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هــدف البحــث إلــي  فحــص تــأثیر بعــض جوانــب اإلجــراءات اإلحترازیــة لمواجهــة أزمــة كورونــا 
جتمــاعي لألفــراد مــن وجهــة نظــر الممارســین الــصحیین بمدینــة الملــك علــي األمــن النفــسي واال

ُعبـــدالعزیز الطبیـــة واســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مـــن خـــالل اســـتبانة مكونـــة مـــن ســـت 
من الممارسین الصحیین العاملین في مراكز الصحیة األولیـة بمدینـة ) 510(محاور على عدد 

وجــود اتفــاق بــین أفــراد العینــة فیمــا :  النتــائج  إلــىالملــك عبــد العزیــز الطبیــة، وقــد أشــارت أهــم
علــى العالقــات االجتماعیــة علــى  COVID 19 یتعلـق بتــأثیر أزمــة جائحــة فیـروس كورونــا

األفراد من وجهة الممارسین الـصحیین، باإلضـافة إلـى وجـود اتفـاق بـین أفـراد العینـة مـن حیـث 
 التقلیـل مــن مخـاطر انتــشار العــدوى تعـاون المــدنیین فـي مــساعدة األسـر واألفــراد المعـوزین فــي

ًیلیه التعاون في رفع مستوى الوعي ثم تكاتف جهـود الـشباب مـن ذوي الخبـرة الـصحیة، وأیـضا 
تعـاون المجتمـع المـدني فـي تــصحیح سـلبیات تعامـل األفـراد وأخیــرا جهـود المجتمـع المـدني فــي 

تفـاق بـین أفـراد العینـة سد عجز احتیاجات العاملین في القطاع الصحي، باإلضافة إلـى وجـود ا
مـــن حیـــث أثـــر الـــدعم النفـــسي علـــى رفـــع الـــروح المعنویـــة للعـــاملین فـــي القطـــاع الـــصحي فـــي 
مواجهـــة الكورونـــا  ثـــم یظهـــر أثـــر تكـــاتف الجهـــود الداعمـــة لمواجهـــة الكورونـــا فـــي مـــنح ثقـــة 

 زیـادة للجماهیر وبالتالي درجات التزام أعلى وأخیـرا یـساعد تقـدیر األفـراد لجهـود الممارسـین فـي
المبـــادرات الوطنیـــة لألهــــالي، كمـــا أن نظـــام التكافــــل بـــین األفـــراد یــــساعد فـــي تحجـــیم اآلثــــار 
االقتـــصادیة الـــسلبیة المترتبـــة علـــى انتـــشار الكورونـــا، وأن رعایـــة أفـــراد الطـــاقم الطبـــي وأســـرهم 

ت  تساعد في التخفیف مـن اآلثـار الـسلبیة لفیـروس الكورونـا، باإلضـافة إلـى وجـود إلدارة األزمـا
 علــى األمــن النفــسي COVID 19لهـا دور فــي الحــد مــن تـأثیر أزمــة جائحــة فیــروس كورونـا 

  .واالجتماعي الموجه لألفراد من وجهة نظر الممارسین الصحیین
ـــــةالكلمـــــات ال ـــــة، ا:مفتاحی  ، األمـــــن النفـــــسي واالجتمـــــاعي، أزمـــــة كورونـــــاإلجـــــراءات اإلحترازی

  .الممارسین الصحیین
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ABSTRACT: 
The present research aimed to examine the impact of some aspects of 
precautionary measures to confront the Corona crisis with the 
psychological and social security of individuals from the viewpoints of 
health practitioners at King Abdulaziz Medical City. The study made 
use of the descriptive analytical approach through a questionnaire 
consisting of six dimensions on a sample of (510) health practitioners 
working in the primary health care system at King Abdulaziz Medical 
City. The results indicated the existence of an agreement among the 
sample members regarding the impact of the Coronavirus (COVID-19) 
pandemic on social relations among individuals from the health 
practitioners' viewpoint. Added to that, an agreement between the 
sample members in terms of civilian cooperation in Helping needy 
families and individuals to reduce the risks of spreading infection, 
followed by cooperation in raising awareness, then joining the efforts 
of young people with health expertise, as well as civil society 
cooperation in correcting the negative aspects of dealing with 
individuals and finally the efforts of civil society in filling the deficit 
of needs of workers in the health sector. In addition to that having an 
agreement between the sample members regarding the impact of 
psychological support on raising the ethics of workers in the health 
sector in the face of the Corona. Furthermore, the impact of the efforts 
in support of confronting the Corona have been joined in giving 
confidence to the masses and thus higher levels of commitment. 
Finally, the individuals’ appreciation for the efforts of the practitioners 
helps to increase the national initiatives of the people. The solidarity 
system between individuals helps in limiting the negative economic 
effects of the spread of the Corona, and that caring for the medical 
staff and their families helps in alleviating the negative effects of the 
Coronavirus, in addition to the presence of crisis management that has 
a role in limiting the impact of the Coronavirus pandemic, on the 
psychological and social security directed at individuals from the 
viewpoints of health practitioners. 
Keywords: precautionary measures - corona crisis - psychosocial 
security - health practitioners.  
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  :مقدمة
ًتهدیـــــدا صـــــحیا عالمیـــــا) COVID-19 (2019ُیعــــد وبـــــاء مـــــرض فیـــــروس كورونــــا  ً ً 

(Wang, 2020) وهو إلى حد بعید أكبر انتشار لاللتهاب الرئوي غیـر النمطـي منـذ تفـشي ، 
م ؛ حیث تجـاوز فـي غـضون أسـابیع 2003في عام  ) سسار(متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد 

 ,Hawryluck) مــن تفــشي المــرض العــدد اإلجمــالي إلصــابات ووفیــات فیــروس ســارس
م، ومنــذ ذلــك 2019 وتــم الكــشف عــن تفــشي المــرض ألول مــرة فــي أواخــر دیــسمبر ،(2004

 یمثـل صـحة عامــة COVID-19أن تفــشي ) WHO(الحـین أعلنـت منظمــة الـصحة العالمیـة 
  Mahase, 2020ارئ ذات قلق دولي وطو

 أن األمراض المعدیة ال تزال تـشكل أحـد (Cassell & Mekalanos, 2001)ویذكر
أكبــر التهدیــدات لرفاهیــة الجــنس البــشري، وعلــى الــرغم مــن التقــدم الكبیــر فــي الطــب ال تــزال 

 والناشـئة األمراض المعدیة من األسباب الرئیسیة للوفاة، حیث تهـدد األمـراض المعدیـة الجدیـدة
  .صحة ورفاهیة األفراد في البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء

في الوقت الحالي ال توجد معلومات معروفة عن التأثیر النفسي والصحة العقلیة لعامـة 
هذا وثیق الصلة بشكل خاص مع عدم الیقین المحـیط . COVID-19الناس خالل ذروة وباء 

ًبنــاء علــى فهمنــا ، تركــز معظــم األبحــاث المتعلقــة بهــذا . هبتفــشي هــذا الحجــم الــذي ال مثیــل لــ
الفاشــیة علــى تحدیــد الوبائیــات والخــصائص الــسریریة للمرضــى المــصابین، والتوصــیف الجینــي 

 ;.Rubin, G.J) ، والتحـدیات التـي تواجـه إدارة الـصحة العالمیـة) (Lu, 2020للفیـروس 
Wessely, 2020)تبحــث فــي التــأثیر النفــسي علــى  ، ومــع ذلــك ، ال توجــد مقــاالت بحثیــة 

COVID-19على عموم السكان في الصین .  
وتكــشف الدراســات الــسابقة عــن شــدة االضــطراب النفــسي عنــدما تفــشي فیروســات مثــل 
ًالسارس واإلیبوال، ومن المفیـد أیـضا أن نفتـرض أن العدیـد مـن المـصابین والممارسـین الطبیـین 

والقلـق واإلرهـاق حتـي بعـد التوقـف عـن حـدوث یواجهون اضطراب مـا بعـد الـصدمة واالكتئـاب 
وتتوافـق النتـائج مـع الدراسـات حـول تفـشي مـرض .  (Lee, et al, 2018)مثـل هـذه العـدوى

٪ مـــن مقـــدمي الخـــدمات الطبیـــة یعـــانون مـــن ضـــائقة 57-٪ 18الـــسارس والتـــي أظهـــرت أن 
حـة اإلیبـوال وخـالل جائ . (Phua, et al, 2005) نفسیة في بدایة وأثنـاء وبعـد تفـشي العـدوى

ًأصــیب العدیــد مــن العــاملین فــي مجــال الرعایــة الــصحیة بــبعض االضــطرابات النفــسي؛ نظــرا 
ألنهم یعملون لساعات طویلة وفي بعض االحیان بموارد متواضعة ومعدات وقائیة قد ال ترقـي 

والوضــع مــع فیــروس .  (Senga, et al, 2005)الــي حمــایتهم مــن االمــراض المعدیــة
ً لیس مختلفا ویـؤثر بـشكل أكبـر علـى الـصحة النفـسیة علـى الممارسـین (COVID-19)كورونا

  .(Shah, et al, 2020)الطبیین 
أصــاب انــدالع فیــروس ) م2019(أنــه منــذ دیــسمبر )  (Li ,et al, 2020وأشــار 

 فــي ووهــان االف الــصینین، واتخــذت الــصین إجــراءات فعالــة لتقــدیم (COVID-19)كورونــا 
 ,Du)ویـضیف .  COVID-19لسیطرة على االنتشار السریع لـ الدعم الطبي للمساعدة في ا
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et al, 2020) أن معظم العـاملین فـي مجـال الرعایـة الـصحیة فـي الخـط األمـامي فـي ووهـان 
  . منذ بدایة الحجر الصحي(COVID-19)قد تعرضوا لضغوط هائلة وخطر اإلصابة بـ 

ا یقـرب مـن واحـد  أن مـ(Huang& Ning, 2020)وأظهرت النتائج التي توصـل إلیهـا
مــن كــل أربعــة مــن العــاملین فــي مجــال الرعایــة الــصحیة یعــانون مــن مــشاكل فــي النــوم، وهــو 

أحــد األســباب المحتملــة هــو أن كثافــة العمــل والوقــت . أعلــى بكثیــر مــن الفئــة المهنیــة األخــرى
مثـــل الـــسارس (للعـــاملین فـــي مجـــال الرعایـــة الـــصحیة ســـیزدادون فـــي مواجهـــة الوبـــاء الـــشدید 

، ممـا یـؤدي إلـى عـدم امـتالكهم الوقـت الكـافي للراحـة، وهـم )زمة الشرق األوسط التنفـسیةومتال
 ;Lu, et al., 2006; Lee et al., 2018(عرضـة لإلجهـاد المـزمن واالضـطراب النفـسي 

McAlonan et al., 2007 .( وفـي الحـاالت الـشدیدة قـد تحـدث أعـراض اضـطراب مـا بعـد
  .(Kobayashi, et al, 2007)باضطرابات النومالصدمة وهو أمر مرتبط بشكل كبیر 

والجــدیر بالــذكر أنــه ال توجــد خــدمات كافیــة لتقــدیم المــشورة النفــسیة وخــدمات الفحــص 
 النفسي للقلق واالكتئاب واالنتحار للممارسین الطبیین الذین یتعاملون مـع المرضـى المـصابین

(Ford-Jones & Chaufan, 2017)  .  الـسابقة إلـي أن حیـث أشـارت بعـض الدراسـات
األطباء یعانوا  من اضطرابات نفسیة عالیة بسبب وباء السارس مـن الممرضـات، وهـذا یجلـب 
الــــرأي القائــــل بــــأن المــــستویات المهنیــــة المختلفــــة لهــــا تــــأثیر متبــــاین علــــى الــــصحة النفــــسیة 

(Chang, et al, 2004; Lu, et al, 2009)  
ن حـاالت الطـوارئ فـي قطــاع مجـرد حالـة مـ) COVID-19(وال یمكـن اعتبـار جائحـة 

الـصحة العامــة ولكنهــا تتجــاوز ذلــك اإلطــار بكثیـر فــیمكن وصــفها بأنهــا أزمــة اقتــصادیة وأزمــة 
اجتماعیـة وأزمـة إنــسانیة تحولـت إلـى أزمــة حقـوق إنــسان ورغـم أن الفیـروس ال یمیــز فـإن آثــاره 

ة الهیكلیـة تمیز وتكشف عن نقاط الضعف في مستوى الخـدمات العامـة ومخـاطر عـدم المـساوا
وعوائق الخدمات فظهرت نزعات قومیة وعرقیة والتي اتخذت من جائحة الكورونا ذریعة لتنفیـذ 
ـتـدابیر قمعیــة رغــم أن الجمیــع فــي قــارب واحــد ممــا یــشكل ضــغوط نفــسیة مــستمرة زادت مــن 

  )2020غوتیریش، . (األوضاع السیئة سوءا
الـــسلوك اإلنـــساني ومـــن وتعـــد الحاجـــة إلـــى الـــشعور بـــاألمن النفـــسي مـــن أهـــم دوافـــع 

ضــروریات النمــو النفــسي الــسوي وتحقیــق الــصحة النفــسیة للفــرد ویــرتبط األمــن النفــسي بغریــزة 
رغبـة الفــرد فــي المحافظــة علـى بقــاؤه وشــعوره بــأن البیئــة صـدیقة ومــشبعة لحاجاتــه وأنــه یــشعر 

الخطـــر باالســتقرار واألمـــن األســري والتوافـــق االجتمــاعي واألســـري جــسمیا ونفـــسیا مــع تجنـــب 
  )2017الربابعة، . (والتزام الحذر

ویعــد مفهــوم األمــن النفــسي مــن المفــاهیم المركبــة التــي یتــداخل ضــمن مؤشــراتها عــدة 
مفـــاهیم أخـــرى مثـــل الطمأنینـــة ومـــستوى االنفعـــال والرضـــا ومفهـــوم الـــذات اإلیجـــابي والتـــوازن 

بیـــة لـــدى الفـــرد االنفعـــالي ویـــشمل األمـــن النفـــسي ســـتة عناصـــر أساســـیة أوال وجـــود نظـــرة إیجا
والـشعور بقیمـة وأهمیـة الحیـاة ووجــود عالقـات مـع اآلخـرین مبنیــة علـى الثقـة واالحتـرام ودرجــة 
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اعتماد الفـرد علـى نفـسه لتنظـیم سـلوكه وفـق  المعـایر یحـددها بنفـسه باإلضـافة إلـى قـدرة الفـرد 
 لقدراتـه والـسعي على إدارة البیئة ووجود أهداف محددة یسعى الفرد لتحقیقهـا وأخیـرا إدراك الفـرد

  ).2017الخزاعلة، . (لتطویرها
  :مشكلة البحث

بأزمــة صــحیة ضــخمة متمثلــة فــي جائحــة فیروســیة خطیــرة 2020اســتقبل العــالم عــام 
 والتــي انتــشرت مــن الــصین البــؤرة األولــى للفیــروس إلــى 19باســم كورونــا فیــروس ـو كوفیــد 

 مــن اإلصــابة أو حتــى عقــار مختلــف أنحــاء العــالم حیــث لــم یــتم التوصــل إلــى أي لقــاح یحمــي
یواجـــه تـــداعیات اإلصـــابة بـــالفیروس باإلضـــافة إلـــى مخـــاطر انتـــشار العـــدوى الـــشدیدة وتهدیـــد 
اإلصابة لحیاة المالیین من األفـراد ومـن هنـا كانـت الـضغوط االسـتثنائیة الغیـر مـسبوقة عالمیـا 

رات الجهــاز علــى األجهــزة الــصحیة فــي العــالم نظــرا لكثافــة حــاالت اإلصــابة بــشكل تعجــز قــد
الصحي على تلبیتها األمر الذي یمكننا التأكیـد علـى أثـره النفـسي واالجتمـاعي البـالغ فـي إطـار 
تحقق كل ما یهدد األمن النفسي ویغیر منظومـة العالقـات ویمنـع العـادات واللقـاءات، وقـد أثـر 

 ,Maunder, et al, 2003; Chong, et al) ذلك علي االمن النفسي واالجتماعي لالفراد
2004; 2006; Lee et al McAlonan, et al, 2007;Lu,et al.,., 2018; 

Mahase, 2020)  
ویعد األمن النفسي من المطالب األساسیة لكافة األشخاص ومختلـف الفئـات وال یمكـن 
تفسیر أداء الفرد من دون فهم األمن النفسي فالكثیر من المطالب یمكن تحققهـا  بمجـرد تحقـق 

تمثــل فــي األمــن النفــسي واالمــن النفــسي یــضمن الثقــة والهــدوء والــشعور المطلــب األساســي الم
بالطمأنینة النفسیة نتیجة الشعور بعدم الخوف من أي خطر أو ضـرر فاإلنـسان یـشعر بـاألمن 

طمـوس، . (حین یطمئن على حاجاته الجسمیة والفـسیولوجیة وصـوال إلـى الحاجـات االجتماعیـة
2019 (  

میــة الفردیــة لألمــن النفــسي داخلیــا والتــي تــتحكم فیهــا كمــا أن هنــاك حاجــة لمعرفــة أله
طاقـــات نفـــسیة حیویـــة ذاتیـــة ال تقـــل أهمیـــة عـــن االهتمـــام بـــاألمن النفـــسي الفـــردي مـــن خـــالل 
منظور اجتماعي ثقافي تتدخل فیـه متغیـرات البیئـة المحیطـة ومـا تحویـه مـن ظـروف اجتماعیـة 

ٕالعدیـــد مــن العوامــل ســلبا وایجابـــا وثقافیــة واقتــصادیة وسیاســیة فــي ســـیاق خــاص فهــو یتــأثر ب
ویتــداخل مــع حاجــات اإلنــسان األساســیة واالجتماعیــة والنفــسیة لــذلك هــو مفهــوم معقــد لتــأثره 

  ).20 : 2018الحسن، ." (بالمتغیرات المتعددة والمتفاعلة في المجتمع
والوقـت الحــالي ال توجـد معلومــات معروفــة عـن التــأثیر النفــسي والـصحة العقلیــة لعامــة 

هذا وثیق الصلة بشكل خاص مع عدم الیقین المحـیط . COVID-19س خالل ذروة وباء النا
ًبنـاء علـى فهمنـا ، وتركــز معظـم األبحـاث المتعلقـة بهــذا . بتفـشي هـذا الحجـم الـذي ال مثیــل لـه

الفاشــیة علــى تحدیــد الوبائیــات والخــصائص الــسریریة للمرضــى المــصابین، والتوصــیف الجینــي 
 ;.Rubin, G.J) والتحـدیات التـي تواجـه إدارة الـصحة العالمیـة، ) (Lu, 2020للفیـروس 
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Wessely, 2020) ومـــع ذلـــك ال توجـــد مقـــاالت بحثیـــة تبحـــث فـــي التـــأثیر النفـــسي علـــى 
COVID-19على عموم السكان في الصین .  

