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 الملخص: 

في وقت سابق تم تعريف الصحة العضوية بأنها سالمة البدن من األمراض المزمنة أو الحادة، ولكن في الوقت الحالي 

تغير هذا الحال فأصبح مفهوم الصحة أشمل وأكثر من مفهوم الصحة البدنية، فأصبحت تشمل مفهوم الصحة النفسية، 

طات النفسية والحزن واالكتئاب ال تقل أهمية عن سالمته فسالمة اإلنسان من مشاعر القلق والخوف والتوتر والضغو

استهدفت هذه الدراسة كيف يؤثر الضغط النفسي على االنسان وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة الجسدية 

تحليلي الوصفي الكورونا في منطقة الشرقية في المملكة السعودية، وحتى تحقق اهداف هذه الدراسة تم استخدام المنهج 

لكونه المالئم لهذه الدراسة، على عينة عشوائية من مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أما 

األداة التي تم استخدامها في هذه الدراسة  كانت متعددة منها مقياس الضغط النفسي الذي تعرض له الناس خالل انتشار 

سالمة من قبل وزارة الصحة، وهذا القياس كان على عدة أبعاد منها الضغوط النفسية فايروس كورونا واتخاذ اجراءات ال

واالجتماعية وضغوط العمل، توصلت الدراسة الى عدة نتائج وهي: أن جميع األسر تعاني من أمراض نفسية بمستويات 

ى الفئات المهمشة في المجتمع مرتفعة، ويجب االلتزام باإلجراءات االحترازية بجائحة كورونا، ويجب تسليط الضوء عل

ويجب توفير كافة الطرق للحفاظ على الجميع من اإلصابة بالمرض، يجب صرف الدواء لحاالت العزل المنزلي، وعلى 

هذا فقط اوصت الدراسة بعدة أمور مهمة وهي: ايجاد برامج دعم نفسي لمعالجة آثار الضغوطات النفسية المترتبة على 

 اجراء عدة دراسات مماثلة وربطها بالمستوى االقتصادي والحالة االجتماعية اإلجراءات االحترازية ،

 الضغط النفسي، االجراءات االحترازية، كورونا، جائحة الكلمات المفتاحية:
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Psychological stress and its relationship to precautionary measures in light of the 

Corona pandemic 

 

Abstract: 

In the past, organic health was defined as the safety of the body from chronic or acute 

diseases, but nowadays this situation has changed, and the concept of health has become 

more comprehensive than the concept of physical health, and it includes the concept of 

mental health, as human safety from feelings of anxiety, fear, tension, psychological 

pressure, sadness and depression No less important than his physical safety. This study 

targeted how psychological stress affects a person and its relationship to precautionary 

measures in light of the Corona pandemic in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi 

Arabia, and to achieve the objectives of this study, the descriptive analytical approach was 

used, as it is appropriate for this study, on a random sample of Corona patients. In the 

Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, the tool that was used in this study was 

multiple, including the measure of psychological stress that people were exposed to during 

the spread of the Coronavirus and taking safety measures by the Ministry of Health, and this 

measurement was on several dimensions, including psychological and social stress and work 

stress, The study reached several results, namely: that all families suffer from psychological 

diseases at high levels, and precautionary measures must be adhered to during the Corona 

pandemic. And we and the marginalized groups in society must be highlighted, and all 

methods must be provided to keep everyone from contracting the disease, medicine must be 

dispensed to cases of home isolation, and on this only, the study recommended several 

important things, namely: Finding psychological support programs to address the effects of 

psychological stresses resulting from precautionary measures Conducting several similar 

studies and linking them to the economic level and social status 

Keywords: psychological stress, precautionary measures, corona, pandemic. 
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 مقدمة:

(، الذي أثرر علرى COVID 91انتشار وباء فيروس كورونا ) - ومنه المملكة العربية السعودية –يشهد العالم كله 

نمط حياة األفراد والجماعرات فري دول العرالم كافرة، وتسربب هرذا الواقرع فري حالرة مرن الرذعر والهلرع والقلرق والتروتر بسربب 

الخوف من المجهرول، وعردم وجرود معلومرات كافيرة وموثروق بهرا حرول أسربابه، وأعراضره، وطررق الوقايرة والعرال  منره، 

سررية لرفررراد وسررلوكياتهم، وبخاصررة الضررغوط النفسررية واالجتماعيررة لررديهم، وأسرراليب فررانعكس ذلررب سررلباا علررى الحالررة النف

 المواجهة التي انتهجوها في التعامل مع هذه الضغوط. 

وقد سببت جائحة كورونا تغيرات كثيرة فري يوميرات وسرلوكيات األشرخاا، خاصرة بعرد رعرالن ضررورة الحجرر 

يررل تفشرري هررذا الفيررروس بررين النرراس، وذلررب فيررر أن البقرراء فرري المنررزل لرره المنزلرري والتباعررد االجتمرراعي كأفضررل طريقررة لتقل

تأثيرات نفسية مختلفة على جميع األشخاا بسبب تغير النمط المعيشي المعتاد وهذا يجعل الربع  يشرعر بالضرغط النفسري 

ان رلرى اضرطرابات وسيطرة المشاعر السلبية كالحزن والغضب والقلق واإلحباط وكرل هرذه المشراعر السرلبية ترذهب باإلنسر

 النوم وقد يؤثر في النهاية على المناعة الصحية وعلى الصحة العقلية.

حيث يواجه الفرد في حياتره العديرد مرن المواقرف الضرافطة التري تتضرمن خبررات فيرر مرفروب فيهرا، وال يمكنره 

اإليجابية لتحقيق النجاح، لرذا، فر ن  تجنبها بل يتحتم عليه التكيف معها، وتتراوح هذه المواقف ما بين السلبية كخطر فعلي أو

االسررتجابة للضررغوط واتبرراي أسرراليب مواجهررة معينررة هرري الترري تحرردد درجررة تررأثير الضررغوط علررى األفررراد وطبيعتهررا، ويررر  

(9191 ،Cox أن التوتر والضغوط هو نتيجة تصور الفرد الحجم المطالب والحاجات، وتصرور قدرتره علرى تلبيتهرا، فهرو )

ن بين هذه المطالب والحاجات وبرين مقردرة الفررد علرى ترولي زمرام األمرور، فقرد يبرالي الشرخ  فري ر يتره نتا  لعدم التواز

لرمور التي يجدها تثير توتره وأنه ال يمكن التعامل معها أو أن يتصور أن قدرتره ال تؤهلره للتعامرل مرع الموقرف الضرافط، 

جاته وقدراته، وبناء عليه يستجيب للموقف الضرافط وتبردو عليره وهو بذلب يقيم نفسه، وبالتالي ينتج عنه عدم توازن بين حا

 (149 ا ،0202 وآخرون، عالمات التوتر النفسية والجسدية. )شاهين،

رن الضغوط سواء أكانت داخلية المنشأ نتيجة انفعاالت الحالة النفسية وعدم قدرة الفرد علرى البروح بهرا وكبتهرا، أم 

الحياة، ف نها تعد استجابات لتغيرات بيئية، فأحرداث الحيراة اليوميرة تحمرل معهرا ضرغوطاا ضغوطا خارجية متمثلة في أحداث 

يدركها اإلنسان عندما يساير باستمرار المواقف المختلفة فري العمرل أو التعرامالت مرع النراس أو المشركالت التري ال يجرد لهرا 

