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Abstract:  

 This quantitative study discusses psychological coping strategies 

with the Corona pandemic among employees of the government and 
private sectors in the Sultanate of Oman. The problem lies in the 

employees' return to work in their workplaces in light of the outbreak 

of the Covid-19 pandemic, according to the decision of the Supreme 

Committee in the Sultanate, and the psychological conditions that 

may result from this decision among the employees. The study aimed 
to discuss how often employees use psychological coping strategies 

in the work environment, in addition to diagnosing differences in the 

employees' use of psychological coping strategies in light of some 

demographic variables. The researchers used the quantitative 

descriptive approach to collect information using a questionnaire 

that consisted of (24) statements on (4) aspects: confrontation and 
problem solving, avoidance and escape, the religious dimension, and 

support. The study tool was applied to a sample of (584) employees 

from the government and private sectors, and they were chosen by a 

simple random method. The study found that the degree to which 

employees use psychological coping strategies with the pandemic is 
very large, arranged in succession: the religious dimension, 

confrontation and problem solving, and support appeared to a large 

extent, while avoidance and escape was medium. The results also 

indicated that there are statistically significant differences due to the 

variable of the work sector in the dimension of support, in favor of 

the private sector, while showing that there were no statistically 
significant differences among the study sample in the degree of their 

use of psychological coping strategies due to the variables of gender 

and marital status. The study concluded with several 

recommendations, most notably: the need to develop a psychological 

counseling program aimed at training employees to deal with the 
Corona virus in accordance with the psychological coping strategies, 

and the need to raise job safety in the work environment for workers 

in the private sector. 
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ي 
ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
اتيجيات التكيف النفسي مع جائحة كورونا لدى موظفن استر

مان
ُ
 سلطنة ع

 

 3 هناء الصائغية

 4 سعادة الظفرية

 
 الملخص

 
ْ
ي ناقشت

اتيجيات التكيف النفسي مع جائحة كورونا لدى موظف  هذه الدراسة الكمية استر
ة  ي عودة الموظفي   إىل مباشر

 
مان. تكمن المشكلة ف

ُ
 الحكومي والخاص بسلطنة ع

القطاعي  
ي وباء )كوفيد 

ي ظل تفسر
 
ي مواقع عملهم ف

 
ي 19أعمالهم ف

 
 لقرار اللجنة العليا ف

ً
(، وفقا

. هدفت الدراسة السلطنة، وما قد يصاحب هذا  القرار من حاالت نفسية لدى الموظفي  
اتيجيات التكيف   الحكومي والخاص الستر

إىل مناقشة درجة استخدام موظفو القطاعي  
ي درجة استخدام 

 
ي بيئة العمل، إضافة إىل تشخيص الفروق ف

 
النفسي مع جائحة كورونا ف

ات ي ضوء بعض المتغت 
 
اتيجيات التكيف النفسي ف الديمغرافية.  الموظفي   الستر

ي الكمي لجمع المعلومات باستخدام استبانة تكونت 
استخدمت الباحثتان المنهج الوصف 

: المواجهة وحل المشكالت، التجنب والهروب، 4( عبارة موزعة عىل )24من ) ( أبعاد هي
ا الدعم والمساندة. تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة مكونه من ) ، وأخت  ي

( 584البعد الدين 
 
ً
 الحكومي والخاص، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية  موظفا

ي القطاعي  
من موظف 

اتيجيات التكيف  البسيطة. توصلت الدراسة إىل أن درجة استخدام الموظفي   الستر
 ، ي
: البعد الدين  ة جدا مرتبة عىل التواىلي النفسي مع جائحة كورونا جاءت بدرجة كبت 

ي التجنب والمواجهة وحل المشكالت، والدعم والمساند
 
ة، أما ف ة ظهرت بدرجة كبت 

والهروب فقد ظهرت بدرجة متوسطة. كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة 
ي ُبعد الدعم والمساندة لصالح القطاع الخاص. بينما 

 
إحصائية تعزى لمتغت  قطاع العمل ف

ي درجة است
 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة، ف

ْ
خدامهم أظهرت

ي الجنس والحالة االجتماعية. وختمت الدراسة  اتيجيات التكيف النفسي تعزى لمتغت  استر
، يهدف إىل تدريب الموظفي    ورة وضع برنامج ارشادي نفسي بتوصيات عدة أبرزها: ض 
ورة رفع سقف  ، ض  اتيجيات التكيف النفسي  الستر

ً
وس كورونا وفقا عىل التعامل مع فت 

ي بي
 
ي ف

ي القطاع الخاصاألمان الوظيف 
 
 .ئة العمل للعاملي   ف

وس كورونا: الكلمات المفتاحية ، فت  اتيجيات، التكيف النفسي  .الموظفون، االستر
 

 

 : المقدمة
ي يلجأ إليها الفرد لمواجهة المواقف المختلفة 

اتيجيات التكيف النفسي أحد أهم األساليب المعرفية والسلوكية النر تعد استر
( أن ردود األفعال تجاه المواقف واألحداث تختلف من فرد آلخر، وذلك 2013وأحداث الحياة الضاغطة. ويرى البسطامي )