وفـي ظـل خطــر انتـشار العــدوى الـسریع وغمـوض المعلومــات عـن هــذا الفیـروس وعــدم 
ة لمواجهتـه خاصـة للعـاملین فـي القطـاع الـصحي والـذین سـقطت القدرة على التوصل إلى طریق

مــنهم المئــات، وفــي ظــل تحــدیات والحاجــة الملحــة علــى اســتمرار قــوة وصــالبة العــاملین فـــي 
القطاع الصحیة والتزامهم بأقصى درجات التماسك والحرص لحمایة أرواح ما یمكـن إنقـاذه مـن 

  .المصابین وحمایة أنفسهم من العدوى
رة الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة تـأثیر اإلجـراءات اإلحترازیـة لمواجهـة ًونظرا لند

أزمة كورونا على األمن النفسي واالجتماعي لألفـراد مـن وجهـة نظـر الممارسـین الـصحیین فـي 
 فقـد حـاول الباحـث التحقـق مـن - في حدود اطـالع الباحـث-المراكز الصحیة في البیئة العربیة

اإلحترازیة لمواجهة أزمة كورونا على األمن النفـسي واالجتمـاعي لألفـراد مدي تأثیر اإلجراءات 
مــن وجهـــة نظـــر الممارســـین الــصحیین فـــي مراكـــز الـــصحیة األولیــة بمدینـــة الملـــك عبـــدالعزیز 
الطبیــة بــالحرس الــوطني بمدینــة الریــاض؟؛ لــذا یــسعي البحــث الحــالي لمحاولــة اإلجابــة علــى 

 اإلحترازیـــة لمواجهـــة أزمـــة كورونـــا علـــى األمـــن النفـــسي مـــا تـــأثیر اإلجـــراءات: التـــساؤل االتـــي
واالجتمــاعي لألفــراد مــن وجهــة نظــر الممارســین الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة 
الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟، ویتفـرع مـن هـذا التـساؤل التـساؤالت 

  :االتیة
 تقــدمها الجهـات الحكومیـة الموجهــة لألفـراد للحـد مــن مـا تـأثیر اإلجــراءات االحترازیـة التـي -

 من وجهة نظر الممارسین الصحیین فـي COVID 19تأثیر أزمة جائحة فیروس كورونا 
 .مراكز الصحیة األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

قــات االجتماعیــة  علــى العالCOVID 19مــا مــدي تــأثیر أزمــة جائحــة فیــروس كورونــا  -
لألفــراد مــن وجهــة نظــر الممارســین الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة الملــك 

 .عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟
  COVID 19مـا مـدى تــأثیر الحمایـة المجتمعیــة للحـد مـن أزمــة جائحـة فیــروس كورونـا  -

ولیة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز الطبیـة الموجة لألفراد من وجهة نظر في مراكز الصحیة األ
 .بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

 الموجـه COVID 19ما مدى تأثیر الدعم النفسي للحد مـن أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا  -
لألفراد من نظر الممارسین الصحیین في مراكز الصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز 

 .الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟
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 COVID 19مــا مــدى تــأثیر الــدعم االجتمــاعي للحــد مــن أزمــة جائحــة فیــروس كورونــا  -
الموـجــه لألفـــراد نظـــر الممارســـین الـــصحیین فـــي مراكـــز الـــصحیة األولیـــة بمدینـــة الملـــك 

 .عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟
 علـى COVID 19ما مـدى تـأثیر إدارة األزمـات  للحـد مـن أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا  -

األمن النفسي واالجتماعي الموجـه لألفـراد نظـر الممارسـین الـصحیین فـي مراكـز الـصحیة 
 .األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

ما هو تأثیر متغیري المستوى التعلیمي والوظیفة على مـستوى الـدعم النفـسي واالجتمـاعي  -
الموجـه لألفـراد  مـن وجهـة نظــر  COVID 19  كورونـاللحـد مـن أزمـة جائحـة فیـروس

الممارسین الصحیین في مراكز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز الطبیـة بـالحرس 
  . الوطني بمدینة الریاض؟

  :تتمثل أهداف البحث في النقاط اآلتیة :أهداف البحث
لحكومیـة الموجهـة لألفـراد التعرف علي  تأثیر اإلجراءات االحترازیة التي تقدمها الجهـات ا -

 مــن وجهــة نظــر الممارســین COVID 19للحــد مــن تــأثیر أزمــة جائحــة فیــروس كورونــا 
الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة الملــك عبــدالعزیز الطبیــة بــالحرس الــوطني 

 .بمدینة الریاض
  علـى العالقـات االجتماعیـةCOVID 19معرفة مدي تـأثیر أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا  -

لألفــراد مــن وجهــة نظــر الممارســین الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة الملــك 
 .عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض

 COVIDفحـص مـدى تـأثیر الحمایـة المجتمعیـة للحـد مـن أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا  -
ملـك عبـدالعزیز   الموجة لألفراد مـن وجهـة نظـر فـي مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة ال19

 .الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض
 COVID 19التحقق من مدى تأثیر الدعم النفسي للحد من أزمة جائحة فیـروس كورونـا  -

الموجــه لألفــراد مــن نظــر الممارســین الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة الملــك 
 .عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض

 COVID 19أثیر الـدعم االجتمـاعي للحـد مـن أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا بحث مدى تـ -
الموـجــه لألفـــراد نظـــر الممارســـین الـــصحیین فـــي مراكـــز الـــصحیة األولیـــة بمدینـــة الملـــك 

 .عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض
 COVIDالتحقـق مـن مـدى تـأثیر إدارة األزمـات  للحـد مـن أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا  -

 على األمن النفسي واالجتماعي الموجه لألفراد نظـر الممارسـین الـصحیین فـي مراكـز 19
 .الصحیة األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض

التعرف علي الفـروق فـي  تـأثیر متغیـري المـستوى التعلیمـي والوظیفـة علـى مـستوى الـدعم  -
الموجـه لألفـراد   COVID 19 ة جائحـة فیـروس كورونـاالنفسي واالجتمـاعي للحـد مـن أزمـ
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من وجهة نظر الممارسین الصحیین فـي مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز 
 .الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض

  :تتضح أهمیة البحث فیما یلي: أهمیة البحث
ـــة النظریـــة  األمـــن النفـــسي یمكـــن للبحـــث رصـــد التـــأثیرات الـــسلبیة علـــى: فمـــن الناحی

ــــى مــــستوى األداء، وأیــــضا رصــــد وجهــــات نظــــر الممارســــین  ــــك عل ــاعي وانعكــــاس ذل واالجتمــ
الـــصحیین حـــول كیـــف یمكـــن التخفیـــف مـــن األثـــر النفـــسي الـــسلبي الـــذي قـــد یـــنجم مـــن هـــذه 
الجائحـــة، وكـــذلك تقـــدیم أطـــر وتـــصورات نظریــــة لمـــدي تـــأثیر أزمـــة جائحـــة فیـــروس كورونــــا 

COVID 19جتماعیـة لألفـراد مـن وجهـة نظـر الممارسـین الـصحیین والتـي  علـى العالقـات اال
قد تفـتح المجـال لمزیـد مـن البحـوث فـي بحـث تـأثیر جائحـة كورونـا علـي جوانـب اخـري لألفـراد 

  .والمجتمع
 یمكـن إفـادة المهتمـین والمتخصـصین فـي الكـشف عـن طریقـة :ومن الجانب التطبیقـي

ظـــل انتــشار فیـــروس كورونــا، وطـــرح وأولیــات تحــسین ودعـــم عمــل الممارســـین الــصحیین فــي 
توصیات مناسبة لرفع الروح المعنویة ودعة األمن المجتمعي في فتـرة جائحـة الكورونـا، ورصـد 
ووضــع حلـــول ألي مـــشكالت متعلقـــة بـــاألمن النفـــسي واالجتمـــاعي للقطـــاع الـــصحي فـــي ظـــل 

  .مخاطر جائحة كورونا
ین من الممارسـین الـصحیین فـي تتحدد نتائج البحث الحالي في إطار المشارك :حدود البحث

، )والعــاملین مــن غیــر الممارســین الــصحیین ، المرضــى، المــراجعین(المراكــز الــصحیة األولیــة
هـ، وجغرافیا بمدینـة الملـك عبـد العزیـز 1441وزمنیا بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  .الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض
  :مصطلحات البحث

مرض یحدث علـى نطـاق منطقـة جغرافیـة واسـعة وتـؤثر : یقد بها :  )Pandemic(الجائحة 
علـى نـسبة عالیـة بــشكل اسـتثنائي مـن الــسكان ومـن أمثلتهـا المالریــا الوبائیـة ومـرض اإلنفلــونزا 

، ویعـرف  ) (Merriam-Webster, dictionary . والـذي أودى بحیـاة المالیـین1918عام 
 والــذي خلــف 19ســع جغرافیــا وعالمیــا لفیروســا كورونــا كوفیــد یقــصد بهــا االنتــشار الوا: ًاجرائیــا

  .مالیین اإلصابات وآالف الوفیات حتى اآلن
ســكون الـنفس وطمأنینتهــا عنـد تعرضــها ألزمـة تحمــل فـي ثنایاهــا : األمـن النفــسي یعــرف بأنـه

ـــــة مـــــن التعـــــرض لألخطـــــار االجتماعیـــــة  خطـــــرا مـــــن األخطـــــار كـــــذلك شـــــعور الفـــــرد بالحمای
لعــسكریة المحیطــة بــه وأنهــا مقــدار مــا یحتاجــه الفــرد لحمایــة نفــسه ووقایتهــا مــن واالقتــصادیة وا

الظروف التي تشكل خطرا علیه مثل التقلبات المناخیة والطبیعیة واألوبئة واألمـراض والحـروب 
وعـــدم االســـتقرار الـــسیاسي واالقتـــصادي واالجتمـــاعي والتقلیـــل مـــن القلـــق المرتفـــع المـــصاحب 

، ) 5 :2019خالـد، ( فیما یتعلق بدراسته أو عمله أو مأكله أو ملبـسهللمستقبل المجهول سواء
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بمستوى األمن النفسي لدى أفراد المجتمـع ممـا قـد یـؤثر علـى صـحتهم النفـسیة : ًویعرف اجرائیا
  .19أثر التأثر  بانتشار جائحة الكورونا كوفید

لناتجـة عـن مـساهمة  یعـرف بأنـه االطمئنـان الـذي یـشعر بـه أفـراد المجتمـع وااألمن االجتماعي
مؤسسات الدولة في تفـصیل جمیـع االسـتراتیجیات واإلمكانیـات التـي تحقـق للفـرد الـشعور بعـدم 

 : 2018الجــازي، (الخــوف فــي حاضــره ومــستقبله وتــسعى لحمایــة دینــه وعقلــه ومالــه وعرضــه 
 ً، ویعرف اجرائیـا بمـستوى األمـن االجتمـاعي والـذى قـد یـؤثر علـى ردود أفعـال سـلبا داخـل)10

  .19المجتمع وذلك بتأثیر انتشار جائحة الكورونا  كوفید 
  :  اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة
"  األمــن النفــسي بأنــهAbraham Maslowیعــرف عــالم الــنفس اإلنــساني األمریكــي 

شعور یتكون من الثقة واألمن والحریة المنفصلة عـن الخـوف والقلـق والتـي تلبـي بـشكل خـاص 
 ,Chen & Zha)). ص المختلفــة فــي الوقــت الحاضــر، وفــي المــستقبلاحتیاجــات الــشخ

2017)  
الحاجـــة لـــشعور الفـــرد بـــأن بیئتـــه االجتماعیـــة بیئـــة " بأنـــه) 1989(كمـــا عرفـــه زهـــران 

صـدیقة لــه، وشـعورة بــأن األخـرین یكنــون لــه االحتـرام والتقبــل داخـل الجماعــة التـي ینتمــي لهــا، 
ي الـسلیم والـصحة النفـسیة والتوافـق النفـسي، ویـؤدي وهي من أهم الحاجات األزمة للنمـو النفـس

  ".إشباع حاجات الفرد األساسیة إلى تحقیق الصحة النفسیة واألمن النفسي
 یمكـن تلخـیص خـصائص األمـن النفـسي واالجتمـاعي :خصائص االمـن النفـسي واالجتمـاعي

هــذه التجربــة األمــن النفــسي هــو تجربــة عاطفیــة ینظــر إلیهــا الفــرد، و) 1: (علــى النحــو التــالي
العاطفیـة مـشتقة مــن محفـزات خارجیـة ویــتم تحدیـدها مـن خــالل كـل مـن شــدة التحفیـز والجــودة 

التعبیــر عـــن األمــن النفـــسي هــو أســـاس الیقــین والـــسیطرة والمخــاطر التـــي ) 2. (النفــسیة للفـــرد
ســـیؤثر األمـــن النفـــسي علـــى الـــصحة البدنیـــة والعقلیـــة فـــاألفراد الـــذین ) 3. (یـــشعر بهـــا الفـــرد

تعــون بمــستوى أعلــى مــن األمــان النفــسي ســیواجهون المزیــد مــن الثقــة والحریــة بینمــا األفــراد یتم
الـــذین یعـــانون مـــن انخفـــاض مـــستوى األمـــان النفـــسي أكثـــر عرضـــة للقلـــق أو الخـــوف، وحتـــى 
االكتئــاب، وتحــدد االختالفــات فـــي الشخــصیة والتــصور البیئــي لألفـــراد مــستوى ثقــة الفــرد فـــي 

یقــوم األفــراد بعــد ذلــك . ز علــى الــذات ویــستند إلــى البیئــة الموضــوعیةالعــالم الخــارجي، ویرتكــ
ًبــإجراء مزیــد مــن التقیــیم وتحدیـــد مــا إذا كــان العــالم الخـــارجي آمنــا أم ال، والــذي یــرتبط عـــادة  ً

ولـذلك فـإن دالالت األمـن . بدرجة االعتراف بالعالم الخارجي أو درجة االستعداد للمساهمة فیـه
 ;Hart, et al, 2005; Sun &Yao, 2009) .ع الخلفیـة البیئیـةالنفـسي الفـردي تتغیـر مـ

