. 
 

 اثلثاً: تعريف اجلائحة: 
 برية مثل القارة أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العامل. هو وابء ينتشر بني البشر يف مساحة ك

 هي جائحة عاملية سببها فريوس كوروان املرتبط ابملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة. جائحة فريوس كوروان: 
 

 رابعاً: جامعة مصراتة: 
 التعليم العايل يف ليبيا.هي جامعة حكومية ليبية تفع اجلامعة يف منطقة البرية مبدينة مصراتة، وتعترب إحدى مؤسسات 
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 حدود البحث: 
 يتحدد البحث احلايل يف ضوء ما يلي: 

 جامعة مصراتة.  –حدود بشرية: مت إجراء هذا البحث على طلبة كلية اآلداب  (1
 ليبيا.  –حدود مكانية: كلية اآلداب، جامعة مصراتة  (2
 (. 2020-2021)حدود زمنية: مت إجراء البحث احلايل يف الفصل الدراسي  (3

 
 اإلطار النظري: 

 املبحث األول: تعريف الضغوط النفسية: 
 وذلك بغية توضيحية قبل التطرق إىل تفاصيله يف عناصر الحقة.  ،واصطالحي ملفهوم الضغوط ،سيتم تقدمي تعريف لغوي

  ، اجلسم إلنقاص وزنه أو حجمهَضَغَط، ضغطًا، َعَصَر، َكَبَس أي مارس ضغطًا على  التعريف اللغوي ملصطلح الضغوط:  
 ( 833. ص 2000)محودي، . وقد يكون ضغطًا ماداًي أو معنوايً  ،ومجعها ضواغيط ومصدرها َضًغط  

" اليت تعين احملنة واالستغاثة، وجاءت من الكلمة  distress: فكلمة ضغوط مشتقة من "أما التعريف االصطالحي للضغوط
وهي مشتقة من اللغة الالتينية من    ،" معناها ضيق واضطهادestreceوشدة، و"    " ومعناها ضيقdestreceالفرنسية القدمية "

" اليت معناها ضيق وشدة. ويستعمل هذا املصطلح يف عدة جماالت ويشغل مكانة هامة يف علم النفس والطب stringereكلمة "
 ( 31. ص 2011السلوكي.)عايش،  

جملموعة من األحداث احلياتية اليت قد تواجهه يف حياته اليومية، (:"أبهنا استجابة الفرد 625، ص2012تعريف أبو غايل )
 وتشكل له خربات غري توافقية تعوق سري حياته الطبيعية يف كافة جماالت احلياة". 

 
 أنواع الضغوط النفسية:  -اثلثاً 

 فيما يلي عرض ألنواع الضغوطات النفسية اليت قد يتعرض هلا الشخص: 
 الطبيعية:ضغوط البيئة  – 1

الغالف اجلوي من ضغوط  احلرارة   ،ما حتتوي  الكونية   ،ودرجات  السكن  ،والكوارث  اإلضاءة   ،وضيق  والتهوية وضعف   ،
 ( 95. ص 1997)الصبوة ، والتربيد.

 
 ضغوط البيئة االجتماعية:  – 2

واختالف االجتاهات   ،وصراع األجيال  ،وكثرة األبناء واألقران  ،والتفاوت احلضاري  ،ما حتتويه من ضغوط االنشقاقات األسرية 
 وقلة نصيب الفرد من الرفاهية االجتماعية.  ،وامليول
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 الضغوط االقتصادية:  -3
البطالة واخنفاض اإلنتاج تتوفر ضغوط  القومي  ،إذ  الناتج  وكذلك احلرمان والعوز   ،والتفاوت الطبيعي  ،وعدم عدالة توزيع 

 املادي وقلة فرص العمل مما يزيد من حدة الضغوط. 
 

 الضغوط املهنية:  -4
  ،وما يقوم به من عمل مثل عدم التعامل مع اآلخرين يف البيئة املهنية   ،الشعور ابلتوتر واإلجهاد ويكون منشؤها مهنة الفرد

 والتمييز غري املربر.  ،رتبوامل ،وعدم الرضا عن املركز الوظيفي ،والشقاق مع الزمالء
 

 الضغوط املدرسية:  -5
وتتمثل يف الصعوابت اليت تواجه الطالب يف خمتلف املراحل الدراسية مثل ضغوط املناهج واالمتحاانت والعقوابت والقواعد  

 ( 5-2. ص 1999)الرشيدي، املدرسية وازدحام الفصول األخرى.
 

 _ الضغوط املرضية: 6
أو حادث أو تعرض الفرد إىل برت احد األطراف أو    ،أسباهبا إدمان الفرد علي املخدرات أو إصابته جبروحومنها ما يكون  

 (4. ص 2012) حسني، أو التعب اجلسدي.  ،ض وااللتهاابتتشوه مظهر الفرد اخلارجي، أو التعرض لبعض األمرا
 

 مراحل الضغط النفسي: 
 ث مراحل: يرى هانز سيالي أن الضغط استجابة تتكون من ثال

 مرحلة اإلنذار:  -1
حالة   ويصبح فيها الشخص يف  ،"التحذير "وفيها تنشط العضوية ملواجهة التهديد وتقوم إبفراز اهلرموانت ويتسارع النبض والتنفس

 (285. ص 1991)النابلسي،متأهبة للمواجهة أو اهلرب.
 
