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ملخص الدراسة: 

العاملني يف املستشفيات  أداء األطباء واملمرضني  التعرف عىل واقع  الدراسة إىل  هدفت 

التي تواجههم،  النفسية، واالجتامعية  أثناء جائحة كورونا، والوقوف عىل الضغوط  السعودية 

وأهم مقرتحاتهم للتخفيف من حدة الضغوط أثناء جائحة كورونا. وتـم استخدام منهج املسح 

االجتامعي، وتكونت العينة من )5	( طبيبًا، و)78( ممرضًا. وكشفت النتائج أن واقع أداء األطباء 

واملمرضني هو )التزامهم باإلجراءات االحرتازية املعمول بها ملواجهة فريوس كوفيد19-(، وأبرز 

بالخوف  )شعورهم  هي:  املستشفيات  يف  األطباء  تواجه  التي  واالجتامعية  النفسية  الضغوط 

من احتامل إصابتهم بفريوس كوفيد19-(. بينام كان املمرضون محايدين يف موافقتهم حول 

أفراد  )توعية  الضغوط،  تلك  للتخفيف من  تواجههم. وأبرز مقرتحات األطباء  التي  الضغوط 

املمرضني  مقرتحات  وأهم  كورونا(،  جائحة  تداعيات  ملواجهة  معهم  التعاون  بأهمية  املجتمع 

)استثامر اإلعالم للتوعية بالدور اإليجايب الواجب احرتامه للممرضني/املمرضات يف الحد من 

مخاطر فريوس كوفيد 19-(، وأوصت الدراسة بالعمل عىل توعية أفراد املجتمع بأهمية التعاون 

مع األطباء/الطبيبات باملستشفيات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا.

الكلامت املفتاحية: الضغط النفيس واالجتامعي، األطباء، جائحة كورونا، املستشفيات.
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أواًل: مشكلة الدراسة:

املعارص من  اإلنسان يف عاملنا  يواجه  ما  النفسية، واالجتامعية من أصعب  الضغوط  تعد 

مشكالت، ومعوقات تعيق صحته النفسية، والجسدية، وتهدد حياته )الفاخوري،2018م(.

وتشمل تلك الضغوط جميع املهن بدون استثناء، لكنها تكون شديدة يف البعض منها خصوصُا 

مهنة الطب التي تقوم عىل العالقات االجتامعية، ومساعدة اآلخرين، والتعامل معهم، وإنقاذ 

الذين  املجتمع  أفراد  لذا فإن األطباء واملمرضني من أكرث  الزهراء،2021م(؛  حياتهم )فاطمة 

يعانون من الضغط النفيس، واالجتامعي؛ نظرًا لطبيعة املهنة)أجنف،2021م(. وهذه الضغوط قد 

يكون لها أبعاد داخلية تختص بشخصية كل منهم، بجانب أبعاد خارجية تتمثل يف البيئة املحيطة، 

وتختلف حدتها باختالف طبيعة األفراد، وطبيعة املؤثر الضاغط ذاته )صبرية وإسامعيل، 2015م: 

150-149(. ويتزايد حجم الضغوط النفسية، واالجتامعية التي يعاين منها األطباء، واملمرضون 

العاملون يف القطاع الصحي، خاصة يف ظل ظروف إضافية ضاغطة كام هو الحال مع جائحة 

كورونا عىل املستوى العاملي.)شاهني وآخرون،2020: 348(. فقد أثبتت دراسة )أجنف،2021م( 

تعرض األطباء العاملني مع املصابني بـ كوفيد 19 إىل ضغط نفيس كبري يف مجال عملهم. 

وتبذل اململكة العربية السعودية جهودًا كبرية يف التصدي لجائحة كورونا، فاتخذت إجراءات 

احرتازية عىل درجة عالية من املهنية )مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم، 2020م: 9-10(. 

الطبية،  الكوادر  واجهته  ما  طبيعة  لتقيص  علمية  أهمية  مثة  أن  إال  الجهود  هذه  نجاح  ورغم 

والتمريضية باملستشفيات، من ضغوط نفسية، واجتامعية ناجمة عن الظروف التي صاحبت جائحة 

كورونا. ويف الوقت ذاته فقد كان األكرث معاناة من الضغوط املتولدة هم األطباء، واملمرضون 

تحديدًا بفعل وقوعهم تحت ضغوط مستمرة أثناء جائحة كورونا. لذا تتحدد املشكلة البحثية لهذه 

الدراسة يف تناول الضغوط النفسية، واالجتامعية عىل األطباء، واملمرضني العاملني يف املستشفيات 

بالتزامن مع جائحة كورونا، وواقع أدائهم يف إطارها، وآليات املواجهة املقرتحة يف هذا الشأن.

ثانيًا- أهمية الدراسة:

من الناحية النظرية يالحظ أن الدراسات حول جائحة كورونا بصفة عامة ال تزال محدودة 

للغاية، كام أنه ال توجد دراسات متوافرة يف املجتمع السعودي - حتى اآلن - استهدفت انعكاسات 

الجائحة عىل العاملني يف املستشفيات.
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منها  يعاين  قد  التي  واالجتامعية  النفسية،  الضغوط  عىل  التعرف  التطبيقية  الناحية  من 

األطباء، واملمرضون العاملون يف املستشفيات، قد يسهم يف تعزيز سبل مواجهة هذه الضغوط، 

وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها.

ثالثًا: أهداف الدراسة:

التعرف عىل واقع أداء األطباء، واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية أثناء جائحة كورونا.

الوقوف عىل الضغوط النفسية، واالجتامعية التي تواجه األطباء، واملمرضني العاملني يف 

املستشفيات السعودية يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا.

التعرف عىل مقرتحات األطباء، واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية حول أنسب 

السبل للتخفيف من حدة الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها يف ظل جائحة كورونا.

النفسية،  الضغوط  طبيعة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  وجود  مدى  عىل  التعرف 

واالجتامعية عىل األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات أثناء جائحة كورونا وفقًا ملتغريات: 

)طبيعة العمل يف املستشفى، الجنسية، سنوات الخربة الوظيفية،(.

رابعًا: تساؤالت الدراسة:

ما واقع أداء األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية أثناء جائحة كورونا؟

ما الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات 

السعودية يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا؟

السبل  أنسب  حول  السعودية  املستشفيات  يف  العاملني  واملمرضني  األطباء  مقرتحات  ما 

للتخفيف من حدة الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها يف ظل جائحة كورونا؟

ما مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف طبيعة الضغوط النفسية واالجتامعية عىل 

األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات أثناء جائحة كورونا وفقًا ملتغريات: )طبيعة العمل 

يف املستشفى، الجنسية، سنوات الخربة الوظيفية(؟

خامسًا: مفاهيم الدراسة:

الضغوط النفسية Psychological Stress : عرف كل من Long et Williams  الضغط 

بأنه: عبارة عن استجابة عضوية، أو سلوكية، أو نفسية ملواقف حقيقية يدركها الفرد، وتفرض 

الفسيولوجية،  اآلثار  بعض  الضغط  عن  وينتج   .)3	1 )حمري،2021م:  معينة  مطالب  عليه 
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والتأثريات تختلف من شخص آلخر تبعًا لتكوين شخصيته، وخصائصه النفسية التي متيزه عن 

اآلخرين. وتؤثر الضغوط يف اتجاهات الفرد نحو املهنة التي يعمل فيها بشكل سلبي، وميكن 

تشخيصه بوضوح من خالل سلوكه أثناء العمل، وعالقته مع اآلخرين« )يف: النادر، 2014م: 

194(. وميكن للعمل أن يكون مصدرًا للضغوط النفسية الناتجة عن مطالب وظروف العمل غري 

املعتادة، والتي تخلق نوعًا من عدم التوازن بني إمكانات وحاجات الفرد، وبني طبيعة الوظيفة 

التي يقوم بها، وحاجات البيئة التي يعمل فيها؛ إذ يتضمن الضغط النفيس استجابات اجتامعية، 

وفسيولوجية، ونفسية، ومعرفية متنوعة )طايبي، 2013: 184(.

الضغوط االجتامعيةSocial Stress :   يعرف قاموس أكسفورد الضغوط االجتامعية بأنها: 

أو  نحو جامعات مختلفة،  أو  أو مجتمعني،  منفردين،  أفراد  نحو  تأثري موجٍه  ذات  قوة  »كل 

متشابهة نتيجة تواصلها طوعًا، أو كرها مع مصادر هذه القوة مبا يشكل عبئًا عىل قدرة التحدي 

لديهم« )يف: عبدالحسن، 2018م: 7-8(.

وتعرف الضغوط االجتامعية بأنها: الشعور بعدم الراحة، أو القلق التي قد يتعرض لها األفراد يف 

املواقف االجتامعية، والنزعة املرتبطة به لتجنب املواقف املجهدة )شاهني وآخرون،2020: 350(. فهي 

إذًا أحداث نفسية، أو اجتامعية تسبب اضطرابات من نوع ما، وينجم عن الضغوط االجتامعية حالة 

من التوتر والقلق التي تؤدي إىل العديد من اآلثار السلبية عىل أداء الكوادر الطبية، والتمريضية 

باملستشفى، مام يؤدي إىل التأثري عىل كفاءة أدائهم ألعاملهم )أبو صيام، 2018: 12(.

املفهوم اإلجرايئ للضغوط النفسية واالجتامعية:

لها  كان  اختالالت  شكلت  والتي  كورونا،  جائحة  ظهور  استتبعت  التي  اآلثار  كافة  هي 

انعكاساتها النفسية، واالجتامعية عىل األطباء، واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية؛ 

كنتيجة ملا صاحب هذه الجائحة من تداعيات غري مسبوقة؛ مام قد يؤثر بطريقة ما عىل أدائهم 

ملهامهم الوظيفية يف إطار املستشفى.

:COVID 19 .جائحة كورونا

نزالت  ترتاوح من  أمراضًا  تسبب  بأنها  معروفة  االنتشار  واسعة  كورونا فصيلة  فريوسات 

 )MERS( التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة  مثل  وطأة  األشد  االعتالالت  إىل  الشائعة  الربد 

ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )السارس(.
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 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

اكـُتـشف الفريوس ألول مرة يف مدينة وهان الصينية عام 2019م، وانترش حول العامل منذ 

ذلك الوقت مسببًا جائحة فريوس كورنا العاملية، ومنذ بداية الجائحة ولغاية اليوم، تم اإلبالغ عن 

أكرثمن 200 مليون إصابة يف كافة دول العامل، مام أدى إىل وفاة أكرث من خمسة ماليني إنسان.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%

B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019

املفهوم اإلجرايئ لجائحة كورونا:

هي الجائحة التي تفشت عىل املستوى الدويل نتيجة النتشار فريوس )كوفيد 19-( املستجد 

عىل نطاق واسع، متخذة منحنى وبائيًا، مام اضطر املجتمع الدويل إىل اتخاذ إجراءات وقائية، 

وعالجية بجانب عدٍد من التدابري يف الدول املختلفة، ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية 

ملواجهة التداعيات الناجمة عن ذلك.

