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Abstract:  

 This quantitative study discussed the level of anxiety and its relation 

to psychological coping strategies with Corona pandemic for 

government and private sectors’ employees in the Sultanate. The 

problem lies in the employees' return to work in their workplaces in 

light of the outbreak of Covid-19 pandemic, according to the decision 

of the Supreme Committee in the Sultanate, and the anxiety that 
may result from this decision among the employees. The study aimed 

to reveal the level of anxiety caused by the emerging Covid-19 virus 

and its relation to psychological coping strategies for government and 

private sectors’ employees in the Sultanate. The study was applied to 

a sample of (584) employees chosen by a simple random method. To 
achieve the objectives of the study, the researchers used the 

descriptive analytical approach, through conducting a questionnaire 

as a study tool. The results showed that the level of anxiety among 

employees in both sectors was high. Moreover, the analysis revealed 

that the employees used coping strategies to control anxiety caused 

by the pandemic in different levels, varying between significant and 
medium. The extent of use of these strategies was respectively as 

follows: religious dimension, and confrontation and problem-solving 

strategies (significantly), help and support strategy (largely), and 

escape strategy (medium). The results also showed that there is a 

statistically positive correlation between anxiety and all coping 

strategies, except for the confrontation and problem-solving strategy. 

Key words: Anxiety, Coping Strategies, Emerging Covid-19 Virus, 

Government Sector, Private Sector. 
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وس كورونا المستجد )كوفيد اتيجيات التكيف 19-مستوى القلق الناتج عن فير ( وعالقته باسير
ي سلطنة عمانالنفسي لدى 

ن
ن الحكومي والخاص ف ي القطاعير

 موظفن

 
 3 هدى البوسعيدية

ية  4ليىل العير

 
 الملخص

اتيجيات التكيف النفسي إزاء   هذه الدراسة الكمية مستوى القلق وعالقته باستر
ْ
ناقشت

ي 
ن
مان. تكمن المشكلة ف

ُ
 الحكومي والخاص بسلطنة ع

ن ي القطاعي 
جائحة كورونا لدى موظفن

ن إىل ي وباء )كوفيد  عودة الموظفي 
ي ظل تفسر

ن
ي مواقع عملهم ف

ن
ة أعمالهم ف  19مباشر

ً
(، وفقا
ي السلطنة، وما قد يصاحب هذا القرار من القلق التوتر لدى 

ن
لقرار اللجنة العليا ف

وس كورونا  ؛ هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى القلق الناتج عن فت  ن الموظفي 
اتيجيات الت19المستجد )كوفيد  ن ( وعالقتها باستر ي القطاعي 

كيف النفسي لدي موظفن
ي سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

ن
( موظفا، تم 584الحكومي والخاص ف

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثات 
، وذلك باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أن  ي التحليلي

المنهج الوصفن
ن  ن كان مرتفعا. وأشارت النتائج أن الموظفي  ي القطاعي 

ن
ن ف مستوى القلق لدى الموظفي 

ن  وس بدرجة تفاوتت بي  اتيجيات التكيف للحد من القلق الناتج عن الفت  يستخدمون استر
 : اتيجيات مرتبة عل التواىلي

ة جدا والمتوسطة، وجاءت درجة استخدامهم لالستر الكبت 
 ، ي

اتيجيات البعد الدينن اتيجية استر ة جدا، استر والمواجهة وحل المشكالت وبدرجة كبت 
اتيجية الهروب وبدرجة متوسطة، كما أظهرت  ة، واستر الدعم والمساندة وبدرجة كبت 
اتيجيات  ن القلق وجميع استر  بي 

ً
النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة وداله احصائيا
اتيجية المواجهة وحل المشكالت  .التكيف ما عدا استر

وس كورونا المستجد كوفيد ): ات المفتاحيةالكلم اتيجيات التكيف، فت  (، 19القلق، استر
، القطاع الخاص  .القطاع الحكومي

 

 : المقدمة
ي تصيب األفراد، وتعطل المجتمعات، وتحد من مستوى إنتاجية الفرد 

يعد القلق أحد أبرز أمراض العرص النفسية النر
ي  والمؤسسات عل حٍد سواء. ويرى بعض علماء

ات النر النفس أن القلق يعتر عن تجربة انفعالية مؤلمة، ناتجة عن التغت 
ي األعضاء الداخلية للجسم، نتيجة الشعور بخطر ما؛ قد يكون معلوم أو مجهول المصدر )عماد، 

ن
تحدث بسبب التفاعل ف

ند الخوف من اإلصابة ببعض (. وللقلق أنواع عدة ولعل أبرزها ما ُيعرف بقلق المرض، وينتج هذا النوع من القلق ع2000
ي قد تصنف بأنها مؤشر لإلصابة بمرض خطت  

ي تؤثر عل الفرد نفسيا وجسديا، والنر
ة النر  .األمراض الخطت 

(www.mayoclinic.org) ي الوقت الذي يرى فيه البعض أن العرص الحديث هو عرص القلق لبعض األفراد وال
ن
مجتمعات وف