 مرحلة املقاومة:  -2

 ،وكلما زادت حالة الضغط انتقل الفرد إىل مرحلة املقاومة وفيها يشعر الفرد ابلقلق والتوترحيث تعمل العضوية على مقاومة التهديد  
)سيزالقي،  رارات املتخذة والعرضة لألمراض .مما يشري إىل مقاومة الفرد للضغط وقد يرتتب على هذه املقاومة وقوع حوادث وضعف الق 

 ( 181. ص 1991
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 مرحلة اإلهناك:  -3
عند   طويلة وحتدث  لفرتة  النفسي  الضغط  واستمرار  التهديد  على  التغلب  يف  ملصادرها    ،الفشل  العضوية  استهالك  عنه  ينجم  مما 

فعندما تنهار املقاومة حيل اإلرهاق واألمراض املرتبطة ابإلجهاد مثل القرحة  ،الفيزيولوجية مما يؤدي إيل االهنيار اجلسمي أو االنفعايل
 ( 9. ص 2002)اهلامشي، .الدم  ارتفاع ضغط ،الصداع  ،املعدية 

 
 

 النظرايت املفسرة للضغوط النفسية: 
 االجتاه املعريف يف تفسري الضغوط النفسية: 

( من الرواد األوائل الذين ركزوا يف تفسريهم للضغط النفسي على التقسيم Richard Lazarusيعترب ريتشارد الزاروس )
 ( 139. ص  2005)بو فاتح، هبا الفرد املوقف الذي يتعرض له.الذهين للمواقف، والذي يتجلى يف الكيفية اليت يدرك 

عالقة خاصة بني البيئة   يعتقد الزاروس أن تقدير كم التهديد ليس جمرد إدراك مبسط للعناصر املكونة للموقف، ولكن له
الشخصية  العوامل  منها:  عديدة  عوامل  على  للموقف  الفرد  تقسيم  يعتمد  حيث  الضغوط،  مع  الشخصية  وخرباته  احمليطة ابلفرد 

ن والعوامل االجتماعية والعوامل املتصلة املوقف الضاغط. كما تلعب الفروق الفردية دوراً هاماً يف تقييم األفراد للمواقف الضاغطة، وأ
 ( 47. ص 2008)بلعريب، اً قد ال يعتربه فرد أخر ضاغطاً.ما يعتربه فرد ما موقفاً ضاغط

 
 نظرية كوبر: 

أبرز كوبر أسباب وأتثري الضغوط على الفرد، حيث يرى أن بيئة الفرد تعترب مصدراً للضغوط، مما يؤدي إىل وجود هتديد 
ى استخدام بعض االسرتاتيجيات للتوافق مع املوقف، وإذا فشل يف  حلاجات الفرد وأهدافه يف احلياة، فيشرع ابلضغط ويعمل عل
. ص  2011)خفاجي وعبدالنيب،  ة فستؤدي إىل الوقوع يف األمراض.التغلب على هذه املشكالت واستمرت الضغوط ملراحل طويل

106 ) 
 

 النظرية الفيزيولوجية للضغط:
( من الرواد األوائل الذين حبثوا  Canonيعترب كانون )  يرتكز هذا االجتاه على جانب فيزيولوجي حمض تفسري الضغط حيث

يف موضوع الضغط، فقد وصف ما يسمى ابستجابة الكّر والفّر. أكد أنه عندما يتلقى الكائن هتديداً فإن اجلسم يستثار بسرعة  
الشخص من مواجهة  ن وحيدث تنشيط للجهاز العصيب السيمبثاوي وجهاز الغدد الصماء ويؤدي ذلك إىل استجابة فيزيولوجية متك

 ( 17- 16. ص  2004)السيد، اخلطر والتهديد.
فيزيولوجية،   أفعال  إبحداث ردود  يستجيب اجلسم  واحلزن  انفعالية كالفرح  ملواقف  الفرد  تعرض  أن  سيلي  هانز  يرى  كما 

هذه النظرية على كارتفاع نسبة األدرانلني يف الدم وتضاعف نبضات القلب هبدف التكيف مع الوضع اجلديد، يفسر الضغط يف  
مل اجلسم تظهر  أنه استجابة اجلسم ألي مثري، سواًء أكان فيزيولوجية أو سيكولوجية، لكن إذا ما جتاوزت املواقف الضاغطة طاقة حت

 ( 18. ص 2000)ربوح، األعراض املرضية. 
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 نظرية التحليل النفسي:
ويعترب  وانفعاالهتا،  اإلنسانية  الشخصية  تفسري  على  عملت  اليت  الكالسيكية  النظرايت  من  النفسي  التحليل  نظرية  تعد 
"سيغموند فرويد" األب الروحي هلذه النظرية فقد أنشأ التحليل النفسي كمنهج للعالج، حسب فرويد أن دينامية الشخصية تقوم  

ب الصراع  وعلى  املتبادلة  التفاعالت  حتقيق  على  إىل  يسعى  والذي  للشخصية،  البيولوجي  اجلانب  ميثل  فـ)اهلو(  املكوانت  هذه  ني 
اإلشباعات أو الرغبات الغريزية يف حني مكون )األان( ال يسمح هلذه الرغبات الغريزية ابإلشباع لكونه ال يتناسب مع قيم ومعايري 

األان( ضعيفة وال تستطيع املوازنة بني مطالب اهلو ومتطلبات الواقع اجملتمع، ويتم ذلك عندما تكون )األان( قوية، لكن عندما تكون )
 ( 44. ص2010)شارف خوجة، صراعات والتوترات والضغط النفسي.يقع الفرد فريسة لل

 

 املبحث الثاين: الضغوط الدراسية 
 التمهيد: 