سادسًا: التوجه النظري املفسِّ للدراسة:

عىل  واالجتامعية  النفسية،  للضغوط  ة  املفرسِّ النظرية  التوجهات  بعض  من  الدراسة  تفيد 

األطباء، واملمرضني العاملني يف املستشفيات يف ظل جائحة كورونا، وذلك عىل النحو التايل:

1- نظرية أحداث الحياة الضاغطة.

عىل  تركز  لذا  خارجي؛  مثري  أنها  عىل  الضغوط  الضاغطة  الحياة  أحداث  نظرية  تتناول 

 )Holmes& Rahi أهمية البيئة ودورها يف صحة الفرد واملجتمع. وتعد محاوالت )هوملز وراهي

الكتشاف العالقة بني املتغريات البيئية، والضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهها األفراد 

معربة عن هذه النظرية، فقد ركزت عىل األحداث التي تؤثر يف األفراد يف مجاالت الحياة 

املختلفة، والتي من املمكن أن تكون إيجابية، أو سلبية. ومثة عوامل تتعلق بالحدث الضاغط 

تتمثل يف نوع الحدث الضاغط، ومدة وقوعه )قصرية، أو طويلة(، ومدى مواجهة الفرد للحدث 

الضاغط وآثاره، وإمكان مواجهة الحدث الضاغط والتحكم بآثاره )العبدالله، 2014م: 22-24(.

أن  ناحية  الحايل من  الدراسة  الضاغطة يف تفسري موضوع  الحياة  أحداث  وتفيد نظرية 

جائحة كورونا متثل حدثًا ينطبق عليه كل مواصفات الحدث الضاغط؛ فمن حيث نوعه فهو حدث 

غري متوقع، ومن حيث مدته فال ميكن التنبؤ الدقيق مبدة استمرار الجائحة، أما بالنسبة آلثار 
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كورونا كحدث ضاغط فقد عانت منها مختلف فئات املجتمع، ويف مقدمتها األطباء، واملمرضون 

العاملون يف املستشفيات، أما عن إمكان التحكم بآثاره فتتفاوت من فئة ألخرى؛ ولهذا تحاول 

هذه الدراسة الوقوف عىل ذلك فيام يخص فئتي األطباء، واملمرضني املشمولتني بالدراسة.

2- نظرية التقدير املعريف.

قدم )الزاروس Lazarus( نظرية التقدير املعريف، وتعتمد عىل طبيعة الفرد؛ حيث إن تقدير 

أنه  املوقف عىل  تقييم  ويعتمد  للموقف.  املكونة  للعنارص  ليس مجرد مبسط  التهديد  ِلَكّم  الفرد 

ضاغط عىل عدة عوامل منها: العوامل الشخصية، والعوامل الخارجية الخاصة بالبيئة االجتامعية، 

والعوامل املتصلة باملوقف نفسه. ويف إطار نظرية التقدير املعريف فإن األفراد عندما يواجهون 

بيئة جديدة، أو متغرية فإنهم ينهمكون يف عملية التقدير األوىل ليحددوا معنى الحدث الضاغط. 

واألحداث ميكن فهمها عىل أنها إيجابية، أو محايدة، أو سلبية يف نتائجها؛ فاألحداث السلبية – 

كام يف جائحة كورونا – ميكن تقييمها عىل أساس إمكانية كونها مؤذية مهددة، أو متحدية. 

الثانوي يبدأ،  التقدير  ويف الوقت الذي يحدث فيه تقدير أويل للظروف الضاغطة فإن 

ويقصد به تقييم الفرد إلمكانياته الشخصية، واملادية، واالجتامعية ملواجهة الحدث الذي قدره 

كحدث ضاغط. وهنا تكون الخربة املوضوعية للضغط هي عبارة عن توازن بني التقدير األويل 

والثانوي؛ فعندما يكون األذى والتهديد مرتفعًا، بينام تكون القدرة عىل التكيف منخفضة؛ فإن 

التهديد الحقيقي ميكن الشعور به، وعندما يكون التكيف قدرته مرتفعة فإن الضغط يكون يف 

فهي  الضاغطة  لألحداث  واسعًا  مكانًا  الكامنة  االنفعالية  التفاعالت  وتتخذ  مستواه.  من  أقل 

تشمل الخوف، والقلق، واإلثارة، والغضب، واالكتئاب، وغريها )أبو الحصني، 2010م: 30-31(. 

وميكن تفسري موضوع الدراسة يف ضوء النظرية املعرفية، انطالقًا مام سببته جائحة كورونا 

انتشار  الصحي؛ كون  القطاع  العاملني يف  نفسية، واجتامعية عىل  - من ضغوط  تزال  - وال 

فريوس كوفيد19- قد وّلد ضغوطًا متزايدة خشية من اإلصابة بالعدوى؛ األمر الذي تتزايد حدته 

بالعدوى كاملستشفيات؛  بيئة هي أكرث عرضة لإلصابة  العاملني يف  لدى األطباء، واملمرضني 

ونتيجة لذلك، ومع استمرار هذه الضغوط قد يتأثر مستوى أداء األطباء، واملمرضني العاملني 

النفسية  الضغوط  هذه  حدة  تقل  مل  إذا  خاصة  األداء؛  هذا  يرتاجع  ورمبا  املستشفيات،  يف 

واالجتامعية مبرور الوقت.
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سابعًا: الدراسات السابقة وأوجه إفادة الدراسة منها:

1- حميد الدين، رضية )2007(: )مصادر الضغط النفيس لدى املمرضني واألطباء وعالقتها 

معرفة مصادر الضغط  إىل  الدراسة  هدفت  لديهم(،  الجسدية  والصحة  النفسية  بالصحة 

الرشقية.  واملنطقة  وجدة،  الرياض،  من  كل  يف  السعوديني  واملمرضني  النفيس لدى األطباء 

النتائج:  أهم  وكانت  وممرضة.  ممرضًا   )211( و  وطبيبة،  طبيبًا   )322( من  العينة  وتكونت 

املسببة  العوامل  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات األطباء واملمرضني نحو أهم 

تطغى  التي  العمل  ومتطلبات  األعامل،  كرثة  طويلة،  لساعات  )العمل  وهي:  النفيس،  للضغط 

عىل حياتهم الشخصية واالجتامعية، والتعامل مع عدد كبري من املرىض(. وبينت نتائج الدراسة 

ملتغريات  وفقًا  النفيس لدى األطباء  الضغط  ملصادر  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

)الحالة االجتامعية، والخربة املهنية، والتصنيف املهني(. وأوصت بإجراء املزيد من املقارنات 

بني مجتمعات الدراسة، واطالع املهتمني عىل النتائج لوضع برامج الوقاية والعالج.

واملمرضات  املمرضني  لدى  النفسية  )الضغوط  )2010م(:  فرج  محمد  الحصني،  أبو   -2

الضغوط  عىل  التعرف  إىل  هدفت  الذات(،  بكفاءة  وعالقتها  الحكومي  املجال  يف  العاملني 

مستشفيات  يف  املركزة  العناية  أقسام  يف  يعملون  الذين  واملمرضات  املمرضني  لدى  النفسية 

قطاع غزة، وعالقتها بكفاءة الذات. وقد تكونت عينة الدراسة من )234( فردًا. وقد خلصت 

الدراسة إىل معاناة ممريض وممرضات العناية املركزة من ضغوط نفسية مرتفعة بنسبة )4.73	 

ُبعد بيئة العمل) 9.20	%(، ثم  %(؛ إذ شكل الُبعد املادي املرتبة األوىل بنسبة) 88.43%(، ثم 

الُبعد السيايس يف املرتبة الثالثة ) 58.03%(، ثم الُبعد النفيس يف املرتبة األخرية بنسبة)8	.49 

%(. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى ملتغري الجنس )ذكور، إناث( يف 

الضغوط النفسية، لصالح اإلناث يف البعد النفيس، ولصالح الذكور يف ُبعد العالقة مع الزمالء. 

كام تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية تعزى ملتغري الحالة االجتامعية 

)أعزب، متزوج( لصالح غري املتزوجني. 

الكادر  أداء  عىل  وأثرها  الوظيفية  )الضغوط   :)2018( سليامن  محمد  صيام،  أبو   -3

التمرييض يف مستشفى البشري الحكومي يف األردن(، هدفت إىل التعرف عىل أثر الضغوط 

الوظيفية عىل مستوى أداء الكادر التمرييض. وتكونت عينة الدراسة من )333( فردًا. وأظهرت 
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النتائج وجود درجة تقدير متوسطة لضغوط العمل، وقد بينت أن ُبعد صعوبة بيئة العمل كان يف 

املرتبة األوىل كأكرث الضغوط التي يعاين منها املمرضون، تاله ُبعد قلة فرص النمو الوظيفي، 

للضغوط  إحصائية  داللة  ذي  أثر  وجود  إىل  توصلت  كام  الدور،  عبء  الثالثة  املرتبة  ويف 

يف  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  أيضًا  وتبني  التمرييض.  الكادر  أداء  عىل  مجتمعة  الوظيفية 

مستوى الضغوط الوظيفية بني متوسط إجابات أفراد العينة ُتعزى إىل العوامل الدميوغرافية، 

والوظيفية، والجنس، والحالة االجتامعية.

4- تناولت دراسة )Aristotelis, 2015( تأثري بيئة عمل العاملني يف مجال الرعاية الصحية 

عىل صحتهم النفسية والعاطفية؛ حيث هدفت إىل التحقق من تأثري بيئة العمل يف املستشفى 

عىل الصحة العقلية والعاطفية للعاملني الصحيني. أجريت الدراسة من يوليو إىل أكتوبر 2010. 

وتألفت عينتها من 200 متخصص يف الرعاية الصحية، وأظهرت النتائج أن الصحة العاطفية 

للمهنيني الصحيني ميكن أن تتأثر باسرتاتيجيات التعامل مع األحداث املجهدة، حيث إن إعادة 

للنتائج  ووفًقا  الحياة.  لجودة  مهيئة  عوامل  هي  االجتامعي  الدعم  وطلب  اإليجايب،  التقييم 

إليها  ينظر  العمل، والتي  إدارة اإلجهاد يف مكان  كان هناك نقص ملحوظ يف اسرتاتيجيات 

املشاركون عادًة عىل أنها عدم اهتامم اإلدارة بحالتهم العاطفية. وتم الكشف كذلك عن بعض 

العوامل املهمة لخفض اإلجهاد يف مكان العمل كالحاجة إىل تشجيع املوظفني ومكافأتهم معنويًا.