رجة أعلى من المسايرة لغرض التوافق النفسي، وربما حلوالا مناسبة أو تساري أحداث الحياة ومتطلباتها، وهي تحتا  رلى د

يخفق الفرد في هذه الموازنة الصعبة، فحتى أسعد البشر تواجههم الكثيرر مرن خيبرة األمرل والصرراعات واإلحبراط واألنرواي 

 (.9111المختلفة من الضغوط اليومية، ولكن عدد قليل منهم نسبياا، هم الذين يواجهون الظروف القاسية )دافيدوف، 

 التعراطي بشركلن هذا الوضع قد يتسبب بمشراكل نفسرية للكثيرر مرن األشرخاا خاصرة بالنسربة للرذين يفشرلون فري ر

ريجابي مع هذا الوضرع الحرالي، كمرا أن للجائحرة آثرار نفسرية بسربب ترأثيرات جوانرب أخرري منهرا العزلرة والحجرر ولفتررات 

ترأمين المسرتلزمات  الغرذائي وطررقعدا عن الجانرب طويلة دون الشعور باألمن النفسي االقتصادي واالجتماعي والصحي، 

 لغذائي، وباإلضافة رلى الجانب الصحي بشكل عام،األساسية الغذائية لرسرة وعدم الشعور باألمن ا
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ومن المعروف أن الدعم النفسي جزء أساسي لإلنسان وجزء أساسي من رشارات الصحة النفسية فهري مطلرب وحاجره لكرل  

 .رنسان فال صحة دون نفسية سليمة، حيث أن الجانب النفسي مرتبط أيضا بالتأثير على الصحة

شررخ  رلرى آخررر، وحتررى لردى الشررخ  ذاترره براختالف الصررفات الخاصررة برره وتختلرف درجررة تررأثير الضرغوط مررن 

كالعمر، والجرنس، والظرروف االقتصرادية، والحالرة االجتماعيرة والنفسرية والمهنيرة، واخرتالف الحالرة االنفعاليرة التري يكرون 

خررى، نظرراا ألن االنفعراالت عليها الفرد، فالفرد المشحون انفعالية قد يرؤثر فيره موقرف ال يترأثر بره وهرو فري حالرة انفعاليرة أ

الزائدة تعوق عملية اإلدراك السليم، وذلب لتأثيرها على االنتباه والتركيز والحكم على األشياء، وكلها عمليات معرفية ترؤثر 

في التعامل مع الضغوط، وتختلف أساليب مواجهة الضرغوط براختالف خصرائ  الشخصرية ونوعيرة الموقرف، وكرذلب تبعراا 

شخصران بطريقرة مختلفرة،  يدركرهواقف الضافطة سواء أكانت داخليرة أم خارجيرة، فحردث ضرافط معرين لتنوي مصادر الم

 (.0222كل منهما يتبع أسلوباا مختلفاا عن اآلخر في التعامل معه )السيد،  وبالتالي

فرري خرروف  ( فرري رحررداث تررأثير نفسرري اجتمرراعي عررالمي و التسررببCOVID-91تسرربب مرررض فيررروس كورونررا )

، والرذي يطلرق عليره بفوبيرا كورونرا COVID-91جماعي وأعباء اقتصادية وخسائر مالية، وتسبب الخروف الجمراعي مرن 

Coronaphobia( 0202ب، في ظهور عدد كبير من المظاهر النفسرية عبرر طبقرات المجتمرع المختلفرة ، Dubey et al ،)

وتر، والقلررق، واالكتئرراب، والضررغوط، والملررل والضرريق، أثنرراء هررذه وحرردوث الكثيررر مررن التررأثيرات النفسررية السررلبية مثررل الترر

 الجائحة.

( توصرل  Alkhamees et al. 0202)  النفسية لجائحة كورونا، ففري المجتمرع السرعودي توصرل لرثاروبالنسبة 

صررين، مدينررة فرري ال 914اقررروا بشررعورهم بتررأثير نفسرري متوسررط الرري شررديد جررراء جائحررة كورونررا، وفرري  (01.2%)الرري ان 

نفسررية سررلبية جررراء الجائحررة تراوحررت مررن  اا عررانوا مررن صررعوبات واثررار (21.1%)الرري ان  al et (Wang.0202توصررل )

( 1.9%)، و مرن متوسرطة الري شرديدة اكتئابيرة برأعراضمرن المسرتجيبين بمعانراتهم ( %92.2)معتدلة الي شديدة، حيث اقرر

الري   et la ( Rodriguez  0202فري المجتمرع االسرباني توصرل )، اقرروا بمسرتويات متوسرطة الري شرديدة مرن الضرغوط

 اكتئابيررهاظهررروا اعررراض ( 49%)نفسررية مررن متوسررطة الرري شررديدة، و بأثررارمررن المشرراركين اقررروا بمعانرراتهم ( 12%)ان

 %) ( الري انOdriozola-Gonzalez, 2020ولردي طرالب الجامعرة فري اسربانيا توصرل )  ،شرعروا بالضرغوط( 49%)و

 والضغط النفسي.قروا بشعورهم بدرجات متوسطة رلى شديدة من القلق ا( 09.14

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

يعرررد موضررروي الضرررغوط النفسرررية مرررن الموضررروعات ذات االهميرررة الكبيررررة فررري الحيررراة المعاصررررة خاصرررة فررري العقرررود 

العديررررد مررررن الدراسررررات  األخيرررررة لمررررا لرررره مررررن أثررررار سررررلبية علررررى حيرررراة األفررررراد الشخصررررية واالجتماعيررررة وقررررد اجريررررت

منهررررا أفررررراد المجتمررررع وأسرررراليب  يعررررانيالنظريررررة والتجريبيررررة بهرررردف تسررررليط الضرررروء علررررى الضررررغوط النفسررررية الترررري 

التعامرررل والتعررراي، معهرررا، وقرررد أشرررارت تلرررب الدراسرررات الرررى وجرررود عالقرررة وثيقرررة برررين الضرررغوط ومرررا ترررؤدى اليررره مرررن 

 اختالل عضوي قد يؤدى الى االضطرابات النفسية، 
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ناصرررر الرئيسرررية التررري تشررركل أي موقرررف ضرررافط تنحصرررر فررري مصرررادر الموقرررف الضرررافط واسرررتجابة المجتمرررع لهرررذا فالع

 (0292 الضريبي،. )الموقف، ومن دون هذين العاملين مجتمعين ال يكون هناك مواقف ضافطة

 وبناًء على ذلك فقد تحددت تساؤالت الدراسة الحالية فيما يلي:

 الضغط النفسي واإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا هل هناك عالقة بين-

 وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدد من االسئلة الفرعية نجملها فيما يلي: 

 يلتزم األفراد باإلجراءات االحترازية التي فرضتها وزارة الصحة؟ ىرلى أي مد -

 سبب جائحة فيروس كورونا؟ما مستوى الضغوط النفسية المصاحبة اإلجراءات الوقائية المفروضة ب -

مرررا نررروي أسررراليب المواجهرررة المتبعرررة لررردى عينرررة الدراسرررة الرررواقعين تحرررت الحجرررر الصرررحي بسررربب جائحرررة فيرررروس  -

 كورونا لتخفيف الضغوط النفسية واالجتماعية؟

هرررل توجرررد فرررروق ذات داللرررة رحصرررائية فررري الضرررغوط النفسرررية واالجتماعيرررة لررردى عينرررة الدراسرررة الرررواقعين تحرررت  -

سررررة، حي بسررربب جائحرررة فيرررروس كورونرررا بررراختالف متغيررررات الجرررنس، الفئرررة العمريرررة، عررردد أفرررراد األالحجرررر الصررر

 ؟والمستوى االقتصادي لرسرة

 

 لدراسةهداف اأ

وذلرب  كورونرا،الضغط النفسي وعالقتره براإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة مستوى  التعرف على رلى هدفت الدراسة

 من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

مستوى الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة التعرف رلى أساليب المواجهة المتبعة لتخفيف  -9

 كورونا.