حيطة بالفرد، ومدى امتالك الفرد للقدرات والمهارات الالزمة للتعامل مع مجريات تبعا للعوامل الشخصية والديمغرافية الم
ي التعامل والتعاطي مع المواقف الضاغطة، 

 
الحياة، باإلضافة إىل اختالف نمط الشخصية وتكوينها، وتباين قدرة األفراد ف

اتيجيات التكيف النفسي 2018وضاعات الحياة المختلفة. وترى ذوادي ) ؛ تعد عامال مهما من عوامل الصحة ( أن استر
اتيجيات من شأنها أن تعي   الفرد 

، كما أن هذه االستر ي تساعد الفرد عىل إعادة التوازن، وتحقيق التوافق النفسي
النفسية النر

ي التخلص من أحداث الحياة الضاغطة، والتكيف معها والتقليل من آثارها السلبية، باإلضافة إىل أنها تعتتر واحدة من 
 
ف

( أن من أهم 2016الطرق الرئيسية؛ للتكيف والتعايش السلمي مع األوبئة واألمراض النفسية والجسدية. ويذكر أبو العيش )
خاء والتأمل، التمارين الرياضية،  : المواجهة، حل المشكالت، الدعم والمساندة، االستر اتيجيات التكيف النفسي طرق استر

ي للذات، والهروب والتجن اتيجيات التكيف النفسي ارتباطا وثيقا باألحداث الضاغطة، الحديث اإليجابر ب. وترتبط استر

                                                           
saadh.dafry@moe.om ،  التربية والتعليم، سلطنة عمانوزارة ،  د. 

3
  

hanaa.alsaighi@moe.om  .وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان،  د  ،
4
  

mailto:saadh.dafry@moe.om


Rimak Journal, Volume 3, Issue 6  284 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
p. 282-290 

ت حول العالم، مع  ي انتشر
ي العديد من األوبئة النر

ي تجتاح العالم؛ وقد شهد العقد الماض 
وباألمراض النفسية والجسدية النر

وس كورونا أحد هذه ا ي اجتاحت العالم بأشه، اختالف أسبابها، وأعراضها، ومستوى حدتها وخطورتها. ويعد فت 
ألوبئة النر

ي التعامل معه 
 
وصنف بأنه جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية، ودعت إىل رفع أقىص درجات الحيطة والحذر ف

وس، وشعة https://www.jhah.comوالحد من انتشاره. )  لشعة انتشار الفت 
ً
تحوله وتطوره، وظهور سالالت (.  ونظرا

ي 
 
، قامت معظم دول العالم باتخاذ إجراءات مشددة ف وس األصىلي  خطورة من الفت 

جديدة كانت األشع انتشارا واألكتر
وس أو الحد من  ي محاولة منها للقضاء عىل الفت 

 
ام بتلك اإلجراءات، ف التعامل معه، ودعت جميع الدول رعاياها إىل االلتر 

، وتقليص عدد انتشاره. وتمثل ي والكىلي
ي غلق الحدود والمطارات، وفرض حظر التجول الجزب 

 
ت معظم هذه اإلجراءات ف

وس، ولكنها بالمقابل   ها من اإلجراءات المشددة من أجل احتواء الفت  ي المؤسسات الحكومية والخاصة، وغت 
 
الموظفي   ف

ي الجانب التجاري واالقتصادي، ولع
 
ي تكبدتها الدول؛ أدت إىل كبدت الدول الكثت  من الخسائر ف

ل الخسائر االقتصادية النر
ي إشارة منها للتعايش مع الواقع، والعودة إىل الحياة التدريجية، 

 
تراجع الكثت  من الحكومات عن معظم اإلجراءات المشددة، ف

ازية ولعل أبرزها فتح الحدود والمطارات، وعودة الموظفي   إىل مزاولة أعمالهم من موقع عملهم مع أخذ كاف ة التدابت  االحتر
ي قد تمكن األفراد والمجتمعات  .(https://www.who.intوالوقائية )

ي أوائل البدائل النر
 
اتيجيات التكيف النفسي ف ي استر

وتأبر
وس. وتعد سلطنة  عمان واحدة من الدول من التعايش مع الوضع الراهن، والحد من األعراض النفسية المرتبطة بالفت 

ازية والمشددة حفاظا عىل  ي البالد، واتخذت كافة التدابت  االحتر
 
ي سعت إىل الحد من انتشار المرض ف

العربية والخليجية النر
 من اآلثار النفسية والجسدية عىل األفراد، وبعد قرار عودة الموظفي   إىل أعمالهم؛ كان البد من اتخاذ كافة 

ً
رعاياها، وتخفيفا

ي سنتها الجهات العليا بالدولة، وبالنظر إىل الموظفي   فإنه وبال شك يعانون الكثت  من التد
ازية، النر ابت  الوقائية، واالحتر

ي تعي   الموظف عىل 
وري البحث عن البدائل؛ النر الخوف، والقلق المرتبط بعودتهم إىل موقع أعمالهم، لذا كان من الض 

ي ظل ه
 
ي بيئة العمل ف

 
ذه األوضاع  العالمية الغت  مسبوقة، مع ضمان راحة الموظف النفسية وسالمة التكيف والتعايش ف

وس كورونا المستجد )كوفيد_  (؛ وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة يعانون 19صحته الجسدية. منذ بدء جائحة فت 
 عىل