تقييم  إىل   )Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang et al, 2020( دراسة  وسعت   -5

الصحية  الرعاية  مجال  العاملني يف  بني  بها  املرتبطة  والعوامل  العقلية  الصحة  نتائج  حجم 

 1257 من  البيانات  جمعت  الصني.   COVID-19 يف  بـ  املصابني  املرىض  يعالجون  الذين 

بأجنحة املرىض  املجهزة  املستشفيات  الصحية يف  الرعاية  34 مستشفى. كان عامل  فردًا يف 

املصابني بـ COVID-19 مؤهلني. وأفادت النتائج بأن العاملني يف مجال الرعاية الصحية 

الذين يعالجون املرىض املصابني بـ COVID-19  يعانون من عبء نفيس، وخاصة املمرضات 

وأولئك املوجودين يف ووهان وصحة الخطوط األمامية.

6- أما دراسة )Sumbal Shahbaz,et al, 2021 ( فهدفت إىل معرفة التحديات النفسية 

تفيش  أثناء  الصحية  الرعاية  املتخصصات يف  واجهتها  التي  واملهنية  والعاطفية  واالجتامعية 

COVID-19 يف الهور. وتم إجراء مقابالت نوعية شبه منظمة عرب الهاتف مع 22 طبيبة، يف 
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 ، COVID-19 الفرتة من يوليو إىل أغسطس 2020. وكشفت الدراسة عن أنه خالل جائحة

واجهت مقدمات الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية ضغطًا نفسيًا اجتامعيًا هائاًل ، بدًءا من 

املعايري األرسية غري الداعمة إىل بيئة العمل غري املرحب بها. عالوة عىل ذلك، أدت الشائعات، 

ونقص التدريب، وفقدان الحوافز إىل زيادة القلق والتوتر بني مقدمي الرعاية الصحية. ولذا 

أخصائيي  املستمرة، ودعم  التحديات  التخفيف من  أجل  املناسبة من  اإلجراءات  اتخاذ  يجب 

الرعاية الصحية يف بيئة عملهم.

7- يف حني تناولت دراسة )Eman Alnazly  , et al, 2021( أثر ظهور مرض فريوس 

كورونا  )COVID-19( عىل الصحة النفسية والعقلية للعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف 

اعتمدت  االجتامعي.  والدعم  والتوتر،  واالكتئاب،  والقلق،  الخوف،  مستويات  وتقييم  األردن، 

الدراسة تصمياًم مقطعًيا مرتابًطا لجمع البيانات من 5	3 عاماًل يف مجال الرعاية الصحية 

يف عامن، األردن، من 	1 إىل 23 أغسطس 2020. واستخدمت الدراسة عددًا من املقاييس. 

املشاركون  أظهر  COVID-19. كام  الخوف من جائحة  ارتفاع مستوى  إىل  النتائج  وأشارت 

اعتمد  االجتامعي،  بالدعم  يتعلق  وفيام   ،%60 بنسبة  شديدًا  وقلقًا   %40 بنسبة  حاًدا  اكتئاًبا 

املشاركون بشكل أسايس عىل الدعم من عائالتهم، يليه دعم األصدقاء.

أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

يتبني من مراجعة وتحليل الدراسات السابقة الحاجة املاسة إىل تناول الضغوط النفسية 

أصاب  ما  باملستشفيات يف ظل  العاملة  والتمريضية  الطبية  األطقم  تواجه  التي  واالجتامعية 

املجتمع السعودي والعامل من تداعيات لجائحة كورونا.

عىل  التأكيد  يف  السابقة  والدراسات  الحالية  الدراسة  بني  االتفاق  أوجه  تربز  هنا  ومن 

أهمية املشكلة البحثية موضع االهتامم، ورضورة التخفيف قدر اإلمكان من الضغوط النفسية 

واالجتامعية التي قد يواجهها األطباء واملمرضون يف بيئة العمل باملستشفيات حتى يتمكنوا من 

أداء أدوارهم املنوطة بهم.

بينام تكمن أوجه االختالف يف أن الدراسة الحالية تركز عىل الضغوط النفسية واالجتامعية 

عىل األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات خالل جائحة كورونا.  كام تختلف من ناحية 

مجتمع البحث والتي تتم يف إطار البيئة السعودية، كام أنها تتضمن فئتي األطباء، واملمرضني 
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الدراسات ركزت عىل  بينام بعض  الفئتني واستبعاد األخرى.  دون االقتصار عىل أحد هاتني 

جوانب أخرى كالضغوط الوظيفية. 

وصياغة  النظري،  إطارها  بلورة  يف  السابقة  الدراسات  من  الراهنة  الدراسة  وأفادت 

إجراءاتها املنهجية، وإعداد أداة جمع البيانات، بجانب تحليل النتائج التي تسفر عنها الدراسة 

امليدانية مبا توصلت إليه الدراسات السابقة.

ثامنًا: اإلجراءات املنهجية امليدانية:

أ - نوع الدراسة: دراسة وصفية descriptive researches حيث سعت الدراسة الحالية إىل 

وصف واقع أداء األطباء واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية أثناء جائحة كورونا، 

والضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء العمل، واقرتاحاتهم للتخفيف منها.

وتيني  عّرفه   Method Social Survey االجتامعي  املسح  منهج  الدراسة:  منهج  ـ  ب 

Whitney )حسن،1990: 221(، بأنه: »محاولة لتقرير وتفسري الوضع الراهن لنظام اجتامعي 

معني، أو جامعة، أو بيئة معينة، وهو ينصب عىل املوقف الحارض، كام أنه يهدف إىل الوصول 

لبيانات ميكن تصنيفها، وتفسريها، وتعميمها؛ وذلك لالستفادة منها يف املستقبل، وخاصة يف 

األغراض العلمية«. سواء عن طريق العينة، أو املسح الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة(. 

)الضحيان والسبتي، 2017: 153(.

ج ـ مجتمع الدراسة: يتكون من جميع األطباء، واملمرضني العاملني باملستشفيات الحكومية 

الجامعية، بقسم الطوارئ مبدينة الرياض، وملحدودية مجتمع الدراسة تم اتباع أسلوب الحرص 

الشامل، وذلك من خالل تطبيق األداة عىل كامل مجتمع الدراسة؛ وبعد التطبيق امليداين تم 

الحصول عىل )143( استبانة صالحة للتحليل اإلحصايئ، وتكونت العينة من )5	( من األطباء، 

و)78( من املمرضني.

د ـ أدوات الدراسة: االستبانة Questionnaire تم استخدام االستبانة أداًة لجمع البيانات؛ 

وذلك ملناسبتها ألهداف الدراسة، ومنهجها، ومجتمعها، ولإلجابة عن تساؤالتها. وتكونت من 

األقسام التالية:

القسم األول: يتضمن مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات التي تود الباحثة 

جمعها من مجتمع الدراسة من األطباء/ واملمرضني.
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األطباء/  من  الدراسة  مجتمع  بأفراد  الخاصة  األولية  البيانات  يتضمن  الثاين:  القسم 

 – الوظيفية  الخربة  سنوات   – االجتامعية  الحالة   – الجنس   – )الجنسية  وهي:  واملمرضني، 

املستوى التعليمي – العمر(.

القسم الثالث: ويتكون من )40( عبارة، موزعة عىل ثالثة محاور أساسية، 

املحور األول: واقع أداء األطباء/ املمرضني، يتكون من )10( عبارات.

املحور الثاين: الضغوط النفسية واالجتامعية، ويتكون من )20(. عبارة 

املحور الثالث: مقرتحات األطباء/ املمرضني حول أنسب السبل للتخفيف من الضغوط النفسية 

استخدام  وتم  عبارات.  من)10(  ويتكون  كورونا،  جائحة  أثناء  يواجهونها  التي  واالجتامعية 

مقياس ليكرت الخاميس للحصول عىل استجابات أفراد الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: 

)موافق بشدة – موافق – محايد - غري موافق – غري موافق بشدة(. 

به  يقصد  لقياسه، كام  أعدتا  ما  تقيسان  أنهام  التأكد من  يعني  الدراسة:  أداة  هـ. صدق 

شمول االستبانة لكل العنارص التي تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح عباراتها من ناحية 

أخرى، وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

الصدق الظاهري )صدق املحّكمني(: تـم عرض االستبانـتـني بصورتهام األولية عىل • 

)	( من املحكمني املختصني يف موضوع الدراسة.

 • Pearson’s( بريسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  لألداة:  الداخيل  االتساق  صدق 

عبارات  من  عبارة  كل  ارتباط  درجة  عىل  للتعرف  Correlation Coefficient(؛ 

عبارات  من  عبارة  كل  ارتباط  معامل  قيم  وكانت  للمحور.  الكلية  بالدرجة  االستبانة 

)املحور األول(، و)املحور الثاين(، و)املحور الثالث( مع ُبعدها موجبة، ودالة إحصائيًا 

عند مستوى الداللة )0.01( فأقل؛ مام يشري إىل صدق االتساق الداخيل بني عبارات 

املحاور، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت لقياسه. 

كرونباخ(  ألفا  )معادلة  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل  استخدام  تم  الدراسة:  أداة  ثبات  و. 

)Cronbach’s Alpha )α((، كان معامل ثبات استبانة األطباء عاليًا حيث بلغ )0.921(، ومعامل 

ثبات استبانة املمرضني عاليًا حيث بلغ )0.952(، وهذا يدل عىل أن االستبانتني تتمتعان بدرجة 

ثبات مرتفعة ميكن االعتامد عليهام يف التطبيق امليداين للدراسة.
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ز. مجاالت الدراسة:  املجال البرشي: ميثله األطباء، واملمرضون العاملون يف املستشفيات 

الحكومية الجامعية مبدينة الرياض.

املجال املكاين: طبقت هذه الدراسة يف: مستشفى امللك خالد الجامعي، ومستشفى •   

امللك عبد العزيز الجامعي، ومستشفى امللك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي مبدينة 

الرياض.

