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 : قدمةامل .1

واملجتمع. األمر  تتأثر حياة األفراد باملتغيرات الناتجة من التطور الديمغرافي للحياة االجتماعية، مما ينعكس تأثيرها على شخصية الفرد في األسرة  

بعدم القدرة على املشاركة الفاعلة، والتأقلم مع    الفرد  الذي يظهر التوافق النفس ي واالجتماعي، ودوره في بناء املجتمع والبيئة املحيطة به، وعند شعور 

ولعل من أهمها نظريات علم النفس خاصة تلك  تلك املتغيرات يسعى إلى تعزيز وتمكين قدراته، فيعتمد على نتائج العلم في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

الذات لكارل روجرز.  هوتعديل، وتسعى إلى تصحيحه  السلوك اإلنسانيالتي تدرس   هو مؤسس نظرية الذات وعالم شهير من علماء النفس   ومنها نظرية 

علم النفس السريري )العيادي(، وعلم النفس التربوي عمل في (، والتحق روجرز بكلية املعلمين في جامعة كولومبيا لدراسة 1987 - 1902عاش في الفترة )

 (. 2008)محمود،   .هيئة أساتذة تعنى بدراسة الطفل، وكان له اهتمام متميز في ذلك، وخاصة في قياس تكيف الشخصية

 و 
 
مؤشرا التوافق  وسلوكه    يعد  حاجاته  بين  التوازن  من  حالة  إيجاد  على  قادر  ليكون  الفرد؛  شخصية  تكامل  ومجتمعه،  على  بيئته  مع  وتفاعله 

وقيم مجتمع مبادئ  وغير متناقض مع  بسلوك متناسق  فيه  الفرد   ويتصف 
 
   ه، محافظا

 
وفاعال الذاتية،  استقالليته  التوافق في    على  ويعتبر  مجتمعه، 

 
 
املجتمع  معيارا مع  الفرد  دراسة  لتفاعل  إليها  أشارت     (.2018)جبار،    والذي 

 
دورا االجتماعي  التوافق     ويلعب 

 
والتحديات   فاعال القضايا  مواجهة  في 
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 امللخص:

الكشف عن   إلى  الدراسة  أفراد تهدفت  لــ)كارل روجرز( لدى  الذات  نظرية  في ضوء  املتغيرات  ببعض  االجتماعي وعالقته  التوافق  مستوى 

كوفيد    الُعمانياملجتمع   كورونا  جائحة  ظل  االجتماعي19في  النوع  متغير  وفق  االجتماعي  التوافق  مستوى  في  الفروق  تعّرف  وكذلك  وطبيعة .   ،

)  العمل، والعمر. الدراسة من  الذكور، و)157( منهم )311وتكونت عينة  التوافق االجتماعي  154(  استبانة لقياس مستوى  اإلناث. وتم تطبيق   )

 
 
جدا عال  مستوى  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  االجتماعيفي    وأشارت  املجتمع    التوافق  أفراد  وو الُعمانيلدى  في .  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جود 

. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  تعزى ملتغير طبيعة العمل لصالح املوظفين  الُعمانيتماعي لدى أفراد املجتمع  مستوى التوافق االج

بأهمية تعزيز مستوى التوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع ملتغير النوع االجتماعي ومتغير العمر في مستوى التوافق االجتماعي. وأوصت الدراسة 

مواجهة التحديات والقضايا االجتماعية باالستفادة من مبادئ وتطبيقات نظريات علم النفس في ظل جائحة كورونا. وأوصت كذلك  في    الُعماني

ومقاييس  أدوات  باستخدام  الشخصية  لدراسة  ومتعددة  متنوعة  متغيرات  وفق  االجتماعي  التوافق  في  والدراسات  البحوث  من  املزيد  بإجراء 

 . جديدة في ظل هذه الجائحة

      .19التوافق االجتماعي؛ نظرية الذات كارل روجرز؛ فيروس كورونا كوفيد: فتاحيةالكلمات امل

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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اإلنسان   التوافق االجتماعي بين  ونفسه،  االجتماعية التي تعترض حياة الناس، ال سيما في ظل ظروف جائحة كورونا؛ فالحاجة ملحة ومهمة في تحقيق 