ً
اٍر اقتصاديٍة جسيمة، تكبدتها المؤسسات واألفراد عىل حٍد سواء، ولذلك كان الزما  جميع المؤسسات الحكومية من أض 

ورة حماية الموظفي    ي ظل هذه الجائحة، مع ض 
 
اتيجية متكاملة للعمل، تضمن إنتاجية عالية ف والخاصة؛ من تفعيل استر

ازية  ي بادرت إىل اتخاذ كافة اإلجراءات االحتر
وضمان سالمتهم، وهذا ما سعت له دول العالم أجمع، ومنها سلطنة عمان، النر

ي مقرات أعمالهم بنسبة )والوقائية لعو 
 
(%، إىل رفع نسبة 50دة الموظفي   إىل أماكن العمل، فمن تقليص عدد الموظفي   ف

(%، وذلك حسب قرار اللجنة العليا بالسلطنة، كان البد من إيجاد 30(%، إىل تقليصها مجددا بنسبة )70الحضور بمعدل )
ي بيئة أعمالهم، وخصوص

 
امن مع آلية تضمن سالمة األفراد النفسية ف ، والوسواس القهري، المتر  ي ظل تزايد التوتر النفسي

 
ا ف

ي يتعرض فيها الموظف للمواقف الضاغطة، والمؤثرات 
ات النفسية؛ النر ة من أشد الفتر وس، وتعد هذه الفتر انتشار الفت 

ي الحد من انتشار جائحة كورونا 
 
ي بيئة العمل. ومواكبة لجهود حكومة سلطنة عمان ف

 
المستجد،  النفسية الشديدة ف

اتيجيات التكيف   للحياة؛ فقد ارتأت الباحثات تسليط الضوء عىل "استر
ً
ورة التعايش مع الواقع استمرارا وتوجيهها بض 

ي تسلط 
 
ز أهمية الموضوع ف ات الديمغرافية". وتتر ي ضوء بعض المتغت 

 
 الحكومي والخاص ف

ي القطاعي  
النفسي لدى موظف 

اتيجيات التكيف ا وس كورونا )كوفيدالضوء عىل أبرز استر ي المؤسسات 19-لنفسي مع فت 
 
( المستخدمة من قبل الموظفي   ف

ي بيئة عملهم، مع 
 
ي التكيف والتعايش مع الواقع ف

 
ي من المؤمل أن تساعدهم ف

ي سلطنة عمان، والنر
 
الحكومية والخاصة ف

حات وتوصيات ألصحاب ازية، وتقديم مقتر ي االعتبار اإلجراءات الوقائية واالحتر
 
ي المؤسسات الحكومية  األخذ ف

 
القرار ف

، وترشدهم إىل سن قواني   وإجراءات مناسبة تساعد  اتيجيات التكيف النفسي والخاصة، تمكنهم من الوقوف عىل استر
، وتهيئهم عىل تخطي أي أزمة مماثلة لها.  ي ي بيئة العمل بشكل إيجابر

 
وس كورونا ف  الموظفي   من التكيف مع فت 

ي سلطنة 1ا اإلشكاليات التالية: ولإلحاطة بموضوع البحث طرحن 
 
 الحكومي والخاص ف

ي القطاعي  
. ما درجة استخدام موظف 

وس كورونا المستجد )كوفيد اتيجيات التكيف النفسي مع جائحة فت   (؟19-عمان الستر

ي القطاع الحكومي α≤0.05. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2 
( بي   درجة استخدام موظف 

وس كورونا المستجد )كوفيدوا اتيجيات التكيف النفسي مع جائحة فت  ات )الجنس، 19-لخاص الستر ي تعزى لمتغت 
( والنر

 العمر، الحالة االجتماعية، قطاع العمل(؟ 

ي التحليىلي من أجل تحقيق أهدافها، ألنه يتناسب مع الدراسة ويتيح هذا 
ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية اتبعنا المنهج الوصف 

. الم
ً
 دقيقا

ً
 نهج للباحث إمكانية البحث والدراسة المتعمقة، لوصف الظاهرة الحالية وصفا

 
اتيجيات التكيف  المبحث األول: استر

اتيجيات التكيف النفسي   المطلب األول: تعريف استر

ي التحكم 2019يعرف ساعد )
 
اتيجيات التكيف النفسي عىل أنها: جهود الفرد السلوكية والمعرفية والغت  اعتيادية ف ( استر

ي المحيط، 
 
ي المطالب الداخلية والخارجية، ومواجهة الضاعات الناتجة عن هذه المطالب، نتيجة تفاعل الفرد ف

 
ف

https://www.jhah.com/
https://www.who.int/
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التكيفية. ويمكن تعريفها أيضا عىل أنها مجموعة من األساليب  وعادة ما تتجاوز هذه المطالب طاقات وقدرات الفرد 
ي مواجهة الموقف الضاغط، من اجل تخفيف حدة 

 
ي يستخدمها الفرد ف

والطرق والنشاطات المعرفية والسلوكية النر
 (. 2016التوتر والقلق الناتج عن المشكلة أو الموقف الضاغط )أبو العيش، 

ي موقف ضاغط  وترى الباحثتان أن أساليب التكيف
 
اتيجيات، ينتهجها الفرد للتكيف ف النفسي ما هي إال طرق واستر

ي مواقف مشابهة من 
 
ي مرَّ بها، ف

اته السابقة النر ومشحون بالتوتر والقلق، ويستخدم الفرد فيها مهاراته التكيفية، وختر
ر، بناًء عىل قدراته التكيفية؛ الضغط والتوتر والقلق، وقد تختلف طرق التكيف ومستوياتها ونتائجها من فرد إىل أخ

ي التعاطي والتعامل مع ضغوطات الحياة، واألمراض النفسية والجسدية. 
 