 املجال الزمني: طبقت الدراسة يف الفرتة الواقعية بني 1-2-2021م إىل 1-5-2021م.• 

تاسعًا: عرض وتحليل نتائج الدراسة وتفسريها:

خصائص أفراد مجتمع الدراسة من األطباء: بـّيـنت النتائج أن  45،5% من أفراد مجتمع 

الدراسة هم من األطباء، 66.2% منهم سعوديون، و 33.8% غري سعوديني. واإلناث 53.8 %، 

و2.	4 % من الذكور. والحالة االجتامعية لألطباء كاآليت: املتزوجون  86،2%، و 7،7% عزاب، 

و  4،6% مطلق، و 1،5% أرمل. وبلغت الخربة الوظيفية ملجتمع األطباء:  37% خربتهم)من 10 

إىل أقل من 15سنة(، و32.3 % )من 5 إىل أقل من 10 سنوات(، و	.24 % )15سنة فأكرث(، 

و2.	 % )أقل من 5 سنوات(.. واملستوى التعليمي ملجتمع األطباء: 78.5 % بكالوريوس، و13.8 

% دبلوم دراسات عليا، و	.4 % دكتوراه، و3.1 % ماجستري. وبلغت أعامر األطباء: 43.1 % 

)من 30 إىل أقل من 40 سنة(، و35.4 %، )من 40 إىل أقل من 50 سنة(، و9.	1 % )من 50 

إىل أقل من 0	 سنة(، و	.4 % )أقل من 30 سنة(.

مجتمع  من   54،5% أن  النتائج  بـّيـنت  املمرضني:  من  الدراسة  مجتمع  أفراد  خصائص 

الدراسة ممرضون، و2.		 % منهم سعوديون، مقابل 33.8 % غري سعوديني. و0.3	 % ذكور، 

و39.7 % إناث. والحالة االجتامعية: 9.	7 % متزوج، و 7.	1 % أعزب، 4.	 % مطلق. وخربتهم 

الوظيفية: 39.7 % خربتهم)من 5 إىل أقل من 10 سنوات(، و24.4 % )من 10 إىل أقل من 15 

سنة(، و23.1 % )أقل من 5 سنوات(، و15( % 12.8 سنة فأكرث(. واملستوى التعليمي للمرضني: 

59.0 % بكالوريوس، 32.1 % دبلوم دراسات عليا، 9.0 % ماجستري. وبلغت أعامرهم: 7.		 % 

)من 30 إىل أقل من 40 سنة(، و19.2 % )من 40 إىل أقل من 50 سنة(، و10.3 % )أقل من 

30 سنة(، و3.8 % )من 50 إىل أقل من 0	 سنة(.
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اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: 

اإلجابة عن السؤال األول:

1- واقع أداء األطباء العاملني يف املستشفيات السعودية أثناء جائحة كورونا:

جدول رقم )1( استجابات أفراد مجتمع الدراسة من األطباء حول واقع أدائهم يف 

املستشفيات أثناء جائحة كورونا مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار

يب
سا

لح
ط ا

وس
ملت

ا

ي
ار

عي
امل

ف 
را

نح
اال

بة
رت

ال

النسبة
موافق
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري 
موافق
بشدة

1

التزمت كطبيب/طبيبة 
باإلجراءات االحرتازية 

املعمول بها ملواجهة 
فريوس كوفيد-19.

---3728ك

4.570.4991
%5	.943.1---

7
كورونا  جائحة  خالل  التزمت 

بوقت الدوام الرسمي.

---3134ك
4.480.5032

%47.752.3---

2
جائحة  خالل  أدايئ  اتسم 

كورونا بالدقة.
--		332ك

4.420.	593
%50.840.09.2--

8
املطلوبة  العناية  قدمت 
باملرىض خالل جائحة كورونا.

--31277ك
4.370.	754

%47.741.510.8--

5
التزمت أثناء جائحة كورونا 
بأخالقيات مهنة الطب يف 

التعامل مع املرىض.

--342011ك
4.350.7595

%52.330.81	.9--

4
عميل  مسؤولية  تحملت 
الوجه  عىل  كطبيب/طبيبة 
األمثل أثناء جائحة كورونا.

-3	3521ك
4.350.837	

%53.832.39.24.	-

10
جديدة  خربات  اكتسبت 
تفيدين  كورونا  جائحة  من 

بعميل يف املستشفى.

-273422ك
4.320.	877

%41.552.33.13.1-

9
من  بالتقدير  شعوري  زاد 
باملستشفى  لعميل  اآلخرين 

أثناء جائحة كورونا.

3025712ك
4.230.9328

%4	.238.510.81.53.1
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
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امل
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نح
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ال

النسبة
موافق
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محايدموافق
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موافق

غري 
موافق
بشدة

3
املطلوبة  الرسعة  واكبت 
أثناء  عميل  مهام  لتنفيذ 

جائحة كورونا.

-243173ك
4.170.8029

%3	.947.710.84.	-

	
حرصت عىل استغالل وقت 
الظروف  ملواكبة  العمل 
االستثنائية لجائحة كورونا.

-222788ك
3.970.98410

%33.841.512.312.3-

-4.310.530املتوسط العام

الدراسة من األطباء موافقون بشدة عىل واقع  أفراد مجتمع  )1( أن  الجدول  يتضح يف 

)4.31 من  بلغ  كورونا مبتوسط حسايب  أثناء جائحة  املستشفيات  األطباء/الطبيبات يف  أداء 

 )1( العبارة رقم  تنازليًا: جاءت  7( وتم ترتيبهام   ،1( العبارتني رقم  5.00(، ويتمثل ذلك يف 

وهي: »التزمت كطبيب/طبيبة باإلجراءات االحرتازية املعمول بها ملواجهة فريوس كوفيد19-« 

باملرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ )4.57 من 5(، وتفرس هذه النتيجة بأن األطباء والطبيبات 

عملهم  طبيعة  بحكم  االحرتازية  باإلجراءات  االلتزام  عدم  بخطورة  الكايف  الوعي  ميلكون 

املرتبطة باملرض، ثم جاءت العبارة رقم )7( وهي: »التزمت خالل جائحة كورونا بوقت الدوام 

الرسمي« باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )4.48 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن األطباء 

والطبيبات يدركون حاجة املرىض لهم يف مثل هذه األوضاع؛ ولذلك نجدهم يلتزمون بوقت 

الدوام الرسمي. 

ويتضح من النتائج أن أقل مالمح واقع أداء األطباء/الطبيبات يف املستشفيات أثناء جائحة 

كورونا تتمثل يف العبارة رقم )	( وهي: »حرصت عىل استغالل وقت العمل ملواكبة الظروف 

االستثنائية لجائحة كورونا« باملرتبة العارشة مبتوسط حسايب بلغ )3.97 من 5(، وتفرس هذه 

النتيجة أن األطباء والطبيبات يسعون ملساعدة املرىض يف ظل الظروف الصحية التي فرضتها 

االستثنائية  الظروف  ملواكبة  العمل  وقت  استغالل  عىل  يحرصون  نجدهم  ولذلك  الجائحة؛ 

لجائحة كورونا.
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2- واقع أداء املمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية أثناء جائحة كورونا:

جدول رقم )2( استجابات أفراد مجتمع الدراسة من املمرضني حول واقع أدائهم يف 

املستشفيات أثناء جائحة كورونا مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار

يب
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ط ا
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ملت

ا
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بة
رت
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النسبة
موافق
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري 
موافق
بشدة

1

كممرض/ممرضة  التزمت 
االحرتازية  باإلجراءات 
ملواجهة  بها  املعمول 

فريوس كوفيد-.19

---315	ك

4.810.3971
%80.819.2---

5
كورونا  جائحة  أثناء  التزمت 
التمريض  مهنة  بأخالقيات 

يف التعامل مع املرىض.

---5919ك
4.7	0.4322

%75.	24.4---

4
عميل  مسؤولية  تحملت 
بكفاءة  كممرض/ممرضة 

أثناء جائحة كورونا.

--58191ك
4.730.4753

%74.424.41.3--

7
جائحة  خالل  التزمت 
الدوام  بوقت  كورونا 

الرسمي.

--59172ك
4.730.5014

%75.	21.82.	--

3
املطلوبة  الرسعة  واكبت 
جائحة  أثناء  املهام  لتنفيذ 

كورونا.

--54231ك
4.	80.4975

%	9.229.51.3--

2
أدايئ خالل جائحة  اتسم 

كورونا بالدقة.
--54222ك

4.	70.52		
%	9.228.22.	--

8
املطلوبة  العناية  قدمت 
جائحة  خالل  باملريض 

كورونا.

5122221ك
4.540.7847

%	5.428.22.	2.	1.3

	

استغالل  عىل  حرصت 
ملواكبة  العمل  وقت 
االستثنائية  الظروف 

لجائحة كورونا.

--1	413ك

4.510.5288
%52.	4	.21.3--
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
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امل
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موافق
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري 
موافق
بشدة

9
من  بالتقدير  شعوري  زاد 
اآلخرين لعميل باملستشفى 

أثناء جائحة كورونا.

4525341ك
4.400.8889

%57.732.13.85.11.3

10
جديدة  خربات  اكتسبت 
من جائحة كورونا تفيدين 

بعميل باملستشفى.

4130232ك
4.350.90910

%52.	38.52.	3.82.	

0	.4املتوسط العام
0.359

-

يتضح يف الجدول )2( أن أفراد مجتمع الدراسة من املمرضني موافقون بشدة عىل واقع 

أدائهم يف املستشفيات أثناء جائحة كورونا مبتوسط حسايب بلغ )0	.4 من 5.00(، ويتمثل ذلك 

يف العبارتني رقم )1، 5( وتم ترتيبهام تنازليًا: جاءت العبارة رقم )1( وهي: »التزمت كممرض/

ممرضة باإلجراءات االحرتازية املعمول بها ملواجهة فريوس كوفيد19-« باملرتبة األوىل مبتوسط 

الوعي  واملمرضات ميلكون  املمرضني  بأن  النتيجة  هذه  وتفرس   ،)5 من   4.81  ( بلغ  حسايب 

املرتبطة باملرض،  الكايف بخطورة عدم االلتزام باإلجراءات االحرتازية بحكم طبيعة عملهم 

ثم جاءت العبارة رقم )5( وهي: »التزمت أثناء جائحة كورونا بأخالقيات مهنة التمريض يف 

التعامل مع املرىض« باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ) 	4.7 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن 

املمرضني واملمرضات يدركون الدور اإلنساين ملهنتهم؛ ولذلك نجدهم يلتزمون أثناء جائحة 

كورونا بأخالقيات مهنة التمريض يف التعامل مع املرىض. 