Zhao & Jing, 2013)   
  :أن هناك مصادر عدة للشعور باألمن النفسي واالجتماعي منها) 1414( خیري ىیر
 لــشعور الفــرد بــاألمن النفــسي لــه جــذور ممتــدة وعمیقــة فــي ):العائلــة المباشــرة(األســرة  -

ب أن یحظــى بإشــباع حاجاتــه مــن الوالــدین وخاصــة ًالطفولــة ولكــي یكــون الطفــل آمنــا یجــ
 .ٕاألم، واشباع تلك الحاجات األساسیة بدرجة كافیة، وتحت ظروف أمنه طبیعیة
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وجـــود فـــرد حولـــه مجموعـــه مـــن األفـــراد یعتنـــون بـــه : وجـــود فـــرد مـــع أفـــراد یعتنـــون بـــه -
مـن األمـن ًویشاركونه الذوق ویتقارب معهم بطریقة التفكیر والسلوك یحقق ذلك قـدرا كبیـرا 

  . واإلحساس بالراحة ویقلل لدیة الشعور واإلحساس بالقلق والتوتر
 یحقق الفرد وضعا اجتماعیا یشعره بـاألمن النفـسي عنـدما یكـون لدیـة :المستوى التعلیمي -

 .مستوى تعلیمي جید ومرتفع
 دلــت كثیــر مــن الدراســات أن التعــصب العنــصري یولــد لــدى أفــراد المجموعــات :الثقافــة -

 .ًإحساسا بالتمایز واألمن والقوه وأن إدراك األمن یختلف من خالل الثقافاتالثقافیة 
 عندما یتقدر الفرد في العمر یقل لدیـة اإلحـساس بـالخوف والتهدیـد ویـشعر بـاألمن :العمر -

النفسي، ویرى ماسلو أن إشباع حاجة األمن والشعور بالحـب فـي الطفولـة یعتبـر األسـاس 
ٕرشــد والكبــر، وان إحبــاط هــذه الحاجــة یولــد شــعور بعــدم فــي الــشعور بــاألمن فــي مرحلــة ال

  .األمان
أن هناك ثالثة جوانب لمخاطر االمـن (Chusavitina,& Zerkina, 2016)یضیف 

االســتدالالت التــي یستخلــصها النــاس مــن احتــرام شــركائهم لهــم فــي المواقــف التــي ) أ: (النفــسي
القیمـــة فـــي المواقـــف التـــي . همواالســـتدالالت التـــي یستخلـــصها النـــاس عـــن أنفـــس) ب(تهـــددهم 

ســواء كانــت محمیــة للــذات أو مــشجعة (أنــواع االســتراتیجیات الــسلوكیة ) ج(یــشعرون بــالرفض 
  .التي یتبناها الناس لتقلیل احتمالیة الشعور باألذى أو الرفض مرة أخرى) للعالقة

یاجـات ویعتبر األمن النفسي من أهـم االحتیاجـات النفـسیة واالجتماعیـة للفـرد بعـد االحت
الفـــسیولوجیة، كمـــا أنـــه أحـــد أهـــم دوافـــع الـــسلوك البـــشري، المـــصاحب للنمـــو النفـــسي الطبیعـــي 
ًوالتوافق والصحة العقلیة، ویرتبط األمن النفس ارتباطا وثیقـا بـالغریزة المتمثلـة فـي الحفـاظ علـى  ً

 جانـب اإلقامة من ناحیة ویعیش الفرد فـي بیئـة آمنـة مـشبعة الحتیاجاتـه واحترامهـا وقبولهـا مـن
ًاآلخــرین، كمــا یــرتبط ارتباطــا إیجابیــا بغیــاب الــشعور بــالخوف والقلــق والدونیــة، حیــث أن الفــرد  ً
اآلمن هو الشخص الذي یتمتع بمستویات عالیـة مـن احتـرام الـذات واحتـرام الـذات، ومـستویات 

   . (Leondari, & Kiosseoglou, 2000) منخفضة من القلق والخوف والتوتر
  : فسرة لألمن النفسي واالجتماعيأهم النظریات الم

هنــاك عــدد مــن النظریــات واالتجاهــات والمـــدارس التــي فــسرت األمــن النفــسي، والتـــي 
ـــــصراعات  ینظـــــر فیهـــــا غالبیـــــة العلمـــــاء إلـــــى األمـــــن النفـــــسي بانـــــة الطمأنینـــــة والخلـــــو مـــــن ال
واالضـطرابات، والــشعور بالطمأنینـة مــع الــنفس ومـن جهــة أخـرى مــع االخــرین، ولكـن مــع هــذا 
اإلجماع فإن لكل نظریة من النظریات اتجاه مختلف فـي تحدیـد مفهـوم األمـن النفـسي وعواملـه 
وعملیاتــه، وتعــد النظریــة االنــسانیة لماســلو أهــم  هــذه النظریــات المفــسرة لالمــن النفــسي والتــي 

  :یمكن توضیحها كما یلي
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 وهـــو واحـــدا مـــن أصـــحاب المدرســـة اإلنـــسانیة فـــي علـــم Maslowفقـــد حـــاول ماســـلو 
ًلنفس، ومن أكثر الباحثین اهتماما بالبحـث عـن حاجـات الفـرد للحیـاة أن یتوصـل  إلـي نمـوذج ا

متـدرج للحاجـات وضــعها فـي إطــار خمـس مراحــل، كمـا رأي أنــه یمكـن تقــسم هـذه االحتیاجــات 
إلى احتیاجات النقص هي المستویات األربعة األولى، واحتیاجات النمو وهـو المـستوى األعلـى  

 احتیاجــات الــنقص بــسبب الحرمــان ویقــال إنهــا تحفــز النــاس عنــدما یكونــون للحاجــات، وتنــشأ
غیــر مــستوفین، فالــدافع لتلبیــة هــذه االحتیاجــات ســوف تــصبح أقــوى كلمــا طالــت مــدة رفــضهم 

  .على سبیل المثال كلما طال الشخص دون طعام ، زاد الجوع
ت العجــز ًمبــدئیا أنــه یجــب علــى األفــراد تلبیــة احتیاجــا. (Maslow, 1987)وصــرح 

ًذات المستوى األدنى قبل التقدم لتلبیة احتیاجات نمو أعلى مستوى ومع ذلك أوضـح الحقـا أن 
ً، معترفــا بــأن تــصریحاته الــسابقة قـــد " ال شــيء أو ال شـــيء"تلبیــة االحتیاجــات لیــست ظــاهرة 

ًانطباعــا خاطئــا بأنــه یجــب تلبیــة الحاجــة "أعطــت   فــي المائــة قبــل ظهــور الحاجــة التالیــة، 100ً
عـن الحاجـة إلـى العجـز سـتزول أنـشطتنا بـشكل معتـاد نحـو " عجـز أو أكثـر"وعندما یتم إشباع 

تلبیـة المجموعــة التالیــة مــن االحتیاجــات التــي لــم نلبیهــا بعــد هــذه ثــم تــصبح احتیاجاتنــا البــارزة، 
ومــع ذلــك فــإن احتیاجــات النمــو ال تــزال محــسوسة وقــد تــصبح أقــوى بمجــرد مــشاركتها، وكــل 

یه الرغبة في رفـع التسلـسل الهرمـي نحـو مـستوى تحقیـق الـذات، ولـسوء الحـظ شخص قادر ولد
یــتم تعطیــل التقــدم فــي كثیــر مــن األحیــان بــسبب عــدم تلبیــة احتیاجــات المــستوى األدنــى، وقــد 
تتسبب تجارب الحیاة  المریرة في تقلـب الفـرد بـین مـستویات التسلـسل الهرمـي، لـذلك لـن ینتقـل 

بطریقة أحادیة االتجاه ولكن قـد ینتقلـوا بـین األنـواع المختلفـة مـن الجمیع عبر التسلسل الهرمي 
  .االحتیاجات

 أن النـاس لـدیهم دوافـع لتحقیـق بعـض االحتیاجـات (Maslow, 1987)وذكـر ماسـلو 
وأن بعـــض االحتیاجـــات لهـــا األســـبقیة علـــى غیرهـــا، حاجتنـــا األساســـیة هـــي للبقـــاء الجـــسدي، 

، وبمجــرد أن یتحقــق هــذا المــستوى فــإن المــستوى وســیكون هــذا هــو أول مــا یحفــز ســلوك الفــرد
  :التالي لألعلى هو ما یحفزنا وهكذا، وهذه االحتیاجات مرتبة كما یلي

هـــذه متطلبـــات بیولوجیـــة لبقـــاء اإلنـــسان، علـــى ســـبیل المثـــال : االحتیاجـــات الفـــسیولوجیة-1
ــالهــواء، الطعــام، الــشراب، المــأوى، المالبــس، الــدفء،  تم تلبیــة هــذه ٕ، النــوم، واذا لــم ی

ــــن یــــتمكن الجــــسم البــــشري مــــن العمــــل علــــى النحــــو األمثــــل تعتبــــر ماســــلو . االحتیاجــــات، فل
االحتیاجات الفسیولوجیة األكثر أهمیة ألن جمیـع االحتیاجـات األخـرى تـصبح ثانویـة حتـى یـتم 

  .تلبیة هذه االحتیاجات
ون واالســـتقرار وتـــشمل الحمایـــة مـــن العناصـــر واألمـــن والنظـــام والقـــان :احتیاجـــات االمـــن-2

  .والتحرر من الخوف
بعد تلبیة االحتیاجات الفسیولوجیة واالمن فإن المستوى الثالـث : احتیاجات الحب واالنتماء-3

من احتیاجات اإلنسان اجتماعي ویتضمن مشاعر االنتماء، والحاجـة إلـى العالقـات الشخـصیة 
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ٕالقبـول وتلقـي واعطـاء المـودة تحفز السلوك، من األمثلـة علـى ذلـك الـصداقة والحمیمیـة والثقـة و
  ).العائلة، األصدقاء، العمل(ًوالحب، االنتماء، أن تكون جزءا من مجموعة 

ـــرام االحتیاجـــات-4 الكرامـــة، (احتـــرام الـــذات ) 1: ( إلـــى فئتـــینMaslowالتـــي صـــنفت  :احت
 علــى ســبیل(الرغبــة فــي الــسمعة أو االحتــرام مــن اآلخــرین) 2(، )اإلنجــاز، اإلتقــان، االســتقاللیة

، وقد أشار ماسلو إلى أن الحاجة إلـى االحتـرام أو الـسمعة هـي األكثـر )المثال، المكانة والهیبة
  .أهمیة لألطفال والمراهقین وتسبق تقدیر الذات الحقیقي أو كرامته

وتتضمن تحقیق اإلمكانات الشخصیة، وتحقیق الذات ، والـسعي  :احتیاجات تحقیق الذات. 5
  .لتحقیق النمو الشخصي

  
  "ماسلو"یوضح التسلسل الهرمي عند ) 1 (شكل

أن الترتیــب فــي (Maslow, 1987) وفیمــا یتعلــق بهیكــل تسلــسله الهرمــي اقتــرح  
ًلیس جامدا تقریبا"التسلسل الهرمي  ًكما قد یكون ضمنیا في وصفه السابق، أشـار ماسـلو إلـى " ً

ًأن ترتیــب االحتیاجــات قــد یكــون مرنــا بنــاء علــى الظــروف الخارجیــة أو ال علــى . فــروق الفردیــةً
ســبیل المثــال، ویالحــظ أن الحاجــة إلــى احتــرام الــذات بالنــسبة لــبعض األفــراد أكثــر أهمیــة مــن 
الحاجة إلى الحب، وبالنسبة لآلخـرین قـد تلغـي الحاجـة إلـى الوفـاء اإلبـداعي حتـى االحتیاجـات 

  .األساسیة
الحظـت أن  إلى أن معظم الـسلوكیات متعـددة الـدوافع و(Maslow, 1987) كما أشار

أي ســلوك یمیــل إلــى أن یــتم تحدیــده مــن خــالل عــدة أو كــل االحتیاجــات األساســیة فــي وقــت "
  .ًواحد بدال من واحد منهم فقط
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بعـض الدراســات الـسابقة ذات الــصلة بموضـوع جائحــة كورونـا واألمــن النفــسي 
  : واالجتماعي

ي لــــدى التعــــرف علــــى مـــدى تــــوافر األمــــن النفــــس) 2017الخزاعلــــة، (حاولـــت دراســــة 
العاملین اإلداریین بجامعة آل البیـت ومعرفـة أثـر الجـنس والمـسمى الـوظیفي والمؤهـل وسـنوات 

عامال وشـملت محـاور االسـتبیان ) 418(الخبرة من خالل تطبیق استبانة على عینة مكونة من
القـلق والطمأنینــة والتفــاؤل النفــسي والثقــة والعالقـات االجتماعیــة وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن (

توافر األمن النفـسي لـدى العـاملین اإلداریـین بجامعـة آل البیـت مـنخفض بـشمل عـام ولـم توجـد 
ـــة إحـــصائیة نتیجـــة للجـــنس أو ســـنوات الخبـــرة ولكـــن توجـــد فـــروق ذات داللـــة  فـــروق ذات دالل
إحـصائیة وفقـا لمتغیــر المؤهـل التعلیمــي  وأوصـت الدراسـة بــضرورة تعزیـز األمــن النفـسي لــدى 

  . ٕعلى االحتیاجات واشباعهاالعاملین بالتعرف 
إلــى بحــث دور اســتراتیجیة الــصحة فــي تحقیــق األمــن ) 2017الفكــي، (وســعت دراســة 

االجتمــاعي مـــن خــالل التعـــرف علــى دور اســـتراتیجیة الــصحة فـــي تحقیــق األمـــن االجتمـــاعي 
بالــسودان مـــن خـــالل وضـــع رؤیـــة الســـتراتیجیة فاعلــة وكفـــاءة للتخطـــیط فـــي المجـــال الـــصحي 

 أسباب ضعف وتدني الخدمات الصحیة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي والتعرف على
التحلیلـي وتوصــلت إلــى وجــود معوقــات أمــام تنفیـذ اســتراتیجیة الــصحة منهــا ضــعف المیزانیــات 
المرصـودة للقطـاع الـصحي وهجــرة الكـوادر إال أنـه هنـاك دور رئیــسي السـتراتیجیة الـصحة فــي 

صـــت الدراســـة بـــضرورة االرتقـــاء بـــالمورد البـــشري وربطـــه تحقیـــق األمـــن االجتمـــاعي وعلیـــه أو
بــالتخطیط االســتراتیجي مــع تخــصیص میزانیــات تتناســب مــع حجــم القطــاع الــصحي وضــرورة 

  .التنسیق مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة في مجال الصحة
إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى األمـــن النفـــسي وعالقتـــه ) 2018أبوریـــا، (وهـــدفت دراســـة 

ُفعــالي لــدى األطبــاء العــاملین فــي جهــاز الخــدمات الطبیــة بمحافظــة غــزة، واســتخدم بالــذكاء االن
ـــذكاء االنفعـــالي علـــى عینـــة  المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي وتـــم تطبیـــق مقیـــاس لألمـــن النفـــسي ولل

طبیــب وطبیبــة فــي جهــاز الخــدمات بمحافظــات غــزة وقــد أشــارت ) 0170الدراســة المكونــة مــن
اط موجبــة ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوى األمــن النفــسي النتــائج إلــي أن هنــاك عالقــة ارتبــ

ـــة االجتماعیـــة والراتـــب الـــشهري  والـــذكاء االنفعـــالي لـــدى األطبـــاء وتعـــزى الفـــروق لمتغیـــر الحال
  .لصالح المتزوجین

ببحــث العالقــة بــین مــستوى األمــن النفــسي ومــستوى ) 2019طمــوس، (وقامــت دراســة 
طــوارئ فــي مستــشفیات قطــاع غــزة وقــد اســتخدمت األداء والمــسئولیة االجتماعیــة لممرضــي ال

 ممـرض وممرضـة مـوزعین علـى 181الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي على عینة مكونة من 
أربعة مستشفیات بقطاع غزة باستخدام مقیـاس لألمـن النفـسي ومقیـاس لمـستوى األداء ومقیـاس 