 ومهاراته ف

اتيجيات التكيف النفسي  : أساليب واستر ي
ن
  المطلب الثان

ي مدى قدرة الفرد 
 
اتيجيات ف اتيجيات وأساليب التكيف مع المواقف الضاغطة، وتتمثل تلك الطرق واالستر  تتعدد استر

ي ركز عليها البحث 
اتيجيات، والنر ي الموقف الضاغط، وسنقتض هنا عىل ذكر خمس استر

 
عىل استيعابها واستخدامها ف

اتيجية البعد  اتيجية الهروب والتجنب، استر اتيجية حل المشكالت، استر اتيجية المواجهة، واستر : )استر ، وهي الحاىلي
اتيجية الدعم والمساندة(.  ، واستر ي

 الدين 

: استر 
ا
 اتيجية المواجهةأوًل

ي المواقف الضاغطة، ويمكن تعريفها عىل أنها: قدرة الفرد عىل  
 
اتيجيات التكيف ف تعد المواجهة من أهم طرق واستر

ي ظروف غامضة وصعبة نسبيا، وتشمل مجموعة من جهود الفرد التكيفية السلوكية والمعرفية لمواجهة 
 
التكيف ف

ي ظل ظروف غت  اعتيادية،  
 
كما تعتمد تلك الجهود عىل شدة الموقف والموارد البيئة والشخصية الموقف الضاغط ف

(. وتختلف طريقة المواجهة للموقف الضاغط من فرد إىل أخر، وذلك تبعا الختالف سمات الفرد 2019للفرد )ساعد، 
ي التعاطي والتعامل مع األحداث الضاغطة من جهة، ونوع الموقف الضاغط، وا

 
ي الشخصية، وقدرته ومهاراته ف

لبيئة النر
 ،  (.2016يعيش فيها الفرد من جهة أخرى )العازمي

اتيجية حل المشكالت  ثانًيا: استر

 شيعا، وفق إجراءات معينة. ويعرف أبو 
ً
 وحال

ً
تعرف المشكلة عىل أنها: موقف صعب يواجه الفرد، يتطلب منه تدخال

اتيجية حل المشكلة عىل مجموعة من المهارات والقدرا2016العيش ) ي يستخدمها ( استر
ت السلوكية والمعرفية، النر

 الفرد لحل المشكلة بعد التفكت  المتعمق فيها. 

اتيجية الهروب والتجنب ا: استر
ً
 ثالث

ي يستخدمها الفرد، عندما ال يمتلك المهارة الالزمة لمواجهة الموقف 
اتيجيات النر اتيجية أحد االستر تعد هذه االستر
ي أغلب الضاغط، ومن ثم يقرر تجاهل ذلك الموقف

 
 ف
ً
ه أي اهتمام، وعادة ما يكون ذلك التجاهل سلبيا ، وال يعت 

يفة وآخرون،   (. 2011األحيان )بن سكت 

ي 
اتيجية البعد الدينن : استر

ً
 رابعا

ي والنفسي والجسدي، عند مروره بموقف ضاغط ربما 
ي تعيد للفرد االتزان الذهن 

ي أحد أهم العوامل النر
يعد العامل الدين 
، يتجاوز قدراته ا ، عىل أنها: حالة من التدين المطلق 2013لتكيفية )البسطامي ي

اتيجية البعد الدين  (. وتعرف استر
، والشعور بالطمأنينة والراحة النفسية )ذوادي،  ، من أجل ضبط النفس، وإعادة التوازن االنفعاىلي

ه
والرجوع إىل اّلل

2018 .) 

: الدعم والمساندة
ً
 خامسا

اتي2016يعرف أبو العيش ) جية الدعم والمساندة عىل أنها: القدرة عىل الحصول عىل الدعم والمساندة، وإعادة ( استر
اتيجيات  اتيجية من أهم استر الطمأنينة للفرد، سواء كان من قبل األشة أو األصدقاء أو مؤسسة العمل. وتعد هذه االستر

ي 
 
ي يحط  فيها الفرد باهتمام من قبل األخرين، سواء ف

، والنر ي مؤسسة العمل. الدعم االجتماعي
 
 األشة أو ف

اتيجيات التكيف؛ وإن تعددت أشكالها وطرقها، فهي حاجة ملحة؛ يجب عىل الفرد أن يتقنها،  وترى الباحثتان أن استر
ي سماتهم وقدراتهم التكيفية عىل مواجهة الضغوط أو التكيف معها، فأنه البد للفرد أن يتقن 