أثناء  املستشفيات  املمرضني/املمرضات يف  أداء  واقع  مالمح  أقل  أن  النتائج  من  ويتضح 

جائحة كورونا تتمثل يف العبارة رقم )10( وهي: »اكتسبت خربات جديدة من جائحة كورونا 

تفيدين بعميل يف املستشفى« باملرتبة العارشة مبتوسط حسايب بلغ )4.35 من 5(، وتفرس هذه 

التي فرضتها  الجديدة  التمريض  الكثري من مهام  املمرضني واملمرضات مارسو  بأن  النتيجة 

جائحة كورونا مام جعلهم يكتسبون خربات تفيدهم بعملهم يف املستشفى.
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اإلجابة عن السؤال الثاين: 

1- الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه األطباء العاملني يف املستشفيات السعودية 

يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا:

جدول رقم )3( استجابات أفراد عينة الدراسة من األطباء حول الضغوط النفسية 

واالجتامعية التي تواجههم يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا مرتبة تنازليًا حسب 

متوسطات املوافقة
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2
احتامل  من  بالخوف  أشعر 
كوفيد- بفريوس  إصابتي 

19لوجودي باملستشفى.

1	1		2	1ك
3.	21.1551

%24.	40.09.224.	1.5

	
يف  العمل  ظروف  أثرت 
عىل  كورونا  جائحة  ظل 

عالقايت االجتامعية.

17198174ك
3.431.2992

%2	.229.212.32	.2	.2

15
أصبحت أميل أكرث لتقديم 
املساعدة الالزمة لآلخرين 

بعد جائحة كورونا.

122114153ك
3.371.1	73

%18.532.321.523.14.	

8

املحيطني  مخاوف  الحظت 
من داخل األرسة يف التعامل 
قبل  بالوضع  مقارنة  معي 
عميل  بسبب  كورونا  جائحة 

باملستشفى.

14207204ك

3.311.28	4
%21.530.810.830.8	.2

9

املحيطني  مخاوف  الحظت 
من خارج األرسة يف التعامل 
قبل  بالوضع  مقارنة  معي 
عميل  بسبب  كورونا  جائحة 

باملستشفى.

214	1321ك

3.281.2815
%20.032.39.232.3	.2

17
أنزعج لنقص الكوادر الطبية 
ملواجهة  باملستشفى  املؤهلة 

فريوس كوفيد -19.

131711195ك
3.221.281	

%20.02	.21	.929.27.7
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18
زادت أعباء العمل باملستشفى 
من  كورونا  جائحة  أثناء 

الضغوط التي أعاين منها.

92110223ك
3.171.1807

%13.832.315.433.84.	

1	

توفر  عدم  يقلقني 
الالزمة  املادية  اإلمكانات 
فريوس  من  للوقاية 

كوفيد-19 باملستشفى.

	8221019ك

3.111.22	8
%12.333.815.429.29.2

7
يف  حدة  أكرث  أصبحت 
منذ  األرسة  مع  التعامل 

بداية جائحة كورونا.

41917241ك
3.020.9929

%	.229.22	.23	.91.5

1
بعدم  شعور  ينتابني 
للعمل  القدوم  يف  الرغبة 

بسبب كورونا.

5294	111ك
3.021.28110

%1	.924.	7.744.		.2

20
العزلة  إىل  أميل  أصبحت 
جائحة  بعد  االجتامعية 

كورونا.

	3231023ك

2.911.12811
%4.	35.415.435.49.2

19
اضطربت حيايت االجتامعية 
نتيجة  كورنا  جائحة  أثناء 

لعميل باملستشفى.

	2201720ك
2.881.05312

%3.130.82	.230.89.2

4
مربر  غري  شعور  ينتابني 
بالكآبة بعد تفيش فريوس 

كوفيد-19.

10307	21ك
2.	31.0	913

%3.124.	15.44	.210.8

10

التعليامت  كرثة  تزعجني 
اإلجراءات  بسبب 
مع  للتعامل  االحرتازية 

فريوس كوفيد-19.

1242815	ك

2.481.28814
%9.218.5	.243.123.1

11
برؤسايئ  توترت عالقايت 
يف املستشفى أثناء جائحة 

كورنا.

2718308ك
2.4	0.95315

%3.110.827.74	.212.3
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13

عىل  قدرة  أقل  أصبحت 
الطارئة  املواقف  مع  التعامل 
يف حيايت االجتامعية خارج 

املستشفى.

11453510ك

2.401.0431	
%1.521.57.753.815.4

14
بعد  للعمل  دافعيتي  قلت 

جائحة كورونا.
	11313221ك

2.401.11517
%1.520.020.033.824.	

5
فكرت يف تغيري عميل ملجال 
مختلف بعيداً عن املستشفى.

2573120ك
2.051.00718

%3.17.710.847.730.8

12

عىل  قدرة  أقل  أصبحت 
املواقف  مع  التعامل 
يف  والصعبة  الطارئة 

عميل باملستشفى.

4014	5-ك

2.030.79019
%-7.79.2	1.521.5

3
بعد  بنفيس  ثقتي  اهتزت 

جائحة كورونا.
73022	-ك

1.950.90920
%-9.210.84	.233.8

-90	.2.810املتوسط العام

يتضح يف الجدول )3( أن أفراد عينة الدراسة من األطباء محايدون يف موافقتهم حول 

الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه األطباء/الطبيبات يف املستشفيات يف أدائهم ملهامهم 

تتمثل يف  الضغوط  تلك  وأبرز   ،)5.00 )2.81 من  بلغ  خالل جائحة كورونا مبتوسط حسايب 

العبارتني رقم )2، 	( وتم ترتيبهام تنازليًا: جاءت العبارة رقم )2( وهي: »أشعر بالخوف من 

احتامل إصابتي بفريوس كوفيد19-لوجودي باملستشفى« باملرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 

) 2	.3 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن بيئة عملهم يسهل فيها انتقال العدوى لهم مام زاد من 

شعورهم بالخوف من احتامل إصابتهم بفريوس كوفيد19-، ثم جاءت العبارة رقم )	( وهي: 

»أثرت ظروف العمل أثناء جائحة كورونا عىل عالقايت االجتامعية« باملرتبة الثانية مبتوسط 

حسايب بلغ )3.43 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن عمل األطباء يف املستشفيات أثناء الجائحة 

جعل اآلخرين يبتعدون عن التعامل معهم مام أثر عىل عالقاتهم االجتامعية.
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ويتضح من النتائج أن أقل الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه األطباء/الطبيبات يف 

املستشفيات يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا متثلت يف العبارة رقم )3( وهي: »اهتزت 

ثقتي بنفيس بعد جائحة كورونا« باملرتبة العرشين مبتوسط حسايب بلغ )1.95 من 5( وتفرس 

هذه النتيجة بأن الدور الكبري الذي قام به األطباء تجاه املرىض واملجتمع خالل فرتة الجائحة 

عزز من تقديرهم لذاتهم مام دعم ثقتهم بأنفسهم بعد جائحة كورونا.

2- الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه املمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية 

يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا:

جدول رقم )4( استجابات أفراد الدراسة من املمرضني حول الضغوط النفسية واالجتامعية 

التي تواجههم يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
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10

الحظت مخاوف املحيطني من 
خارج األرسة يف التعامل معي 
جائحة  قبل  بالوضع  مقارنة 
كورونا بسبب عميل باملستشفى.

22248195ك

3.501.3071
%28.230.810.324.4	.4

7
يف  العمل  ظروف  أثرت 
عىل  كورونا  جائحة  ظل 

عالقايت االجتامعية.

212412138ك
3.471.32	2

%2	.930.815.41	.710.3

17
الكوادر  لنقص  أنزعج 
التمريضية املؤهلة باملستشفى 
ملواجهة فريوس كوفيد -19.

273	2319ك
3.411.3333

%29.524.47.734.	3.8

15
أصبحت أميل أكرث لتقديم 
املساعدة الالزمة لآلخرين 

بعد جائحة كورونا.

12358185ك
3.401.1884

%15.444.910.323.1	.4

1	

توفر  عدم  يقلقني 
الالزمة  املادية  اإلمكانات 
فريوس  من  للوقاية 

كوفيد-19 باملستشفى.

282	2022ك

3.381.2825
%25.	28.27.735.92.	
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18

زادت أعباء العمل باملستشفى 
من  كورونا  جائحة  أثناء 

الضغوط التي أعاين منها.

19215303ك
3.291.310	

%24.42	.9	.438.53.8

9

الحظت مخاوف املحيطني 
يف  األرسة  داخل  من 
مقارنة  معي  التعامل 
بالوضع قبل جائحة كورونا 

بسبب عميل باملستشفى.

4275	2	1ك

3.271.30	7
%20.533.35.134.		.4

8
يف  حدة  أكرث  أصبحت 
منذ  األرسة  مع  التعامل 

بداية جائحة كورونا.

1811	1528ك
3.231.37	8

%19.235.97.723.114.1

1
أشعر بالخوف من احتامل 
كوفيد- بفريوس  إصابتي 
19لوجودي باملستشفى.

5289	201ك
3.131.43	9

%25.	20.5	.435.911.5

20
العزلة  إىل  أميل  أصبحت 
االجتامعية بعد جائحة كورونا.

10	1882	1ك
3.051.38510

%20.523.110.333.312.8

19
اضطربت حيايت االجتامعية 
نتيجة  كورنا  جائحة  أثناء 

لعميل باملستشفى.

15187299ك
3.011.3	311

%19.223.19.037.211.5

11

التعليامت  كرثة  تزعجني 
بسبب اإلجراءات االحرتازية 
فريوس  مع  للتعامل 

كوفيد-19.

131573112ك

2.821.3	512
%1	.719.29.039.715.4

13
بعد  للعمل  دافعيتي  قلت 

جائحة كورونا.

15	141492ك
2.821.41213

%17.917.911.533.319.2

2
ألسباب  أغضب  أصبحت 
أثناء  عميل  يف  بسيطة 

جائحة كورونا.

91892913ك
2.7	1.30114

%11.523.111.537.21	.7

14
بعض  مع  العمل  أتجنب 
أثناء  املرضية  الحاالت 

جائحة كورونا.

11	3		91ك
2.	91.27215

%11.520.57.74	.214.1
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12

عىل  قدرة  أقل  أصبحت 
املواقف  مع  التعامل 
يف  والصعبة  الطارئة 

عميل باملستشفى.

101273415ك

2.591.3141	
%12.815.49.043.	19.2

5
أجد صعوبة يف أداء مهام 
جائحة  ظل  يف  عميل 

كورونا.

515113314ك
2.541.18117

%	.419.214.142.317.9

3
تنتابني أحالم مزعجة بعد 
انتشار فريوس كوفيد-19.

	5341	71ك
2.541.27	18

%9.020.5	.443.	20.5

	
عميل  تغيري  يف  فكرت 
عن  بعيداً  مختلف  ملجال 

املستشفى.

81073419ك
2.411.27319

%10.312.89.043.	24.4

4
بعد  بنفيس  ثقتي  اهتزت 

جائحة كورونا.