 ذات داللـة إحـصائیة بـین للمسئولیة االجتماعیة وقد توصلت الدراسة إلى  وجود عالقة طردیـة
الدرجة الكلیة لمقیاس األمـن النفـسي وبـین مـستوى المـسئولیة االجتماعیـة وأنـه توجـد فـروق فـي 
مستوى األمن النفسي تعـزى للمستـشفى وكانـت أهـم التوصـیات االهتمـام بجانـب الـدعم النفـسي 
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ي أقـسام الطـوارئ ودافعیة العمل وعقـد الـدورات التدریبیـة ومراعـاة الجانـب المـادي للممرضـین فـ
  .بما یتناسب مع ما یتعرضون له من مخاطر

إلــى التحقیــق فــي األعــراض النفــسیة ) Tian , et al, 2020(وحاولــت دراســة 
للمـواطنین الــصینیین العــادیین خــالل االســتجابة للطــوارئ مــن المــستوى األول فــي جمیــع أنحــاء 

ري، والحـساسیة الشخـصیة، وتم تـصمیم اسـتبیان الكترونـي ضـم مقیـاس الوسـواس القهـ. الصین
، وتـــم تقـــسیم العینـــة اإلجمالیـــة إلـــى )1060(والقلـــق الرهـــاب، والذهانیـــة، وبلغـــت عینـــة البحـــث

 ٪ مـــنهم لـــدیهم 70مجموعـــات عالیـــة ومنخفـــضة المخـــاطر، وأظهـــرت النتـــائج أن أكثـــر مـــن 
مستوى معتدل وأعلـى مـن األعـراض النفـسیة، ولـم تكـن هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین 

  . لذكور واإلناثا
إلـــى دراســـة أثـــر مـــستوى القلـــق النفـــسي ) 2020الوهیبیـــة والـــشهابي، (وحاولــت دراســـة 
وذلـك لـدى األسـر العمانیـة والبحرینیـة وعالقتهـا بـبعض ) 19 -كوفیـد (لجائحة فیروس كورونا 

 مـن عمــان 2107المتغیـرات الدیموغرافیـة وتــم تطبیـق مقــاییس البحـث  علـى عینــة مكونـة مــن 
وتوصـــلت الدراســـة إلـــى زیـــادة مـــستویات اضـــطرابات القلـــق ) 731( مـــن البحـــرین و) 1305(

  . والنوم والخوف والعصبیة والتوتر وفقدان الشهیة لدى عینة البحث
إلى تقییم أثر انتـشار جائحـة كورونـا منـذ ) Huang & zhao, 2020(وهدفت دراسة 

مــل التــأثیر المحتملــة،  علــى الــصحة العقلیــة للجمهــور الــصیني واستكــشاف عوا2019دیــسمبر 
ًمتطوعــــا وتــــم تطبیــــق مقیــــاس معــــدل اضــــطراب القلــــق العــــام، ) 7236(وبلغـــت عینــــة البحــــث

ــــ لمعـــدل  وأعـــراض االكتئـــاب واضـــطرابات النـــوم، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى االنتـــشار العـــام ل
٪ و 35.1اضـــطراب القلـــق العـــام، واألعـــراض االكتئابیـــة، واضـــطرابات النـــوم لـــدى الجمهـــور 

٪ علـــــى التـــــوالي، وكـــــان العـــــاملون فـــــي الرعایـــــة الـــــصحیة أكثـــــر عرضـــــة 18.2 ٪ و20.1
  .الضطرابات النوم، وكان عمال الرعایة الصحیة في خطر كبیر الضطرابات النوم

حاولـت تقیـیم الحالـة النفــسیة بعـد انتـشار جائحــة ) Lu, et al, 2020(وفـي دراسـة 
)Covid – 19 (عالمیـا مـن خـالل إجـراء مـسح نتیجة النتشار الضغط النفـسي الغیـر مـسبوق 

) 2299( فـــردي مـــن خـــالل تطبیـــق مقـــاییس الخـــوف، للقلـــق، واالكتئـــاب، علـــي عینـــة بلغـــت
مـــن اإلداریـــین،  وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود ) 257( مـــن الطـــاقم الطبـــي، و) 2042(مـــنهم

درجــات مــستویات عالیــة مــن الخــوف، للقلــق، واالكتئــاب للطــاقم الطبــي فــي الخطــوط األمامیــة 
ین على اتصال وثیق بالمرضى المصابین، بما فـي ذلـك العمـل فـي أقـسام الجهـاز التنفـسي والذ

  .والطوارئ واألمراض المعدیة ووحدة العنایة المركزة
إلى اكتشاف ما إذا كان العاملون الـصحیون ) Zhang, et al, 2020(وسعت دراسة 

ر الطبیبـین خـالل انتـشار یعانون من مشاكل نفسیة واجتماعیة أكثر من العاملین الصحیین غیـ
 مـن الـصینیین  )2182(  وقـد تـم إجـراء دراسـة مـسحیة علـى عینـة مـنCovid – 19جائحـة 

وقد تم تقییم متغیرات الصحة العقلیة من خالل مؤشر شـدة األرق، والقلـق واالكتئـاب، وأشـارت 
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صحة وغیـر النتائج إلي ارتفاع معـدل شـدة األرق، والقلـق واالكتئـاب بـین العـاملین فـي مجـال الـ
العاملین في مجال الصحة لصالح العاملین في مجال الـصحة، ومـن ثـم فإنـه مـن خـالل تفـشي 

COVID-19 كان لدى العاملین في مجال الصحة الطبیة مـشاكل نفـسیة واجتماعیـة وعلیـه ، 
  .كانوا في حاجة إلى برامج اإلنعاش والتعافي

عـراض النفـسیة للمـواطنین إلى التحقیق فـي األ) Tian, et al, 2020(وحاولت دراسة 
وتـم . الصینیین العادیین خالل االستجابة للطوارئ من المستوى األول في جمیـع أنحـاء الـصین

ــــق  تــــصمیم اســــتبیان الكترونــــي ضــــم مقیــــاس الوســــواس القهــــري، والحــــساسیة الشخــــصیة، والقل
جموعـات ، وتـم تقـسیم العینـة اإلجمالیـة إلـى م)1060(الرهاب، والذهانیـة، وبلغـت عینـة البحـث

 ٪ مــنهم لــدیهم مــستوى معتــدل 70عالیــة ومنخفــضة المخــاطر، وأظهــرت النتــائج أن أكثــر مــن 
  .وأعلى من األعراض النفسیة، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث

  بحـث االسـتجابات النفـسیة الفوریـة والعوامـل (Wang, et al, 2020)هـدفت دراسـة 
بــین ) COVID-19 (2019المرحلــة األولــى مــن وبــاء فیــروس كورونــا المرتبطــة بهــا خــالل 

عامـة الـسكان فـي الـصین، وتــم عمـل مـسح عـام عبـر االنترنــت لفهـم مـستویات التـأثیر النفــسي 
، COVID-19والقلق واالكتئاب والتوتر لدیهم بشكل أفضل خالل المرحلـة األولـى مـن تفـشي 

فــي المجمــوع ، صــنف . نــة فــي الــصین مدی194ً مــستجیبا مــن 1210وشــملت هــذه الدراســة 
٪ 16.5. أو شــدید٪ مــن المــشاركین التــأثیر النفــسي لتفــشي المــرض علــى أنــه متوســط 53.8

٪ عــن أعــراض قلــق متوســطة إلــى 28.8أبلــغ . أفــادوا بــأعراض اكتئابیــة متوســطة إلــى شــدیدة
-20قـضى معظـم المـستجیبین . ٪ عن مستویات إجهـاد معتدلـة إلـى شـدیدة8.1وأبلغ . شدیدة

-COVID؛ كـانوا قلقـین بـشأن إصـابة أفـراد أسـرهم بــ ) ٪84.7(ً ساعة یومیـا فـي المنـزل 24
ارتــبط ). ٪75.1(؛ وكــانوا راضــین عــن كمیــة المعلومــات الــصحیة المتاحــة ) 75.2٪) 19

ـــة الطالـــب ، واألعـــراض الجـــسدیة المحـــددة  ـــم (جـــنس اإلنـــاث ، وحال علـــى ســـبیل المثـــال ، األل
ً، وسوء الحالة الصحیة المصنفة ذاتیا بشكل كبیـر بتـأثیر نفـسي ) زكامالعضلي ، والدوخة ، وال

أكبـــر لتفـــشي المـــرض ومـــستویات أعلـــى مـــن التـــوتر والقلـــق واالكتئـــاب، وارتبطـــت المعلومـــات 
والتــدابیر ) علــى ســبیل المثــال ، العــالج ، وحالــة التفــشي المحلیــة(َّالــصحیة المحدثــة والدقیقــة 

بتــأثیر نفــسي أقــل لتفــشي المـــرض ) الیــدین ، وارتــداء القنــاعمثــل نظافــة (االحترازیــة الخاصــة 
  .وانخفاض مستویات التوتر والقلق واالكتئاب

  :ومن خالل عرض الدراسات السابقة یتبین كا یلي
و ) 2020الوهیبیـة والــشهابي، (و ) Huang & zhao, 2020( (أكـدت دراسـات 

)Lu & Wang & Lin & Lili, 2020 (و)Zhang & Wang & Yin & Zhao & 
Xue & Peng & others, 2020  ( على وجود عالقـة بـین أزمـة انتـشار فیـروسCovid 

 وبــین مخــاطر وتهدیــدات الــصحة العقلیــة واألثــر النفــسي الــسلبي المتمثــل فــي ارتفــاع 19 –
معدالت اإلصابة بالقلق النفسي واضطرابات النوم واالكتئاب وكانت النسب فـي أعلـى درجاتهـا 

اع الصحي ولمن تضرروا علـى النطـاق الـوظیفي ولفئـات الـشباب واألقـل سـنا للعاملین في القط
  .واألقل تعلیما



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد
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على وجود عالقة بین األمـن النفـسي والـذكاء االنفعـالي ) 2018أبوریا، (وأكدت دراسة 
لألطباء ووجود أثـر لمتغیـر الححالـة االجتماعیـة لألطبـاء علـى مـستوى األمـن النفـسي وعالقتـه 

ـــذكاء االنفعـــال ـــة، (ي كمـــا اكـــدت دراســـة بال إلـــى أن األمـــن النفـــسي لـــه عالقـــة ) 2017الخزاعل
بالمؤهل التعلیمي وأكدت على أهمیة تعزیـز االمـن النفـسي لـدى العـاملین باالهتمـام بـالمتغیرات 

علــى اهمیـــة ودور اســتراتیجیة الــصحة فـــي ) 2017الفكــي، (المــؤثرة علیــه كمــا أكـــدت دراســة 
وأشـارت إلـى مخـاطر عـدم كفایـة المیزانیـات وهجـرة الكـوادر تحقیق االمن االجتمـاعي للمجتمـع 

الــذي لـــه أثـــر مباشـــر علـــى اخـــتالل اســتراتیجیات إدارة القطـــاع الـــصحي وبالتـــالي الخلـــل بـــاألم 
إلـــى أهمیـــة وأثـــر متغیـــر ) 2016حـــسین وجمیـــل، (االجتمـــاعي للمجتمـــع وقـــد أشـــارت دراســـة 

لتحـــدیات ومنهـــا مـــا أكدتـــه دراســـة الــوعي فـــي تحقیـــق االمـــن االجتمـــاعي لمواجهـــة المخـــاطر وا
التـــي اهتمـــت بـــسوسیولوجیا انتـــشار األمـــراض الوبائیـــة مـــن حیـــث دور ) 2012المـــشهداني، (

علـى ) 2019الجمیلـي، (المؤثرات االجتماعیـة والبیئیـة علـى أنمـاط الـصحة والمـرض كمـا رأى 
واجهـة مخـاطر أن هناك أثر لألمراض الوبائیة على طبیعة العالقات والعبادات في المجتمـع لم

  .نشر العدوى وبالتالي وجود أثر اجتماعي واضح
 علـــى وجـــود عالقـــة بـــین مـــستوى األمـــن النفـــسي 2019طمـــوس، (وقـــد أكـــدت دراســـة 

ومــستوى االداء والمــسئولیة االجتماعیــة لممرضــي قــسم الطــوارئ ومــن ثــم أكــدت علــى مراعــاة 
إلـى أهمیـة بـرامج ) 2019حلس، (الجانب النفسي للعاملین في القطاع الصحي وشارت دراسة 

  .الدعم في تحقیق األمن النفسي المطلوب
ومما سبق یتأكد لنا وجود أثـر وعالقـة وأهمیـة لألمـن النفـسي واالجتمـاعي فـي مواجهـة 
انتشار فیـروس كورونـا وأهمیـة مراعـاة العوامـل المتداخلـة وأثـر إدارة األزمـات الواعیـة للحـد مـن 

  .المخاطر والفاعلیة في مواجهة الجائحة
  :إجراءات البحث

  .استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي : منهج البحث-)أ(
یتكون مجتمع البحث من وجهة نظر الممارسین الـصحیین فـي  : المشاركون في البحث-)ب(

مراكــز الــصحیة األولیــة ومــدى أثــر اإلجــراءات اإلحترازیــة لمواجهــة أزمــة كورونــا علــى األمــن 
) لین مــن غیـر الممارسـین الــصحیینوالعـام، المرضـى، المــراجعین(فـراد اعي لألالنفـسي واإلجتمـ

م، 2020   -هــ1441بمدینة الملك عبـد العزیـز الطبیـة بـالحرس الـوطني بمدینـة الریـاض لعـام
ویوضـــح الجـــدول االتـــي خـــصائص عینـــة البحـــث والتـــي تتـــضمن النـــوع والوظیفـــة وخـــصائص 

  :الوظیفة كما یلي
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  )1(جدول 
  )510=(البحث من حیث النوع والوظیفة وخصائص الوظیفة نیوضح خصائص عینة 

المتغیرات 
النسبة   العدد  التصنیف الدیموجرافیة

  %المئویة
االنحراف 
  التباین  المعیاري

  النوع 70.2 358  ذكور
 29.8 152  إناث

 510  االجمالي  

 
 

.458 

 
 

.210 
 18.8 96 طبیب
 18.0 92 صیدلي
 44.5 227 تمریض

 13.9 71 المختبرات الطبیة
 4.7 24 فني صحي

  المهنة

 510 االجمالي

 
 
 

1.076 
 

 
 
 

.642 
 

عالقة مباشرة مع 
 66.7 340 المرضى

عالقة غیر مباشرة مع 
 24.9 127 المرضى

ال توجد عالقة مباشرة 
 8.4 43 مع المرضى تماما

خصائص 
  المهمة

 510 االجمالي

 
 

1.158 

 
 

.413 

من الذكور و % 70.2عینة البحث  تكونت من ح من الجدول السابق أن یتض
من فئة التمریض و % 44.5من اإلناث، كما یتبین أن عینة البحث تكونت  من % 29.8
من أصحاب المختبرات الطبیة و % 13.9صیادلة و % 18من االطباء و % 18.8
من فئات % 66.7 ، ویتضح ایضا أن عینة البحث تكونت من.من الفني الصحي% 4.7

ممن % 8.4عالقة غیر مباشرة مع المرضى و % 24.9ذات عالقة مباشرة مع المرضى و 
 كما یتبین من خالل نسب االنحراف المعیاري .ال یوجد لهم عالقة مباشرة مع المرضى تماما

  .والتباین نالحظ وجود تجانس بین العینة في النوع، والوظیفة، وخصائص الوظیفة
قــام الباحـــث بإعـــداد اســتبانة لتحقـــق مـــن مــدي تـــأثیر بعـــض جوانـــب : لبحـــث أدوات ا-)ج (

اإلجراءات اإلحترازیة لمواجهة أزمة كورونا علي األمـن النفـسي واالجتمـاعي لألفـراد مـن وجهـة 
نظر الممارسین الـصحیین بمدینـة الملـك عبـدالعزیز الطبیـة، وقـد اتبـع الباحـث الخطـوات االتیـة 

  :في إعداد اداة البحث
ة اإلطــار النظــري والدراســات الــسابقة ذات الــصلة بجائحــة كورونــا وبــاالمن النفــسي مراجعــ -

  .واالجتماعي
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ًعبـارة یــستجیب علیهـا المفحـوص وفقـا لتــدریج ) 32(تـم صـیاغة عـدد مــن العبـارات بلغـت  -
  ).موافق بشدة، موافق، محاید، محاید، غیر موافق(خماسي

عبــارة علــى خمــسة مــن ) 32(نتــم عــرض المقیــاس فــي صــورته األولیــة والــذي یتكــون مــ -
ـــنفس  ـــم ال الـــسادة أعـــضاء هیئـــة التـــدریس المتخصـــصین فـــي مجـــالي الـــصحة النفـــسیة وعل
التعلیمي، وذلك إلبداء الرأي حول كفـاءة االسـتبانة  فـي ومـدى مناسـبة العبـارات للمفهـوم، 
ودقــة الــصیاغة اللغویــة ومناســبتها لمــستوى أفــراد العینــة، وقــد تراوحــت نــسب االتفــاق بــین 