ت الجميع عل المكوث  ي كونها مفاجئة للعالم، أو ألنها أجتر
ن
بشكل عام، جاءت جائحة كورونا لتعمق هذا االعتقاد، سواء ف

ي بيوتهم، مما زاد عندهم قلق الحاضن وقلق المستقبل 
ن
(. والجدير بالذكر (https://www.skynewsarabia.comاإلجباري ف

ي نهائيات العام )أن 
ن
وس كورونا بدأ انتشاره من مدينة وهان الصينية ف (، وانتشر الحقا إىل جميع دول العالم 2019فت 

ازي قامت الكثت  من الدول بغلق الحدود والمطارات، وغلق  ي واحتر
ليصنف فيما بعد بأنه جائحة عالمية. وكإجراء وقائ 
ن إىل أعمالهم، مما أدى ذلك إىل تدهور الحالة االقتصادية الكثت  من األنشطة االقتصادية، وتقليل نسبة حضو  ر الموظفي 

ن إىل  ي البالد، وكنتيجة لذلك عمدت الكثت  من الدول إىل العودة التدريجية للحياة، وفتح كافة األنشطة، وعودة الموظفي 
ن
ف

، وقد سببت تلك العودة التدريجية الكثت  من التداعيات الن ي فسية للبشر مما زاد عندهم حدة مواقع أعمالهم بشكل تدريجر
ة، وتزامن ذلك مع  وا العمل خالل هذه الفتر ن الذين باشر التوتر والقلق. وقد زادت نسبة القلق بشكل أكتر عند الموظفي 
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وس وتحوله إىل سالالت  ن إىل أعمالهم بنسبة أكتر عن السابق، باإلضافة إىل شعة انتشار الفت  قرار عودة الموظفي 
 ون متحورة، ربما تك

ن عل ممارسة أعمالهم بشكل اعتيادي،  ي تساعد الموظفي 
 من الساللة األصلية. فكان البد من إيجاد البدائل النر

ً
أكتر فتكا

ن  ي قد تساعد الموظفي 
ي مقدمة تلك البدائل النر

ن
اتيجيات التكيف النفسي ف ي استر

، لذا تأئر والعودة إىل الحياة بشكل طبيعي
اتيجيات التكيف النفسي ارتباطا وثيقا باألحداث الضاغطة، وباألمراض عل خفض حدة القلق والتوتر لديهم . وترتبط استر

(. فيلجأ الفرد إىل استخدام مجموعة من األساليب 2000النفسية؛ كالخوف والتوتر والقلق عل وجه الخصوص )الطالب، 
إىل تخفيف حدة التوتر والقلق  والطرق والنشاطات المعرفية والسلوكية؛ من أجل مواجهة الموقف الضاغط، باإلضافة

ي التخفيف من اآلثار 2016الناتج عن المشكلة أو الموقف الضاغط )أبو العيش، 
ن
(.  وقد سعت معظم دول العالم ف

ي سعت إىل 
وس كورونا المستجد، وتعد سلطنة عمان من أوائل الدول النر النفسية والجسدية واالقتصادية المصاحبة لفت 

ازية والوقائية من أجل الحفاظ عل سالمة التقليل من تلك اآلثار  المصاحبة للجائحة، وذلك باتخاذها كافة التدابت  االحتر
ة، قد  ة العمل بشكل مباشر ن بعد قرار العودة إىل مباشر ن فيها، فالخوف والقلق المستمر لدى الموظفي  ن والمقيمي  المواطني 

وس،  من اإلصابة بالفت 
ً
 قهريا

ً
، ووسواسا

ً
 نفسيا

ً
لذا كان البد من إيجاد البدائل المريحة للموظف، لتضمن  يشكل ضغطا

 وسالمة صحته الجسدية وراحته النفسية.    ،الدولة استمرار إنتاجيته

ي بيئة العمل، السيما حينما تكون بيئة العمل غت  آمنة،  
ن
قد يتعرض الموظف إىل المواقف الضاغطة والمؤثرات الشديدة ف

، وتعد جائحة كورونا من أصعب 
ً
 وصحيا

ً
مما قد يصاب الموظف بالقلق المستمر، والتوتر الدائم الذي قد يؤثر عليه نفسيا

 
ً
 وانفعاليا

ً
ات وأشدها ضغطا نفسيا ة القلق، الفتر ة بفتر ي بيئة العمل، حنر أن البعض يطلق عل هذه الفتر

ن
ن ف عل الموظفي 

ي 
ن
ن ف ي ظل تصاعد اإلصابات والوفيات عل مستوى العالم أجمع، ويرجع البعض أسباب زيادة القلق لدى الموظفي 

ن
خاصة ف

ن من طرق مواجهة الجائحة، وطرق تكيفيهم مع المواقف ا ة؛ إىل تخوف الموظفي 
ي يتعرضون لها، هذه الفتر