 
ورغم اختالف األفراد ف
اتيجيات وخ ي التعامل مع هذه االستر

 
وس كورونا، واإلجراءات المتبعة من قبل دول ف ي ظل انتشار جائحة فت 

 
صوصا ف

وس للحد من انتشاره.   الفت 

 
وس كورونا المستجد )كوفيد : جائحة فت  ي

ن
 (19-المبحث الثان

ي نهائيات العام 
 
وس كورونا والذي بدأ انتشاره ألول مرة من مدينة وهان  2019شهد العالم ف الصينية، ثم انتشار فت 

ي معظم دول العالم؛ بداية من الصي   وأمريكا مرورا بدول أوربا، إىل أن 2020انتشر عىل نطاق واسع مع بداية العام )
 
(، ف

وس بعدها إىل وباء عالمي يجتاح دول العالم  ، ليتحول الفت  ي وصل إىل الدولة العربية، ومنها إىل دول الخليج العربر
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، والذي قد يفتك بحياة البشر  أجمع. وتكمن خطورة هذا النوع ي أنها تسبب عدوى الجهاز التنفسي
 
وسات ف من الفت 

 .(https://www.bbc.comنظرا لضعف الجهاز التنفسي عن المقاومة )

ي تسبب 
وسات، النر وس كورونا عىل أنه: ساللة واسعة من الفت  ي وتعرف منظمة الصحة العالمية فت 

 
المرض لإلنسان ف
د الشديدة إىل الحم وبعض االلتهابات الرئوية.  ، مسببة له أعراضا مختلفة من نزالت التر الجهاز التنفسي

(https://www.who.int) 

وس كورنا  المطلب األول: أعراض فت 

ي الحلق وارتفاع
 
ي درجة الحرارة، والشعور بالتعب والخمول، ومجموعة من  تتعدد األعراض بي   سعال جاف والتهاب ف

 
ف

ي الصدر، وقد يصاحبه إسهال 
 
ي التنفس وألم أو ضغط ف

 
ي المفاصل، وكذلك أيضا صعوبة أو ضيق ف

 
األآلم واألوجاع ف

ي القدرة عىل الكالم أو 
 
ي بعض الحاالت قد يصل إىل طفح جلدي أو فقدان ف

 
وصداع وفقدان لحاسة التذوق والشم، وف

 (https://bawabaa.org/newsالحركة. ويجب اإلشارة هنا إىل أن هذه األعراض غت  ثابته ومختلفة من فرد ألخر. )

وس : طرق الوقاية من اإلصابة بالفت  ي
ن
 المطلب الثان

ي ع 
 
وس ف ي الحماية أو الوقاية من الفت 

 
 وبشكل متكرر، وتتمثل السبل األكتر فّعالية ف

ً
دة أمور منها: تنظيف اليدين جيدا

ي 
، باإلضافة إىل تغطية الفم عند السعال بثن  ي وتجنب لمس العيني   والفم واألنف والحرص عىل ارتداء الكمام الطنر

، والمحافظة عىل مسافة متر واحد عىل األقل بي   األفراد  ي
ر
المرفق أو بمنديل ورف

(https://www.skynewsarabia.com) 

 
 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

اتيجيات مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى القابالت 2018دراسة أسماء ذوادي ) ( بعنوان "استر
ي مدينة المسيلة بالجزائر". هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بي   

 
اتيجيات مواجهة الضغط النفسي والتوجه ف استر

اتيجيات مواجهة الضغط النفسي األكتر استخداما لدى القابالت،  نحو الحياة لدى القابالت، وكذلك التعرف عىل استر
ي االرتباطي باستخدام االستبانة، وتكونت الدراسة من )

ي 50استخدمت الباحثة المنهج الوصف 
 
( من القابالت العامالت ف

يات التوليد، تم اختيارهن بالطريقة القصدية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها، توجد عالقة ارتباطية بي   مستشف
اتيجية المركزة عىل حل المشكالت؛ هي أكتر  اتيجيات مواجهة الضغط النفسي والتوجه نحو الحياة، وأن االستر استر

 لدى القا
ً
اتيجيات مواجهة الضغط النفسي استخداما  بالت. استر

ي المرض  2017دراسة آنا مرسيدس )
 
اتيجيات التأقلم ف (، بعنوان خصائص األلم والجوانب النفسية نوعية الحياة واستر

اتيجيات التأقلم وخصائص  ي أمدينة كولومبيا، هدفت الدراسة إىل: تحديد استر
 
الذين يعانون من آالم الظهر المزمنة ف

ي ذلك الجوانب النفسية ونوعية
 
ي تقدم 50الحياة. شملت العينة ) األلم بما ف

( مريض من المؤسسات الصحية النر
، وتوصلت النتائج إىل أن  ي

ي كولمبيا. واستخدمت الباحثة المنهج الوصف 
 
ي مدينة سينسيليجو ف

 
خدمات العالج الطبيعي ف

تائج أن المرض  الذين تم اخضاعهم للتقييم يعانون من أالم متصلة بعنق الرحم وأسفل الظهر، كما توصلت الن
اتيجيات المواجهة األكتر استخداًما لدى المرض  هي الصالة واألمل، وكان أقلها استخداًما هو الكارثة.   استر

اتيجيات المواجهة والمساعدة 2016دراسة إيلينا كورباليجا وآخرون ) )بعنوان: "العالقة بي   الضغوط النفسية واستر
اتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية، استخدم الباحثون النفسية المهنية". هدفت الدراسة إىل التعرف عىل  استر
، وتكونت عينة البحث من ) ي التحليىلي