النفسية واالجتما الطلبة  أثر كبري على حياة  بيئة اجتماعية نفسية ذات  تنمية قدراهتم تعترب اجلامعة  عية؛ ألهنا تسعى إىل 
وتزويدهم ابملعارف واملهارات، وتعديل سلوكهم وضبطه، كل ذلك حملاولة بناء أفراد لديهم القدرة على حتقيق أهدافهم وطموحاهتم، 

لذلك اجتمعت اجلهود من قد تواجههم؛  التغلب على الصعوابت والضغوط، اليت  بيئاهتم؛ من أجل  لفهم  أجل    وذواهتم، وسعياً 
الدراسية  واملناهج  الدراسي  املبىن  من  بدءاً  التعليمية،  العملية  عناصر  لتشمل كافة  التعليم،  يف  التعليمية  العملية  مبستوى  االرتقاء 
التعليمي، حيث  النفس  الطلبة أمهية خاصة يف علم  وتطويرها، واملعلم وإعداده، واإلدارة، واحتل موضوع الضغوط الدراسية لدى 

(، إىل أن 17: 1994رب املراحل الدراسية املختلفة تغريات عديدة على الصعيد النفسي واجلسدي، ويشري )فونتاان، يعيش الطلبة ع
الضغوط النفسية للطلبة يف اجملال الدراسي متثل أهم التحدايت واملشكالت لدى العاملني يف اجملال الرتبوي والنفسي، ملا هلا من أاثر 

تزداد على مستوى القدر لتحملها، وخباصة يف جمال إجنازاهتم، األمر الذي ينجم عنه أتثريات ضارة  سلبية هتدد كيان الطلبة حينما  
 على الذات واجملتمع، وتعرف الباحثة الضغوط الدراسية:

هي جمموعة الصعوابت املباشرة وغري املباشرة اليت يواجهها الطالب يف املناخ املدرسي أو اجلامعي والشعور ابلوطأة من جراء 
لدراسي املؤسسة التعليمية بصفة عامة وهذه الضغوط ينتج عنها القلق والصداع واإلحباط وهذا بدوره يؤثر سلباً على التحصيل ا

 (  http://repository.sustech.edu)وجماالت احلياة املختلفة.
 

 ضغوط النظام الدراسي: 
بعض  وجماملة  األنشطة،  مبمارسة  السماح  يف  تقصري  أو  ورفضها  التعامل  وصعوبة  اإلدارة  وتشدد  الدراسي  النظام  فقسوة 

التعليمية متثل    الطالب، وتقصريها يف تطبيق إجراءات وقواعد السلوك واملواظبة ومعاقبة املخالفني والتهاون يف ضبط  سري العملية 
شعور الطالب ابلضيق والتوتر والقلق مما يؤدي ابلطالب إىل التسرب من املدرسة، وابلتايل إىل تدين مستوى حتصيله الدراسي، ويف  

الت14. ص  1998هذا اجلانب يؤكد )العاجز،   يف احرتام وتقدير  وفاعالً  أساسياً  النظام واالنضباط املدرسي له دوراً  أن  لميذ ( 
يف   جهدها  مثرة  املدرسي حتصد  واالنضباط  للنظام  ومستمراً  منظماً  اهتماماً  تويل  اليت  فاملدرسة  إجيابياً،  ينعكس  وابلتايل  ملدرسته، 

( أن مديري مؤسسات التعليم 44. ص  2008حتصيلهم وإكساهبم مهارات متعددة، مثل حتمل املسؤولية، كما يشري )بن محودة، 
دون صعوابت يف جمال التسيري، ويالحظ على بعضهم عدم املواكبة للتطورات الرتبوية واإلدارية احلديثة، مع عدم  الثانوي يف اجلزائر جي

 اإلملام الكايف ابألهداف الرتبوية، وأسس بناء املناهج وطرائق التقومي احلديثة. 

http://repository.sustech.edu/
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 ضغوط العالقات االجتماعية: 

بب هبا املعلم أو الزمالء تؤدي به إىل ضغوطات اجتماعية، ويف  فشعور الطالب بعدم االرتياح نتيجة لإلحباطات اليت يتس
( أبن اجتاه الطالب حنو املعلم يتأثر أبربعة أبعاد، أوهلا: التمكن املعريف للمعلم،  34. ص  1987هذا الشأن أوضح )عبدالسالم،  

ائه، اثنياً: األسلوب الدميقراطي  ويشمل صفات مثل: جذب انتباه الطالب ملوضوعه ويثري اهتمام الطالب مبادته، ويعرتف أبخط
الذي يستخدمه املعلم ويشمل صفات مثل: سؤال الطالب عن أفكارهم فيما خيصهم، احلرية والتساهل والضبط ومساعدهتم على 
االعتماد على أنفسهم يف األنشطة املختلفة، اثلثاً: تشجيعهم على العمل، ويشمل صفات مثل: التعرف على اجملتهدين من الطالب 

االتصال  و  رابعاً:  املنافسة،  على  تشجع  تدريس  طريقة  واستخدام  للعمل  لدفعهم  الطالب  أعمال  بني  واملقارنة  واملساعدة  التوجيه 
الشخصي ابلطالب ويشمل صفات قبل التعرف على الطالب خارج الفصل وتشجيعهم للتعبري عن آرائهم وعدم مقاطعة الطالب  

( إىل أن 6-5. ص 2005تواضع مع الطالب واملعرفة الشخصية للطالب، وذهب )سعيد،  أثناء احلديث معه، ومشاركتهم املرح وال
الطالب يتأثر سلباً حنو زمالئه مبدى إدراكه لتأثري الرفاق السليب، املتمثل يف إزعاجهم املستمر له، والتأثري السليب على استذكاره، 

صل أو املدرسة من خالل التشاجر والشغب وعدم مراعاة اآلداب والسخرية منه عند قيامه أبداء عمل جيد، ومبضايقتهم له يف الف
 العامة والقواعد املدرسية. 