لضاغطة النر
 من الباحثات بأهمية إلمام الموظف 

َ
اتيجيات المختلفة لكيفية التعامل مع هذه الجائحة. وإيمانا وكيفية استخدام االستر

، كان البد من تسليط  ، ليتمكن من تخطي هذه الجائحة عل الصعيد النفسي والشخصي اتيجيات التكيف النفسي باستر
وس كورونا المستجد )كوفيدالضوء عل " مستوى الق اتيجيات التكيف النفسي لدى 19-لق الناتج عن فت  ( وعالقته باستر

ي سلطنة عمان. 
ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
 موظفن

 أسئلة البحث
وس كورونا المستجد )كوفيد .1 ي سلطنة 19-ما مستوى القلق الناتج عن فت 

ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
( لدى موظفن

 عمان؟ 
ي سلطنة عمان؟ما أكتر  .2

ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
 لدى موظفن

ً
اتيجيات التكيف النفسي استخداما  استر

وس كورونا )كوفيد .3 ن مستوى القلق الناتج عن فت  اتيجيات التكيف 19-هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي  ( واستر
ي سلطنة عما

ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
 ن؟ النفسي األكتر استخداما لدى موظفن

 أهمية البحث
ي سلطنة عمان، ومحاولة إيجاد بدائل للحد من 1

ن
ن ف وس كورونا لدى الموظفي  . الوقوف عل مستوى القلق الناتج عن فت 

 مستوى القلق لديهم والتعايش مع الواقع بإيجابية وحذر. 
ن من الت2 ي تساعد الموظفي 

اتيجيات التكيف النفسي النر ي . تسليط الضوء عل أبرز وأفضل استر
ن
وس كورونا ف كيف مع فت 

ي التعايش مع الواقع واستمرار الحياة. 
ن
ي قد تساهم ف

 بيئة العمل، والنر
حات وتوصيات ألصحاب القرار؛ تمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة لمساعدة 3 . من شأن نتائج هذا البحث أن يقدم مقتر

ي التعايش مع ال
ن
ن ف ن وكذلك المقيمي  ي الدولة، والمواطني 

ن
ن ف واقع والرجوع إىل الحياة التدريجية، مع اتخاذ كافة الموظفي 

ازية والوقائية.   التدابت  االحتر
 منهج البحث: 

، وذلك ألنه األنسب لجمع البيانات الالزمة  ي التحليلي
من أجل تحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الباحثات المنهج الوصفن

 لدراسة الظاهرة دراسة متعمقة. 

 
 المبحث األول: القلق

ي تقديم تعريف واضح للقلق، وذلك تبعا الختالف التوجهات النظرية لديهم، وبشكل عام فإنه يمكن 
ن
اختلف الباحثون ف

، وشعور بانعدام األمن، وتوقع حدوث كارثة )الطيب، (. 1994تعريفه عل أنه تعب نفسي وجسدي ناتج عن خوف منتشر
ر، وتختلف ردة الفعل من فرد آلخر تبعا لنوع الخطر وقد يعتر القلق عن ردة فعل لخطر معلوم أو مجهول المصد

، هو  ي أو ما يسىم بالقلق الطبيعي ، فالقلق اإليجائر ي ي وقلق سلنر المحتمل، والجدير بالذكر أن القلق يقسم إىل قلق إيجائر
ي فهو ذلك القلق الذي  للوصول إىل نتيجة ما، وأما القلق السلنر

ن كت 
يخرج عن معدله  دافع للفرد لبذل المزيد من الجهد والتر
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، فيشعر الفرد بالمرض النفسي والوهن الجسدي، مما قد يمنعه الحقا من ممارسة حياته بالشكل الطبيعي  الطبيعي
 (.2000)الطالب، 

ي 
 القلق المرضن

ة،  ويسىم بقلق المرض، وهو ذلك القلق الذي يحدث لإلنسان عند شعوره بالخوف من اإلصابة ببعض األمراض الخطت 
، وهو القلق المتعلق ببيئة العمل، أو وخصوصا مع  ي

تقدمه بالعمر، وقد يرتبط بهذا النوع من القلق ما يسىم بالقلق الوظيفن
ي بيئة العمل، قد يؤثر عل جوانب متعددة من حياته، وبالتاىلي 

ن
ي بيئة العمل، فشعور الموظف بالقلق ف

ن
الناتج عن خطر ما ف

، وجودة العمل، ي
بسبب انعدام دافعية الموظف، وانخفاض مهاراته االجتماعية، وقدراته  يؤثر عل مستوى األداء الوظيفن

ي العمل
ن
  (https://www.maannew). الوظيفية ف

 أعراض القلق
 أوال: األعراض النفسية: 

، العصبية، والخ ن كت 
ي الجلسات تتمثل بالشعور بالموت الشي    ع، الغضب غت  الواضح سببه، األرق، صعوبة التر

ن
وف ف

 االجتماعية. 

يولوجية ن  :ثانيا: األعراض الجسمانية الفير

ة التبول، التنفس  ي المعدة، الدوخة، تغت  الشهية، الصداع، كتر
ن
، تسارع نبضات القلب، التعرق، ألم ف كالشد العضلي

 .(https://www.healthline.com)الشي    ع، االرتعاش. 