، كمـا أوصـي بعـض الخبـراء %) 100-% 80(لمحكمین على عبارات المقیاس ما بـین ا
 .بتعدیل صیاغة بعض العبارات لتناسب عینة البحث وقد راعى الباحث ذلك

قــام الباحــث بتوزیــع االســتبانة الكترونیــة علــى عینــة الدراســة خــالل الفــصل الدراســي األول  -
خـالل ارسـال الـرابط الخـاص باالسـتبیان   م عن طریق التوزیع اإللكتروني من 2020لعام 

 .وذلك لضمان دقة اإلجابات
مفــردة مــن الممارســین ) 100(تــم تطبیــق اســتبانة البحــث علــى عینــة اســتطالعیة قوامهــا  -

الصحیین في المراكز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـد العزیـز الطبیـة بـالحرس الـوطني 
وذلــك بهـــدف التحقــق مــن صــدق وثبـــات بمدینــة الریــاض فــي المملكـــة العربیــة الــسعودیة 
 استبانة بالبحث كما هو موضح بالجدول التالي

تم حساب ثبات اسـتبانة البحـث باسـتخدام معامـل الفـا كرونبـاخ، وذلـك بعـد تطبیقهـا :  الثبات
وهـــي قیمـــة عالیـــة ) 0.0879(علـــى العینـــة االســـتطالعیة، وقـــد بلـــغ معامـــل ثبـــات المقیـــاس 

ٕلــى ثبـــات المقیـــاس، وامكانیـــة الوثــوق فـــي النتـــائج التـــي یمكـــن ومقبولــة احـــصائیا؛ ممـــا یـــشیر إ
  .التوصل إلیها من خالل تطبیق االستبانة

  :نتائج البحث
  : نتائج التساؤل األول

ما تأثیر اإلجراءات االحترازیة التي تقدمها الجهات الحكومیة الموجهة لألفراد للحد من 
نظر الممارسین الصحیین في  من وجهة COVID 19تأثیر أزمة جائحة فیروس كورونا 

  .مراكز الصحیة األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟
  
  
  
  



جراءات اإلحترازیة لمواجھة أزمة كورونا إلبعض جوانب ا مدي تأثیر
 خالد بن سعید آل سعد .د          ... لألفراد من وجھة نظر الممارسینواالجتماعياألمن النفسي علي 

 

 

228 

موافق   العبارة
االنحراف %غیر موافق  %محاید  %موافق  %بشدة

  %التباین  %المعیاري

تساعد حمالت التوعیة بكیفیة 
انتشار العدوى في مواجهة 

 .فیروس كورونا
23.3 53.3  20.0  3.3  .753 .567  

تساعد إجراءات الحظر في 
حمایة الممارسین الصحیین 
واألفراد من االنتشار السریع 

 .للفیروس
8.4  51.4  33.5  6.7  .735 .540  

حمالت معلومات زیادة 
المناعة هامة في إنقاذ أكبر 

عدد ممكن في مواجهة 
 .انتشار الفیروس

6.7 61.6  28.4  3.3  .636 .404  

اءات التعقیم تساعد إجر
والتطهیر في مواجهة 

االنتشار السریع إلصابات 
 .فیروس كورونا

19.4 49.2  27.8  3.5  .769 .591  

تساعد الجهود اإلشراقیة و 
الرقابیة العسكریة على تطبیق 

التزام المواطنین بمنع 
التجمعات أحد أهم إجراءات 

  مواجهة االنتشار السریع

32.7 42.7  21.0  3.5  .823 .678  

عد الجهاز اإلعالمي یسا
وجهاز العالقات العامة 
بفاعلیة في أداء أدوار 

توجیهیة وتواصلیة لمواجهة 
مخاطر االنتشار السریع 

 .للفیروس

15.3 25.5  47.5  11.8  .910 .828 

فرضت جائحة  كورونا على 
األفراد ضرورة  االلتزام بعزلة 
اجتماعیة على نطاق األسرة 
 أو العائلة في المنزل الواحد

14.1 23.9  47.5  14.5  .891 .853 

  :یتبین من الجدول السابق ما یلي
أنه من خالل نسب االنحراف المعیاري والتباین یالحظ وجود توافق بین أفراد العینة 

في كون حمالت التوعیة لها دور هام في إنقاذ أكبر عدد ممكن في مواجهة انتشار الفیروس 
الممارسین الصحیین واألفراد من االنتشار السریع تلیها مساعدة إجراءات الحظر في حمایة 

للفیروس، تلیها مساعدة حمالت التوعیة بكیفیة انتشار العدوى في مواجهة فیروس كورونا، ثم 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

229 

مساعدة إجراءات التعقیم والتطهیر، ثم جهود اإلشراف والرقابة العسكریة لتطبیق التزام 
 وأخیرا الجهاز اإلعالمي وجهاز العالقات المواطنین بمنع التجمعات واستجابة أجهزة الدولة

  : العامة، كما یتبین أیضا أن
  علــى مــساعدة حمــالت التوعیــة بكیفیــة انتــشار العــدوى فــي   % 53.3األغلبیــة وافقــت  بنــسبة

ولــم % 20وكانــت علــى الحیــاد نــسبة % 23.3مواجهــة فیــروس كورونــا ووافقــت بــشدة نــسبة 
 %3.3توافق على ذلك فقط نسبة 

 ــــة بنــــسبة وافقــــت األ ــــة الممارســــین % 51.4غلبی ــــى مــــساعدة إجــــراءات الحظــــر فــــي حمای عل
ووافقـت % 33.5الصحیین واألفـراد مـن االنتـشار الـسریع للفیـروس وكانـت علـى الحیـاد نـسبة 

 %6.7ولم توافق نسبة % 8.4بشدة مسبة 
  على أن حمالت معلومات زیادة المناعة هامة في إنقـاذ أكبـر% 61.6وافقت األغلبیة بنسبة 

ووافقــت بــشدة % 28.4عــدد ممكــن فــي مواجهــة انتــشار الفیــروس وكانــت علــى الحیــاد نــسبة 
  %3.3ولم توافق نسبة % 6.7نسبة 

  ــــة بنــــسبة ــــى مــــساعدة إجــــراءات التعقــــیم والتطهیــــر فــــي مواجهــــة % 49.2وافقــــت األغلبی عل
ووافقـت بـشدة % 27.8االنتـشار الـسریع إلصـابات فیـروس كورونـا وكانـت علـى الحیـاد نـسبة 

  %3.5ولم توافق نسبة % 19.4سبة ن
  على أن  الجهود اإلشـراقیة و الرقابیـة العـسكریة تـساعد % 42.7وافقت النسبة الغالبة بمعدل

علــى تطبیــق التــزام المــواطنین بمنــع التجمعــات أحــد أهــم إجــراءات مواجهــة االنتــشار الــسریع 
  %3.2ة ولم اوافق نسب% 21وكانت على الحیاد نسبة % 32.7ووافقت بشدة نسبة 

  علــى الحیــاد مــن حیــث أثــر ودعــم اســتجابة أجهــزة الدولــة بمــا % 47.5كانــت االغلبیــة بنــسبة
فیهــا وزارة الداخلیــة والتعلــیم والتجــارة ووزارة المــوارد البــشریة والتأمینــات االجتماعیــة والــصناعة 

ولـم % 10.8ولـم توافـق نـسبة % 15.3ووافقت بشدة نسبة % 25.5ووافقت على ذلك نسبة 
 %1 بشدة فقط نسبة توافق

  علـــى الحیـــاد بالنـــسبة لمـــساعدة الجهـــاز اإلعالمـــي وجهـــاز % 47.5كانـــت األغلبیـــة بنـــسبة
العالقات العامة بفاعلیة في أداء أدوار توجیهیـة وتواصـلیة لمواجهـة مخـاطر االنتـشار الـسریع 

ولــم % 13.3ولــم توافــق نــسبة % 14.1ووافقــت بــشدة نـسبة% 23.9للفیـروس ووافقــت نــسبة 
 %1.2 بشدة نسبة توافق
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 على COVID 19ما مدي تأثیر أزمة جائحة فیروس كورونا : نتائج التساؤل الثاني
العالقات االجتماعیة لألفراد من وجهة نظر الممارسین الصحیین في مراكز الصحیة األولیة 

  .بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

موافق   العبارة
غیر   %محاید  %فقموا  %بشدة

  %موافق
االنحراف 

  %التباین  %المعیاري

فرضت جائحة  كورونا على 
األفراد ضرورة  االلتزام بعزلة 
اجتماعیة على نطاق األسرة 
 أو العائلة في المنزل الواحد

20.6 51.4 24.5 3.5 .762 .581 

ساعدت أزمة  كورونا على 
زیادة التواصل االجتماعي 

دة بین أفراد األسرة الواح
نتیجة لقضاء وقت طویل 

 .بالمنزل

20.6 53.1 24.5 1.8 .719 .517 

أثارت الجائحة مسؤولیة 
مجتمعیة للجمیع نحو 
 .المجتمع وبعضهم البعض

36.7 51.4 12 0 .653 .426 

أثارت جائحة كورونا 
مخاوف على كبار السن 
وأصحاب التاریخ المرضي 
أسفرت عن مخاوف في 

 .التواصل االجتماعي

20.6 51.4 24.5 3.5 .762 .581 

أثرت أزمة فیروس كورونا 
على تغییر أنماط التحیة في 
المجتمع المحلي والعالمي 

فأصبح من الممنوع 
 .المصافحة والعناق والتقبیل

20.6 53.1 22.7 3.5 .753 .567  

  :یتبین من الجدول السابق ما یلي
توافـق بـین أفـراد العینـة أنـه مـن خـالل نـسب االنحـراف المعیـاري والتبـاین یالحـظ وجـود 

 علـى العالقـات االجتماعیـة علـى COVID 19فیما یتعلق بتأثیر أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا 
األفـراد مـن وجهـة الممارســین الـصحیین، وذلـك أوال فیمـا یتعلــق بالمـسئولیة المجتمعیـة ثـم زیــادة 

لـــى كبـــار الـــسن ٕالتواصـــل بـــین أفـــراد األســـرة الواحـــدة وتغیـــر أنمـــاط التحیـــة واثـــارة المخـــاوف ع
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والمرضــى فــضال عـــن االلتــزام بالعزلــة االجتماعیـــة علــى نطــاق األســـرة أو العائلــة فــي المنـــزل 
  : ًالواحد، كما یتبین أیضا أن

على أن جائحـة الكورونـا قـد فرضـت علـى األفـراد ضـرورة  % 51.4األغلبیة وافقت بنسبة  -
نزل الواحد ووافقت بـشدة علـى االلتزام بعزلة اجتماعیة على نطاق األسرة أو العائلة في الم

 %3.5ولم توافق نسبة % 24.5وكانت على الحیاد نسبة % 20.6ذلك نسبة 
علــى أن أزمــة الكورونــا ســاعدت علــى زیــادة التواصــل % 53.1ووافقــت األغلبیــة بنــسبة  -

االجتماعي بین أفراد األسرة الواحدة نتیجة لقضاء وقت طویل بالمنزل ووافقـت بـشدة نـسبة 
 %1.8ولم توافق نسبة % 24.5على الحیاد نسبة وكانت % 20.6

على أن أزمة الكورونـا أثـارت مـسئولیة مجتمعیـة للجمیـع % 53.1ووافقت األغلبیة بنسبة  -
وكانــت علــى الحیــاد % 36.7نحــو المجتمــع ونحــو بعــضهم الــبعض ووافقــت بــشدة نــسبة 

 %.12نسبة 
ت مخــاوف علـى كبــار علـى أن جائحــة الكورونـا قــد أثـار% 51.4ووافقـت األغلبیـة بنــسبة  -

الـــسن وأصـــحاب التـــاریخ المرضـــي أســـفرت عـــن مخـــاوف فـــي التواصـــل االجتمـــاعي وقـــد 
 %3.5ولم توافق نسبة % 24.5وكانت على الحیاد نسبة % 20.6وافقت بشدة نسبة 

على أن أزمة الكورونا قد أثرت على تغیـر أنمـاط التحیـة % 53.1ووافقت األغلبیة بنسبة  -
لمي فأصــبح مــن الممنــوع المــصافحة والعنــاق والتقبیــل ووافقــت فــي المجتمــع المحلــي والعــا

  %3.5ولم توافق نسبة % 22.7وكانت على الحیاد نسبة % 20.6بشدة نسبة 
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ما مدى تأثیر الحمایة المجتمعیة للحد من أزمة جائحة فیروس : نتائج التساؤل الثالث
  الموجة لألفراد من وجهة نظر في مراكز الصحیة األولیة بمدینة COVID 19كورونا 

  الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

موافق   العبارة
غیر   %محاید  %موافق  %بشدة

  %موافق
االنحراف 

  %التباین  %المعیاري

یساعد تعاون األفراد 
والمدنیین في زیادة وعي 

المواطنین بإجراءات 
 .الفیروسالوقایة 

20.6 51.4 24.5 3.5 0.762 0.581 

یساعد تعاون المدنیین 
في مساعدة األسر 

واألفراد المعوزین في 
التقلیل من مخاطر 

 .انتشار العدوى

20.6 53.1 22.7 3.5 0.753 0.567 

یساعد تكاتف جهود 
الشباب ذوي الخبرة 
الصحیة في تلبیة 
خدمات مرضى 

 .الكورونا

14.9 48.2 26.7 10.2 0.849 0.722 

یعد تعاون أفراد المجتمع 
المدني في تصحیح 
سلبیات تعامل األفراد 

والمؤدیة النتشار 
الفیروس من أهم سبل 

 .الوقایة من اإلصابة

15.3 48 26.5 10.2 0.853 0.727 

تساعد جهود المجتمع 
المدني في سد عجز 
احتیاجات العاملین في 
القطاع الصحي ألداء 
واجبهم في مواجهة 

 .حة الكوروناجائ

15.3 48 26.5 10.2 0.853 0.727 

  :یتبین من الجدول السابق ما یلي
مـن خـالل نـسب االنحـراف المعیـاري والتبـاین یالحـظ وجـود توافـق بـین أفـراد العینـة  أنه

فیما یتعلق بأثر الحمایة المجتمعیة للحد من تـأثیر أزمـة جائحـة فیـروس كورونـا الموجـة لألفـراد 
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رسـین الـصحیین فـي المراكـز الـصحیة األولیـة وذلـك أوال مـن حیـث تعـاون من وجهة نظر المما
المــدنیین فــي مــساعدة األســر واألفــراد المعــوزین فــي التقلیــل مــن مخــاطر انتــشار العــدوى یلیــه 
التعـاون فــي رفـع مــستوى الـوعي ثــم تكـاتف جهــود الـشباب مــن ذوي الخبـرة الــصحیة یلیـه تعــان 

امــل األفــراد وأخیــرا جهــود المجتمــع المــدني فــي ســد المجتمــع المــدني فــي تــصحیح ســلبیات تع
  :ًعجز احتیاجات العاملین في القطاع الصحي، كما یتضح ایضا أن

علــى أن تعــاون األفـراد والمــدنیین یــساعد فــي زیــادة وعــي % 51.4األغلبیـة وافقــت بنــسبة  -
وكانـــت علـــى % 20.6المـــواطنین بـــإجراءات الوقایـــة مـــن الفیـــروس ووافقـــت بـــشدة نـــسبة 

 %3.5ولم توافق نسبة % 24.5د نسبة الحیا
علــــى مـــساعدة تعـــاون المــــدنیین فـــي مـــساعدة األســــر % 53.1ووافقـــت األغلبیـــة بنـــسبة  -

وكانــت % 20.6واألفــراد المعــذورین فــي التقلیــل مــن مخــاطر العــدوى ووافقــت بــشدة نــسبة 
 %3.5ولم توافق نسبة % 22.7على الحیاد نسبة 

ة تكـاتف جهـود الـشباب ذوي الخبـرة الـصحیة علـى مـساعد% 48.2وافقت األغلبیة بنسبة  -
ووافقـت بـشدة نـسبة % 26.7في تلبیة خدمات مرضى الكورونا وكانت على الحیـاد نـسبة 

 %10.2ولم توافق نسبة % 14.9
على أن تعاون أفـراد المجتمـع المـدني فـي تـصحیح سـلبیات % 48ووافقت األغلبیة بنسبة  -