برراختالف مسرتوى الضررغط النفسري وعالقترره براإلجراءات االحترازيررة فري ظررل جائحرة كورونررا التعررف رلررى الفرروق فرري  -0

 متغيرات: الجنس، الفئة العمرية، عدد أفراد األسرة، والمستوى االقتصادي لرسرة.

 مستوى الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا. التحقق من وجود عالقة بين -1

   الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا. تحديد مستوى -4

الضغط النفسي وعالقته براإلجراءات االحترازيرة  بين مستوى الكشف عما رذا كانت توجد عالقة ارتباط دالة احصائياا  -

 في ظل جائحة كورونا.
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 همية البحثأ

 األهمية النظرية:

ب تسليط الضوء علرى موضروي مهرم فري الفتررة الحاليرة وهرو جائحرة كورونرا،تأتي أهمية هذا البحث نظرية من خالل  -

ممررا يجعلهررا تشرركل قاعرردة معلوماتيررة  مسررتوى الضررغط النفسرري وعالقترره برراإلجراءات االحترازيررة فرري ظررل جائحررة كورونرراب

ي حرول طبيعرة للباحثين فيما بعرد، قرد تسرهم فري رضرافة متواضرعة لرردب النظرري فري هرذا المجرال، ورثرراء الجانرب المعرفر

 متغيري البحث.

مستوى الضغط النفسي وعالقته تعتبر هذه الدراسة رضافة نظرية للمكتبة السعودية والعربية في موضوعي الدراسة ) -

 باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا(.

أمرس الحاجرة  وفري كورونرا النفسري بسربب جائحرةالضرغط  لحاجة المجتمع الذي ال يخلو من هذه الدراسة استجابة عدت -

 .في مجاالت الدعم النفسيلتلقي خدمات دائمة ومنظمة 

 ألهمية التطبيقية:ا

، وتروفير مستوى الضغط النفسري وعالقتره براإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة كورونراوتتمثل في الوقوف على واقع  

ات فرري اإلطررار النفسرري لرفررراد دالمسرراعبيانررات وصررفية تسرراعد فرري بنرراء أي برررامج ررشررادية تهرردف رلررى العمررل علررى تقررديم 

 والجماعات في ظل جائحة كورونا وبعد انتهائها.

 حدود الدراسة:

 : الحدود الموضوعية أوالً 

الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة في تناولها لموضوي )

 (كورونا

 : الحدود المكانية:ثانياً 

 المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 

 : الحدود الزمانية ثالثاً 

 م .0209-م 0202/  هـ 9440 -ـ ه9449 العام

 الحدود البشرية  رابعا:

 مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةتطبق الدراسة الحالية على 

 جراءات البحث:إ

 منهج البحث: 
كونره المالئرم لهرذه الدراسرة حيرث أن هرذا المرنهج يبحرث عرن الحاضرر،  التحليلري استخدم الباحث المرنهج الوصرفي

ويهرردف رلررى تجهيررز بيانررات إلثبررات فررروض معينررة تمهيررداا لإلجابررة عررن تسررا الت محررددة بدقررة تتعلررق بررالظواهر الحاليررة، 

: 0220 ة )األفرا،ها في زمان رجراء البحث، وذلب باستخدام أدوات مناسربواألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عن

41). 
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 مجتمع الدراسة: 

 .بالمملكة العربية السعوديةمجتمع البحث  علقت

 عينة الدراسة:

 مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةتم اختيار عينة عشوائية من 

 الدراسات السابقة: 

 كورونا: وبرزت جهود عديدة للباحثين حول الضغط النفسي وعالقتها بجائحة

التحقيرق فرـي األعرـراض النفسرية للمرواطنين العراديين خرـالل  هرذه الدراسرة حاولرـت (tian, et al, 2020) دراسـةة  

االسررـتجابة للطررـوارن مررـن المررـستوى األول فررـي جميررع أنحررـاء المملكررة العربيررة السررعودية وتررم تصررميم اسررتبان الكترونررـي، 

 العينة اإلجمالية رلــى مجموعــات عالية ومنخفــضة المخـــاطر، ، وتــم تقسيم9222وبلغــت عينة البحــث

مــنهم لـــديهم مستوى معتدل وأعلـى مـن األعـراض النفسية، ولـم تكرـن هنرـاك  ٪ 92وأظهــرت النتـــائج أن أكثــر مـــن  

 .فـروق ذات داللـة رحصائية بين الذكور واإلناث

التعررررف علرررى أثـرررـر مـرررـستوى القلـرررـق  تهررردف هرررذه الدراسرررة الرررى( 0202)الوهيبيةـــةة والةـــةشهابي   دراســـة

لررررـدى األسررررـر العمانيررررة والبحرينيررررة وعالقتهررررـا بررررـبع  المتغيرررررات  91 -النفـررررـسي لجائحررررة فيررررروس كورونررررا كوفيررررـد 

( ومـرررـن البحررررين 9122ن)مرررـن عمرررـا 0929الديموفرافيرررة وترررـم تطبيرررق مقررراييس البحرررـث علرررـى عينرررة مكونرررـة مرررـن 

( وتوصـررررـلت الدراسـررررـة رلـررررـى زيررررادة مسررررتويات اضـررررـطرابات القلـررررـق والنرررروم والخرررروف والعصرررربية والترررروتر 919)

 .لدى عينة البحث

لتقيررررريم أثرررررر انترررررـشار جائحرررررـة كورونرررررـا علرررررـى هرررررذه الدراسرررررة  جررررراءت  zhao,2020) &(Huangدراســـــة        

( 9012تكررررـشاف عوامررررـل التررررأثير المحتملررررـة، وبلغــررررـت عينررررة البحــررررـث)الررررـصحة العقليررررة للجمهررررـور الصرررريني واس

متطوعــررررـاا وتــررررـم تطبيررررق مقيرررراس معــررررـدل اضــررررـطراب القلــررررـق العــررررـام، وأعـررررـراض االكتئـررررـاب واضـررررـطرابات 

القلـررررـق النـررررـوم، وقـررررـد توصـررررـلت الدراسـررررـة رلـررررـى االنتـررررـشار العـررررـام لــررررـ لمعـررررـدل الضررررغط النفسرررري و اضـررررـطراب 

علــــرررررررـى التــــرررررررـوالي،  0.91و % 1.20%و  %9.12العـرررررررـام، واألعـرررررررـراض االكتئابيـرررررررـة، لـرررررررـدى الجمهـرررررررـور 

وكــــررررـان العــــررررـاملون فــــررررـي الرعايررررة الصررررحية أكثــــررررـر عرضــــررررـة الضررررطرابات النرررروم، وكرررران عمررررال الرعايررررة 