النفسية واالجتما  اآلثار  أن يواجه  إلى وقاية نفسه ومجتمعه.  19عية لفيروس كورونا كوفيدوعائلته، ومجتمعه، ليستطيع  أكدتها دراسة   ويسعى   والتي 

 . (2010)الكنج،

املفاهيم لذا   من  االجتماعي  التوافق  مفهوم  النفس،    يعتبر  علماء  من  العديد  باهتمام  حظيت  والتي  النفسية،  الصحة  مجال  في  واتخذ  املهمة 

 املهتمون بدراسته اتجاهات متعددة لتحديد مفهو 
 
ه إلى من  مه، إال أنهم يتفقون على أنه عملية تفاعل مستمرة بين الفرد وبيئته املادية واالجتماعية سعيا

 ( Vaughan, 2003، )(2015)أدهيم، . تحقيق أهدافه

اجتماعية  عقد صالت  على  يساعد  مما  الذات،  بتقبل  يرتبط  اآلخرين  تقبل  أن  إذ  واآلخرين،  الذات  بين  بالعالقات  االجتماعي  التوافق  ويرتبط 

ب م. ويجمرضية تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار، وتعتمد على ضبط النفس وتحمل املسؤولية واالعتراف بحاجته لآلخرين، والعمل على إشباع حاجاته

والتوافق االجتماعي يمثل امتداد للتوافق الشخص ي للفرد    (.2001أن ال يشوب هذه العالقات العدوان أو االتكال أو االكتراث ملشاعر اآلخرين)الشاذلي،  

 
 
  الذي يكون من خالله توافقا

 
واملجتمع الكبير الذي مع مجتمعه، ويؤدي إلى تحقيق الصحة املجتمعية على مستوى األسرة واملؤسسة، والرفاق،   اجتماعيا

ويتضمن التوافق االجتماعي السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات (  2009)أبو سكران،     .تنبني فيه العادات واألعراف والتقاليد السائدة في املجتمع

االجتماعي، والتفاعل االجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة  مسايرة املعايير االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيير  و املجتمع  

 (1997)زهران، . ة والسعادة الزوجي

افق االجتماعي   :التو

 
 
من داخل الفرد، ثم تنعكس بعد ذلك    إن التوافق االجتماعي يعتمد على تكيف الفرد مع ذاته، ويؤكد علماء الصحة النفسية أن السعادة تنبع أوال

(. فالتوافق االجتماعي مسألة شخصية تعمل فيها خبرة 2015ية، ويقصد بذلك أن للتوافق الذاتي أثر على التوافق االجتماعي)السرحي، على بيئته الخارج

 ( 2014، ة)نعيس. الشخص واملوقف الذي يحيط به، كما تعمل فيها مجموعة أخرى من العوامل

 
 
   ويعتبر مفهوم التوافق مفهوما

 
   جوهريا

 
في علم النفس وذلك ألن معظم سلوكيات الفرد هي محاوالت لتحقيق التوافق سواء أكان هذا على    وأساسيا

أو االجتماعي )أحمد؛ علي،   الشخص ي  باثاك )2011املستوى  الفرد على عقد صالت  (  Pathak, 2014(. وقد ذكر  يتمثل في قدرة  التوافق االجتماعي  أن 

 إليثار.اجتماعية مرضية تتسم بالتسامح والتعاون وا 

بأنه: تلك التغيرات التي تحدث في سلوك الفرد أو في اتجاهاته أو عاداته بهدف مواءمة البيئة، وإقامة عالقات منسجمة   التوافق االجتماعيويعرف  

 2003معها إشباعا لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة )الحجار، 
 
الفرد أو في اتجاهاته أو  هو تلك التغيرات التي تحدث في سلوك (. والتوافق االجتماعي أيضا

 (  ,2018Di Fabio, Tsudam(،)2008)حسين، . في عاداته بهدف موائمة البيئة وإقامة عالقات متزنة ومنسجمة معها

فيعرفان التوافق االجتماعي بأنه حالة من االنسجام تنشأ بين الفرد ذاته وبين املجتمع املحيط به، وتظهر في قدرته   (2012)بكوش؛ قيقوب،    ماأ

( أن التوافق االجتماعي هو قدرة الفرد على التالؤم مع املجتمع وذلك من خالل تكوين 2011على إرضاء ذاته وحاجاته الضرورية. ويضيف )أحمد؛ علي،  