 
وس كورونا المستجد )كوفيد_ المبحث  : فير ي

ن
 (19الثان

وس كورونا المستجد )كوفيد_  وسات المعدية 19تعرف منظمة الصحة العالمية فت  ( عل أنه: ساللة واسعة من الفت 
وسات وشيعة االنتشار، تهاجم الجهاز التنفسي لإلنسان، وتنتىمي إىل فصيلة (. وقد  (https://www.who.intالتاجية الفت 

ي مدينة وهان 
ن
ي كافة أنحاء العالم وعل نطاق واسع؛ بعد أن بدأ بالظهور ألول مرة ف

ن
ي االنتشار ف

ن
وس كورونا ف بدأ انتشار فت 

ي نهاية عام 
ن
ي االنتشار بشكل ملفت إىل صنف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة 2019الصينية ف

ن
، واستمر ف

 دعي رفع أقص درجات الحيطة والحذر. عالمية تست
وس كورونا  اآلثار النفسية واالقتصادية لجائحة فير

ي أنها 
ن
وسات ف ي تصيب اإلنسان، وتكمن خطورة هذا النوع من الفت 

وس كورنا المستجد من األمراض الخطرة النر يعد فت 
ي اإل 

ن
، ونتيجة لضعف الجهاز عن المقاومة تتسبب ف صابة بأمراض جسدية ونفسية عل حٍد تهاجم الجهاز التنفسي للبشر

وس؛ لم تكن األعراض النفسية بأقل جسامة من تلك األعراض  ي يسببها الفت 
سواء، فعالوة عل األمراض الجسدية النر

؛ كفيلة بأن تصنع  الجسدية، فالخوف والهلع والتوتر، والقلق المصاحب ألخبار اإلصابات والوفيات العالمية وبشكل يومي
 (.   (https://www.jhah.com لق والتوتر لدى البشر بركان من الق

وس عل القطاع االقتصادي لكافة دول العالم، فشل من حركة األنشطة االقتصادية، بسبب غلق الحدود  كما أثر هذا الفت 
ن وبنسبة معينة، مما أدى إىل تأثر دول والمطارات، وغلق معظم األنشطة االقتصادية، واالكتفاء بدوام بعض ا لموظفي 

ي المحاولة للرجوع إىل الحياة، وفتح الحدود واألنشطة وبشكل 
ن
 ف

ً
 قاطعا

ً
ي الجانب االقتصادي، وكان ذلك سببا

ن
العالم ف

ن إىل مواقع أعم ، السيما بعد قرار عودة جميع الموظفي  ن ي إثارة الهلع والقلق لدى الموظفي 
ن
، مما تسبب ذلك ف ي  الهم. تدريجر

 
اتيجيات التكيف النفسي   المبحث الثالث: اسير

 دفاعية يستخدمها الفرد للتغلب عل الموقف الضاغط أو الضغط النفسي الذي 
ً
اتيجيات التكيف بمثابة حيال تعد استر

(. ويمكن 2018يتعرض له، فيلجأ الفرد ال شعوريا إىل حيل دفاعية للتخلص من القلق، وخفض حدة التوتر )ذوادي، 
ي مواجهة المواقف تعر 

ن
اتيجيات التكيف النفسي عل أنها: أساليب سلوكية وفعلية غت  اعتيادية؛ يلجأ إليها الفرد ف يف استر

 (.2019الضاغطة من أجل خفض حدة التوتر والقلق الناتجة عن الموقف الضاغط )ساعد، 
اتيجيات التكيف النفسي   أهمية اسير

اتيجيات حاجة ملحة؛ يجب عل  ي سماتهم وقدراتهم التكيفية عل تعد استر
ن
الفرد أن يتقنها، ورغم اختالف األفراد ف

وس   ي ظل انتشار جائحة فت 
ن
اتيجيات وخصوصا ف مواجهة الضغوط أو التكيف معها، فأنه البد للفرد أن يتقن هذه االستر
وس للحد من ان ي التعامل مع الفت 

ن
تشاره، كم أنها تساعد الفرد كورونا، واإلجراءات المتبعة من قبل دول العالم أجمع، ف

عل التعايش مع الموقف الضاغط؛ وذلك ألنها تتيح للفرد إمكانية تقييم الموقف، ومعرفة مدى حدته وشدته، كما تتيح 
ي يمتلكها، 

ي قدرته عل التكيف والتعايش مع الوضع الراهن، بناء عل معرفته بالقدرات والمهارات النر
ن
للفرد تقيم ذاته ف
ات وتحديات المواقف الضاغطة، إضافة إىل أن الوضع الراهن، يتطلب من المجتمع ككل، أفرادا لمواجهة صعوب

وس كورونا بصورة واسعة عتر قارات العالم أجمع.  ي ظل انتشار فت 
ن
 وجماعات، محاولة التكيف والتعايش، خصوصا ف

about:blank
about:blank
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/
https://www.jhah.com))/


Rimak Journal, Volume 3, Issue 6  34 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
p. 30-37 