 .الصحية في خطر كبير الضطرابات النوم

بحـث العالقـة بين مـستوى األمـن النفـسي ومـستوى األداء والمسئولية االجتماعية ي ف (0202دراسةة )طمةوس  

لممرضــي الطــوارن فــي مستشفيات المملكة العربية السعودية وقــد اســتخدمت الدراسرة المرنهج الوصرفي التحليلري علرى 

لمملكرة العربيرة السرعودية باسرتخدام مقيراس ممرـرض وممرضرـة مروزعين علرـى أربعرة مستشرفيات با 919عينة مكونرة مرن 

لرمـن النفـسي ومقاس لمـستوى األداء ومقياس للمسئولية االجتماعية وقرد توصرلت الدراسرة رلرى وجرود عالقرة طرديرة ذات 

داللـة رحصرائية بربن الدرجرة الكليرة لمقيراس األمرـن النفرـسي وبرين مرـستوى المسرئولية االجتماعيرة وأنرـه توجرـد فرـروق فرـي 

 مستوى األمن النفسي تعـزى للمستـشفى وكانـت أهـم التوصيات االهتمـام بجانـب الـدعم النفـسي.
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للتعرررف علررى أسرراليب مواجهررة الضررغوط النفسررية النتشررار فيررروس الترري تهرردف  (0202دراســة )منرــور كرير  

األفراد من سكان منطقة جرازان، (، وتتبع الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وكان مجتمع الدراسة مجموعة من 91-)کوفيد

(، مرن رعرداد 91-( فررداا، طبرق علريهم مقيراس أسراليب مواجهرة ضرغوط انتشرار فيرروس )كوفيرد499وبلغت عينة الدراسرة )

البراحثين، أشرارت النترائج رلرى أن المشرراركين فري الدراسرة فضرلوا اسرتخدام أسرراليب )التخطريط، والتوجره الرديني، والمسرراندة 

 (، بصورة أكبر من فيرها.91-يف من الضغوط النفسية االنتشار فيروس )کوفيداالجتماعية( للتخف

دراستها بهدف الكشف عن العالقرة برين الضرغوط النفسرية المترتبرة علرى فيرروس  طرحت (0202)الطيب  دراسة

الباحثرة المرنهج ( وفعالية الذات لدى طالبرات جامعرة األميرر سرطام برن عبرد العزيرز، واسرتخدمت 91-کورونا )جائحة كوفيد 

( طالبررة، وتكونررت أداة الدراسررة مررن مقيرراس الضررغوط النفسررية 912الوصررفي، أمررا عينررة الدراسررة فكانررت عشرروائية قوامهررا )

(، ومقياس فعالية الذات( من أعداد الباحثة، وقد أسرفرت نترائج الدراسرة عرن وجرود مسرتوى مرتفعراا مرن 91-لجائحة )كوفيد 

 ( الدراسية، الصحية، االجتماعية، ودرجته الكلية.91مقياس ضغوط )كوفيد الضغوط النفسية على جميع أبعاد 

نفرس السرياق بهردف معرفرة مسرتوى الضرغوط النفسرية واالجتماعيرة وأسراليب  في جاءت (0202دراسة )شاهين  

مواجهتها لدى عينة من الفلسطينيين الواقعين تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، والفروق فري كرل منهرا براختالف 

ج الوصرفي مرن خرالل متغيرات: الجنس، الفئة العمريرة، عردد أفرراد األسررة، والمسرتوى االقتصرادي لرسررة، اسرتخدم المرنه

( 109تطبيق مقياس الضغوط النفسية واالجتماعية ومقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط على عينة عشوائية حجمهرا )

فرررداا، أظهرررت النتررائج أن مسررتوى الضررغوط النفسررية واالجتماعيررة لرردى الفلسررطينيين الررواقعين تحررت الحجررر الصررحي بسرربب 

وجود فروق دالة رحصائية في الضغوط النفسية والضغوط االجتماعيرة تبعرا لمتغيرري: فيروس كورونا كان متوسطاا، وعدم 

الجنس، وعدد أفراد األسرة، بينما كانت الفروق دالرة لصرالح المسرتوى االقتصرادي األدنرى لرسررة، ولصرالح الفئرة العمريرة 

 األدنى في مجال الضغوط النفسية فقط. 

لمشكالت النفسية المترتبة علرى جائحرة فيرروس كورونرا المسرتجد ا"بعنوان  ( (Al-Feki, Amal.2020 دراسة

91-Covied" وتهدف رلى التعرف على طبيعة بع  المشكالت النفسرية المترتبرة علرى جائحرة فيرروس كورونرا المسرتجد ،

91-COVIED( من طرال942، واستخدمت الباحثة مقياس للمشكالت النفسية كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة البحث ) ب

الجامعررات المصرررية )الحكوميررة واألهليررة(، وكانررت أهررم النتررائج: الضررجر أكثررر المشرركالت النفسررية الترري يعرراني منهررا طررالب 

الجامعة حالية، المشكالت النفسية األخرى بدرجة متوسطة، يوجد فرق دال رحصائية في المشكالت النفسية يعزي لمتغيرري 

 .صائية يعزي لمتغير البيئةالنوي والعمر الزمني، وال يوجد فرق دال رح

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 وجدت متغيرات في الدراسات السابقة التي ذكرتها وقد لخصتها في النقاط التالية:

 مدى العالقة بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية كاستراتيجيات للتعامل مع الضغوط النفسية. -9

تشررررمله مررررن المنررررار وعناصررررر التربررررة والغطرررراء النبرررراتي )البشرررررية( حيررررث ثقافررررة  تررررأثير العوامررررل )الطبيعيررررة( بمررررا -0

األفرررراد وعررراداتهم وتقاليررردهم )االجتماعيرررة( حيرررث الزيرررادة السررركانية وعررردم الررروعي الصرررحي )المسرررتوى االقتصرررادي( 
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يفويرررد حيرررث مسرررتوى الررردخل والتعلررريم والتغذيرررة فررري انتشرررار األمرررراض المختلفرررة مثرررل مررررض المالريرررا، اإلسرررهال، الت

 والتهاب الكبد الوبائي.

مرررردى أهميررررة أخررررذ االحتياطررررات الالزمررررة لمكافحررررة العرررردوى ضررررد الفيروسررررات واألمررررراض المعديررررة باسررررتخدام  -1

 ) .المطهرات والمنظفات الكيميائية مثل )الكحول، اإليثانول، بيروكسيد الهيدروجين

فررري انتشرررار األمرررراض وااللترررزام بالتررردابير أهميرررة التثقيرررف الصرررحي ونشرررر الررروعى برررين األفرررراد بعوامرررل الخطرررورة 4-

 الوقائية وتطبيقها في كافة المجاالت لمنع انتشار األمراض المعدية.

مرررردى العالقررررة بررررين الضررررغوط والصررررراي النفسرررري والعصررررابية وكررررل مررررن مسررررتوى االضررررطرابات السيكوسرررروماتية  -2

 والجوانب االنفعالية والبدنية.

والمسررراندة االجتماعيرررة كاسرررتراتيجيات للتعامرررل مرررع الضرررغوط النفسرررية لررردى مررردى العالقرررة برررين الصرررالبة النفسرررية  -2

 األشخاا.

مررردي العالقرررة برررين الضرررغط النفسررري وبرررين عالقتررره بررراإلجراءات االحترازيرررة التررري فرضرررتها وزارة الصرررحة فررري  -9

 ظل جائحة كورونا.