 اهــم ســبل الوقایــة مــن الفیــروس وقــد وافقــت تعامــل األفــراد والمؤدیــة النتــشار الفیــروس مــن
 %10.2ولم توافق نسبة % 16.5وكانت على الحیاد نسبة % 15.3بشدة نسبة 

علــــى مـــساعدة جهــــود المجتمـــع المــــدني فـــي ســــد عجــــز % 48ووافقـــت األغلبیــــة بنـــسبة  -
احتیاجــات العــاملین فــي القطــاع الــصحي ألداء واجــبهم فــي مواجهــة جائحــة الكورونــا وقــد 

 %10.2ولم توافق نسبة % 26.5وكانت على الحیاد نسبة % 15.3 نسبة وافقت بشدة
ما مدى تأثیر الدعم النفسي للحد من أزمة جائحة فیروس : نتائج التساؤل الرابع

 الموجه لألفراد من نظر الممارسین الصحیین في مراكز الصحیة COVID 19كورونا 
  .ي بمدینة الریاض؟األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطن
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موافق   العبارة
غیر   %محاید  %موافق  %بشدة

  %موافق
االنحراف 

  %التباین  %المعیاري

یساعد الدعم النفسي في 
رفع الروح المعنویة 
للعاملین في القطاع 
الصحي في مواجهة 

 .الكورونا

14.5 52 24.5 9 0.821 0.674 

یساعد تكاتف الجهود 
الداعمة لمواجهة فیروس 

رونا في منح ثقة الكو
للجماهیر وبالتالي 
 .درجات التزام أعلى

16.1 47.5 26.3 10.2 0.860 0.739 

تساعد استجابة 
الجماهیر للتعلیمات 

لمواجهة فیروس الكورونا 
في مواجهة الضغط 

النفسي الذي یتعرض له 
العاملین في القطاع 

 .الصحي

15.3 47.3 26.1 11.4 0.870 0.758 

د یساعد تقدیر األفرا
لجهود الممارسین 

الصحیین  في زیادة عدد 
المبادرات الوطنیة 

 .لألهالي

14.9 47.1 26.3 11.8 0.873 0.762 

 :یتبین من الجدول السابق ما یلي
أنـه مـن خـالل نـسب االنحـراف المعیـاري والتبـاین یالحـظ وجـود توافـق بـین أفـراد العینـة 

كورونـا  الموجـه لألفـراد نظـر الممارسـین فیما یتعلق أثر الدعم النفـسي للحـد مـن مواجهـة أزمـة 
الصحیین في مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز الطبیـة بـالحرس الـوطني بمدینـة 
الریـاض مـن حیــث أثـر الـدعم النفــسي علـى رفـع الــروح المعنویـة للعـاملین فــي القطـاع الــصحي 

هــة الكورونــا فــي مــنح ثقــة فــي مواجهــة الكورونــا  ثــم یظهــر أثــر كــاتف الجهــود الداعمــة لمواج
للجماهیر وبالتالي درجات التزام أعلى وأخیـرا یـساعد تقـدیر األفـراد لجهـود الممارسـین فـي زیـادة 

  : ًالمبادرات الوطنیة لألهالي، كما یتبین أیضا أن
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على مساعدة الدعم النفسي في رفع الروح المعنویة للعـاملین % 52االغلبیة وافقت بنسبة  -
وكانـــت علـــى % 14.5ي مواجهـــة الكورونـــا ووافقـــت بـــشدة نـــسبة فـــي القطـــاع الـــصحي فـــ

 %.9ولم توافق نسبة % 24.5الحیاد نسبة 
ــــة بنــــسبة  - علــــى أن تكــــاتف الجهــــود الداعمــــة لمواجهــــة فیــــروس % 47.5ووافقــــت األغلبی

الكورونـا یـساعد فــي مـنح ثقـة للجمــاهیر وبالتـالي درجــات التـزام اعلـى وكانــت علـى الحیــاد 
 %10.2ولم توافق نسبة % 16.1دة نسبة وواقت بش% 26.3نسبة 

ــــة بنــــسبة  - علــــى أن تكــــاتف الجهــــود الداعمــــة لمواجهــــة فیــــروس % 47.5ووافقــــت األغلبی
الكورونـا یـساعد فــي مـنح ثقـة للجمــاهیر وبالتـالي درجــات التـزام اعلـى وكانــت علـى الحیــاد 

 %10.2ولم توافق نسبة % 16.1وواقت بشدة نسبة % 26.3نسبة 
على أن تقدیر األفراد لجهود الممارسین الصحین یـساعد % 47.1سبة ووافقت األغلبیة بن -

ووافقــت % 26.3فــي زیــادة عــدد المبــادرات الوطنیــة لألهــالي وكانــت علــى الحیــاد نــسبة 
  %.11.8ولم توافق نسبة % 14.9بشدة نسبة 

ما مدى تأثیر الدعم االجتماعي للحد من أزمة جائحة فیروس : نتائج التساؤل الخامس
 الموجه لألفراد نظر الممارسین الصحیین في مراكز الصحیة األولیة COVID 19كورونا 

  .بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟

موافق   العبارة
  %بشدة

غیر   %محاید  %موافق
  %موافق

االنحراف 
  %المعیاري

  %التباین

یساعد نظام التكافل بین 
األفراد في تحجیم اآلثار 

ادیة السلبیة االقتص
المترتبة على انتشار 

 .الكورونا

15.3 48 26.5 10.2 0.853 0.727 

تساعد رعایة أفراد الطاقم 
الطبي وأسرهم في 
التخفیف من اآلثار 
 .السلبیة لفیروس كورونا

15.3 46.9 28.2 9.6 0.847 0.718 

یساعد نظام صرف 
األجور تحت رعایة 

الدولة من التخفیف من 
  .للجائحةاآلثار السلبیة 
  

15.3 50 25.7 9 0.831 0.691 
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موافق   العبارة
  %بشدة

غیر   %محاید  %موافق
  %موافق

االنحراف 
  %المعیاري

  %التباین

تساعد وسائل التواصل 
االجتماعي في تحقیق 
حد أدنى من التواصل 
في إطار ضرورات 
االلتزام بإجراءات 

 .الحظر

17.5 46.9 26.7 9 0.854 0.729 

تساعد إمكانیات وسائل 
اإلعالم في حشد الجهود 

في مواجهة مخاطر 
 .فیروس كورونا

15.3 48.2 26.3 10.2 0.852 0.727 

  :یتبین من الجدول السابق ما یلي
أنـه یالحـظ مـن خـالل نـسب االنحـراف المعیـاري والتبـاین وجـود توافـق بـین أفـراد العینـة 
فیمـا یتعلـق بــأثر  الـدعم االجتمـاعي للحــد مـن مواجهـة أزمــة كورونـا  الموجـه لألفــراد مـن نظــر 

الملـــك عبـــدالعزیز الطبیـــة بـــالحرس الممارســـین الـــصحیین فـــي مراكـــز الـــصحیة األولیـــة بمدینـــة 
  :ًالوطني بمدینة الریاض، كما یتبین أیضا أن

علـى أن نظـام التكافـل بـین األفـراد یـساعد فـي تحجـیم اآلثـار % 48األغلبیة وافقت بنـسبة  -
وكانــت % 15.3االقتــصادیة الــسلبیة المترتبــة علــى انتــشار الكورونــا ووافقــت بــشدة نــسبة 

 %.10.2وافق نسبة ولم ت% 26.5على الحیاد نسبة  
علــى أن رعایــة أفــراد الطــاقم الطبــي وأســرهم تــساعد فــي % 46.9ووافقــت األغلبیــة بنــسبة  -

وكانــت علــى % 15.3التخفیـف مــن اآلثــار الـسلبیة لفیــروس الكورونــا ووافقــت بـشدة نــسبة 
 %9.6ولم توافق نسبة % 18.2الحیاد نسبة 

ور تحـت رعایـة الدولـة فـي على مـساعدة نظـام صـرف األجـ% 50ووافقت األغلبیة بنسبة  -
وكانــت علــى الحیــاد % 15.3التخفیــف مــن اآلثــار الــسلبیة للجائحــة ووافقــت بــشدة نــسبة 

 %9ولم توافق نسبة % 25.7نسبة 
علــى مــساعدة وســائل التواصــل االجتمــاعي لتحقیــق حــد % 46.9ووافقــت األغلبیــة بنــسبة  -

وافقــت بــشدة نــسبة اعلــى مــن التواصــل فــي إطــار ضــرورات االلتــزام بــإجراءات الحظــر  و
 %9ولم توافق نسبة % 26.7وكانت على الحیاد نسبة % 17.5

على مساعدة إمكانیات وسائل اإلعالم في حـشد الجهـود % 48.2ووافقت األغلبیة بنسبة  -
وكانــت علــى الحیــاد % 15.3فــي مواجهــة مخــاطر فیــروس كورونــا ووافقــت بــشدة نــسبة 

  %10.2ولم توافق نسبة % 26.3نسبة 
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ما مدى تأثیر إدارة األزمات  للحد من أزمة جائحة فیروس : ؤل السادسنتائج التسا
 على األمن النفسي واالجتماعي الموجه لألفراد نظر الممارسین COVID 19كورونا 

الصحیین في مراكز الصحیة األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني 
  .بمدینة الریاض؟

موافق   العبارة
  %بشدة

غیر   %محاید  %موافق
  %موافق

االنحراف 
  %المعیاري

  %التباین

یساعد نهج إدارة 
األزمات في تدعیم 
استعدادات مواجهة 
فیروس كورونا من 
منطلق استراتیجیات 

 .االستباق والتنبؤ

15.9 47.6 26.5 10 0.855 0.731 

یساعد منهج إدارة 
األزمات في التخطیط 
الجید لمواجهة أزمة 

 .الكورونا
15.5 48 26.5 10 0.851 0.725 

یساعد نهج إدارة 
االزمات في توفیر 

متطلبات مواجهة أزمة 
 .الكورونا

16.3 47.6 26.9 9.2 0.847 0.717 

یساعد أسلوب إدارة 
األزمة في مواجهة 

التحدیات والتهدیدات 
الضخمة في مواجهة 

 .فیروس الكورونا

15.3 48 26.5 10.2 0.853 0.727 

یساعد نهج إدارة 
في تأخیر األزمات 

حدوث الحالة الحرجة 
التي یحذر منها جمیع 
الخبراء في مواجهة  

 .الكورونا

16.1 47.8 26.1 10 0.856 0.733 

  :یتبین من الجدول السابق ما یلي
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أنه من خالل نسب االنحراف المعیاري والتباین یالحظ وجود توافق بین أفراد العینة 
زمة كورونا على األمن النفسي واالجتماعي الموجه فیما أثر إدارة األزمات  للحد من مواجهة أ

لألفراد من نظر الممارسین الصحیین في مراكز الصحیة األولیة بمدینة الملك عبدالعزیز 
  :ًالطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض، كما یتبین أیضا أن

 علــى مــساعدة نهــج إدارة األزمــات فــي تــدعیم اســتعدادات% 47.6األغلبیـة وافقــت بنــسبة  -
مواجهــة فیــروس كورونــا مــن منطــق اســتراتیجیات االســتباق والتنبــؤ  وكانــت علــى الحیــاد 

 %10ولم توافق نسبة % 15.9ووافقت بشدة نسبة % 26.5نسبة 
علـــى مـــساعدة نـــتهج إدارة األزمـــات فـــي التخطـــیط الجیـــد % 48ووافقـــت األغلبیـــة بنـــسبة  -

% 15.5قـت بـشدة نــسبة وواف% 26.5لمواجهـة ازمـة الكورونـا وكانـت علــى الحیـاد نـسبة 
 %10ولم توافق نسبة 

علــى مــساعدة نهــج إدارة االزمــات فــي تــوفیر متطلبــات % 47.6ووافقــت األغلبیــة بنــسبة  -
% 16.3ووافقــت بــشدة نــسبة % 26.9مواجهــة أزمــة الكورونــا وكانــت علــى الحیــاد نــسبة 

 %9.2ولم توافق نسبة 
زمـات فـي مواجهـة التحـدیات علـى مـساعدة أسـلوب إدارة األ% 48ووافقت األغلبیة بنسبة  -

% 26.5والتهدیـــدات الـــضخمة فـــي مواجهـــة فیـــروس كورونـــا وكانـــت علـــى الحیـــاد نـــسبة 
 %10.2ولم توافق نسبة % 15.3ووافقت بشدة نسبة 

علـــى مـــساعدة نهـــج إدارة األزمـــات فـــي تـــأخیر حـــدوث % 47.8ووافقـــت األغلبیـــة بنـــسبة  -
جهــة الكورونــا وكانــت علــى الحیــاد الحالــة الحرجــة التــي یحــذر منهــا جمیــع الخبــراء فــي موا

  %10ولم توافق نسبة % 16.1ووافقت بشدة نسبة % 26.1نسبة 
ما هو تأثیر متغیري المستوى التعلیمي والوظیفة على مستوى نتائج التساؤل السابع 

الموجه  COVID 19 الدعم النفسي واالجتماعي للحد من أزمة جائحة فیروس كورونا
ارسین الصحیین في مراكز الصحیة األولیة بمدینة الملك لألفراد  من وجهة نظر المم

  . عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض؟
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  :  أثر متغیر المستوى التعلیمي-)ب(
المستوي   العبارة

  التعلیمي
موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

  االجمالي

 222 0  24 124 74  دبلوم
 o 249 29 122 98  بكالوریوس

 39 0 8 16 15  دراسات علیا

المسئولیة االجتماعیة 
نحو المجتمع واألفراد 

  .بعضابعضهم 

 510 0 61 262 187  االجمالي

 222 8 51 110 53  دبلوم
 249 10 60 131  48  بكالوریوس

 39 0 14 21 4  دراسات علیا

أثر المستوى التعلیمي 
على إثارة جائحة 

الكورونا لمخاوف على 
كبار السن وأصحاب 

التاریخ المرضي وبالتالي 
مخاوف في التواصل 

  .االجتماعي
 510 58 133 241 78  االجمالي

 222 24 58 105 35  دبلوم
 249 27 62 121 39  وسبكالوری

 39 7 13 15 4  دراسات علیا

أثر متغیر التعلیم على 
استجابة الجماهیر 
للتعلیمات لمواجهة 
فیروس الكورونا في 

مواجهة الضغط النفسي 
الذي یتعرض له 

العاملین في القطاع 
  الصحي

 510 58 133 241 78  االجمالي

 222 20 59 108 35  دبلوم
 249 26 62 122 39  بكالوریوس

أثر متغیر التعلیم على 
مساعدة الدعم النفسي 
في رفع الروح المعنویة 
للعاملین في القطاع 
الصحي في مواجهة 

  .الكورونا

 39 6 14 15 4  دراسات علیا

 510      االجمالي  
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  :  یتبین من الجدول السابق ما یلي
 122 فـرد ووافـق  أیـضا عـدد 98أن األغلبیة من حـاملي البكـالوریوس وافقـت بـشدة بعـدد  -

ـــة البكـــالوریوس علـــى أن جائحـــة الكورونـــا قـــد 249مـــن إجمـــالي )  بكـــالوریوس(  مـــن حمل
ضهم بعـضا كـأثر اجتمـاعي وقـد وافـق أثارت مـسئولیة مجتمعیـة نحـو المجتمـع واألفـراد بعـ

) الــدبلوم(مــن ) 222(مــن عــدد )  دبلــوم (124ووافــق عــدد ) دبلــوم(  فــرد 74بــشدة عــدد 
         مـــن درجـــة الدراســـات العلیـــا ووافـــق مـــنهم 39 مـــن عـــدد 15فـــي حـــین وافـــق بـــشدة عـــدد 

   .16عدد 
 كبـار الـسن أن جائحة الكورونا قد أثارت مخاوف علـى) بكالوریوس (131كما وافق عدد  -

) 110(وأصحاب لتاریخ المرضي أسـفرت عـن مخـاوف فـي التواصـل االجتمـاعي  ووافـق 
) 4(دبلـــوم و ) 53(بكـــالوریوس و ) 48(دراســـات علیـــا وقـــد وافـــق بـــشدة ) 21(دبلـــوم و 

 .دراسات علیا
دراســـات علیـــا علـــى أن ) 15(دبلـــوم و ) 105(و ) بكـــالوریوس) (121(كمـــا وافـــق عـــدد  -