( امرأة من طبقات مختلفة اجتماعيا واقتصاديا. وتوصلت 2206المنهج الوصف 
ذات بي   الدراسة إىل أن: معظم األفراد يعانون من ضغوط نفسية تراوحت بي   المتوسط إىل المرتفع، وأنه توجد عالقة 

اتيجيات التعامل معها، كما كشفت الدراسة أن لدى بعض البشر القدرة للتغلب عىل الضيق  الضغوط النفسية واستر
اتيجيات المواجهة.   بدون مساعدة مهنية، وأن المساعدة المهنية قد ترتبط بعوامل أخرى غت  استر

اتيجيات المواجهة ( بعنوان: التنبؤ بالرعاية النفسية ع2017دراسة فاطمة كيشافارز ) ىل أساس اآلليات الدفاعية واستر
ية، هدفت الدراسة إىل التنبؤ بالراحة النفسية وفق اآلليات  وس نقص المناعة البشر لدى األشخاص المصابي   بفت 
ية. استخدمت الدراسة المنهج  وس نقص المناعة البشر اتيجيات المواجهة لدى األشخاص المصابي   بفت  الدفاعية، واستر

، وشملت عينة الدراسة )الوص ي االرتباطي
وس نقص 100ف  ( شخص من األشخاص الذين تم تشخيصهم باإلصابة بفت 

از للعلوم الطبية، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة.  ي جامعة شت 
 
ي مركز اإلرشاد النفسي ف

 
ية ف المناعة البشر

ي تركز وتوصلت النتائج إىل أنه توجد عالقة إيجابية وذات داللة إ
اتيجيات المواجهة النر حصائية بي   الراحة النفسية واستر

ي تركز عىل المشكلة وتجنبها 
اتيجيات التأقلم النر عىل المشكلة وأسلوب الدفاع المتطور، كما توصلت الدراسة إىل أن استر

 .  لها القدرة التنبؤية بمدى للرعاية النفسية لدى هؤالء المرض 

 
 

https://www.bbc.com/
https://www.who.int/
https://bawabaa.org/news
https://www.skynewsarabia.com/
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 نتائج الدراسة

وس كورونا ضمن درجة االستخدام * أوضحت النتا اتيجيات التكيف مع فت  ئج أن درجة استخدام عينة الدراسة الستر
( ي بي   ة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابر ة جدا والكبت  ). 3.32( و)4.40الكبت  ( 88( و). 53( وانحراف معياري بي  
ي بدرجة استخدام

اتيجية البعد الدين  ي المرتبة االوىل استر
 
)  حيث جاء ف ي ة جدا  وبمتوسط حسابر ي المرتبة 4.40كبت 

 
(  وف

( ي ة جدا وبمتوسط حسابر اتيجية المواجهة وحل المشكالت وبدرجة استخدام كبت 
ي المرتبة الثالثة 4.24الثانية استر

 
( وف

( ي ة وبمتوسط حسابر اتيجية الدعم والمساندة بدرجة استخدام كبت 
ة جاءت 4.09استر ي المرتبة الرابعة واألخت 

 
( وف

)استر  ي ( وبالنسبة للمجموع الكىلي كانت درجة 3.32اتيجية الهروب والتجنب بدرجة استخدام متوسطة وبمتوسط حسابر
ي ) ة حيث بلغ المتوسط الحسابر اتيجيات كبت 

 (1(. وذلك ما يوضحه جدول )4.09استخدام عينة الدراسة لالستر

اتيجيات التكيف مرتبة تنازليا حسب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخ1الجدول ) دام الستر
ي   المتوسط الحسابر

اتيجيات التكيف م ي  استر  درجة االستخدام االنحراف المعياري المتوسط الحسابر

ي  1
ة جدا 53. 4.40 البعد الدين   كبت 

المواجهة وحل  2
 المشكالت

4.24 .41 

ة جدا  كبت 

ة 70. 4.09 الدعم والمساندة 3  كبت 

 متوسطة 88. 3.32 والتجنبالهروب  4

ة 39. 4.09 المجموع الكىلي   كبت 

 

( أن النتائج توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام عينة الدراسة 2* ويوضح جدول )
اتيجيات التكيف حيث كان مستوى الداللة   لمتغت  النوع لجميع استر

ً
اتيجيات التكيف مع جائحة كورونا تبعا أكتر الستر

 (.0,05من )

لدرجة استخدام عينة الدراسة  T-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 2الجدول رقم )
 لمتغت  النوع

ً
وس كورونا المستجد تبعا اتيجيات التكيف مع فت   الستر

المتوسط  العدد النوع المحاور
ي   الحسابر

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

المواجهة وحل 
 المشكالت

 غت  داله 0,433 0,784 555 45. 4.25 322 ذكور

 36. 4.22 235 اناث

 غت  داله 0,334 0,967 555 91. 3.29 322 ذكور الهروب والتجنب

 84. 3.37 235 اناث

ي 
 غت  داله 0,863 0,172 555 51. 4.40 322 ذكور البعد الدين 

 55. 4.40 235 اناث

 غت  داله 0,948 0,065 555 74. 4.09 322 ذكور الدعم والمساندة

 64. 4.09 235 اناث

 83. 3.56 235 اناث

 (α ≤0.05*داله عن مستوى )

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة لدرجة استخدام عينة  * وتوصلت النتائج أيضا إىل
 لمتغت  الحالة االجتماعية حيث كان مستوى الداللة أكتر من )

ً
اتيجيات التكيف مع جائحة كورونا تبعا (. 0,05الستر

 (.3ويتضح ذلك من خالل جدوب رقم )

لدرجة استخدام عينة الدراسة  T-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 3الجدول رقم )
 لمتغت  الحالة االجتماعية. 