 

 النظر  اإلطار

 الضغط النفسيالمبحث األول: 

 مفهوم الضغوط النفسية: 

 : تعريف الضغط النفسي التعريف اللغوي:أوالا 

( والذي يعني التضييق على شيء ما ضغط، شد، وثق ومنه أخذ الفعرل stringer( من الفعل الالتيني )stressاشتقت كلمة )

( ومعناه طوق بجسمه، بذراعيه، ضافطا بقوة معه أحاسيس ما متناقضرة ألنره باإلمكران تطويرق رنسران treindreالفرنسي )

 ما على قلبه وعلى صدره وخنقه أيضا، ويوصلنا الفعل خلق رلى الفعل ضايق، 

( التري اشرتقت بردورها مرن detressضغط شد أي الشعور بالضيق يضرغط علرى القلرب والرنفس ويصرل بنرا رلرى كلمرة شردة )

( والتي يقابلها في العربية كلمات مثل کرب، ضائقة، ررهاق، رجهاد شدة والضغط الرذي يتررجم رلرى كلمرة Stringerالفعل )

(stress ،1، ا 9111( )محمد حسن العالوي.) 

 التعريف االصطالحي: 

مرن التروتر  حالرة 9119 سرتوت  9111ب ولمران ب  9119بروئرو    9114يعتبر الضغط النفسي حسب كل من بسرتوتالندب 

الجسمي والنفسي ومحصلة للقوى التي تمارسها األحرداث الضرافطة علرى الفررد وتختلرف درجرة ضرغط الحردث الواحرد مرن 

 شخ  رلى آخر.

ويتوقررف ذلررب علررى مرردى ردراك الفرررد لقدرترره علررى السرريطرة علررى الموقررف، والوفرراء لمتطلباترره باالعتمرراد علررى رمكانياترره 

، 9111فري البيئرة. ) عبرد الفتراح القرشر ،  االجتماعيرةوفر له من مصادر الدعم والمسراندة الشخصية وخبراته السابقة وما ي
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( وينظررر ب بررارون ب رلررى الضررغط النفسرري علررى انرره رد فعررل يتصرردر عررن الفرررد تجرراه المثيرررات، أي نرروي الوحدانيررة 10ا 

فيرر قرادرين علرى تحقيرق أهردافهم )عبرد وردود األفعال الفيزيولوجية التي تحدث في مواقف معينة، حيث يشعر األفراد أهم 

 (.29ا  9111الستار ربراهيم، 

كما ترى وفاء عبد هللا: الضغط النفسي هرو حالرة اضرطراب فري بعر  الوظرائف الفيزيولوجيرة والوجدانيرة واالنفعاليرة لردى 

محمرود عبرد المرنعم،  وخارجية( تتعدى طاقتره للترأقلم والتكييرف )آمرال )داخليةالفرد تحدث نتيجة تعرضه لمثيرات ضافطة 

0222 ،29 ،21). 

وتعرف الضغوط النفسية بأنها: بحالة من عدم التوازن الناجم عن تعرض الفرد النفعاالت نفسية سيئة تتسرم برالقلق والتروتر 

والضرريق والتفكيررر المرهررق فرري أحررداث وخبرررات حياتيررة تعرررض لهررا فرري الماضرري أو يعيشررها حاضرررة أو يخشررى حرردوثها 

 (.422، ا 0221 اضطرابات فسيولوجية ضارةب )الطهراوي،مستقبال، وتسبب 

ويستخل  الباحث من كل هذه التعاريف أن الضغط النفسي هو حالة من الشعور بالضيق تظهر عندما يواجه الفررد مواقرف 

 تفوق قدراته ورمكاناته العادية والتوافقية.

 أنواع الضغوط النفسية:

هنرررراك الكثيررررر مررررن الضررررغوطات وفقررررا للفئررررة الترررري ينتمرررري اليهررررا الضررررغط مثررررل )الضررررغوط الماليررررة، األسرررررية، ضررررغوط 

 األصدقاء، ضغوط الزالزل والفيضانات وأخيراا ضغوط العمل(.

 ( الضغوط النفسية لقسمين هما:0291وقد قسم )ايبو،

 النوع األول: الضغوط اإليجابية

ا انعكاسرررات ريجابيرررة علرررى الفررررد، فهررري تجعلررره يشرررعر بقررردرتها األكبرررر علرررى هررري عبررراره عرررن ضرررغوط مفيررردة ويكرررون لهررر

 رتمام أعماله بشكل أسري.

 النوع الثاني: الضغوط السلبية

حيرررث يوجرررد ضرررغوط نفسرررية تفعرررل انعكاسرررات سرررلبية ترررؤثر علرررى صرررحة الفررررد وعلرررى حالتررره النفسرررية، وهرررذا يرررؤثر علرررى 

 يشعرون باإلحباط والنظرة السلبية لشئون العمل.أدائهم في عملهم، وهذا بالتأكيد يجعلهم 

 (:91-النماذ  المفسرة لضغوط انتشار فيروس )کوفيد

تتوقف الطريقة التي يتبعها كل رنسان لمواجهة الضغط النفسي على مميزات شخصيته ونقراط عجرزه ومرضره، والتري عرادة 

المشراكل العمليرة والماليرة والمهنيرة والعائليرة، وقرد أورد ما تملى عليه ردة فعله رزاء المصاعب التي تنشا مع معارفه ورزاء 

 ( عدة نماذ  لتفسير الضغوط النفسية المصاحبة النتشار فيروس كورونا منها:0202)منصور،

الضغوط كمثير: يرى أصحاب هذا االتجاه أن الضغوط عبارة عن مثير يدركه الفرد على أنه يمثل تهديدا له، وخاصة   -9

 ث ضافطة تتطلب منه االستجابة بنمط معين من سلوك المواجهة عندما يمر بأحدا

الضغوط كاستجابة: يرى أصحاب هذا االتجاه الضغوط كاستجابة ألحداث مهددة تأتي من البيئة الخارجية، ومن خالل  -0

 األساليب الدفاعية الفسيولوجية يحافظ الفرد على االتزان النفسي،
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على رعادة التوافق النفسي، فعند الشعور بالتهديد تعمل الهرمونات التهيئة الجسم  عن طريق مثيرات دفاعية تساعد الفرد 

لعملية المواجهة، ثم تأتي مرحلة المقاومة لتسمح للجسم بمواصلة المواجهة وتشكيل الطاقة، ورذا لم تنجح للتكيف قد 

 استنفذت فيحدث االنهيار. 