: الدراسات السابقة
ً
 ثانيا

ي وآخرون )
ي ( بعنوان: " مستويات ا2020دراسة شانجائن

ي الطواقم الطبية أثناء تفسر
لضغط والقلق واالكتئاب لدى موظفن

ي ١٩-وباء كوفيد
ي إيران(. هدفت الدراسة إىل معرفة مستويات الضغط، والقلق واالكتئاب ضمن موظفن

ن
ي مدينة زنجان ف

ن
)ف

، تكونت عينة الدراسة من  ي التحليلي
، تم من الطاقم ا 535الطواقم الطبية. استخدم الباحثون المنهج الوصفن ي لطنر

ن الدراسة يعانون من االكتئاب بمعدل ) (، ٦.٢٧استخدام االستبانة كأداة للدراسة، توصلت نتائج الدراسة إىل أن أفراد عي 
.(، كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة قوية ٨.٤١(، وأما معدل الضغط النفسي فقد بلغ )5.38ويعانون من القلق بمعدل )

ات االكتئاب ن الجنس ومتغت  والضغط والقلق، وأن معدل الضغط والقلق واالكتئاب أعل لدى الموظفات اإلناث، وأن  بي 
 معدل الضغط والقلق ينخفض كلما زاد العمر. 

وس كورونا المستجد كوفيد2020دراسة الوهيبية وآخرون ) لدى  19-( بعنوان: "أثر مستوى القلق النفسي لجائحة فت 
ات الديموغرافية". وهدفت الدراسة إىل دراسة مشكلة القلق لدى االفراد األش العمانية والبحرينية وعالقتها ب بعض المتغت 

، وتكونت عينة الدراسة من  ي
ي مجتمعي سلطنة عمان ومملكة البحرين. استخدم الباحثون المنهج الوصفن

ن
 من  2107ف

ً
فردا

داة للدراسة، توصلت النتائج إىل أن فما فوق، وتم تطبيق االستبانة كأ 40-21األش البحرينية والعمانية من ال أعمار
دراسة المطوع وآخرون  مستوى القلق لدى العينة كان بدرجة متوسطة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينهم

ي كورونا )كوفيد2020) ن القلق واالكتئاب وتوهم المرض لدى عينة من مصائر ( وأصحاب الحجر 19-( بعنوان" العالقة بي 
ي 
ن القلق واالكتئاب وتوهم المرض،  الصجي والعزل الذائر ي مملكة البحرين". هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بي 

ن
ف

، تكونت عينة  ي المسجي
والكشف عن مستويات القلق واالكتئاب وتوهم المرض، استخدم الباحثون المنهج الوصفن

، استخدمت االستبا 323الدراسة من ي
 ممن يخضعون للحجر الصجي والعزل الذائر

ً
نة كأداة للدراسة، توصلت النتائج فردا

، كما أشارت النتائج إىل أن  ي
ن وأصحاب العزل الذائر ن توهم المرض واالكتئاب لدى المصابي  إىل وجود عالقة طردية بي 

وس كورونا يعانون بدرجة عالية من القلق، ودرجة أعل من المتوسط من توهم المرض، ودرجة أقل من  ن بفت  المصابي 
ىلي يعانون بدرجة عالية من القلق، ودرجة أعل المتوسط من االكتئ

ن ن للحجر الصجي والعزل المتن اب. وأن األفراد الخاضعي 
ي توهم االكتئاب. 

ن
 من المتوسط ف

ي بلد كان ١٩-(، بعنوان "األثر النفسي لجائحة كوفيد2020دراسة تمساح وآخرون )
ن
ي مجال الرعاية الطبية ف

ن
ن ف عل العاملي 

ق األو  ي مجال  ١٩-سط التنفسية". وهدفت الدراسة إىل دراسة األثر النفسي لكوفيدموبوء بمتالزمة الشر
ن
ن ف عل العاملي 

ي المملكة العربية السعودية. استخدم 
ن
ق األوسط ف ي متالزمة الشر

الرعاية الصحية، ومقارنته بالقلق الناتج عن تفسر
، وتكونت عينة الدراسة من  ن  582الباحثون المنهج التحليلي ي مجال الرعاية الطبية، تم تطبيق االستبانة  فراد من العاملي 

ن
ف

أعل بكثت  من مستوى القلق عند  19-كأداة للدراسة، توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى القلق من انتشار وباء كوفيد
ق األوسط التنفسية أو االنفلونزا الموسمية، كما أشارت النتائج إىل أن  ي متالزمة الشر

لديهم  ٪ من عينة الدراسة٤١.١تفسر
ق األوسط، وأن  ١٩-قلق أكتر حيال كوفيد ق أوسط ١٧.٥من متالزمة الشر ي متالزمة الشر

 أثناء تفسر
ً
٪ منهم كانوا أكتر قلقا

 التنفسية. 