81243222ك
2.381.32120

%10.315.45.141.028.2

-2.930.979املتوسط العام

يتضح يف الجدول )4( أن أفراد الدراسة من املمرضني محايدون يف موافقتهم حول الضغوط 

النفسية واالجتامعية التي تواجههم يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا مبتوسط حسايب 

ترتيبهام  وتم   ،)10  ،7( رقم  العبارتني  تتمثل يف  الضغوط  تلك  وأبرز   ،)5.00 من   2.93( بلغ 

تنازليًا: جاءت العبارة رقم )10( وهي: »الحظت مخاوف املحيطني من خارج األرسة يف التعامل 

مبتوسط  األوىل  باملرتبة  باملستشفى«  عميل  بسبب  كورونا  جائحة  قبل  بالوضع  مقارنة  معي 

حسايب بلغ ) 3.50 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن املمرضني يتعاملون مع مرىض كورونا خالل 

تسببهم  يتخوفون من  اآلخرين وخاصة من خارج األرسة  يجعل  لطبيعة عملهم مام  الجائحة 

يف نقل العدوى لهم، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو الحصني )2010م( والتي بينت 

معاناة ممريض وممرضات العنايات املركزة من ضغوط نفسية مرتفعة. ثم جاءت العبارة رقم 
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)10( وهي: »أثرت ظروف العمل أثناء جائحة كورونا عىل عالقايت االجتامعية« باملرتبة الثانية 

مبتوسط حسايب بلغ )3.47 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن عمل املمرضني يف املستشفيات أثناء 

الجائحة جعل اآلخرين يبتعدون عن التعامل معهم مام أثر عىل عالقاتهم االجتامعية.

ويتضح من النتائج يف الجدول )4( أن أقل الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه 

يف  تتمثل  كورونا  جائحة  خالل  ملهامهم  أدائهم  يف  املستشفيات  يف  املمرضني/املمرضات 

العبارة رقم )4( وهي: »اهتزت ثقتي بنفيس بعد جائحة كورونا« باملرتبة العرشين مبتوسط 

املمرضون  به  قام  الذي  الكبري  الدور  بأن  النتيجة  وتفرس هذه   )5 )2.38 من  بلغ  حسايب 

بعد  بأنفسهم  ثقتهم  لذاتهم مام دعم  تقديرهم  الجائحة عزز من  واملمرضات خالل فرتة 

الجائحة.

اإلجابة عن السؤال الثالث: 

1- مقرتحات األطباء العاملني يف املستشفيات السعودية حول أنسب السبل للتخفيف من 

حدة الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها يف ظل جائحة كورونا:

جدول رقم )5( استجابات أفراد مجتمع الدراسة من األطباء حول مقرتحاتهم عن أنسب 

السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
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2

بأهمية  املجتمع  أفراد  توعية 
التعاون مع األطباء/الطبيبات 
ملواجهة  باملستشفيات 

تداعيات جائحة كورونا.

--30314ك

4.400.	071
%4	.247.7	.2--

10

األطباء/الطبيبات  تدريب 
التعامل  عىل  باملستشفى 
الصعبة  السيناريوهات  مع 
النتشار فريوس كوفيد-19.

--29324ك

4.380.	042
%44.	49.2	.2--
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3
النفيس  الدعم  توفري 
واالجتامعي الالزم لألطقم 

الطبية يف املستشفى.

--	3029ك

4.370.	513
%4	.244.	9.2--

7

منح مزايا مالية إضافية 
ت  لطبيبا ا / ء طبا لأل
املستشفى  يف  العاملني 

أثناء جائحة كورونا.

1-28315ك

4.310.7484
%43.147.77.7-1.5

8

من  للتقليل  يلزم  ما  اتخاذ 
املرتددين  املرىض  أعداد 
عىل املستشفى إال للرضورة 

يف ظل جائحة كورونا.

-1	2434ك

4.250.	855
%3	.952.39.21.5-

	

اإلمكانات  من  املزيد  توفري 
واملعدات  كاألجهزة  املادية 
الطبية باملستشفى مبا يتناسب 

وظروف جائحة كورونا.

-243443ك

4.220.7	0	
%3	.952.3	.24.	-

1
الطبية  الكوادر  زيادة 
ملواجهة  باملستشفى  املؤهلة 

فريوس كوفيد -19.

--18398ك
4.150.	187

%27.7	0.012.3--

9

للتوعية  اإلعالم  استثامر 
الواجب  اإليجايب  بالدور 
لألطباء/الطبيبات  احرتامه 
مخاطر  من  الحد  يف 

فريوس كوفيد -19.

1-20377ك

4.150.7348
%30.85	.910.8-1.5

4

إىل  اللجوء  عدم 
يف  املفاجئة  التغيريات 
ظروف العمل باملستشفى 

إال للرضورة.

1-213211ك

4.110.7939
%32.349.21	.9-1.5
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5

تقليل عدد ساعات عمل 
املتعاملة  الطبية  األطقم 
املصابني  مع  مبارشة 

بفريوس كوفيد-19.

2	12	192ك

3.831.05410
%29.240.018.59.23.1

-	4.220.51املتوسط العام

يتضح يف الجدول )5( أن أفراد الدراسة من األطباء موافقون بشدة عىل مقرتحات األطباء/

الطبيبات حول أنسب السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء 

جائحة كورونا مبتوسط حسايب بلغ )4.22 من 5.00(، وتتمثل أبرز مقرتحاتهم يف العبارتني 

رقم )2، 10( وتم ترتيبهام تنازليًا: جاءت العبارة رقم )2( وهي: »توعية أفراد املجتمع بأهمية 

التعاون مع األطباء/الطبيبات باملستشفيات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا« باملرتبة األوىل 

بأهمية  املجتمع  أفراد  توعية  بأن  النتيجة  هذه  وتفرس   )5 من   4.40( بلغ  حسايب  مبتوسط 

التعاون مع األطباء/الطبيبات يعزز من دعم املجتمع لهم، وتقديره لجهودهم مام يسهم يف 

التخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا. ثم جاءت 

العبارة رقم )10( وهي: »تدريب األطباء/الطبيبات باملستشفى عىل التعامل مع السيناريوهات 

الصعبة النتشار فريوس كوفيد19-« باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )4.38 من 5( وتفرس 

هذه النتيجة بأن تدريبهم عىل التعامل مع السيناريوهات الصعبة النتشار فريوس كوفيد19- 

يقلل من شعورهم بصعوبة عملهم مام يسهم يف التخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية 

التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا. 

ويتضح من النتائج أن أقل مقرتحات األطباء/الطبيبات حول أنسب السبل للتخفيف من 

الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها يف ظل جائحة كورونا تتمثل يف العبارة رقم 

املتعاملة مبارشة مع املصابني بفريوس  الطبية  )5( وهي: »تقليل عدد ساعات عمل األطقم 

كوفيد19-« باملرتبة العارشة مبتوسط حسايب بلغ )3.83 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن تقليل 
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العبء مام يسهم يف  باإلجهاد وزيادة  يقلل من شعورهم  الطبية  عدد ساعات عمل األطقم 

التخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا.

2- مقرتحات املمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية حول أنسب السبل للتخفيف 

من حدة الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا:

جدول رقم )	( استجابات أفراد مجتمع الدراسة من املمرضني عن مقرتحاتهم حول أنسب 

السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار

يب
سا

لح
ط ا

وس
ملت

ا

ي
ار

عي
امل

ف 
را

نح
اال

بة
رت

ال

بة
نس

ال

دة
بش

ق 
اف

مو

فق
وا

م

يد
حا

م

فق
وا

 م
ري

غ

دة
بش

ق 
واف

 م
ري

غ

9

للتوعية  اإلعالم  استثامر 
الواجب  اإليجايب  بالدور 
للممرضني/ احرتامه 
من  الحد  يف  املمرضات 
مخاطر فريوس كوفيد -19.

-502512ك

4.580.	551
%	4.132.11.32.	-

2

املجتمع  أفراد  توعية 
مع  التعاون  بأهمية 
ت  ضا ملمر ا / ضني ملمر ا
ملواجهة  باملستشفيات 

تداعيات جائحة كورونا.

-3011	4ك

4.550.5952
%59.038.51.31.3-

8

من  للتقليل  يلزم  ما  اتخاذ 
أعداد املرىض املرتددين عىل 
يف  للرضورة  إال  املستشفى 

ظل جائحة كورونا.

-2813	4ك

4.500.71	3
%59.035.91.33.8-

10

املمرضني/ تدريب 
املمرضات باملستشفى عىل 
التعامل مع السيناريوهات 
فريوس  النتشار  الصعبة 

كوفيد-19.

-423222ك

4.4	0.	784
%53.841.02.	2.	-
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
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3
النفيس  الدعم  توفري 
واالجتامعي الالزم لألطقم 
التمريضية يف املستشفى.

111	393ك

4.420.712٥
%50.04	.21.31.31.3

7

إضافية  مالية  مزايا  منح 
ت  ملمرضا ا / للممرضني
املستشفى  يف  العاملني 

أثناء جائحة كورونا.

4231221ك

4.420.782	
%53.839.72.	2.	1.3

4
عدم اللجوء إىل التغيريات 
املفاجئة يف ظروف العمل 

باملستشفى إال للرضورة.

3934311ك
4.400.7447

%50.043.	3.81.31.3

	

من  املزيد  توفري 
املادية  اإلمكانات 
كاألجهزة واملعدات الطبية 
يتناسب  مبا  باملستشفى 

وظروف جائحة كورونا.

-383523ك

4.380.7258
%48.744.92.	3.8-

5

عمل  ساعات  عدد  تقليل 
األطقم التمريضية املتعاملة 
املصابني  مع  مبارشة 

بفريوس كوفيد-19.

4427232ك

4.380.9159
%5	.434.	2.	3.82.	

1
التمريضية  الكوادر  زيادة 
املؤهلة باملستشفى ملواجهة 

فريوس كوفيد -19.

-373434ك
4.330.78410

%47.443.	3.85.1-

-4.430.593املتوسط العام

عىل  بشدة  موافقون  املمرضني  من  الدراسة  مجتمع  أفراد  أن   )	( الجدول  يف  يتضح 

املقرتحات حول أنسب السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء 

جائحة كورونا مبتوسط حسايب بلغ )4.43 من 5.00(، ويتمثل ذلك يف العبارتني رقم )9، 2( وتم 

ترتيبهام تنازليًا كالتايل: جاءت العبارة رقم )9( وهي: »استثامر اإلعالم للتوعية بالدور اإليجايب 

باملرتبة   »-19 كوفيد  فريوس  مخاطر  من  الحد  يف  للممرضني/املمرضات  احرتامه  الواجب 
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للتوعية  النتيجة بأن استثامر اإلعالم  5( وتفرس هذه  4.58 من  األوىل مبتوسط حسايب بلغ ) 

بالدور اإليجايب للممرضني يزيد من وعي املجتمع وتقديره لعملهم؛ مام يسهم يف التخفيف من 

الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها، ثم جاءت العبارة رقم )2( وهي: »توعية أفراد 

املجتمع بأهمية التعاون مع املمرضني/املمرضات باملستشفيات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا« 

باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )4.55 من 5(، وتفرس هذه النتيجة بأن توعية أفراد املجتمع 

بأهمية التعاون يسهم يف التخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها. 