 
 ضغوط البيئة املدرسية: 

يقصد هبا مدى إحساس الطالب ابلضيق من قلة توافر اإلمكانيات املادية يف البناء املدرسي وزايدة أعداد الطالب مع ضيق 
. ص  1976الصخب والضوضاء وقلة املعامل والوسائل التعليمية، وقد أشار )مغاريوس، الفصول، وضعف التهوية واإلضاءة وكثرة 

( إىل أن هناك مواصفات خاصة البد من توافرها يف املباين الدراسية، وذلك ملمارسة األنشطة، وإذا مل تتوفر تلك املواصفات سوف  6
 تسبب ضغوطاً للطالب لعدم تلبيتها الحتياجاهتم. 

 
 ضغوط االمتحاانت: 

أبن يشعر الطالب ابلضيق والتهديد واالضطراابت؛ ملا تسببه االمتحاانت من عدم التنوع يف أساليبها، وتركيزها على احلفظ، 
واخلوف من عمليات تصحيحها، واإلحساس أبهنا وسيلة للتهديد والرهيب، حيث يتوقف املستقبل على نتائجها، مع اإلحساس 

 ( 7. ص 2005وتركيز االمتحاانت على أهنا هدف وغاية يف حد ذاهتا. )سعيد، ابلقلق من نظام املراقبة، 
 

 ضغوط املناهج واملقررات الدراسية: 
تعين مدى إحساس الطالب ابملعاانة والضيق يف استخدام الكتاب املدرسي، لضعف عرض مادته أثناء االستذكار، والشعور 

دة الشخصية منها، وقلة األنشطة املصاحبة هلا، والشعور أبهنا طويلة ومملة مع  جبمود املناهج، وانفصاهلا عن الواقع، وضعف االستفا
( أن عدم مناسبة املناهج 211. ص  2002فقدان اجلدوى منها واعتمادها الكلي على احلفظ، ويرى )البيالوي، عبداحلميد،  

ئه، وابلتدريج حياول التماس األعذار للتغيب،  الدراسية للقدرات العقلية للطالب، كصعوبتها سوف يشعره ابلنقص والدونية أمام زمال
ويف املقابل جند بعضاً من الطالب من مييل إىل الدراسة ويكون مستواه العقلي أعلى بكثري من ابقي زمالئه فسوف جندهم يعزفون  

تغيبهم ل أن  فقد يشعرون مبرور الوقت  النوع من الدراسة اليت ال تقدم اجلديد وال تتحدى قدراهتم  ن يؤثر على تقدمهم  عن هذا 
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( أن طول املنهج املدرسي، وكثرة ما حيتويه من املعارف 15. ص1996الدراسي فيؤثرون عدم الذهاب إىل املدرسة، ويؤكد )الدرهم،
واملعلومات ذات الطابع النظري، واليت ال تتماشى مع متطلبات احلياة العصرية، ال تعمل على حتقق األهداف السلوكية؛ بل تعمل  

 القدرات. على كبت
 الدراسات السابقة: 

 (.2020دراسة ليو وليو يف الصني ) •
 احلالة النفسة للطالب اجلامعيني خالل فرتة انتشار وابء كوروان.  عنوان الدراسة:  -
هدفت الدراسة إىل الوقوف على مستوى اإلدراك واحلالة النفسية والقلق واالكتئاب لدى طالب اجلامعات خالل هدف الدراسة:   -

 انتشار وابء كوروان. فرتة 
 املنهج الوصفي املسحي.  املنهج املتبع:  -
 ( طالب جامعي. 509تكونت الدراسة من ) العينة:  -
 يف الصني. مكان الدراسة:  -
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني النوعني من طالب اجلامعات املختلفة يف مشاعر القلق الذعر   نتائج الدراسة:  -

 وتبني أن الذعر من الوضع الوابئي يشكل عامل خطر القلق. من التعرض للمخاطر
 

 (:2020دراسة أوجيو االغ يف نيجرياي ) •
 احلالة النفسية واألداء األسري لطالب جامعة إابدان أثناء اإلغالق املرتبط بكوروان. عنوان الدراسة:  -
 فحص انتشار القلق واالكتئاب وطرق مواجهة الطالب اجلامعيني للوضع يف إحدى جامعات نيجرياي.  هدف الدراسة:  -
 ( طالب جامعي. 386تكونت من )العينة:  -
 نيجرياي.  مكان الدراسة:  -
% كان للطالب يف الكليات ذات صلة ابلصحة أقل قلقاً  31% ولـ41.5بلغ معدل انتشار القلق واالكتئاب    نتائج الدارسة:  -

 ملحوظ من أولئك يف الكليات األخر بشكل
 
 (: 2020دراسة إيلمر ومينام وستادفيلد يف سويسرا ) •
الطالب قيد اإلغالق: مقارنة بني الشبكات االجتماعية للمتعلمني وصحتهم النفسية قبل وأثناء أزمة كوروان يف عنوان الدراسة:  -

 سويسرا.
حتليل التغري يف أبعاد متعددة للشبكات، كالتفاعل، الصداقة، الدعم االجتماعي، واملشاركة، ومؤشرات الصحة،    هدف الدراسة:  -