( أن التوافق Capon  Washington, 2015تبادلة مع اآلخرين وبتعديل السلوك الخطأ أو تغيير ما هو فاسد في املجتمع. ويرىكابون )عالقات سليمة وم

 
 
  االجتماعي هو قدرة الفرد على تغير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا

 
 أو مشكله اجتماعية جديدة.  جديدا

افق االجتماعي  :معايير التو

 تتمثل املعايير الداعمة لتحقيق التوافق االجتماعي فيما يلي:  

ا  • الطريقة  التفكير والشعور والتصرف بنفس  أن يكون قادرا على  يتقبل ذاته، وأن يضع نفسه في مكان اآلخرين،  الفرد اآلخرين كما  يتقبل  لتي أن 

 يعقلها اآلخرون.  

•  
 
  أن يكون الفرد متسامحا

 
 ضعفهم ومساوئهم وأن يمد يد املساعدة إلى أولئك الذين يحتاجون املساعدة.  عن نقاط مع اآلخرين، متغاضيا

مهاراته   • يسخر  أن  منه  يتطلب  كما  الجماعة،  أنشطة  في  بحرية  يشارك  أن  له  ينتج  اآلخرين  مع  سوية  اجتماعية  عالقات  إقامة  في  الفرد  نجاح 

 
 
ن يحيط من قدرة نفسه في مواقف معينة وفي املقابل سيحظى لقبول الجماعة على أ   وإمكاناته لصالح الجماعة وهو لن يتراجع وإنما سيكون قادرا

 واحترامها، ويستفيد من نتائج ومهارات وأنشطة اآلخرين.  

•  
 
أساسا تقوم  الجماعة  أهداف  كانت  فإذا  الجماعة،  أهداف  مع  متماشية  الفرد  أهداف  تكون  تتعارض    أن  ال  أن  فيجب  اآلخرين،  احترام  على 

الشخصية   الجماعة األهداف  أفراد  بين  االجتماعية  باملسؤولية  الفرد  أهداف  بين  تضارب  أو  تناقض  يوجد  وال  الكبير.  اإلنساني  الهدف  مع 

وتنظيم   الجماعة  أمور  تخص  تنظيمية  أو  اجتماعية  مشكالت  من  يواجهه  ما  مناقشة  أو  حل  في  معهم  والتشاور  التعاون  به  ويقصد  واآلخرين. 

 ( 2006)حشمت؛ باهي، . م الفرد آلراء اآلخرين واملحافظة على مشاعرهم حياتهم وأعمالهم. وضرورة احترا 

افق االجتماعي  : مؤشرات التو

 للتوافق االجتماعي مجموعة من املؤشرات كما يراها ويحددها كثير من الباحثين واملتخصصين منها:



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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الحياة   • الحقائق وواقع  التعامل مع  للحياة: من خالل  الواقعية  الحياة دون  النظرة  الفرح والحزن ويقبل على  الفرد كل لحظات  بإيجابية، ويعيش 

 ( 2017)أبو طعيمه، . التقليل من قيمته وعدم القدرة على االستقالل عن اآلخرين

•  
 
ا بدافع تكون طموحاته في مستوى قدراته، ويسعى إلى تحقيقه  مستوى طموح الفرد: ويتمثل في آمال الفرد وطموحه فالشخص املتوافق اجتماعيا

 ( 2015)عاقل، . اإلنجاز بوضع أهداف سهلة وممكنة التحقيق

•  
 
مؤشرا النفسية  حاجاته  بإشباع  الفرد  فإحساس  للفرد:  النفسية  الحاجات  بإشباع  وتوافقه    اإلحساس  النفسية  بالصحة  الفرد  تمتع  على 

 ذاته ومحيطه الذي يعيش فيه.  االجتماعي، فإشباع جزء من حاجات الفرد يشعره باإلشباع لحاجاته النفسية والرضا عن

املسؤولية   • الذات،  مفهوم  العلمي،  التفكير  األفق،  اتساع  االنفعالي،  الثبات  في  السمات  هذه  وتتمثل  الثبات:  نسبية  الشخصية  سمات  تشكل 