ويتضح من النتائج أن أقل مقرتحات املمرضني/ املمرضات حول أنسب السبل للتخفيف 

من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا تتمثل يف العبارة رقم 

)1( وهي:« زيادة الكوادر التمريضية املؤهلة باملستشفى ملواجهة فريوس كوفيد 19-.« باملرتبة 

العارشة مبتوسط حسايب )4.33 من 5( وتفرس هذه النتيجة بأن زيادة الكوادر التمريضية يقلل 

من الضغوط العملية عىل املمرضني واملمرضات؛ مام يسهم يف التخفيف من الضغوط النفسية 

واالجتامعية التي يواجهونها أثناء جائحة كورونا.

اإلجابة عن السؤال الرابع: 

1- الفروق ملجتمع األطباء:

الفروق باختالف متغري طبيعة العمل باملستشفى: 

بني  للفروق   «  Independent Sample T-test ت:   « اختبار  نتائج   )7( رقم  الجدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة من األطباء حسب متغري طبيعة العمل باملستشفى

املحور
طبيعة 
العمل 

املتوسطالعدد
االنحراف 

املعياري
التعليقالداللةقيمة ت

األطباء/  أداء  واقع 
والطبيبات.

54.310.530	طبيب
دالة0.000**-9	3.7

00.359	.784ممرض

النفسية  الضغوط   
واالجتامعية.

90	.52.810	طبيب
غري دالة0.879-0.381

782.930.979ممرض

للتخفيف  مقرتحاتهم 
النفسية  الضغوط  من 

واالجتامعية.

	54.220.51	طبيب
دالة0.027*-2.241

784.430.593ممرض

    ** دالة عند مستوى 0,01 فأقل              * دالة عند مستوى 0,05 فأقل              
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يتضح من خالل الجدول )7( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( 

أدائهم  تواجههم يف  التي  واالجتامعية  النفسية  )الضغوط  األطباء حول  اتجاهات  فأقل يف 

ملهامهم خالل جائحة كورونا( باختالف متغري طبيعة العمل باملستشفى. بينام توجد فروق ذات 

داللة إحصائية عند مستوى )0,05( فأقل يف اتجاهات األطباء حول )مقرتحات املمرضني/ 

املمرضات حول أنسب السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية التي يواجهونها يف 

ظل جائحة كورونا( باختالف متغري طبيعة العمل باملستشفى لصالح املمرضني.   كام يتضح 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01( فأقل يف اتجاهات األطباء حول )واقع 

أداء املمرضني/املمرضات يف املستشفيات أثناء جائحة كورونا( باختالف متغري طبيعة العمل 

باملستشفى لصالح املمرضني. 

الفروق باختالف متغري الجنسية: 

الجدول رقم )8( نتائج اختبار » ت: Independent Sample T-test » للفروق بني 

استجابات أفراد عينة الدراسة من األطباء حسب متغري الجنسية

املتوسطالعددالجنسيةاملحور
االنحراف 

املعياري
التعليقالداللةقيمة ت

واقع أداء األطباء/
الطبيبات

4	434.220.5سعودي

دالة0.048*-	2.01 غري 
سعودي

224.490.409

الضغوط النفسية 
واالجتامعية

82	.432.970سعودي

دالة0.010**42	.2 غري 
سعودي

222.510.	13

مقرتحاتهم 
للتخفيف من 

الضغوط النفسية 
واالجتامعية 

0.579	434.1سعودي

غري دالة	39-0.10	.1 غري 
سعودي

224.350.342

      ** دالة عند مستوى 0,01 فأقل              *دالة عند مستوى 0,05 فأقل              
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يتضح من خالل الجدول )8( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( 

واالجتامعية  النفسية  الضغوط  من  للتخفيف  )مقرتحاتهم  حول  األطباء  اتجاهات  يف  فأقل 

أثناء جائحة كورونا( باختالف متغري الجنسية. بينام توجد فروق ذات داللة  التي يواجهونها 

إحصائية عند مستوى )0,05( فأقل يف اتجاهات األطباء حول )واقع أداء األطباء/الطبيبات يف 

املستشفيات أثناء جائحة كورونا( باختالف متغري الجنسية لصالح غري السعوديني. كام يتضح 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,01( فأقل يف اتجاهات األطباء حول )الضغوط 

النفسية واالجتامعية التي تواجههم يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا( باختالف متغري 

الجنسية لصالح السعوديني. 

الفروق باختالف متغري سنوات الخربة الوظيفية: 

الجدول رقم )9( نتائج » تحليل التباين األحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف 

استجابات أفراد عينة الدراسة من األطباء حسب متغري سنوات الخربة الوظيفية 

مصدر التبايناملحور
مجموع 
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
التعليق

واقع أداء 
األطباء/

الطبيبات 

	0.94930.31بني املجموعات

غري دالة1.1350.342 10.279	17.000داخل املجموعات

-4	17.948املجموع

الضغوط 
النفسية 

واالجتامعية

030.753	2.2بني املجموعات

غري دالة290.192	.1 2	10.4	28.209داخل املجموعات

-4	9	30.4املجموع

مقرتحاتهم 
للتخفيف من 

الضغوط 
النفسية 

واالجتامعية

1.41030.470بني املجموعات

غري دالة1.8340.150
	10.25	31	.15داخل املجموعات

-4	17.041املجموع

يتضح من خالل النتائج يف الجدول )9( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)0,05( فأقل يف اتجاهات األطباء حول محاور الدراسة الثالثة باختالف متغري سنوات الخربة 

الوظيفية.
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2- الفروق لعينة املمرضني:

الفروق باختالف متغري الجنسية: 

الجدول رقم )10( نتائج اختبار » ت: Independent Sample T-test » للفروق بني 

استجابات أفراد عينة الدراسة من املمرضني حسب متغري الجنسية

التعليقالداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتوسطالعددالجنسيةاملحور

واقع أداء املمرضني/
املمرضات 

20.378	.504سعودي
غري دالة810.498	.0

284.570.325غري سعودي

الضغوط النفسية 
واالجتامعية

502.820.951سعودي
غري دالة1.333-0.187

283.131.015غري سعودي

مقرتحاتهم للتخفيف 
من الضغوط النفسية 

واالجتامعية

504.520.438سعودي
غري دالة5	1.4150.1

284.290.787غري سعودي

يتضح من خالل النتائج املوضحة يف الجدول )10( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

مستوى )0,05( فأقل يف اتجاهات املمرضني حول محاور الدراسة الثالثة باختالف متغري الجنسية. 

الفروق باختالف متغري سنوات الخربة الوظيفية: 

الجدول رقم )11( نتائج » تحليل التباين األحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف 

استجابات أفراد عينة الدراسة من املمرضني حسب متغري سنوات الخربة الوظيفية 

مصدر التبايناملحور
مجموع 
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
التعليق

واقع أداء 
املمرضني/
املمرضات

0.80930.270بني املجموعات

غري دالة	2.1940.09 9.093740.123داخل املجموعات

-9.90277املجموع

 الضغوط 
النفسية 

واالجتامعية

0.72130.240بني املجموعات

غري دالة		0.2430.8 73.110740.988داخل املجموعات

-73.83177املجموع

مقرتحاتهم 
للتخفيف من 

الضغوط النفسية 
واالجتامعية

23	.1.87030بني املجموعات

غري دالة1.8330.149 7740.340	25.1داخل املجموعات

-27.03777املجموع
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يتضح من خالل الجدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( فأقل 

يف اتجاهات املمرضني حول محاور الدراسة الثالثة باختالف متغري سنوات الخربة الوظيفية.

عارشًا: مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء النظريات املفسة والدراسات السابقة:

تكّون مجتمع الدراسة من األطباء بنسبة ) 45،5%(، وغالبيتهم من السعوديني ) %66،2(، 

و) 86،2%( منهم متزوجون، وبلغت الخربة الوظيفية لـ  37% )من 10 إىل أقل من 15 سنة(، 

ويحملون البكالوريوس بنسبة) 78،5%(، وأعامر  43،1% )من 30 إىل أقل من 40 سنة(. بينام 

مّثـل مجتمع املمرضني ) 54،5%(، ومعظمهم من السعوديني بنسبة ) 66،2%(، والذكور )60،3 

%(، ونسبة املتزوجني ) 76،9%(، وبلغت الخربة الوظيفية لـ) 39،7%(، من 5 إىل أقل من 10 

سنوات، ويحملون البكالوريوس بنسبة ) 59%(، وأعامر ) 66،7%(، من 30 إىل أقل من 40 سنة.

وكشفت نتائج الدراسة أن واقع أداء األطباء يف املستشفيات أثناء جائحة كورونا هو التزامهم 

باإلجراءات االحرتازية املعمول بها ملواجهة فريوس كوفيد19-)4،57(، والتزامهم خالل جائحة 

كورونا بوقت الدوام الرسمي )4،48(، أما واقع أداء املمرضني يف املستشفيات أثناء جائحة 

كوفيد19-)4،81(،  ملواجهة فريوس  بها  املعمول  االحرتازية  باإلجراءات  التزامهم  فهو  كورونا 

والتزامهم أثناء جائحة كورونا بأخالقيات مهنة التمريض يف التعامل مع املرىض )4،76(. 