 كاالكتئاب، والقلق والتوتر والوحدة.
 . 2018البياانت الطويل اليت مت مجعها من عام  املنهج املتبع:  -
 ( طالباً مل يشهدوا األزمة. 54( طالباً، عانوا األزمة، وجمموعة ) 214جمموعتني تضمنت )  العينة:  -
والعزلة   النتائج:  - العاطفي  التفاعل والدعم  والعزلة يف الشبكات االجتماعية ونقص  أن املخاوف احملددة لكوروان  التحليل  أشار 

الطالبات لديهن مستوى الصحة النفسية متدٍن، خاصة فيما يتعلق ابالندماج  ارتبطت إمارات سلبية للصحة النفسية، وتبني أن 
 جتماعي، والضغوط املرتبطة ابلوابء. اال
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 (:2020دراسة كبيونغ وآخرون يف العديد من الدول ) -
 أتثري جائحة كوروان على الصحة النفسية للسكان.عنوان الدراسة:  -
 (.Scopus ، Embase ، Pubmed)حبث واثئقي منهجي مبىن على  املنهج املتبع:  -
 املتعلقة جبائحة كوروان.الكشف على األعراض النفسية اهلدف:  -
 استهدفت السكان يف الصني، إسبانيا، إيطاليا، إيران، الوالايت املتحدة، تركيا والدمنارك.  العينة:  -
% واضطراب ما بعد 48.3% إىل  14.6% واالكتئاب من  50.9% إىل  6.33ارتفاع معدالت أعراض القلق من    النتائج:  -

% يف عموم السكان، وهبذا تبني ارتباط جائحة كوروان 38% إىل  34.43% والضيق النفسي من  53.8% إىل  7الصدمة من  
 مبستوايت شديدة األمهية من الضيق النفسي.

 
 إجراءات البحث:

 ستقوم الباحثة بتوضيح هذه اإلجراءات كما يلي: 
 منهج البحث: 

وحتقيقا ألهدافه اليت تتمثل يف الكشف عن الضغوط النفسية والدراسية لدى عينة من الطالب   ،ونظرا لطبيعة موضوع البحث
 فقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي.  ،

 جمتمع البحث:
( والذين يبلغ 2021و  2020ويتكون جمتمع البحث احلايل من طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة املتواجدين ابلكلية لعام )

 ( طالب وطالبة. 2237حوايل )عددهم 
 عينة البحث:

قامت الباحثة بتطبيق البحث على العينة   ،ومبا أن عينة البحث حمدودة مبواصفات معينة وهي من الطلبة املتواجدين يف الكلية 
ريقة  ( ومت اختيار عينة البحث احلايل بط2021 ،2020( طالب وطالبة من عدة ختصصات يف الكلية لعام )100البالغ عددها ) 

 العينة العشوائية البسيطة. 
 أداة البحث:

ولغرض حتقيق هدف البحث   ، مت اختيار أداة البحث بناًء على أهداف البحث احلايل ومت استخدام استبانة من إعداد الباحثة 
من الضروري  كان    ،وهو التعرف على الضغوط النفسية والدراسية الناجتة عن جائحة كوروان لدى طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة 

وذلك ألن االستبانة تعد من   ،وقد قامت الباحثات ببناء هذه األداة وهي االستبانة   ،وجود أداة ميكن بواسطتها حتقيق هذا اهلدف
 األدوات املهمة يف مثل هذه البحوث.

 
 اإلجراءات اليت قامت هبا الباحثة قبل تطبيق االستبانة: 

 : أوال _  الصدق
 ( 10. ص 1987، )السيدتبيان( على قياس ما وضع من أجله.داة )مقياس أو االسويقصد ابلصدق: إمكانية األ
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وقد مرت عملية   ،فمن خالله ميكن احلصول على أكرب قدر من املعلومات ،استخرجت الباحثة الصدق الظاهري لالستبانة
 بناء االستبانة وفق اخلطوات اآلتية: 

( طالب وطالبة ومت التطبيق عليهم حلصول على بعض الفقرات من خالل 60لعينة )( أسئلة مفتوحة  4. قامت الباحثة بتوجيه)1
 إجاابهتم. 

( فقرة ومت تقسيمها وتصنيفها يف بعدين البعد النفسي والبعد الدراسي ومت عرضها على جمموعة من 37. كان عدد الفقرات )2
وذلك لبيان آرائهم يف مدى صالحية فقرات   ،مصراتة احملكمني من أعضاء هيئة التدريس قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة  
 االستبانة ومدى وضوح التعليمات وصياغة الفقرات ومناسبتها لعينة البحث.

لغوايً 3 الفقرات  فقد مت تعديل بعض  استجاابت السادة احملكمني واالطالع علي مالحظاهتم  قبل    ،. عند مجع  ومت االتفاق من 
 احملكمني على صالحية كل الفقرات.

 
 اثنيا _  الثبات:

خالل من  الدراسة  استبانة  ثبات  من  الباحثة  حتققت  ألفا كرونباخ  وقد   Cronbach's Alpha  معامل 
Coefficient (1وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول ). 

 ( معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.1جدول رقم )

 معامل الفا كرونباخ الفقرة  م

 .651 النفسية الضغوط  1

 .737 الضغوط الدراسية  2

 .817 األبعاد ككل  

.( وبلغت جلميع أبعاد 737. و651ترتاوح بني ) ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ1يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول )
 .( وهذا يعين أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا. 817االستبانة ) 

وبذلك تكون االستبانة يف صورهتا النهائية قابلة للتوزيع وتكون الباحثة قد أتكدت من صدق استبانة الدراسة وثباهتا مما 
 ل النتائج واإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته. جيعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحلي

 
 تطبيق االستبانة:

وقد أوضحت الباحثة يف الصفحة   ، بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة قامت الباحثة بطباعة املقياس بصورته النهاية 
وليست ألغراض شخصية   ،العلمي فقطاألوىل تعليمات التطبيق وبينت فيها أن اإلجاابت ستكون سرية وهي لغرض خدمة البحث  

ومن مث بدأت الباحثة  بتطبيق االستبانة بتعاون مع رؤساء األقسام لتسهيل إجراء التطبيق على بعض األقسام لتطبيق االستبانة على 
 إانث(.  -العينة من كال اجلنسني )ذكور
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 تصحيح االستبانة: 
وقد اعتمدت الباحثة على  ،أحياانً( –ال   –ئل الثالثة املتاحة )نعم عند قراءة الطالب لفقرات االستبانة خيتار واحد من بدا

يتعرض هلا  النفسية والدراسية يف جائحة كوروان املستجد اليت  التالية واالستعانة هبا عند حتديد مستوايت الضغوط  البدائل  حتديد 
 الطلبة بكلية اآلداب جامعة مصراتة. 

 
 األساليب اإلحصائية 

( واستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة هبدف الوصول SPSSالوسائل اإلحصائية التالية ابستخدام برانمج )مت استخدام  
 لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع البحث:

 ( النسب املئوية، متوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار ألفا كرونباخ.T-TESTاختبار ) 
 

 عرض نتائج البحث و تفسريها: 
 يها ومناقشتها وتفسريها كالتايل: يف ما يلي عرض النتائج  اليت مث التوصل إل

 عرض وحتليل نتائج التساؤل األول:  – 1
 اآلداب "جامعة مصراتة" املرتتبة على جائحة كوروان"؟  "ما أهم الضغوط النفسية اليت يعاين منها طلبة كلية

 ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات املقياس.t .testولإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار )
قيمة اختبار )2ويوضح اجلدول )  )t النفسي مر لفقرات االستبيان اخلاصة ابلبعد  تصاعدايً  ( وداللته اإلحصائية  ترتيباً  تبة 

 حسب أقوى وأعلى مخسة منها:
 ( وداللته اإلحصائيةt( قيمة اختبار )2اجلدول )

 الفقرة 
املتوسط 

 احلسايب 
االحنراف  

 املعياري 
T P H1 

درجة  
 املوافقة

أشعر ابلتوتر والقلق أبن يصاب أحد  
 نعم قبول 0.000 12.2 0.586 2.73 أفراد عائليت ابلفريوس

ضرره   يف  الفريوس  يتطور  أن  أخاف 
 على صحه اجملتمع 

 نعم قبول 0.000 12.5 0.558 2.71

ارتداء   على  حيرصون  ال  زمالئي 
 الكمامة 

 نعم قبول 0.000 5.02 0.715 2.36

أثناء   ابخلمول  الوقت  معظم  أشعر 
 الدراسة 

 أحياان  قبول 0.000 4.62 0.702 2.32

قد   الذين  زمالء  من  خوف  لدى 
 ينقلون الفريوس من أسرهم املصابة 

 أحياان  قبول 0.011 2.60 0.819 2.21

ومن خالل اجلدول السابق ترى الباحثة أنه توجد ضغوط نفسيه لدى عينة البحث احلايل يعزي ذلك للعديد من األسباب 
حيث أن للبعد   ،على الصحة النفسيةلعل من أمهها املخاوف حول انتقال املرض من شخص إىل أخر كفيلة أن ترتك أثراً سلبياً  
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القلق لدى الطالب وحتولت    ،النفسي أمهية يف ظل هذه األزمات حيث وجود معارف مصابني ابلفريوس شكل خطر يف زايدة 
واألصدقاء واألسرة  الصحة  بشأن  إىل خماوف  احلياة االجتماعية  فقدان  من  مبستقبله    ،املخاوف  الطالب  تفكري  عند  أنه  والشك 

ان عامل الغد مل يكن قبل الالزمة أمراً سهالً ومع العواقب االجتماعية واالقتصادية لألزمة الصحية فأن الوضع أصبح أصعب ودراسته ف
 وكل ذلك يؤثر يف مستوايت الصحة النفسية لديه أثناء الدراسة. 

 عرض وحتليل نتائج التساؤل الثاين: -2
 طالب كلية اآلداب جامعة مصراتة واملرتتبة على جائحه كوروان"؟ "ماهي أهم الضغوط الدراسية اليت يعاين منها 

( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات  T.TESTولإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار )
 املقياس

ابلبعد الدراسي مرتبة ترتيباً تصاعدايً  ( وداللته اإلحصائية لفقرات االستبيان اخلاصة  T( قيمة اختبار ) 3ويوضح اجلدول )
 حسب أقوى وأعلى مخسة منها:

 
 ( وداللته اإلحصائية لفقرات االستبيانT( قيمة اختبار )3جدول )

 الفقرة
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف  

 T P H معياري 
درجة  

 املوافقة
يزعجين ضياع وقت طويل من الدراسة  

 بسبب انتشار الفايروس
 نعم قبول 0.000 9.81 0.672 2.76

يقلقين التأخري يف بدء الدراسة بسبب  
 اجلائحة

 نعم قبول 0.000 11.8 0.593 2.71

مواد   تنزيل  على  قدريت  عدم  يزعجين 
 ختصص بسالسة 

 نعم قبول 0.000 9.77 0.685 2.68

استكمال   لضرورة  ابلضغوط  أشعر 
 نعم قبول 0.000 9.26 0.679 2.63 دراسيت يف فرتة قصرية جداً 