 (2012)علي، . االجتماعية، واملرونة

افق االجتماعي   :النظريات املفسرة للتو

التوافق االجتماعي وتفسيره من خالل نظريات علم النفس وهي: النظرية السلوكية، النظرية اإلنسانية، نظرية التحليل  اهتم علماء النفس بدراسة 

 
 
النظرية االجتماعية، فكل نظرية أعطت تفسيرا تناولت كل نظرية جانب من    النفس ي،  بناء فكرتها. حيث  اعتمدت عليه في  الذي  للتوافق وفق األساس 

فاالعتماد على إحدى هذه النظريات ال يعطي صورة كاملة وشاملة لتفسير التوافق االجتماعي لدى الفرد؛ لصعوبة فصل جوانب   جوانب نمو اإلنسان.

ل النفس ي. حياة اإلنسان عن بعضها البعض. فترتبط عملية التوافق االجتماعي لدى اإلنسان بالجهاز النفس ي والذات الحقيقية كما تفسره نظرية التحلي

يتشكل اإلنسانية  وقد  النظرية  حسب  لذاته  الفرد  بتقبل  االجتماعي  التوافق  يرتبط  وقد  السلوكية.  النظرية  في  كما  واملحاكاة  التقليد  )أبو    بواسطة 

 (2000)أحمد، . (. وقد يتحقق التوافق االجتماعي من خالل تقبل معايير وعادات املجتمع كما تفسره النظرية االجتماعية2017طعيمه، 

حجر  اعتمد الدراسة الحالية في تفسيرها لعملية التوافق االجتماعي على نظرية )الذات لكارل روجرز(؛ لكونها املحرك األساس ي لسلوك الفرد، و وقد 

 ( 2007)الجماعي، . )الذات الواقعية، الذات االجتماعية، الذات املثالية، الذات املدركة( الزاوية لبناء شخصيته، وتتكون من مجموعة من الذوات

 :نظرية كارل روجرز )الذات(

ة من  تعتبر نظرية الذات من أهم النظريات التي ركزت على تطوير الشخصية اإلنسانية، واملؤكدة على أن الفرد قادر على مواجهة مشكالته اليومي

ذه النظرية بمجموعة الخبرات التي يعيشها (، وترتبط ه2008)محمود،    خالل تطوير شخصيته وانفتاحه على الخبرات املختلفة في بيئته التي يعيش فيها

مجتمعهم ومحيطهم  في  يتحركون  اجتماعيون  بطبيعتهم  األفراد  أن  النظرية  مؤسس  ويؤكد  وقيمهم.  وتركز على مشاعرهم  بيئته ومجتمعه،  في  ، الفرد 

عالم  وهو  مؤسسيها،  أحد  روجرز  كارل  يعتبر  والتي  اإلنسانية  املدرسة  بها  تتميز  إيجابية  نظرة  )  وهذه  الفترة  في  عاش  النفس  علماء  من   -  1902شهير 

تحقيق 1987(،)السيد،  1987 عدم  في  تسهم  التي  بالعوامل  الوعي  إمكانية  ولديهم  وبناءون  متعاونون  بطبيعتهم  األفراد  أن  النظرية  صاحب  ويرى   .)

اإل  البرامج  يتقبلون  فهم  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  عدم  عن  االبتعاد  ويستطيعون  االجتماعي. توافقهم.  التوافق  لتفعيل  الداعمة  والعالجية  رشادية 

ا من  فامليل نحو التوافق هو ميل نحو تحقيق الذات، فالفرد لديه طاقة وقدرة يوجه وينظم ويضبط ذاته في ظروف محددة. وتتضمن هذه النظرية عدد

 (: تتمثل فيما يلي:  2015مكونات مفهوم الذات كما يذكرها)السرحاني، 

يرتبط هذا النوع من الذات بكيف يرى الفرد ذاته وهذا الجانب ينمو من خالل تفاعالت الفرد مع أناس آخرين ومع البيئة، فإذا    املدركة:الذات   •

 
 
  كان الفرد محبوبا

 
 فإن الذات ترى ذلك، ويدرك الفرد ذاته. ومقبوال

خاصة، وفي معظم األحيان فإن الفرد يحاول أن يعيش في مستوى هذه  يدرك فيها الفرد اآلخرين على أنهم يفكرون به بطريقة   الذات االجتماعية: •

الذات  بين  الداخلية عندما يكون هناك فجوة  الصراعات  املحيطة به، وتنشأ  الذي يعيش فيه والبيئة  املجتمع   التوقعات من جانب اآلخرين، في 

سيس وأحكام ذاتية، وما يعيشه من واقع عالقات في املجتمع املحيط  املدركة والذات االجتماعية. بمعنى وجود اختالف بين ما يدركه الفرد من أحا

 به.