احتامل  من  بالخوف  شعورهم  هي:  األطباء  تواجه  التي  واالجتامعية  النفسية  الضغوط  وأبرز 

إصابتهم بفريوس كورونا )3،62(، كام أثرت جائحة كورونا عىل عالقاتهم االجتامعية )3،43(. وأبرز 

خارج  من  املحيطني  مخاوف  مالحظة  هي:  املمرضني  تواجه  التي  واالجتامعية  النفسية  الضغوط 

األرسة يف التعامل معهم مقارنة بالوضع قبل الجائحة)3،50(، كام أثرت ظروف عملهم عىل عالقاتهم 

االجتامعية )3،47(. تتفق هذه النتائج مع ما أكدت عليه نظرية أحداث الحياة الضاغطة؛ حيث تبني 

من خالل النتائج أن جائحة كورونا متثل حدثًا ينطبق عليه كل مواصفات الحدث الضاغط، األمر 

الذي تجىل يف استجابات األطباء واملمرضني وردود أفعالهم تجاهه. ويتسق ذلك مع ما كشفت عنه 

مات  نتائج دراسة )Sumbal Shahbaz,et al, 2021 ( أنه خالل جائحة COVID-19 ، واجهت مقدِّ

الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية ضغطًا نفسيًا اجتامعيًا هائاًل خاصة مع استمرار الجائحة. كام 

أكدت نتائج دراسة )Eman Alnazly  , et al, 2021(  ارتفاع مستوى الخوف، والقلق، واالكتئاب من 

جائحة COVID-19 بنسب متفاوتة لدى العاملني يف مجال الرعاية الصحية. 
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وكانت أبرز مقرتحات األطباء حول أنسب السبل للتخفيف من الضغوط النفسية واالجتامعية 

األطباء  مع  التعاون  بأهمية  املجتمع  أفراد  توعية  هي:  كورونا  جائحة  أثناء  يواجهونها  التي 

باملستشفيات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا )4،40(، وتدريب األطباء باملستشفى عىل التعامل 

مع السيناريوهات الصعبة النتشار فريوس كوفيد-19-. وكانت أبرز مقرتحات املمرضني هي: 

استثامر اإلعالم للتوعية بالدور اإليجايب الواجب احرتامه للممرضني يف الحد من مخاطر 

باملستشفيات  املمرضني  مع  التعاون  بأهمية  املجتمع  أفراد  وتوعية   ،)4،58( كورونا  فريوس 

ملواجهة تداعيات جائحة كورونا )4،55(.

وبالنظر ملا أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج نجد أنها متسقة مع ما ذهبت إليه نظرية 

التقدير املعريف من أن األحداث الضاغطة ميكن تقديرها معرفيًا عىل أنها إيجابية، أو محايدة، 

أو سلبية يف نتائجها؛ فاألحداث الضاغطة السلبية – كام يف جائحة كورونا – ميكن تقييمها عىل 

أساس إمكانية كونها مؤذية مهددة، ويتناغم هذا مع ما يرتاكم لدى األطباء واملمرضني من معرفة 

حول فريوس كورونا، وخوفهم من اإلصابة بالعدوى، أو نقل تلك العدوى ألفراد أرسهم، أو ملن 

يحتكون بهم خارج محيط املستشفى، مام قد يؤثر عىل مستوى أدائهم ولو بطريقة غري مبارشة.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية كذلك مع ما توصلت إليه دراسة أبو الحصني )2010م( والتي 

بينت معاناة ممريض وممرضات العنايات املركزة يف املستشفيات من ضغوط نفسية مرتفعة، 

يف حني كشفت الدراسة الحالية كذلك عن أن األطباء واملمرضني قد الحظوا - إىل حد ما 

التعامل معهم مقارنة بالوضع قبل جائحة كورونا  - مخاوف املحيطني من خارج األرسة يف 

بسبب عملهم باملستشفى؛ مام يولِّد مزيدًا من الضغوط النفسية واالجتامعية لديهم. كام يتفق 

الصحة  أثر  فروق يف  وجود  من   )2007( الدين  حميد  دراسة  أوضحته  ما  النتيجة  ذات  مع 

النفسية لدى األطباء تعزى ملستويات مصادر الضغط النفيس.

وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إىل أن نقص الكوادر التمريضية املؤهلة ملواجهة فريوس 

الضغوط  من  مزيدًا  يولد  مام  واملمرضات  املمرضني  عىل  العبء  من  يزيد  قد   -19 كوفيد 

النفسية واالجتامعية لديهم. واتصااًل بذلك فقد أظهرت نتائج دراسة أبو صيام )2018( أن ُبعد 

صعوبة بيئة العمل كان يف املرتبة األوىل كأكرث الضغوط التي يعاين منها املمرضون، ويأيت من 

ضمن هذه الصعوبات نقص الكوادر البرشية.
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 Aristotelis,( دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  تتفق  الحالية  الدراسة  نتائج  فإن  املجمل  ويف 

التعامل  باسرتاتيجيات  تتأثر  أن  ميكن  الصحيني  للمهنيني  النفسية  الصحة  أن  من   )2015

 Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang et( مع األحداث املجهدة. كام أشارت نتائج دراسة

al, 2020( إىل أن العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون املرىض املصابني بـ 

COVID-19 يعانون من عبء نفيس كبري.

حادي عرش: خالصة النتائج:

التزامهم •  هو  كورونا  جائحة  أثناء  املستشفيات  يف  واملمرضني  األطباء  أداء  واقع  أن 

حسايب  كوفيد19-مبتوسط  فريوس  ملواجهة  بها  املعمول  االحرتازية  باإلجراءات 

لألطباء)4،57(، ومتوسط حسايب للممرضني )4،81(.

أبرز الضغوط النفسية التي واجهت األطباء هي: شعورهم بالخوف من احتامل إصابتهم • 

بفريوس كورونا مبتوسط)3،62(،. وأبرز الضغوط النفسية التي واجهت املمرضني هي: 

بالوضع قبل  التعامل معهم مقارنة  مالحظة مخاوف املحيطني من خارج األرسة يف 

الجائحة)3،50(.

 أبرز الضغوط االجتامعية التي واجهت األطباء، واملمرضني أثناء جائحة كورونا هي • 

الضغوط  وأبرز   ،)3،43( لألطباء  مبتوسط  االجتامعية  عالقاتهم  عىل  الجائحة  تأثري 

االجتامعية التي واجهت املمرضني هي تأثري ظروف عملهم عىل عالقاتهم االجتامعية 

مبتوسط )3،47(.

ثاين عرش: توصيات الدراسة: 

يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحثة تويص مبا ييل:

باملستشفيات •  األطباء/الطبيبات  مع  التعاون  بأهمية  املجتمع  أفراد  توعية  عىل  العمل 

ملواجهة تداعيات جائحة كورونا.

السيناريوهات •  مع  التعامل  عىل  املستشفى  يف  األطباء/الطبيبات  بتدريب  االهتامم 

الصعبة النتشار فريوس كوفيد19-.

العمل عىل توفري الدعم النفيس، واالجتامعي الالزم لألطقم الطبية يف املستشفى.• 

للممرضني/ •  احرتامه  الواجب  اإليجايب  بالدور  للتوعية  اإلعالم  استثامر  عىل  العمل 
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املمرضات يف الحد من مخاطر فريوس كوفيد 19-.

أثناء •  للتقليل من أعداد املرىض املرتددين عىل املستشفى إال للرضورة  اتخاذ ما يلزم 

جائحة كورونا. 

  ثالث عرش: مقرتحات لدراسات مستقبلية:

إجراء دراسات عن العوامل التي تزيد من الضغوط النفسية واالجتامعية التي تواجه األطباء 

واملمرضني العاملني يف املستشفيات السعودية يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا.

املمرضني  تواجه  التي  واالجتامعية  النفسية  الضغوط  من  الحد  سبل  عن  دراسات  إجراء 

العاملني يف املستشفيات السعودية يف أدائهم ملهامهم خالل جائحة كورونا.
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alrydya watlba alklyat alakhra fi jamaa moata wa jamaa alblqa wa alaqtha bbad 
almtyrat drasa mqarna mjla drasat trboya 41 (1) 192 - 203

• Ajnf afaf (2021) estratyjyat moajha atba kofyd 19 lwdayt aldght alnfsy drasa mydan-
ya be mstshfa mohmmd bodyaf rsalh majstyr dhyr mnshorh jamaa om albwaqy 
aljzaer

• Hsn abdulbast (1990) osol albhth alejtmaee atbaa alhadeh ashra alqahra mktba 
wahbh

• Hmry fatma alzhra (2021) altwafq almhny wa alaqth be aldght alnfsy lda atba al-
estajalat be mstshfyat welya qalma mjla alalom alqanonya wa alejtmaaya jamaa om 
albwaqy aljzaer 2  (6) 358 - 372

• Hmyd aldyn rdhyh bnt mohmmd bn almhsn (2007) msadr aldght alnfsy lda alm-
mrdyn wa alatbaa waalaqtha bsha alnfsya waalsha aljsdya ldyhm rsalh dktora dhyr 
mnshorh aljamah alardnya alardn

• Sbyra foad wa esmaayl rzan (2015) msadr aldghot alnfsya almhnya lda ayna mn 
almmrdyn wa almmrdat drasa mydanya fi mstshfa alasd aljamay fi mhafdha alldhqya 
mjla jamaa tshryn llbhoth waaldrasat alalmya 37 (1) 147 - 160

• Shahyn mohmmd wa akhron (2020) mstwa aldghot alnfsya wa alajtmaaya wa asa-
lyb moajhtha lda ayna mn alflstynyyn alwaqayn tht alhjr almnzly besbb fyros kofyd 
19 almjla altrboya jamaa alkoyt 34 (137) 339 - 364

• Tayby nayma (2013) alaqa alhtraq alnfsy bbad aladtrabat alnfsya wa alnfsjsdya lda 
almmrdyn rsalh dktora dhyr mnshorh klya alolum alensanya wa alejtmaaya jamaa 
aljzaer

• Tqryr hol alsaudih wa tdayat jaeht kofyd 19 (2020) mrkz asbar ldrasat wa albhoth 
wa alalam alryadh 
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Psychological and Social Pressures 
on Doctors and Nurses working

In University Hospitals during Coro-
navirus Pandemic 

       
DR. SHAMSA TURKY ALMUHAID•

Abstract:
The study aimed at recognizing the real performance of doctors and nurses working in 

Saudi Hospitals during Coronavirus Pandemic, determining the psychological and social 
pressures that confront them, and their most significant suggestions to mitigate the pres-
sures during Coronavirus Pandemic. The social survey methodology is used. The sample 
consists of (65) doctors and (78) nurses. The results have revealed that the real perfor-
mance of doctors and nurses is (their obligation to the applicable precautionary measures 
for confronting COVID-19), and the most prominent psychological and social pressures that 
confront doctors in hospitals are: (their feeling of fear of the possibility of their infection with 
COVID-19). Nurses were neutral in their approval about the pressures they are confronting. 
The most prominent suggestion of doctors to mitigate such pressures is (raising awareness 
of the society individuals about the necessity of cooperation with them to confront impli-
cations of Coronavirus Pandemic). The most important suggestion of nurses is (investment 
of media for raising awareness about the positive role of male and female nurses that must 
be respected in reduction of COVID-19 risks). The study recommended working on raising 
awareness of the society individuals about necessity of cooperation with male and female 
doctors in hospitals to confront the implications of Coronavirus Pandemic. 

Keywords: Psychological and Social Pressure, Doctors, Coronavirus Pandemic, Hospitals. 
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