لتعلیمــات تــساعد فــي مواجهــة فیــروس الكورونــا فــي مواجهــة الــضغط اســتجابة الجمــاهیر ل
) 39(دبلــوم و ) 35(النفـسي الـذي یتعـرض لـه العـاملین فــي القطـاع الـصحي ووافـق بـشد 

 .دراسات علیا) 4(بكالوریوس و 
علـــى ) دراســـات علیــا) (15(و ) دبلــوم) (108(و ) بكـــالوریوس) (122(كمــا وافـــق عــدد  -

ع الـروح المعنویـة للعـاملین فـي القطـاع الـصحي ووافـق بـشد مساعدة الـدعم النفـسي فـي رفـ
  .دراسات علیا) 4(دبلوم و ) 35(و ) بكالوریوس) (39(عدد 

  : أثر متغیر الوظیفة-)أ(
موافق   الوظیفة  العبارة

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
  االجمالي

 96  0 9 48 39 طبیب
 92 0 15 46 31 صیدلي
 227 0 26 119 82 تمریض

المختبرات 
 الطبیة

29 34 8 0 71 

 24 0 3 15 6 فني صحي

على مستوى 0
المسئولیة المجتمعیة 

نحو المجتمع وبعضهم 
 البعض
  

  االجمالي
  

187 262 61 o 510 
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موافق   الوظیفة  العبارة
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

  االجمالي

 96 3 19 40 34 طبیب
 92 4 22 50 16 صیدلي
 227 8 57 123 39 تمریض

المختبرات 
 الطبیة

14 34 20 3 71 

 24 0 7 15 2 فني صحي

اثر متغیر الوظیفة 
على إثارة جائحة 

الكورونا لمخاوف على 
كبار السن وأصحاب 

التاریخ المرضي 
وبالتالي مخاوف في 

  عي التواصل االجتما

 510 18 125 262 105  االجمالي

 96 18 28 37 13 طبیب
 92 11 25 44 12 صیدلي
 227 22 56 112 37 تمریض

المختبرات 
 الطبیة

14 33 19 5 71 

 24 2 5 15 2 فني صحي

أثر متغیر الوظیفة 
على استجابة 

الجماهیر للتعلیمات 
لمواجهة فیروس 

الكورونا في مواجهة 
الضغط النفسي الذي 

تعرض له العاملین ی
  في القطاع الصحي

 510 58 133 241 78  االجمالي

 یتبین من الجدول السابق ما یلي
ــــا قــــد أثــــارت ) 119(أن األغلبیــــة مــــن التمــــریض وافقــــت بعــــدد  - ــــى أن جائحــــة الكورون عل

مسئولیة مجتمعیة نحو المجتمع وبعـضهم الـبعض ووافقـت علـى ذلـك بـشدة مـن التمـریض 
) 29(و ) صـیدلي) (31(طبیـب و ) 39(طبیـب وأیـد بـشدة ) 48(وأیـد ذلـك )  82(عدد 

 .فني صحي) 6(من المختبرات الطبیة و 
علـى أن جائحــة ) 227(صـل مـن أ)39(مـن التمـریض  ووافـق بـشدة ) 123(ووافـق عـدد  -

الكورونــا قـــد أثـــارت مخـــاوف علــى كبـــار الـــسن وأصـــحاب التــاریخ المرضـــي أســـفرت عـــن 
مــن أصــل ) 34(ووافــق بــشدة ) طبیــب ) (40(مخـاوف التواصــل االجتمــاعي ووافــق عــدد 

)96.( 
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 مــن التمــریض 227مــن أصــل ) 37(مــن التمــریض ووافـق بــشدة ) 112(كمـا وافــق عــدد  -
جمـــاهیر للتعلیمـــات فـــي مواجهـــة فیـــروس كورونـــا تـــساعد فـــي علـــى مـــساعدة اســـتجابة ال

 37مواجهـة الـضغط النفـسي الـذي یتعـرض لـه العـاملین فـي القطـاع الـصحي ووافـق عــدد 
  . على ذلك96 من أصل 13طبیب ووافق بشدة عدد 

  :نتائج التساؤالت ومناقشتها
الجهــــات وفیمـــا یتعلــــق بــــالمحور األول عــــن أثــــر اإلجــــراءات االحترازیــــة التــــي تقــــدمها 

الحكومیة للحد من مواجهة أزمة كورونا نظر الممارسین الصحیین فـي مراكـز الـصحیة األولیـة 
كــان هنــاك توافــق بــین أراء . بمدینــة الملــك عبــدالعزیز الطبیــة بــالحرس الــوطني بمدینــة الریــاض

العینة في كون حمالت معلومـات زیـادة المناعـة هامـة فـي إنقـاذ أكبـر عـدد ممكـن فـي مواجهـة 
تلیهــا مــساعدة إجــراءات الحظــر فــي حمایــة % 61.6ار الفیــروس  بموافقــة أغلبیــة بمعــدل انتــش

تلیهـــا % 51.4الممارســـین الـــصحیین واألفـــراد مـــن االنتـــشار الـــسریع للفیـــروس بموافقـــة بلغـــت 
مـــساعدة حمـــالت التوعیـــة بكیفیـــة انتـــشار العـــدوى فـــي مواجهـــة فیـــروس كورونـــا بموافقـــة نـــسبة 

ثـم جهـود اإلشـراف % 49.2ات التعقیم والتطهیـر  بنـسبة موافقـة تلیها مساعدة إجراء% 53.3
واسـتجابة % 42.7والرقابة العسكریة لتطبیق التزام المـواطنین بمنـع التجمعـات  بمعـدل موافقـة 

وهــذا % 47.5أجهــزة الدولــة وأخیــرا الجهــاز اإلعالمــي وجهــاز العالقــات العامــة بمعــدل حیــاد 
لمانیة التي نـشرتها وكالـة أنبـاء العربیـة عـن أن االجـراءات یمثل نتیجة إیجابیة تدعم الدراسة األ

االحترازیة تقلل من انتشار الفیروس خاصة في أو أیام اإلصابة والنتیجة التي أشـاد بهـا مایكـل 
  .أوسترهولم من مركز أبحاث األمراض المعدیة بجامعة مینیسوتا

قــات االجتماعیــة علــى وفیمــا یتعلــق بــالمحور الثــاني عــن تــأثیر أزمــة كورونــا علــى العال
األـفـراد مــن نظــر الممارســین الــصحیین فــي مراكــز الــصحیة األولیــة بمدینــة الملــك عبـــدالعزیز 
الطبیة بالحرس الوطني بمدینـة الریـاض؛ فقـد توصـلت الدراسـة إلـى وجـود توافـق بـین أراء أفـراد 

جتماعیـة  علـى العالقـات االCOVID 19العینة فیما یتعلق بتأثیر أزمة جائحة فیروس كورونا 
وذلـــك أوال فیمـــا یتعلـــق بالمـــسئولیة المجتمعیـــة . علـــى األفـــراد مـــن وجهـــة الممارســـین الـــصحیین

وتغیــر % 53.1ثــم زیــادة التواصــل بــین أفــراد األســرة الواحــدة بموافقــة % 51.4بمعــدل موافقــة 
فــضال عــن % 53.1ٕأنمــاط التحیــة واثــارة المخــاوف علــى كبــار الــسن والمرضــى بنــسبة موافقــة 

 بالعزلـــة االجتماعیـــة علـــى نطـــاق األســـرة أو العائلـــة فـــي المنـــزل الواحـــد بمعـــدل موافقـــة االلتــزام
 –وهذا یتفق مع ما نشرته األمـم المتحـدة عـن األثـر االجتمـاعي واالقتـصادي لكوفیـد % 51.4

  )  .E/ESCWA/2020/INF.1(  في الوثیقة رقم 19
ن مواجهــة أزمــة كورونــا وفیمــا یتعلــق بــالمحور الثالــث أثــر الحمایــة المجتمعیــة للحــد مــ

الموجة لألفراد من وجهـة نظـر الممارسـین الـصحیین فـي مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك 
عبدالعزیز الطبیة بالحرس الـوطني بمدینـة الریـاض فقـد توصـلت الدراسـة إلـى وجـود توافـق بـین 

راد المعـوزین فـي أراء افراد العینة وذلك أوال من حیث تعـاون المـدنیین فـي مـساعدة األسـر واألفـ
یلیـــه التعـــاون فـــي رفـــع مـــستوى % 53.1التقلیـــل مـــن مخـــاطر انتـــشار العـــدوى بمعـــدل موافقـــة 

ثـــم تكـــاتف جهـــود الـــشباب مـــن ذوي الخبـــرة الـــصحیة بموافقـــة % 51.4الـــوعي بمعـــدل موافقـــة 
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یلیه تعاون المجتمع المدني فـي تـصحیح سـلبیات تعامـل األفـراد بموافقـة بنـسبة % 48.2بنسبة 
یــرا جهــود المجتمــع المــدني فــي ســد عجــز احتیاجــات العــاملین فــي القطــاع الــصحي وأخ% 48

فــي مــدونات ) 2020ســافیدرا، (ویــدعم تلــك النتــائج مــا نــشره % 48بنـسبة موافقــة بلغــت أیــضا 
  .البنك الدولي على أهمیة اإلبقاء على حماس مشاركة الشباب 

ن مواجهــة أزمــة كورونــا  وفیمــا یتعلــق بــالمحور الرابــع عــن أثــر الــدعم النفــسي للحــد مــ
الموجه لألفراد نظر الممارسـین الـصحیین فـي مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز 

فقد كان هناك توافق بین أراء افراد العیمـة مـن حیـث .  الطبیة بالحرس الوطني بمدینة الریاض
فـي مواجهـة الكورونـا  أثر الدعم النفسي على رفع الروح المعنویة للعاملین فـي القطـاع الـصحي 

ثم یظهر أثر تكاتف الجهـود الداعمـة لمواجهـة الكورونـا فـي مـنح ثقـة % 52بمعدل موافقة بلغ 
وأخیــرا یــساعد تقــدیر األفــراد لجهــود % 47.5للجمــاهیر وبالتــالي درجــات التــزام أعلــى بمعــدل 

یتفــق مــع وهــذا % 47.1الممارســین فــي زیــادة المبــادرات الوطنیــة لألهــالي بمعــدل موافقــة بلــغ 
 & Lu(و ) 2020الوهیبیـة والـشهابي، (و ) Huang & zhao, 2020( (نتـائج دراسـات 

Wang & Lin & Lili, 2020 (و)Zhang & Wang & Yin & Zhao & Xue & 
Peng & others, 2020.  (  

وفیمــا یتعلــق بــالمحور الخــامس فقــد لــوحظ وجــود تجــانس بــین أفــراد العینــة فیمــا یتعلــق 
مــاعي للحــد مــن مواجهــة أزمــة كورونــا الموجــه لألفــراد مــن نظــر الممارســین بــأثر الــدعم االجت

الصحیین في مراكـز الـصحیة األولیـة بمدینـة الملـك عبـدالعزیز الطبیـة بـالحرس الـوطني بمدینـة 
على أن نظـام التكافـل بـین األفـراد یـساعد فـي تحجـیم % 48الریاض فقد وافقت األغلبیة بنسبة 

علـى % 46.9المترتبة على انتشار الكورونا ووافقت األغلبیة بنـسبة اآلثار االقتصادیة السلبیة 
أن رعایة أفراد الطاقم الطبي وأسـرهم تـساعد فـي التخفیـف مـن اآلثـار الـسلبیة لفیـروس الكورونـا 

علـــى مـــساعدة نظـــام صـــرف األجـــور تحـــت رعایـــة الدولـــة فـــي % 50ووافقـــت األغلبیـــة بنـــسبة 
علــى مــساعدة وســائل % 46.9وافقـت األغلبیــة بنــسبة التخفیـف مــن اآلثــار الــسلبیة للجائحــة و 

التواصــل االجتمــاعي لتحقیــق حــد اعلــى مــن التواصــل فــي إطــار ضــرورات االلتــزام بــإجراءات 
علــى مــساعدة إمكانیــات وســائل اإلعــالم فــي حــشد % 48.2الحظــر ووافقــت األغلبیــة بنــسبة 

كدتــه منظمــة الــصحة الجهــود فــي مواجهــة مخــاطر فیــروس كورونــا وهــذا یتفــق مــع مــا أیدتــه وأ
  ".الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ" العالمیة تحت عنوان 

وفیما یتعلق بـالمحور الـسادس عـن أثـر إدارة األزمـات  للحـد مـن مواجهـة أزمـة كورونـا 
علــى األمـــن النفــسي واالجتمـــاعي الموجــه لألفـــراد مــن نظـــر الممارســین الـــصحیین فــي مراكـــز 

ألولیــة بمدینــة الملــك عبــدالعزیز الطبیــة بــالحرس الــوطني بمدینــة الریــاض فقــد لــوحظ الــصحیة ا
علـى مـساعدة نهـج إدارة % 47.6وجود توافق بین أراء أفراد العینـة فقـد وافقـت األغلبیـة بنـسبة 

األزمـــات فـــي تـــدعیم اســـتعدادات مواجهـــة فیـــروس كورونـــا مـــن منطـــق اســـتراتیجیات االســـتباق 
علـى مـساعدة نـتهج إدارة األزمـات فـي التخطـیط الجیـد % 48لبیة بنسبة والتنبؤ  و وافقت األغ

علـى مـساعدة نهـج إدارة االزمـات فـي % 47.6لمواجهة ازمة الكورونا ووافقت األغلبیـة بنـسبة 



جراءات اإلحترازیة لمواجھة أزمة كورونا إلبعض جوانب ا مدي تأثیر
 خالد بن سعید آل سعد .د          ... لألفراد من وجھة نظر الممارسینواالجتماعياألمن النفسي علي 
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علــى مــساعدة أســلوب % 48تــوفیر متطلبــات مواجهــة أزمــة الكورونــا ووافقــت األغلبیــة بنــسبة 
التهدیـدات الـضخمة فـي مواجهـة فیـروس كورونـا ووافقـت إدارة األزمات في مواجهـة التحـدیات و

علــى مــساعدة نهــج إدارة األزمــات فــي تــأخیر حــدوث الحالــة الحرجــة % 47.8األغلبیــة بنــسبة 
نتـائج ذلــك المحــور یتفـق مــع الخطــوات . التـي یحــذر منهـا جمیــع الخبــراء فـي مواجهــة الكورونــا

 خطــوة یتعــین علــى 39" انیة بعنــوانالتــي أعلنهــا مكتــب األمــم المتحــدة لتنــسیق الــشئون اإلنــس
 لتؤكـد علـى أهمیـة إلدارة االزمـات فـي 2007في عام " الحكومات اتخاذها تأهبا لحدوث وباء 

  .زمن األوبئة تحدیدا
وعن أثر متغیـري التعلـیم والوظیفـة فقـد أوضـحت النتـائج أن حـاملي درجـة البكـالوریوس 

ورونـــا قــد أثـــارت مـــسئولیة مجتمعیـــة نحـــو كــانوا اكثـــر افـــراد العینـــة موافقــة علـــى أن جائحـــة الك
المجتمع واألفراد بعضهم بعـضا كـأثر اجتمـاعي، وأن جائحـة الكورونـا قـد أثـارت مخـاوف علـى 
كبــار الــسن وأصــحاب لتــاریخ المرضــي أســفرت عــن مخــاوف فــي التواصــل االجتمــاعي،  وأن 

الـضغط النفـسي استجابة الجماهیر للتعلیمات تساعد في مواجهة فیـروس الكورونـا فـي مواجهـة 
ـــه العـــاملین فـــي القطـــاع الـــصحي وأن الـــدعم النفـــسي یـــساعد فـــي رفـــع الـــروح  الـــذي یتعـــرض ل

  .المعنویة للعاملین في القطاع الصحي
كما أوضحت النتائج أن فرق التمریض كـانوا اكثـر افـراد العینـة موافقـة علـي أن جائحـة 

عض، وأن أن جائحـة الكورونـا الكورونا قد أثارت مسئولیة مجتمعیة نحو المجتمـع وبعـضهم الـب
قد أثارت مخاوف علـى كبـار الـسن وأصـحاب التـاریخ المرضـي أسـفرت عـن مخـاوف التواصـل 
االجتماعي، وأن استجابة الجماهیر للتعلیمات فـي مواجهـة فیـروس كورونـا تـساعد فـي مواجهـة 