ً
وس كورونا المستجد تبعا اتيجيات التكيف مع فت   الستر

الحالة  المحاور
 االجتماعية

المتوسط  العدد
ي   الحسابر

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

المواجهة وحل 
 المشكالت

وج  غت  داله 0,658 0,443 555 42. 4.24 441 متر 

 40. 4.26 116 أعزب

وج الهروب والتجنب  غت  داله 0,792 0,263 555 88. 3.32 441 متر 
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 91. 3.34 116 أعزب

ي 
وج البعد الدين   غت  داله 0,806 0,246 555 52. 4.40 441 متر 

 57. 4.39 116 أعزب

وج الدعم والمساندة  غت  داله 0,525 0,636 555 68. 4.08 441 متر 

 76. 4.12 116 أعزب

 81. 3.47 116 أعزب

 

( أن النتائج توصلت إىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة لدرجة استخدام عينة 4* وأشار جدول )
 لمتغت  قطاع العمل لجميع 

ً
وس كورونا تبعا اتيجيات التكيف مع فت  اتيجيات التكيف، حيث كان الدراسة الستر استر

اتيجية اقل 0,05مستوى الداللة أكتر من ) اتيجية الدعم والمساندة حيث كان مستوى الداللة لهذه االستر (، ماعدا استر
ي ان عينة الدراسة من 0,05من)

ي يتضح ان الفروق لصالح القطاع الخاص، وهذا يعن  ( ومن خالل المتوسط الحسابر
. القطاع الخاص أكتر استخد ي القطاع الحكومي

 
اتيجية الدعم والمساندة من العاملي   ف

 اما الستر

قطاع  المحاور
 العمل

المتوسط  العدد
ي   الحسابر

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 اتجاه الداللة

المواجهة وحل 
 المشكالت

 غت  داله 0,052 1,945 555 39. 4.22 401 حكومي 

 46. 4.30 156 خاص

 غت  داله 0,064 1,853 555 86. 3.28 401 حكومي  الهروب والتجنب

 92. 3.43 156 خاص

ي 
 غت  داله 0,169 1,377 555 53. 4.38 401 حكومي  البعد الدين 

 52. 4.45 156 خاص

لصالح  *0,006 2,787 555 69. 4.04 401 حكومي  الدعم والمساندة
القطاع 
 الخاص

 69. 4.22 156 خاص

 92. 3.43 156 خاص

لدرجة استخدام عينة الدراسة  T-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 4الجدول )
 قطاع العمر

ً
وس كورونا تبعا اتيجيات التكيف مع فت   الستر

اتيجيات التكيف  * وكشفت النتائج أيضا عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام عينة الدراسة الستر
اتيجيات التكيف حيث كان مستوى الداللة أكتر من )  لمتغت  العمر لجميع استر

ً
وس كورونا تبعا (، ماعدا 0,05مع فت 

اتيجية الهروب والتجنب حيث كان مستوى الداللة ل اتيجية اقل من)استر  (. 0,05هذه االستر

وس كورونا 5جدول ) اتيجيات التكيف مع فت  ( اختبار تحليل التباين االحادي لدرجة استخدام عينة الدراسة الستر
 لمتغت  العمر

ً
 المستجد تبعا

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحاور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

وحل المواجه 
 المشكالت

 432. 076. 2 152. بي   المجموعات
 

.650 
داخل  

 المجموعات

97.736 554 .176 

  556 97.888 المجموع الكىلي 

 4.338 3.377 2 6.753 بي   المجموعات الهروب والتجنب
 

.014* 
داخل  

 المجموعات

431.201 554 .778 

  556 437.954 المجموع الكىلي 

ي 
 1.759 500. 2 1.000 بي   المجموعات البعد الدين 

 
.173 

داخل  
 المجموعات

157.511 554 .284 

  556 158.511 المجموع الكىلي 

 505. 685. 337. 2 674. بي   المجموعات الدعم والمساندة
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داخل 
 المجموعات

272.440 554 .492   

  556 273.113 المجموع الكىلي 

  556 376.749 المجموع الكىلي 

 

اتيجية الهروب والتجنب كانت بي   عينة الدراسة  * كما تظهر النتائج أن الفروق االحصائية بالنسبة لمتغت  العمر الستر
( من جهة وبي   العمر) 41للعمر من )

( من جهة أخرى، ومن خالل المتوسطات الحسابية 40-31( و)30-20سنه فأكتر
ي ذلك ان عينة الدراسة لمستوى العمر األعىل أكتر 41)يتضح ان الفروق لصالح العينة للعمر من 

(، وقد يعن  سنه فأكتر
اتيجية الهروب والتجنب من مستويات االعمار األخرى.   استخداما الستر