الضغوط النفسية تحدث نتيجة اضطراب في العالقة بين الفرد والبيئة، لذا الضغوط النفسية كتفاعل بين الفرد والبيئة: رن  -1

تحدث عملية التقييم األولى، المعالجة الحدث معرفياا، لتحديد ما رذا كان الموقف يمثل تحدياا، ثم عملية تقييم الشخ  

المواجهة لديه أقل فاعلية.  المصادر قوته وقدراته على المواجهة، ثم رعادة التقييم عندما يدرك الفرد أن استجابة

 (91،ا 0202)منصور،

لقد أصبحت الضغوط في عصرنا الحالي كثيرة ومتعددة نظراا لكثرة تعقيدات الحيراة وتشرعبها، وكثررة متطلباتهرا، ممرا جعرل 

 وثقافاتهم.المجتمع عرضة لضغوط نفسية أثرت على السير الحسن الحياة األفراد والجماعات باختالف أعمارهم وأجناسهم 

فرري «  stress» تعررد الضررغوط النفسررية أحررد المظرراهر الرئيسررية المميررزة لمجتمعاتنررا المعاصرررة وقررد شرراي اسررتخدام كلمررة 

ميدان الهندسة والدراسات الفيزيائية لتشير رلرى قروة خارجيرة ترؤثر بشركل مباشرر علرى موضروي طبيعري ونتيجرة لهرذه القروة 

الموضوي، هذا المفهوم الذي استعاره علم الرنفس للداللرة علرى نطراق واسرع يحدث اإلجهاد الذي يؤثر ويغير من شكل وبناء 

مررن الخبرررات االنفعاليررة الترري يترافررق ظهورهررا مررع حرردوث تغيرررات فيزيولوجيررة معرفيررة وسررلوكية ناتجررة عررن األحررداث 

 الضافطة.

 (00 ص  0202 سوسة  الخرائص العامة للضغوط النفسية )صالحي 

معقدة وتعبر عن وقائع متعددة، وذات مضامين بيولوجية ونفسية، واقتصرادية واجتماعيرة يمكرن رن الضغوط النفسية ظاهرة 

أن تحرردد بعرر  الصررفات الفيزيقيررة والداخليررة والترري تعطرري ظرراهرة الضررغوط وحرردتها وتماسرركها وتميزهررا عررن فيرهررا مررن 

هذه الظواهر ومن بين هذه الخصائ  مرا الظواهر، وقد تم استنباطها من المبادن والقواعد والنظريات التي اهتمت بدراسة 

 يلي:

 رن الضغط عملية ردراكية في المقام األول. - 

 رن الضغط المدرك، هو الربط بين وجهة نظر الفرد بما يمتلكه من قدرات عقلية وجسدية وبين متطلبات الموقف.  - 

 رن الضغط عملية تكيف الفرد لقدراته مع متطلبات موقف معين.  -

  سلبياا.لضغط ريجابياا أو قد يكون ا -

 الضغوط ليست استقراريه وتتضمن مجموعة من المتغيرات.  -

 الضغوط عامة ومنتشرة بين جميع األفراد.  -

 الضغوط تنشأ من خالل التفاعل القائم بين المثير واالستجابة  -

 .الضغوط لها تأثير على الجانب النفسي، والفزيولوجي، والمعرفي، والنفسي لإلنسان -

 الضغوط النفسية ترتبط بالفئة العمرية حيث تكون منتشرة بصفة كبيرة عند الشباب وتفل لدي األكبر سناا. - 
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معرفي، يتم التوافق فيها بين قدرات الفرد وما يحتا  رليه الموقف، بحيرث  يتضح مما سبق أن الضغط النفسي عملية ادراكية

 يصل الفرد لحالة من التكيف والتوازن مع الموقف الضافط، وقد يكون الضغط النفسي ريجابياا أو سلبياا.

 مبحثخالصة ال

يؤثر الضغط النفسي بصورة كبيرة على اإلنسان، فقد يسبب له بع  األمراض الخطيرة وكثير من الناس يتعايشرون بشركل 

يومي مع أنواي عديدة من الضغوط النفسية مما يولد لديهم نتائج خطيرة سواء أكانت نتائج من الجانرب النفسري أو الجسرمي، 

نفسية على اختالف توجهاتهم العلميرة لمرا لره مرن ترأثير كبيرر علرى اإلنسران كثير من الباحثين بموضوي الضغوط ال اهتمكما 

خاصة جانبه السلبي ونتائج القائمة على ذلب، بحيث أضحى موضوي العصر نتيجرة التطرورات التكنولوجيرة السرريعة حيرث 

ثرار السرلبية التري ترنعكس تم عرض مفهوم الضغوط النفسية من كثير الباحثين وعلى اختالف تعارفهم رال أنهم يتفقون فري اآل

 على نفسية.

 (02-: جائحة كورونا )كوفيداالمبحث الثاني

 مفهوم فيروس كورونا:

هررررو نرررروي مررررن الفيروسررررات وهررررو جديررررداا مررررن نوعرررره يصرررريب الجهرررراز التنفسرررري للمرضررررى المصررررابين بالتهرررراب رئرررروي، 

 ٩١٩١، وفررررى عررررام ٩١٠٢ب الصررررينية فرررري أواخررررر العررررام مجهررررول السرررربب حتررررى اآلن وقررررد ظهررررر فرررري مدينررررة بووهرررران

أطلقرررت لجنرررة الصرررحة الوطنيرررة فررري جمهوريرررة الصرررين الشرررعبية تسرررمية بفيرررروس كورونرررا المسرررتجدب علرررى االلتهررراب 

فبرايررررر االسررررم اإلنجليررررزي الرسررررمي للمرررررض  ٩٩الرئرررروي النرررراجم عررررن اإلصررررابة بفيررررروس كورونررررا، ثررررم فيرررررت فرررري 

 .الناجم عن فيروس كورونا المستجد

 :91-تعريف مرض كورونا  کوفيد  

هرو مررض معرد يسرببه آخرر فيرروس ترم اكتشرافه مرن سراللة فيروسرات كورونرا. ولرم يكرن هنراك أي علرم  91-مرض کوفيرد 

. وقرد تحرول 0291بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كرانون األول/ ديسرمبر 

 (Wond Health organization، 0291ة تؤثر على العديد من بلدان العالم )اآلن رلى جائح 91كوفيد

 (72-75  ص0202( )صالحي  سوسة  02-نظرة عامة على فيروس كورونا )كوفيد

فري الصرين أواخرر  ، للمررة األولرى فري مدينرة روهران91-تم تحديد فيروس كورونا المستجد، والمعرروف أيضرا باسرم كوفيرد

، وعرفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بوصفه فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قرد تسربب المررض 0291ديسمبر 

 .91-على تسمية النسخة الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد  واصطلحتلإلنسان، 

خاصية االنتحراء القروي نحرو  MERS - coVويمتلب عدة خصائ  من أهمها، خاصية االنتحاء الفيرروس التاجي الجديد 

الجهاز التنفسي، أي الميل إلصابة الجهاز التنفسي، والقدرة على تقرادي المناعرة الطبيعيرة، ويظهرر الفيرروس تحرت المجهرر 

نانومتر وله فالف ونتوءات بروتينيرة بشركل عصريات تكسرب الفيرروس شركل  922 -902اإللكتروني بشكل كروي وبحجم 

 طلق عليه اسم كورونا وهي كلمة التينية تعني التا .التا  ولهذا أ

 من حيوان رلى آخر ومنه رلى اإلنسان. انتقالهوما يزيد من خطورة الفيروس سهولة 
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جررررنس :  - Coronaviridaeالعائلررررة  - Nidoviralesالرتبررررة  -ويصررررنيف فيررررروس كورونررررا مررررن مملكررررة الفيروسررررات 

Coronavirus. 