  الذات الحقيقية: •
 
)ماذا يكون؟( واألفراد يشوهون الواقع الحقيقي بشكل أو بآخر، ونتيجة لهذا التشويه فإنه يصبح من   وتعني ما يكونه الفرد فعال

 هي من علم هللا وحده وليس من السهل على البشر أن يعرفوه. املستحيل الكشف عن الذات الحقيقية، فالذات الحقيقية للفرد 

املثالية: • يدمج    الذات  الذي  وهو  الذات  من  املثالي  الجانب  هو  وهذا  تحقيقها،  إلى  الفرد  يسعى  التي  والغايات  بالطموحات  الذات  هذه  وتتعلق 

 األدوات والتطلعات ليعطي للفرد وجهة لحياته. وتعكس الذات املثالية ما يود امل
 
، وال بد أن تكون املثاليات  رء أن يعلمه أو يفعله أو ما يقوم به فعال

 التي يكونها الفرد في حدود املمكن. 

رونة مما وتكمن أهمية نظرية الذات لكارل روجرز في أنها تساعد الفرد على تطوير ذاته ملواجهة املشكالت اليومية، وتتسم النظرية بالشمولية وامل

فادة منها في حل القضايا االجتماعية الناتجة من التغيرات والظروف الحياتية باعتبارها سهلة وميسرة، ونتائجها عميقة ومؤثرة. يسهل استخدامها واالست

 ( 2008)محمود، . ملا لها من نتائج إيجابية لتطوير مهارات وشخصيات املستفيدين من النظرية

له االجتماعي  التوافق  أن  للباحثين  في    ويتضح  فاعلة  األهمية  أهمية  تلك  وأكدت  بهم،  املحيطة  والبيئة  املجتمع  مع  الناس  الذات تكيف    نظرية 

الحقيقية حيث    لروجرز التي تحدثت عن تفاصيل وأنواع الذات لدى األفراد والتي من بينها الذات االجتماعية، والذات املدركة، والذات املثالية، والذات



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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ة واضحة ومميزة لإلنسان؛ فكلما أدرك اإلنسان لذاته وفهمها استطاع أن يتالءم مع مجتمعه وبيئته.   تتفاعل هذه الذوات في النفس البشرية لترسم صور 

 
 
(  2015، أصبحت الحاجة للتوافق االجتماعي مهمة فتذكر)السرحي،  19ال سيما في ظل جائحة كورونا كوفيد  وبدراسة الظروف التي يعيشها الناس حاليا

 أن التوافق االجتماعي يعتمد على ت
 
من داخل الفرد، ثم تنعكس بعد ذلك على    كيف الفرد مع ذاته، ويؤكد علماء الصحة النفسية أن السعادة تنبع أوال

 اسة الحالية. بيئته الخارجية، ويقصد بذلك أن للتوافق الذاتي أثر على التوافق االجتماعي، وهذا ما سعى الباحثان إلى دراسته وتوضيح أهميته في الدر 

 : سئلتهاأو  الدراسةمشكلة  . 1.1

ق يمثل التوافق االجتماعي مفهوما مركزيا في علم النفس، فمعظم سلوك الفرد هو محاوالت لتحقيق توافقه الشخص ي واالجتماعي، وعملية التواف

فيه من أحداث ووقائع.   ليست عملية جامدة ثابتة تحدث في موقف معين أو فترة معينة بل هي مستمرة تمثل انعكاسا للواقع الذي يعيشه الفرد بكل ما

 
 
   فإذا توفرت عناصر التوافق االجتماعي انعكس إيجابيا

 
الفرد. أما إذا تعرض للخوف ومصادر القلق فسوف ينعكس ذلك سلبا عليه وعلى توافقه   على 