ن بأمراض 2019دراسة ساعد ) اتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرضن المصابي  (، بعنوان "مصدر الضبط الصجي واستر
ي الج

ن
اتيجيات المواجهة ومصدر الضبط سيكوسوماتية بمدينة بسكرة ف زائر". هدفت الدراسة إىل الكشف عن طبيعة استر

ن بأمراض سيكوسوماتية، والتعرف عل طبيعة  ددين عل المؤسسات االستشفائية من المصابي 
الصجي لدى المرضن المتر

اتيجيات المواجهة. استخدم  ن أبعاد مصدر الضبط الصجي ومختلف استر ي العالقة االرتباطية بي 
الباحث المنهج الوصفن

( مريض، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة 220االرتباطي المقارن، وتكونت العينة من )
اتيجيات مواجهة الضغوط وبدرجات متفاوتة.   إىل أن المرضن يستخدمون مجموعة متنوعة من استر

 نتائج البحث: 
ي أن مستوى القلق الناتج عن فت   وس كورونا المستجد لدى عينة الدراسة كان ضمن المستوى المرتفع بمتوسط حسائر

.( وبالنسبة لفقرات هذه المحور فقد كانت ضمن المستوى المرتفع والمتوسط حيث تراوح 82( وانحراف معياري )3.46)

ن ) ي بي  )2.75( و)3.90المتوسط الحسائر ن ي المرت1.30( و)1.06( وانحراف معياري بي 
ن
بة األوىل فقرة" اشعر بالتوتر ( وجاء ف

وس كورونا المستجد )كوفيد ي العمل بفت 
ن
ي ف

ي المرتبة الثانية فقرة" 19-والقلق عند اصابة أحد زمالئ 
ن
(." بمستوى مرتفع وف

وس كورونا المستجد )كوفيد ي 19-أستطيع أن أسيطر عل مشاعر القلق مع وجود جائحة فت 
ن
(" وبمستوى مرتفع أيضا وف

ي المرتبة قبل المرتبة األخت  
ن
ي العمل." بمستوى متوسط وف

ن
ي ف

وس كورونا يعيق أدائ  ي من فت 
ن
ي وخوف

ة جاءت فقرة" قلفر
ة جاءت فقرة" أشعر بالخوف بمجرد دخوىلي بيئة العمل " بمستوى متوسط.   األخت 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى القلق بالنسبة لقرات محور مستوى القلق مرتبة 1الجدول )
ي تنازليا حسب   المتوسط الحسانر

اتيجيات التكيف النفسي بدرجات متفاوتة، إ ي سلطنة عمان يستخدمون استر
ن
ن العام والخاص ف ي القطاعي 

ن
ن ف ن الموظفي 

ي )  متوسط حسائر
ن ة، تراوحت بي  (، وانحراف معياري 3.32( و)4.40وتقع ضمن المستوى العاىلي أو الدرجة الكبت 

 .( ن ن مرتبة ترتيبا ( أن 2(، كما يتضح من جدول )88( و). 53بي  اتيجيات التكيف النفسي استخداما لدى الموظفي  أكتر استر
اتيجية المواجهة وحل المشكالت،  ي المرتبة الثانية استر

ن
ي وف

اتيجية البعد الدينن ي المرتبة األوىل: استر
ن
: ف تنازليا جاءت كالتاىلي

ي المرتبة الرابعة واأل 
ن
اتيجية الدعم والمساندة، وف ي المرتبة الثالثة استر

ن
اتيجية الهروب والتجنب. وقد وف ة جاءت استر خت 

 لدى عينة الدراسة )
ً
اتيجيات التكيف النفسي استخداما ي ألكتر استر  (.4.09بلغ للمجموع الكلي للمتوسط الحسائر

اتيجيات التكيف مرتبة تنازليا حسب 2الجدول ) ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخدام الستر
ي  المتوسط  الحسائر

اتيجيات التكيف م ي  استر  درجة االستخدام االنحراف المعياري المتوسط الحسائر

ي  1
ة جدا 53. 4.40 البعد الدينن  كبت 

المواجهة وحل  2
 المشكالت

4.24 .41 

ة جدا  كبت 

ة 70. 4.09 الدعم والمساندة 3  كبت 

 متوسطة 88. 3.32 الهروب والتجنب 4

ة 39. 4.09 المجموع الكلي   كبت 

 
اتيجية المواجهة وحل  اتيجيات التكيف ما عدا استر ن القلق وجميع استر  بي 

ً
وجود عالقة ارتباطية موجبة وداله احصائيا

ن   بي 
ً
 مع مستوى القلق، حيث كانت قوة العالقة االرتباطية ضعيفة جدا

ً
المشكالت، فلم تكن هنالك عالقة داله احصائيا
اتيجيات الثالث، ح ن )مستوى القلق وهذه االستر سون بي  ي ذلك ان 0,16( و)0,11يث تراوح معامل ارتباط بت 

(، وقد يعنن
اتيجيات التكيف )الهروب والتجنب ي -استخدام عينة الدراسة الستر

الدعم والمساندة( بشكل كبت  يعود اىل -البعد الدينن
وس.   ارتفاع مستوى القلق لديهم بسبب هذه الفت 