يزعجين االلتزام ابحلجر الصحي لعدم  
 نعم قبول 0.000 6.17 0.706 2.44 قدريت على الدراسة والعمل 

ومن خالل اجلدول السابق ترى الباحثة أنه توجد ضغوط دراسية لدى عينة البحث احلايل وميكن تفسري ذلك أبن االضطراابت 
وارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة تسبب يف زايدة الضغوط لديهم خاصه أنه ثقافة  احلالية يف التعليم ال مثيل هلا ففقدان التعلم 

التعليم عن بعد غري انجحة يف ظل الظروف اليت تشهدها البالد من انقطاع الكهرابء ابلساعات الطويلة، فقد يصاب الطالب ابلقلق 
يف املستوى الدراسي لديهم لكثرة االنقطاع عن الدراسة واخلوف على دراسته ومستقبله مما يؤدي يف بعض األحيان إىل اخنفاض  

 فيصاب ابلتحطم والفشل وعدم الرغبة يف االستمرار.
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 عرض وحتليل نتائج التساؤل الثالث: -3
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً ملتغري اجلنس على الضغوط اليت يعاين منها طالب جامعة مصراتة بكلية 

 واملرتتبة على جائحه كوروان"؟اآلداب 
( وكانت النتائج T.Testولإلجابة على هذا التساؤل مت دراسة االختالفات بني األداء ملتغري اجلنس عن طريق اختبار ) 

 ( 4كما ابجلدول )
 ( دراسة االختالفات بني األداء ملتغري اجلنس 4جدول )

 البعد 
 املتوسط احلساب  املتوسط احلساب 

P  القرار 
 أنثي  ذكر 

 ال توجد فروقات  0.926 2.13 2.16 الضغوط النفسية 

 ال توجد فروقات  0.105 2.18 2.26 الضغوط الدراسية 

اإلانث( قد يعود إىل تشابه الظروف الدراسية والنفسية بني   ، ومن وجهه نظر الباحثة انه عدم وجود فروق دالة بني )الذكور
كال اجلنسني فكال الطالب جيدون صعوبة يف التوفيق بني الدراسة واحلياة االجتماعية وانتشار فايروس كوروان أي اهنم يعيشون ظروف  

 متشاهبة. 
 

 التوصيات: 
 بناء على نتائج البحث احلايل فإن الباحثة توصي اباليت: 

 تعزيز الوعي اإلجيايب والنفسي لدى طلبة اجلامعة ملساعدهتم على ختطي املعوقات والضغوط اليت تعرتضهم.-1
عمل على التدعيم املستمر من خالل وسائل اإلعالم والتواصل لدور طلبة اجلامعة يف بناء األسس النفسية الصحية لديهم وال-2

 تقويتها.
العمل-3 النشاطات اخلارجية عرب ممارسة  املنزلية حمل  البدائل  النشاطات الرايضية  ، أتكيد أمهية إحالل  أي ممارسة احلياة    ،وحىت 

 الطبيعية بكل تفاصيلها من داخل املنزل. 
القيام به لتمضية الوقت بشكل    ضرورة عدم متابعة مستجدات فايروس كوروان حلظة بلحظة بصرف االنتباه إىل شيء آخر ميكن  -4

 مفيد.
إضافة حملاولة إجياد الطاقة اإلجيابية من خالل القيام هبواية أو    ،القيام ابلواجبات الدينية كالصالة بشكل فردي أو مجاعي لألسرة  -5

 نشاط جيمع أفراد األسرة 
 

 املقرتحات: 
 عن جائحة كوروان لطالب كلية اآلداب.  إجراء برانمج تدرييب إرشادي للخفض من الضغوط النفسية الناجتة  -1
 إعطاء احملاضرات التوعوية والتثقيفية لطالب كلية اآلداب يف كيفية التعامل مع جائحة كوروان. -2
 تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي من خالل وسائل اإلعالم للرفع من املناعة النفسية لدى خمتلف فئات اجملتمع.  -3
 



 Sama Muhammed AL-JAROUSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 
659 

 املراجع 
(. فاعلية الذات وعالقتها بضغوط احلياه لدي الطالبات املتزوجات يف جامعة األقصى .جملة اجلامعة  2012عطاف حممود )  ،أبوغايل

 (. 1)  20اإلسالمية يف دراسات الرتبوية والنفسية 
 مة لندن . معهد اإلدارة العا ،(  السلوك التنظيمي وأداء ترمجة: جعفر أبوقاسم أمحد 1991مارك جي والس ) ،أندرو سيزالقي

رسالة   ،(. الضغط النفسي وأتثريه على الدافعية لإلجياز لدى تالميذ املقبلني على امتحان البكالوراي2008بلعريب الطيب سيد نوال )
 جامعة اجلزائر. ،ماجستري غري منشورة يف علوم الرتبية 

 اجلزائر. ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،ر(. اإلدارة املدرسية يف مواجهه املشكالت الرتبوية اجلزائ2008حممد ) ،بن محودة
رسالة ماجستري )غري   ، ( الضغط النفسي وعالقته مبستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنه الثالثة اثنوي2005بو فاتح حممد )