اتيجية الهروب والتجنب  LSD( اختبار 6جدول رقم )  للمقارنات البعدية لمتغت  العمر الستر

المتوسط  مستوى العمر المحاور
ي   الحسابر

سنه  41 31-40 20-30
 فأكتر 

الهروب 
 والتجنب

20-30 3.38 - - 0,037* 

31-40 3.40 - - 0,005* 

 - 0,005 *0,037 3.16 سنه فأكتر 41 

 α≤ 0.05*داله عند مستوى

 

 التوصيات

 وقد ختمت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: 

، يهدف إىل تزويد الموظفي   بالتقنيات  ● ورة وضع برنامج ارشادي نفسي وس  ض  ي التعامل مع أخطار جائحة فت 
 
الالزمة ف

. 19كورونا المستجد )كوفيد_  اتيجيات التكيف النفسي  الستر
ً
 ( وفقا

ي القطاع الخاص، وتقديم الدعم والمساندة لهم من قبل المسؤولي    ●
 
ي بيئة العمل للعاملي   ف

 
ي ف

زيادة سقف األمان الوظيف 
ي المؤسسة.  

 
 ف

ورة اشباع الحاجات الدينية لدى ا ● ، باإلضافة إىل اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة واألخذ باألسباب ض  ي القطاعي  
 
لموظفي   ف

 لهم. 
ً
ي بيئة العمل لتكون أكتر أمانا

 
 ف

ي التعايش مع الواقع  ●
 
ي تخفيف ف

 
اتيجيات التكيف؛ لما لها من تأثت  قوي ف تشجيع الموظفي   لتطبيق جميع أبعاد استر

 واستمرا الحياة. 

 

 صادرقائمة المراجع والم

: المراجع والمصادر العربية: 
ا
 أوًل

ات: دراسة 2016أبو العيش، هيا سليمان ) اتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية وعالقتها ببعض المتغت  (. "استر
ي جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية". المجلة 

 
ية ف ميدانية عىل عينة من طالبات السنة التحضت 

: جامعة حائل، السعودية،  العربية لضمان جودة التعليم  .107_  83(: 8) 26الجامعي

ي أنيس )
، سالم راض  اتيجيات التكيف للضغوط النفسية لدى آباء األطفال ذوي 2013البسطامي (. مستوى إدارة استر

ي محافظة نابلس. )رسالة ماجستت  غت  منشورة(. جامعة النجاح 
 
االحتياجات الخاصة وأمهاتهم ف

. الوطنية، كلية الدراسا  ت العليا، نابلس. فلسطي  

يفه، مريم، وغزال، نعيمة ) اتيجيات التكيف مع مواقف الحياة الضاغطة المستخدمة من طرف 2011بن سكت  (. استر
ي العمل. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية: الجزائر: 

 
 الدوىلي حول المعاناة ف

 .55-44: 3المعلم. الملتفر

اتيجيات2018ذوادي، أسماء ) مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى القابالت. )رسالة  (. استر
 ماجستت  غت  منشورة(. جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر. 

اتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرض  المصابي   بأمراض 2019ساعد، شفيق ) (. مصدر الضبط الصحي واستر
سيكوسوماتية. )رسالة دكتوراه غت  منشورة(. جامعة محمد خيض  بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية، الجزائر. 

، عائشة ديحان قصاب ) اتيجيات المواجهة وعالقتها بالقلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى 2016العازمي (. استر
ب  .574-531(: 35) 169ية: جامعة األزهر: طالب المرحلة الثانوية بالكويت. مجلة كلية التر
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نت ا: مواقع األنتر
ً
 ثالث

وس كورونا المستجد كوفيد ي مقال بعنوان " فت   أرامكو الطنر
جاع المقال بتاري      "، تم استر 19-مركز جونز هوبكت  

ي   6/5/2020
وب   ((https://www.jhah.comم من الموقع االلكتر

ي تاري      
 
ه ف " تم نشر ي

ي العقد الماض 
 
ي سكاي نيوز، تم 2014إبريل  28مقال بعنوان " أخطر خمسة أوبئة عرفها العالم ف

 
، ف

جاع المقال بتاري       ي )م من عىل الموق4/5/2020استر
وب   (https://www.bbc.comع اإللكتر

وس كورونا المستجد ) من عىل الموقع  5/7/2020(، تم الدخول بتاري      CoV-2019موقع منظمة الصحة العالمية، فت 
ي 
وب   (https://www.who.intااللكتر

ي سلطنة عمان،   
 
وس كورونا" وزارة الصحة ف البوابة اإلعالمية، عنوان المقال " كيف تفرق بي   اإلنفلونزا التقليدية وفت 

ي  7/2020/ 8 بتاري      األربعاء يوم الدخول تم
وب  الساعة الثانية ظهرا عىل الموقع اإللكتر

https://bawabaa.org/news).) 

وس   ي تاري      مقال بعنوان " نبذه عن فت 
 
ه ف ي سكاي نيوز، تم الدخول بتاري      2020يونيو 5كورونا " ، ، تم نشر

 
، ف

ي )9/7/2020
وب   (https://www.skynewsarabia.comم من عىل الموقع اإللكتر
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