المتوسط  العبارة م
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 القلق

وس كورونا  اشعر بالتوتر والقلق عند اصابة أحد  1 ي العمل بفت 
ن
ي ف

زمالئ 
 (.19-المستجد )كوفيد

 مرتفع 1.06 3.90

وس كورونا  2 أستطيع أن أسيطر عل مشاعر القلق مع وجود جائحة فت 
 (.19-المستجد )كوفيد

 مرتفع 95. 3.84

وس كورونا المستجد )كوفيد 3 ( تزيد من 19-اخبار تزايد أعداد الوفيات بفت 
ي باتجاه الوضع 

. حدة قلفر  الحاىلي

 مرتفع 1.08 3.80

وس كورونا المستجد )كوفيد 4 ( تزيد 19-زيادة تزايد أعداد الحاالت المصابة بفت 
 . ي باتجاه الوضع الحاىلي

 من حدة قلفر

 مرتفع 1.11 3.71

ي بيئة العمل خالل  5
ن
ي االنضمام إىل اجتماع ف

اشعر بعدم االرتياح إذا طلب منن
وس كورونا المستجد   (.19-)كوفيدوجود جائحة فت 

 مرتفع 1.15 3.59

ي ظل الوضع  6
ن
ي أثناء الحديث ف

ي منن
اب أحد زمالئ  اشعر بالتوتر والقلق عند اقتر

 .  الحاىلي

 مرتفع 1.13 3.46

وس كورونا المستجد  7 اشعر بالقلق بمجرد الحديث عن مستجدات جائحة فت 
ي بيئة العمل. 19-)كوفيد

ن
 ( ف

 متوسط 1.15 3.15

 متوسط 1.27 2.94 دخوىلي بيئة العمل. أشعر بالخوف بمجرد  8

ي العمل.  9
ن
ي ف

وس كورونا يعيق أدائ  ي من فت 
ن
ي وخوف

 متوسط 1.30 2.75 قلفر

 مرتفع 82. 3.46  المجموع الكلي  
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ن مستوى القلق الناتج ع3جدول ) وس كورونا )كوفيد( العالقة بي  اتيجيات التكيف النفسي األكتر 19-ن فت  ( واستر
ي سلطنة عمان؟ 

ن
 الحكومي والخاص ف

ن ي القطاعي 
 استخداما لدى موظفن

اتيجيات         مستوى القلق  االستر

.05 
 ضعيفة جدا وغت  داله

سون  ) المواجهة وحل المشكالت )معامل بت 
 قوة العالقة

.11** 
 ضعيفة جدا

سونالهروب   ) والتجنب )معامل بت 
  قوة العالقة

.13** 
 ضعيفة جدا

سون( ي )معامل بت 
 البعد الدينن
 قوة العالقة

.16 ** 
 ضعيفة جدا

سون(  الدعم والمساندة )معامل بت 
 قوة العالقة

 (0,01** داله عند مستوى )
 

 التوصيات
ها توصلت الدراسة إىل عدة توصيات أبرزها:   وبعد تحليل النتائج وتفست 

ها،  ●  الحكومي والخاص عل التعامل مع الحاالت الطارئة كاألمراض وغت 
ن ي القطاعي 

ن
ن ف ورة تدريب الموظفي  ضن

 ومواجهتها بإيجابية. 

ي ظل جائحة كورونا المستجد   ●
ن
ن ف ي للموظفي 

حرص المؤسسات الحكومية والخاصة عل تحقيق االمان الوظيفن
 . 19-كوقيد

ن بإجراءات  ● ي القطاعيي 
ن
ن ف وس لخفض حدة القلق لديهم. تزويد الموظفي   السالمة الالزمة للوقاية من الفت 

ن وخصوصا مع الحاالت المرضية واإلناث عل وجه الخصوص  ● ي القطاعيي 
ن
ن ف التعامل المرن من قبل المسؤولي 

 لخفض حدة التوتر لديهم. 

 
حات:   المقير

حت الدراسة عدة أمور أبرزها:   كما اقتر

ي المؤسسات الح ●
ن
كومية والخاصة، يهدف إىل تنمية خفض مستوى القلق والتوتر لدى وضع برنامج إرشادي ف

اتيجيات  ن عل تطبيق استر ي القطاعي 
ن
ن ف وس كورونا، وذلك عن طريق تدريب الموظفي  ن لمواجهة فت  الموظفي 

ي مستويات القلق ما أمكن. 
ن
وس كورونا من اجل التحكم ف ي ظل انتشار فت 

ن
ي التعايش مع الواقع ف

ن
 التكيف النفسي ف

وس كورونا بشكل خاص، إجر  ● اء المزيد من الدراسات حول مستوى القلق الناتج عن األوبئة بشكل عام، وعن فت 
ات أخرى.  ي مجتمعات وبيئات مختلفة حسب متغت 

ن
اتيجيات التكيف ف  وعالقته باستر

 

 قائمة المراجع والمصادر
: 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 

ن
ية ف ميدانية عل عينة من طالبات السنة التحضت 

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

ي تمساح، محمد، السحيىمي 
 ،باري ،محمد  ،العمري ،الجمان ،إبراهيم ،ماجلوث ،،جمال ،،الحسن  ،، العمرو، العياضن