لـة الضغط النفسي الذي یتعرض له العاملین في القطاع الـصحي وهنـاك هنـاك عالقـة ذات دال
إحـــصائیة بـــین الوظیفـــة وبـــین االعتقـــاد بـــأن تعـــاون األفـــراد والمـــدنیین یـــساعد فـــي زیـــادة وعـــي 
المـــواطنین بـــإجراءات الوقایـــة ضـــد الفیـــروس و تعـــاون المـــدنیین فـــي مـــساعدة األســـر واألفـــراد 
المعوزین في التقلیل من مخاطر انتشار الفیـروس وأنـه أزمـة فیـروس كورونـا أثـرت علـى أنمـاط 

الجتمــاعي باإلضــافة إلــى أن الــدعم النفــسي یــؤثر فــي الــروح المعنویــة للعــاملین فــي التواصــل ا
القطــاع الــصحي فــي مواجهــة الكورونــا باإلضــافة إلــى أن تكــاتف الجهــود یــساعد فــي مــنح ثقــة 
للجماهیر وبالتالي درجات التـزام أعلـى كمـا أن اسـتجابة الجمـاهیر تـساعد فـي مواجهـة الـضغط 

  .عاملین في القطاع الصحيالنفسي الذي یتعرض له ال
  ستوفر النتائج التـي توصـل COVID-19ویري الباحث أنه مع استمرار انتشار وباء 

ًإلیهــا  البحــث الحــالي توجیهــا حیویــا لتطــویر اســتراتیجیة الــدعم النفــسي والمجــاالت والتــي یجــب  ً
ــــسعودیة وغیرهــــا مــــن األمــــاكن التــــي تتــــأثر  بانتــــشار تحدیــــد أولویاتهــــا فــــي المملكــــة العربیــــة ال

إلي أنه مع استمرار الوباء علي مـستوي العـالم  مـن المهـم ) (Patel, 2020وبشیر . الفیروس
ًإعداد أنظمة الرعایة الصحیة وعامة الناس لیكونوا جاهزین طبیا ونفسیا إذا حدث انتقـال واسـع  ً

  .النطاق خارج الصین
ا لهـا آثـار إكلینیكیــة كمـا یـضیف الباحـث الحـالي أن النتـائج التـي تـم التوصـل الیهـا إلیهـ

ًأوال ، تحتـــاج الـــسلطات الـــصحیة إلـــى تحدیـــد الفئـــات المعرضـــة للخطـــر بنـــاء علـــى . وسیاســـیة ً
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ــــة للتــــدخالت النفــــسیة المبكــــرة، وتتوافــــق هــــذا النتــــائج مــــع  المعلومــــات االجتماعیــــة الدیموغرافی
ا یعـانون ًكمـا وجـد أن الطـالب أیـض. (Lim, 2018) ًدراسات وبائیة مكثفة سابقا مثـل دراسـة 

ًونظــرا ألن . مــن تــأثیر نفــسي لتفــشي المــرض ومــستویات أعلــى مــن التــوتر والقلــق واالكتئــاب
ً یتجــاوز حالیــا عــدد المــصابین COVID-19العــدد اإلجمــالي لألشــخاص المــصابین بفیــروس 

  فقـد أغلقـت المـدن الرئیـسیة فـي كثیـر مـن البلـدان المـدارس علـى جمیـع 2003بوباء السارس 
ویمكن أن یكـون لعـدم الیقـین والتـأثیر الـسلبي المحتمـل علـى .  أجل غیر مسمىالمستویات إلى

أثنــاء الوبــاء ، وتحتــاج الــسلطات . التقـدم األكــادیمي تــأثیر ســلبي علــى الــصحة العقلیـة للطــالب
التعلیمیـــة إلـــى تطـــویر بوابـــات إلكترونیـــة وتطبیقـــات قائمـــة علـــى الویـــب إللقـــاء محاضـــرات أو 

ًونظـرا ألن الـشباب أكثـر تقـبال لتطبیقـات الهواتـف . (Zhang, 2014)أنـشطة تعلیمیـة أخـرى  ً
الذكیـــة یمكـــن للـــسلطات الـــصحیة التفكیـــر فـــي  تقـــدیم الـــدعم النفـــسي تـــوفیر التثقیـــف النفـــسي 

علــى ســبیل المثــال ، العــالج الــسلوكي (والتــدخالت النفــسیة عبــر اإلنترنــت أو الهــاتف الــذكي 
لتقلیــل مخـاطر انتقـال الفیـروس عـن طریـق العــالج وذلـك ) المعرفـي، العـالج المعرفـي الـسلوكي

ًكما یمكن أن توفر المنصات عبـر اإلنترنـت أیـضا شـبكة دعـم ألولئـك األشـخاص  .لوجهًوجها 
وقد وجد أن عامة النـاس الـذین لـیس لـدیهم . الذین یقضون معظم وقتهم في المنزل أثناء الوباء
وتحتاج المؤسسات المحلیة إلـى تـوفیر . وباءتعلیم رسمي لدیهم احتمالیة أكبر لالكتئاب أثناء ال

المعلومــات بتنــسیق تخطیطــي أو صــوتي بلغــات بــسیطة لــدعم أولئــك الــذین لــیس لــدیهم خلفیــة 
  (Do, 2018) تعلیمیة أثناء الوباء

ًویضیف الباحث الحـالي  أیـضا  أن الـسلطات الـصحیة تحتـاج إلـى تحدیـد االحتیاجـات 
وقـد كـشفت نتـائج .  یعانون من أعراض جسدیة أثناء الوبـاءالنفسیة الفوریة لعامة السكان الذین

الدراســات الــسابقة أن عامــة النــاس الــذین یعــانون مــن أعــراض محــددة بمــا فــي ذلــك القــشعریرة 
والزكام والسعال والدوخة واأللم العضلي والتهاب الحلـق، وكـذلك أولئـك الـذین یعـانون مـن سـوء 

د تعرضـوا لتـأثیر نفـسي لتفـشي المـرض ومـستویات الحالة الصحیة وتاریخ األمراض المزمنة، قـ
أعلـــى مـــن التـــوتر والقلـــق واالكتئـــاب وبعـــد التقـــدیم إلـــى العیـــادة أو المستـــشفى مـــع األعـــراض 
الجـسدیة المـذكورة أعــاله ، قـد یـتم إرســال المرضـى إلـى المنــزل أو الحجـر الـصحي أو الــدخول 

فرصـــة لتـــوفیر المـــوارد للـــدعم ویجـــب أن ینتهـــز المهنیـــون الـــصحیون ال. لمزیـــد مـــن التحقیقـــات
النفـــسي والتــــدخالت ألولئـــك الــــذین یعــــانون مـــن األعــــراض المــــذكورة أعـــاله ، وخاصــــة أثنــــاء 

    (Wang, et al, 2020)  االستشفاء
ــــى تــــوفیر  ــــاج إل ــــصحیة تحت ــــة وال ــــسلطات الحكومی ًویــــري الباحــــث الحــــالي ایــــضا أن ال

 ;.Rubin, G.J )عات، فقـد أشـار معلومـات صـحیة دقیقـة أثنـاء الوبـاء للحـد مـن تـأثیر الـشائ
Wessely, 2020) إلي ارتباط الرضا العـالي عـن المعلومـات الـصحیة الـواردة بتـأثیر نفـسي  

أقــل لتفــشي المــرض وانخفــاض مــستویات التــوتر والقلــق واالكتئــاب، ویجــب أن یــستند محتــوى 
وأن . ة الــسلبیةالمعلومــات الــصحیة المقدمــة أثنــاء الوبــاء إلــى أدلــة لتجنــب ردود الفعــل النفــسی

ــــة والدقیقــــة خاصــــة عــــن عــــدد األفــــراد المتعــــافین كانــــت مرتبطــــة  ًالمعلومــــات الــــصحیة المحدث
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بمـــستویات أقـــل مـــن التـــوتر كمـــا ارتبطـــت المعلومـــات اإلضـــافیة حـــول األدویـــة أو اللقاحـــات ، 
  .وطرق االنتقال  والتحدیثات حول عدد الحاالت المصابة بمستویات أقل من القلق

أن التــدابیر االحترازیــة المعتمــدة لمنــع انتــشار ,(Wang, et al, 2020) وأوضــح
COVID-19خـالل وبـاء .  قد یكون لهـا آثـار نفـسیة وقائیـة خـالل المرحلـة المبكـرة مـن الوبـاء
 أن  البـــاحثین وجـــدوا أن المـــستویات (Leung, 2013) ، كمـــا یـــذكر 2003الـــسارس عـــام 

  .لتدابیر الوقائیة من قبل المستجیبینالمعتدلة من القلق كانت مرتبطة بامتصاص أعلى ل
  :توصیات البحث

اجراء دراسات كیفیة نوعیة عن طبیعة األثر النفسي والمجتمعي لجائحـة كورونـا واالسـتفادة  .1
  .من مزامنة الحدث للوصول إلى نتائج كیفیة أكثر تفصیلیة

 تقلیــل نــشر نتــائج الدراســات ألهمیتهــا فــي تعــدیل الخطــط االســتراتیجیة وترفــع جودتهــا فــي .2
  .الضغوط وتعزیز الجهود في مواجهة األزمة على مستوى الممارسین الصحیین واألفراد

االســتمرار فــي عمــل الدراســات التحلیلیــة األكثــر تخصــصا لتحدیــد أي الوســائل أكثــر فعالیــة  .3
  .في مواجهة األزمة بمختلف مراحلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

247 

  :لمراجعا
مـــن النفـــسي وعالقتـــه بالـــذكاء االنفعـــالي لـــدى األ). 2018(أبوریـــا، نـــادر فـــرج عبـــد العـــاطي 

األطباء العاملین فـي جهـاز الخـدمات الطبیـة بمحافظـات غـزة ، رسـالة ماجـستیرـ كلیـة 
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة

تطـــور مفهـــوم االمـــن الـــصحي وأثـــره فـــي الدراســـات األمنیـــة ). 2020(األمیـــر، حـــسین باســـم 
  .جیة، جامعة كربالءالمعاصرة، مركز الدراسات االستراتی

اســـتراتیجیات مواجهـــة الـــضغوط عالقتهـــا بالـــصالبة ). 2017(بـــابكر، مواهـــب محمـــد الحـــاج 
ـــــذ  ـــــة بـــــین  التالمی ـــــرات الدیموغرافیـــــة، مقارن النفـــــسیة واألمـــــن النفـــــسي وبعـــــض المتغی
الموهـوبین واألذكیــاء العــادیین، بمرحلـة األســاس بالمــدارس الحكومیـة بوالیــة الخرطــوم، 

  .ه ـ كلیة التربیة، جامعة أم درمان اإلسالمیةرسالة دكتورا
لتخفیــــف العــــبء الــــصحي ) 2013 – 2008الخطــــة االســــتراتیجیة الطویلــــة االجــــل (تقریــــر 

 واالجتمــاعي واالقتــصادي النــاج عــن االمــراض الــساریة، منظمــة التــارة الدولیــة، مــن
https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/AMTSP-PPB/a-

mtsp_3ar.pdf   
  مصر. مفاهیم عصریة، الدار الثقافیة للنشر والتوزیع). 2007(محمد . ثروت

ــــا  ــــي ســــویلم مهن ــــة فــــي تحقیــــق األمــــن ). 2018(الجــــازي، عل ــــشرطة المجتمعی أثــــر تطبیــــق ال
االجتمــاعي أعــضاء المجــالس األمنیــة النیابیــة ضـــمن قیــادة أمــن إقلــیم العاصــمة فـــي 

  .ت العلیا، جامعة مؤتةاألردن نموذجا، رسالة دكتورهـ عمادة الدراسا
األمـــن النفـــسي وعالقتـــه بالـــشعور ). 2009. (جاســـم، شـــاكر مبـــدر و خلیـــل، عفـــراء إبـــراهیم

  .36-1، 15العلوم النفسیة،  .بالوحدة النفسیة لدى عینة من طلبة المرحلة اإلعدادیة
یـة دراسـة فقه: األمـراض المعدیـة وأثرهـا علـى العبـادات ). 2019(الجمیلي، عبد القـادر نـوري 

  مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت ، األردن
مفهــوم الــذات وعالقتــه بــاألمن النفــسي وســط ). 2018(الحــسن، أحــالم عبــد المحمــود محمــد 

عینــة مــن طــالب جامعـــة النیلــین المــدخنین، رســـالة ماجــستیر، كلیــة اآلداب، جامعـــة 
  النیلین

لتـي تواجـه األمـن االجتمـاعي المخـاطر والتحـدیات ا). 2016(حـسین، رامـي و جمیـل، أشـرف 
فـــي مالیزیـــا وســـبل مواجهتهـــا مـــن منظـــور التربیـــة اإلســـالمیة، مجلـــة جامعـــة النجـــاح 

  .1378 -1365، )7 (30، )العلوم اإلنسانیة(لألبحاث، 
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فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة األمن النفسي لـدى زوجـات ). 2019(حلس، فاطمة أحمد محمد 
  ، الجامعة اإلسالمیة بغزة ، رسالة ماجستیر2014شهداء حرب 

مـستوى ). 2016(الحمد، نایف فـدعوس والعـوهلي، خالـد بـن ناصـر وحمیـدات، محمـود أحمـد 
الرهاب االجتماعي وعالقتـه بـالتكیف النفـسي واالجتمـاعي لـدى الطلبـة الـسعودیین فـي 

  5، ملحق 43الجامعات األردنیة، دراسات العلوم التربویة، المجلد 
األمن النفسي وعالقته بالسلوك العـدواني لـدى طلبـة الـصف ). 2019(خالد سعد حسین البني 

السادس في منطقة الفراونیة التعلیمیة بدولة الكویت، رسـالة ماجـستیر، كلیـة الدراسـات 
  .العلیا، جامعة مؤتة
درجـــة تـــوافر األمـــن النفـــسي لـــدى العـــاملین اإلداریـــین فـــي ). 2017(الخزاعلـــة، مقبـــل محمـــود 

  .الة ماجستیر، كلیة العلوم التربویة، جامعة آل البیتجامعة آل البیت، رس
درجــة تــوافر األمــن النفــسي لــدى العــاملین اإلداریــین فــي ). 2017(الخزاعلــة، مقبــل، محمــود 

  جامعة آل البیت، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم التربویة، جامعة آل البیت، األردن
دانیة علـى عینـة مـن األسـر النـواة فـي األسرة واألقارب دراسة می). 1414. (خیري، مجد الدین

  .منشورات الجامعة األردنیة: ، عمان2مدینة عمان، ط
مستوى األمن النفسي والحاجـة إلـى المعرفـة لـدى عینـة ). 2017(الربابعة، محمد عبد الرحمن 

  من طالبات جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر
 25جلــة كلیــة التربیــة بنــات، العــشوائیات واألمــن االجتمــاعي، م). 2014(رشــم، مــریم جبــار 

)2( ،466 – 481.  
ـــم : ن القـــاهرة3الـــصحة النفـــسیة والعـــالج النفـــسي، ط) 1989. (زهـــران، حامـــد عبـــد الـــسالم عل

  .الكتب للنشر والتوزیع
ســــیكولوجیة البـــشر فـــي أزمنــــة انتـــشار األوبئـــة، مجلــــة ). 2020 مـــارس 21(ســـبیتي، فیـــدیل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدبینتنت العربی  ان
https://www.independentarabia.com/node/104526  

Retrieved from .). d.n. (تعزیـــــــز اســـــــتجابتنا: الـــــــصحة النفـــــــسیة
-fact/room-news/ar/int.who.www://https

response-our-strengthening-health-mental/detail/sheets  
األمــــن النفـــسي وعالقتـــه بمـــستوى األداء والمــــسئولیة ). 2019(طمـــوس، رجـــاء الـــدین حـــسن 

االجتماعیة لدى ممرضي أقـسام الطـوارئ بمـشافي قطـاع غـزة، رسـالة ماجـستیر، كلیـة 
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة
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ــــة لحفــــظ تمــــاك األمــــن االجتمــــاعي فــــي فكــــر ا). 2018(العــــساسفة، محمــــد  ــــدون رؤی بــــن خل
 180المجتمعات العربیة في الوقت الحاضر، مجلة كلیة التربیة جامعـة األزهـر العـدد 

  الجزء األول
األمـــن النفـــسي وعالقتـــه بمفهـــوم الـــذات لـــدى المعـــاقین ). 2009(عقـــل، وفـــاء علـــي ســـلیمان 

  .بصریا، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة
حقــوق اإلنـسان فـي ســیاق : جمیعنــا فـي قـارب واحـد).  2020 إبریـل 23( أنطونیـو غـوتیریش،

  والتعــافي منهــا، الموقــع الرســمي لألمــم المتحــدة مــن19 –التــصدي لجائحــة كوفیــد 
https://www.un.org/ar/68445  
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