 -في، الحمى واإلرهاق الجاف، اآلالم واألوجاي احتقان األنف الصرداي  91-لمرض کوفيد وتتمثل األعراض األكثر شيوعاا 

وظهرور طفرح جلردي أو تغيرر لرون أصرابع اليردين أو القردمين، وعرادة مرا  -اإلسهال وفقدان حاسة الرذوق أو الشرم -ألم الحلق 

ن أن يشرعروا رال برأعراض خفيفرة جرداا، تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ويصاب بع  الناس بالعدوى دو

 ( من المرض دون الحاجة رلى عال  خاا.%12معظم الناس )نحو  ويتعافى

السرررريع للفيررروس يكرررون برررين الفئررات السررركانية الضرررعيفة مثررل كبرررار السرررن  االنتشررراربررأن Brunero) .0202ويوضررح )

 .لجوء، وذلب لتأثير العامل النفسي على الشخ واألشخاا ذوي اإلعاقة والمصابين بأمراض عقلية والسجناء وطالبي ال

من أشخاا آخررين مصرابين برالفيروس، لرذلب مرن المهرم الحفراظ علرى مسرافة  91-ويمكن أن يلقط األشخاا عدو  كوفيد

 مناسبة، ولبس الكمامة الصحية مع المواظبة على فسل اليدين بالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين.

وستواصرل نشرر أحردث مرا تتوصرل رليره  91-المنظمة على تقييم البحوث الجارية حول طررق انتشرار مررض کوفيردوتعكف 

 (.World Health organization،0291هذه البحوث من نتائج )

وينصح لتجنب خطر اإلصابة بفيروس كورونا رتباي جملة من التوصريات منهرا وضرع الحراالت المشرتبه بهرا تحرت المراقبرة 

الطبرري، والتباعررد  واسررتعمال القنررايالمررري   بهررم، وعررزلمنهررا ورجررراء اختبررارات مصررلية للمخررالطين والمشررتبه ليتأكررد 

 االجتماعي وعدم االختالط قدر اإلمكان.

للحد من انتشار الفيروس برين  االحترازية( بأن العديد من الحكومات اتخذت اإلجراءات 119، ا0202كما يذكر )صيام، 

وخسائر تخطت مليارات  االقتصاديةالغاء الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مما أسهم في تفاقم األزمة المواطنين أهمها 

 .الدوالرات، فقررت الحكومات عودة األنشطة والتعاي، مع الفيروس والكن بشروط تتمثل في رجراءات احترازية

 خاتمة المبحث الثاني

ارن، رن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسن حرالتهم يعاني فالبية األشخاا المعرضين لحاالت طو

بمرور الوقت، وأن األشرخاا المصرابين باضرطرابات نفسرية شرديدة معرضرون للخطرر براألخ  أثنراء حراالت الطروارن، 

(  WHO، 0202ويحتاجون رلى رتاحرة رعايرة الصرحة النفسرية واالحتياجرات األساسرية األخررى، )منظمرة الصرحة العالميرة 

حيررث توصرري المبررادن التوجيهيررة الدوليررة بترروفير الخرردمات علررى كررل المسررتويات مررن األساسررية رلررى السررريرية، وتشررير رلررى 

ضرورة رتاحة رعاية الصحة النفسرية علرى الفرور فيمرا يتعلرق بمشركالت محرددة وعاجلرة خاصرة بالصرحة النفسرية فري رطرار 

 االستجابة الصحية.

ن العرررالم مهمرررا تباينرررت فئررراتهم العمريرررة، أو مرررواقعهم الوظيفيرررة، أو مسرررتوياتهم االقتصرررادية هرررذا الواقرررع، جعرررل معظرررم سررركا

واالجتماعية، يواجهون ضغوطاا نفسية واجتماعية واقتصادية بدرجة أو برأخرى، أثررت علرى مسرار حيراتهم، وبالترالي علرى 

هم أن يسررتعيدوا ترروازنهم وبنرراءهم النفسرري حررالتهم النفسررية والذهنيررة، وانضررباطهم االجتمرراعي، قررد يصررعب علررى الكثيرررين مررن

 الستثمار مناعتهم النفسية وميكانزمات الدفاي لديهم دون مساعدة من المتخصصين،
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أو يتطررور لررديهم شررعور بالتهديررد الرردائم وانخفرراض فرري كفرراءتهم الذاتيررة، وفقرردان الطاقررة، وصرروالا رلررى الوسرراوس القهررري  

 .الصدمة، وحتى االكتئاب بدرجات متفاوتة جسمية، واضطراب ما بعد-واالضطرابات النفس

 أداة الدراسة:

 اعتمد البحث الحالي على مجموعة من األدوات شملت ما يلي:

مقيررراس الضرررغوط النفسرررية التررري نتجرررت عرررن اإلجرررراءات االحترازيرررة التررري فرضرررتها وزارة الصرررحة بالمملكرررة العربيرررة 

 السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 ضغوط العمل. -والضغوط االجتماعية –على ثالثة أبعاد وهما: الضغوط النفسية وكان القياس هذا 

 وللتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبار، والجدول التالي يوضح ثبات المقياس:

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون قيمة ألفا أبعاد القياس

 22229 22119 22101 الضغوط الشخصية

 22229 22111 22102 الضغوط االجتماعية

 22229 22140 2290 ضغوط العمل

رجمالي مقياس الضغوط 

 النفسية

22122   

قررريم معررردل االرتبررراط دالرررة رحصرررائيا عنرررد  كمرررا يتضرررح مرررن الجررردول السرررابق صررردق االتسررراق الرررداخلي للمقيررراس، حيرررث أن

الضررررغوط  -(، ممررررا يؤكررررد علرررري صرررردق االتسرررراق الررررداخلي لكررررل مررررن الضررررغوط الشخصررررية2222مسررررتوي معنويررررة )

 ضغوط العمل(. -االجتماعية

 عينة الدراسة:

ألرررف شرررخ  مرررن مرحلرررة المراهقرررة المترررأخرة رلرررى المرحلرررة المبكررررة مرررن منتصرررف العمرررر  90شرررملت عينرررة الدراسرررة 

بشرررررط اال يعررررانون مررررن امراضرررراا مزمنررررة حتررررى ال تتررررداخل أعراضررررها مررررع أعررررراض السررررعودية،  مملكررررة العربيررررةال

 االضطرابات النفسية.

 األساليب اإلحرائية المستخدمة في الدراسة:  

 .حساب التكرارات والنسب المئوية 

 .المتوسط الحسابي 

 .االنحراف المعياري 

  الدراسة.معامل ارتباط بيرسون الختبار صدق أداة 

 استبانة: المتوسطات الحسابية للضغط النفسي على المجتمع ككل:

موافق  العبارة ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

 4.20 1 12 21 2مدي استيعاب األفراد بخطورة هذا  9

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار

   

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                  135 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الفيروس المستجد

استجابات األشخاا لرحداث  0

 والضغوط تختلف وفق نوي الشخصية

19 22 14 94 1.10 

ما نوي استراتيجية الموجهة المتبعة  1

 من طرف األطباء

19 20 44 94 1.10 

عدد مرضى القلق واالكتئاب  4

والوسواس القهري زاد زيادةا ملحوظة 

خالل الشهور الماضية مع انتشار 

 المرض على نحو متزايد

12 42 01 19 1.21 

األفراد الذين يتسمون بالعصابية  2

تطوير مشاعر القلق ويميلون رلى 

والخوف، واألفراد الذين لديهم مستوى 

عال من الضمير والمسؤولية 

االجتماعية كانوا يميلون رلى ممارسة 

 التباعد االجتماعي لتجنب العدوى

10 29 49 99 1.99 

 

 النتائج: 

 توصلت من خالل هذا البحث إلى ما يلي:

 الضغوط النفسية تعاني جميع األسر بمرض كورونا من مستوى عالي من. 