ي مجال الرعاية  COVID-19(. التأثت  النفسي لوباء 2020) ،سوميلي  ،محمد السبيعي 
ن
ن ف عل العاملي 

وس كورونا. مجلة العدوى والصحة العامة: السعودية.  ي بلد موبوء بفت 
ن
 الصحية ف

اتيجيات مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى القابالت. )رسالة 2018)ذوادي، أسماء  (. استر
 ماجستت  غت  منشورة(. جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر. 
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اتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرضن 2019ساعد، شفيق ) ن بأمراض (. مصدر الضبط الصجي واستر المصابي 
سيكوسوماتية. )رسالة دكتوراه غت  منشورة(. جامعة محمد خيرصن بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية، الجزائر. 
. ط2000الطالب، نزار؛ لويس، كامل) ي

. 2(. علم النفس الرياضن  .بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر
 . اإلسكندرية: دار المعرفة. 8فسية. ط(. مبادئ الصحة الن1994الطيب، محمد عبد الطاهر)

بية 2000عماد، زبت  ) بية الرياضية، كلية التر ات الدورة التدريبية بخماسي كرة القدم.  مجلة القادسية لعلوم التر (. محاضن
 2000(. 11الرياضية بغداد. )

 ثانًيا: المراجع والمصادر األجنبية 

Shanjani- Hosseinzadeh, Z., Hajimiri, Kh., Rostami, B., Ramazani, Sh., & Dadashi, M. (2020). Stress, Anxiety, and 
Depression Levels Among Healthcare Staff During the COVID-19 Epidemic. Basic and Clinical 
Neuroscience,11(2.Covid19),163-170. http://dx.doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.651.4:Iran. 

نت ا: مواقع األنير
ً
 ثالث

ي يوم الخميس، الساعه 2020مارس 29بتاري    خ
ن
م من الموقع 2020يوليو  23م من تاري    خ  5:23،تم االستعانة بالمقالة ف

 : ي
وئن  ((https://www.healthline.com/health/stress-and-anxietyااللكتر

وس كورونا )كوفيد    ( لدى األش 19خولة الوهيبية وآخرون، دراسة بعنوان" :)أثر مستوى القلق النفسي لجائحة فت 
" جريدة الوطن، العمانية والبحرينية وعالقتها ب ي

ن
ات الديموغراف تم  (http://alwatan.com)بعض المتغت 

ها بتاري    خ   18/4/2020نشر

ها بتاري    خ  ، مقالة تم نشر ن  من ضغط الدم والتدخي 
ً
ي أشد خطرا

، مجلة صحة وحياة، تم 2016نوفمتر  12القلق الوظيفن
: 2020وليو ي 23االستعانة بالمقالة بتاري    خ  ي

وئن ، من الموقع اإللكتر
((https://www.maannews.net/news/878188.html 

وس كورونا المستجد كوفيد ي مقال بعنوان " فت   أرامكو الطنر
ن جاع المقال بتاري    خ 19-مركز جونز هوبكتن "، تم استر
ي   م من الموقع 6/5/2020

وئن  ((https://www.jhah.comااللكتر

ي تاري    خ 
ن
ه ف " تم نشر ي

ي العقد الماضن
ن
ي مقال بعنوان " أخطر خمسة أوبئة عرفها العالم ف  28وزارة الصحة بأبوظنر

ي 2020يناير
وئن جاع المقال بتاري    خ من الموقع اإللكتر ي سكاي نيوز، تم استر

ن
، ف

(https://www.skynewsarabia.com) 
وس كورونا المستجد  من عل الموقع  5/7/2020، تم الدخول بتاري    خ (CoV-2019)موقع منظمة الصحة العالمية، فت 

ي 
وئن  (. ( https://www.who.int االلكتر

Liu Y, Nickle DC, Shriner D, et al. (2004). "Molecular clock-like evolution of human immunodeficiency 

virus type 1". Virology.  ية، تم ن وسات". مقال منشور باللغة اإلنجلت   مقال حول "تاري    خ نشأة الفت 

ي 9/7/2020الدخول يوم بتاري    خ 
وئن  (.(https://www.mayoclinic.orgم من عل الموقع اإللكتر

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

ن
، ف

ي 9/7/2020
وئن  (https://www.skynewsarabia.com)م من عل الموقع اإللكتر

ي كورونا )كوفيد ن القلق واالكتئاب وتوهم المرض لدى عينة من مصائر ( وأصحاب الحجر 19-أخبار الخليج، العالقة بي 

ي مملكة البحرين. العدد )
ن
ي ف

ها يوم الثالثاء بتاري    خ 15475الصجي والعزل الذائر م، 2020يونيو 2(، تم نشر

م. من 7:54م عند الساعة 2020أغسطس  5م، وتم االستعانة بها يوم األربعاء بتاري    خ  2:00عند الساعة

ي 
وئن  http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211652الموقع االلكتر
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