 جامعة ورقله.  ،منشورة( يف علم النفس املدرسي
جملة    ،(: اسرتاتيجيات عمل األخصائي النفسي املدرسي"2002اإلرشاد النفسي املدرسي )  ،أشرف  ،أيهاب وعبد احلميد   ،البيالوي

 مصر .  ،كلية الرتبية جامعة الزقازيق
كلية الرتبية    ،جامعة داييل  ،رسالة ماجستري   ،( التلكؤ االكادميي وعالقته ابلضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة  2012)  ،حسني

 للعلوم اإلنسانية. 
 بريوت.  ،دار الشرق ،2ط ،اللغة العربية املعاصرة ( املستجد يف 2000محودي صبحي)

( أحداث احلية الضاغطة وعالقتها بدافعية اإلجناز وفاعلية الذات لدى املرأة العاملة 2011عبدالنيب هناء )  ،اخلافجي حياوي زينب  
 . 01 –  36 ،جملة أحباث البصرة )العلوم اإلنسانية(   ،يف بعض الدوائر الدولة يف مركز حمافظة البصرة 

ندوة كلية الرتبية جامعة    ،دور اإلدارة املدرسية يف تنمية االبتكار لدى تالميذ املدرسة االبتدائية"   : (1996عبد الرمحن )  ، الدرهم  
 قطر. ، دور املدرسة واألسرة واجملتمع يف تنمية االبتكار ،قطر

 )غري منشورة(، يف علوم الرتبية، جامعة اجلزائر. عوامل الضغط النفسي عند املرآة العاملة، رسالة ماجستري ،( 2000لطيفه ) ،ربوح 
وآخرون جائحة كوروان )كوفيد  :(  2020)  ،رشا  خالل  اللبنانيني  لدي  النفسية  "الصحة  بعنوان  وصفية  يف ضوء 19-دراسة   )

 ي . ،اجمللة العربية للنشر العلم 25ع،املتغريات الدميوغرافية، كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اللبنانية  
النفسية وطبيعتها ونظريتها: برانمج ملساعده الذات يف عالجها ، مكتبة األجنلو   :( 1999)  ،الرشيدي وهارون توفيق   الضغوط 

 املصرية ، القاهرة . 
مصادر الضغوط النفسية الدراسية وعالقتها مبفهوم الذات األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية العامة    :(   2005سعيد، هاين )

 دراسة مقارنة"، جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، مصر -زهرية واأل
 بريوت. ،دار ايرتك ،أدارة ضغوط العمل :(  2004السيد ، يوسف مجعة )

دراسة مقارنة بني املراحل التعليمية الثالثة    –مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني اجلزائريني    :(   2010شارف، خوجة مليكة )
 ، اثنوي، رسالة ماجستري)غري منشورة( يف علم النفس املدرسي جامعة كيزي وزو، اجلزائر.ابتدائي، متوسط

 (: الشخصية السوية واملضطربة، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة. 2002زينب ) ،شقري
 ( ب  1997الصبوة ، حممد جنيب   لدى  والعصبية  النفسية  واالضطراابت  الكيميائي  التلوث  البيئي،   النفس  علم  عمال  (:  عض 

 القاهرة.  54ال 45فالالصناعة، جملة دار الفكر العريب،
اجلمعية    ،48دارسات يف املناهج وطرق التدريس العدد    ،(: النمط القيادي ملديري مدارس وكالة الغوط"1998العاجز . فؤاد علي )

 املصرية للمناهج وطرق التدريس: القاهرة. مصر.
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أمهات األطفال املعافيي2009العازمي، مناجي فهد ) ليكحزو بةؤنن-(: الضغوط األسرية كما تدركها  دراسة مقارنه:    ،محخنة 
 ة عني مشسرسالة دكتوراه غري منشورة ، معهد الدارسات العليا للطفولة، قسم دارسات النفسية واالجتماعية، جامع

(: أثر الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني على العالقات األسرية من حيث متغريي سن ونوع اإلعاقة، رسالة  2011عايش صباح )
 ماجستري )غري منشورة( يف علم النفس األسرى ، جامعة وهران.

)  ،عبد السالم   علم وعالقتها ببعض املتغريات، رسالة (: اجتاهات طالب وطالبات دور املعلمني حنو امل1987السيد عبدالدامي 
 كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، مصر.  ،ماجستري )غري منشورة(

(: املشكالت النفسية املرتتبة على جائحه فريوس كوروان املستجد  حبث وصفى استكشايف  2020الفقي، آمال   وأبو الفتوح، حممد )
، يونيو، كلية الرتبية جامعة بنها ، مجهورية    64لدى عينه من طالب وطالبات اجلامعة مبصر ، اجمللة الرتبوية ، العدد   

 مصر العربية.
 (: الضغوط النفسية، ترمجة محدي علي الفرماوى، رضا عبدهللا أبو سريع ، مكتبة األجنلو، القاهرة.1994ديفيد ) ،فونتاان

 (: الصدمة النفسية، دار النهضة العربية، بريوت.1991حممد أمحد النابلسي وآخرون)
 نية ، رايض، مكتبة القانون واالقتصاد.(: األزمات  مفهومها أسباهبا أاثرها ودورها يف تعميق الوط2014حممد عبد العال )   ،املرعول  

 القاهرة، مصر. ،مكتبة النهضة املصرية ،الصحة النفسية والعمل املدرسي   :(1973صومائيل ) ،مغاريوس
 . 60ع  ،جملة أحباث نفسيه وتربوية  ،الضغط النفسي يف العمل :(2002اهلامشي لوكيا)
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