  تتبرررع األسرررر المصرررابون بفيرررروس كورونرررا اسرررتراتيجيات مواجهرررة ايجابيرررة والمتمثلرررة فررري التررردين والتقبرررل وطلرررب

 المعلومة والتخطيط للوقاية.

 .يجب االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية ورتباي رجراءات التباعد االجتماعي 

  المجتمررررع مررررع زيررررادة االهتمررررام ومراعرررراة ترررروفير كررررل طرررررق يجررررب تسررررليط الضرررروء علررررى الفئررررات المهمشررررة فرررري

 الرعاية التامة للحفاظ على الجميع من تفشي المرض.

  ينبغررري تركيرررز االهتمرررام علرررى األطفرررال فررري المراحرررل العمريرررة المختلفرررة وحرررـثهم علرررـى اتخررراذ التررردابير الالزمرررة

ذاب ومثيررررر، لكرررري يتفرررراعلوا معهررررا للوقايررررة وررشررررادهم بطرررررق متنوعررررة تتفررررق مررررع قرررردراتهم ورمكانرررراتهم فرررري شررررـكل جرررر

 ة.ويستجيبوا لما فيها من نصائح ومفاهيم ويستفيدوا منهـا ألقصى درج

  وضررع نمرراذ  ررشرررادية وحمررالت توعيرررة لكررل فئرررات المجتمررع وذلرررب لنشررر الررروعي مررع رتبررراي اإلجررراءات الوقائيرررة

 الالزمة للوقاية.

 .التشخي  والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان 

 الدواء لحاالت العزل المنزلي. صرف 
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 .متابعة سير العمل من خالل فرق الترصد والتقصي لحاالت اإلصابة 

 .تطبيق اإلجراءات الوقائية في أماكن التجمعات واألنشطة المختلفة 

 .متابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية 

 لمررراء والصرررابون باسرررتمرار لمررردة ال تقرررل ضررررورة فسرررل األيررردي با، ويجرررب عررردم المصرررافحة باليرررد أثنررراء اللقررراءات

 ، ارتداء الكمامة باستمرارثانية 02عن 

  منرررع تجمرررع اعرررداد كبيررررة مرررن المرررواطنين فررري األمررراكن العامرررة مثرررل األسرررواق والمحرررالت التجاريرررة وفيرهرررا، مرررع

 عدم مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخرين، وتجنب لمس األسطح فير النظيفة.

 ة وتحسررريس لتعريرررف أفرررراد المجتمرررع بالضرررغوط ومصرررادرها، وآثارهرررا السرررلبية، ضررررورة رجرررراء حمرررالت توعيررر

 .وكيفية مواجهتها

 

 التوصيات: 

 بعد اإلجابة عن أسئلة الدراسة البحثية واستخالص نتائج الدراسة الميدانية توصي الدراسة بما يلي: 

 اإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا.ريجاد برامج دعم نفسي لمعالجة أثار الضغط النفسي المترتب على  -

 والتعريف بأهم سبل عالجه ومواجهته. الضغط رقامة ندوات توعية لتوعية المواطنين بأضرار -

 اجراء دراسة مماثلة وربطها بالمستوى االقتصادي والحالة االجتماعية. -

الضغط النفسري جرراء اإلجرراءات افراد المجتمع بسبب القيام بدراسة عن اهم المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها  -

 وطرق الدعم النفسي الناجع مع هذه الحاالت. االحترازية في ظل جائحة كورونا

 زيادة عدد األخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي ألكبر عدد ممكن. -

 تدريب الطاقم الطبي المعالج على آلية التعامل واالهتمام بالجوانب النفسية لهؤالء المرضى.  -

 رعداد برامج ترفيهية دورية للتخفيف من معاناتهم. -

 تصميم وتنفيذ برامج ررشادية وتوجيهية من قبل المختصين لتعزيز استراتيجيات توعوية ووقائية.  -

 ة وجعله جانباا مكمالا للعال  الطبي لخف  حدة التوتر االنفعالي المصاحب الضغط النفسي.ضرورة تقديم الخدمات النفسي -

 والمراجع:المرادر 

 لمراجع العربيةا :أوال

(. الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة: دراسة ميدانية على عينة من طلبرة 0291خليفي، نادية ) -

ود معمري تيزي وزي. مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلروم التربويرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مول

(1 ،)11-29. 

 (. الدافعية في الحياة ومستويات االلتزام. القاهرة: دار المعارف.0222السيد، عزيزة ) -
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 (. مدخل رلى علم النفس، )ترجمة سيد الطواب(. القاهرة: دار ماكجروهيل.9111دافيدوف، لندا ) -

ب فررى 91-ظرافر حسرن كريررري. بأسراليب مواجهررة الضرغوط النفسرية لفيررروس بكوفيرد وهرادي بررنمنصرور، محمرد السرريد،  -

المجلرة السرعودية للعلرروم  ".ضروء بعر  المتغيررات الديموفرافيرة لردى عينررة مرن سركان منطقرة جرازان: دراسرة استكشررافية

  .12 - 92(: 0202) 22جستن ي -ة والنفسية الجمعية السعودية للعلوم التربوي -النفسية: جامعة الملب سعود 

ب وعالقتهرا بفعاليرة الرذات لردى طالبرات 91-. بالضغوط النفسرية المترتبرة علرى جائحرة بكوفيردعبد الرحمنالطيب، فاطمة  -

 991 – 921(: 0202) 1، ي02كلية التربية مج -مجلة كلية التربية: جامعة كفر الشيخ  ".الجامعة

مسررتوى الضررغوط النفسررية " .موسررى المصررري وربررراهيم سررليمانأحمررد طمرروني،  بررد الرررحمنعشرراهين، محمررد أحمررد،  - 

 واالجتماعيررة وأسرراليب مواجهتهررا لرردى عينررة مررن الفلسررطينيين الررواقعين تحررت الحجررر المنزلرري بسرربب فيررروس كورونررا

"COVID19"."  110 - 111(: 0202) 919، ي14مجلس النشر العلمي مج -المجلة التربوية: جامعة الكويت.  

محمد. برمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضري برالقرى فري ظرل مواجهرة  عبد الحكيمصيام، محمد  -

 -المجلرة العلميرة للبحروث والدراسرات فري التربيرة الرياضرية: جامعرة بورسرعيد  "."Covid-19" فيروس كورونرا المسرتجد

 .149 - 101(: 0202) 42كلية التربية الرياضية ي

، الضررغوط النفسررية أثررر جائحررة كورونررا وعالقتهررا بررالتوافق النفسرري لرردي طلبررة 0202 نفيسررة. ،صررالحي، اينرراس. سوسررة- 

 البكالوريا، رسالة ماجستير فير منشورة، جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية العلوم االجتماعية والنفسية.

ومواجهة الضغوط النفسية لردى أمهرات المتخلفرين عقليرا، مكتبرة ( اإلرشاد النفسي األسري 0222آمال محمود عبد المنعم )-

 .زهراء الشرق، مصر العربية القاهرة، الطبعة األولى

، أسراليب مواجهرة الضرغوط النفسرية المهنيرة وعالقتهرا بربع  المتغيررات، مجلرة جامعرة دمشرق، 0292عبد هللا الضرريبي،-

 .4، العدد 02المجلد 

 .الضغوط النفسية، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية (:0291ايبو، نائف على )-
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