 ( 2013صالح، السميري،). واالجتماعي النفس ي

 فرد أن يمر ب أي  ويمثل الشعور بسوء التوافق االجتماعي خبرة يمكن
 
ال سيما في الظروف الحالية التي يعيشها الناس في لظروفه التي يعيشها  ها وفقا

يعيش فيه بحيث يكون فاعال اتجاه مجتمعه التأقلم والتوافق مع البيئة املحيطة به، واملجتمع الذي  . لذا ال بد على الفرد  19كوفيدا  ظل جائحة كورونا  

اال  التوافق  التعرف على مستوى  إلالحالية  الدراسة    جتماعي، لذا سعتوبلده، ويسعى لتحقيق  أفرادالتوافق االجتماعي  ى  في ظل   الُعمانياملجتمع    لدى 

ت  .19جائحة كورونا كوفيد اآلتي:والتي  الرئيس  السؤال  في  افقما مستو   تحدد  التو  في ظل جائحة كورونا   الُعمانياملجتمع    أفراد  لدى  االجتماعي  ى 

 وتتفرع منه األسئلة اآلتية:  (.19)كوفيد  

 تعزى ملتغير النوع االجتماعي؟ الُعمانياملجتمع  لدى أفرادمستوى التوافق االجتماعي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .1

 تعزى ملتغير طبيعة العمل؟  الُعمانياملجتمع  لدى أفرادالتوافق االجتماعي ى مستو  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .2

 تعزى ملتغير العمر؟ الُعمانياملجتمع لدى أفراد  التوافق االجتماعي مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .3

 أهداف الدراسة: . 2.1

 .19في ظل جائحة كورونا كوفيد الُعمانياملجتمع  أفراد من لدى  التوافق االجتماعي مستوى التعرف على  .1

الداللة اإلحصائية في مستوى  .2 الفروق ذات  املجتمع  أفراد    التوافق االجتماعي لدى   التعرف على  وفق    19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيمن 

 العمر(. و  وطبيعة العمل النوع االجتماعيمتغير)

 أهمية الدراسة: . 3.1

 اآلتي: في  النظرية أهمية الدراسة تتجلى 

 .في ظل جائحة كورونا الُعمانياملجتمع  لدى أفراد التوافق االجتماعي تعرف مستوى  •

لالستفادة منها في توجيه الناس لتوظيف قدراتهم وإمكاناتهم في تنمية املجتمع في ظل جائحة كورونا كوفيد   الحالية  الدراسة  تزويد الباحثين بنتائج  •

19. 

 في كونها:  أهمية الدراسة التطبيقيةكما تتضح 

التنمية  بين يدي    الحالية  الدراسة  تضع • التوافق   توصيات ومقترحاتوالتخطيط االستراتيجي  االجتماعية  املخططين واملسؤولين في قطاع  لتعزيز 

 . 19في ظل جائحة كروونا كوفيد  االجتماعي

•  
 
 للباحثين والدراسين في القيام بدراسات وبحوث مماثلة لالستفادة من تطبيقات نظريات علم النفس. تقدم أنموذجا

 حدود الدراسة: . 4.1

 .الُعماني املجتمع أفراد من عينة التوافق االجتماعي لدى  الحدود املوضوعة: مستوى  •

 الحدود املكانية : اقتصرت الدراسة الحالية على محافظات السلطنة. •

 . الُعمانياملجتمع  أفرادالدراسة الحالية على اقتصرت الحدود البشرية :  •

 .م30/8/2020إلى  م1/5/2020الحدود الزمانية:  من  العام  •

 : مصلحات الدراسة . 5.1

افق االجتماعي: • عنها الناس في عالقات  ، ويرض ى  ويتقبلها  هو قدرة الفرد على عقد عالقات اجتماعية راضية مرضية، وأن يرض ى عنها بنفسه  التو

 ( 1998)عبد هللا، . بها العدوان أو االرتياب، أو االتكال أو عدم االكتراث ملشاعر اآلخرينعاون، والتسامح واإليثار فال يشو تتسم بالت

الدراسة    التعريف اإلجرائي: املطبق في  االجتماعي  التوافق  إجابته على فقرات مقياس  املفحوص من خالل  التي يتحصل عليها  الدرجات  مجموع 

 الحالية. 
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التنفس ي   (:19فيروس كورونا)كوفيد   • الجهاز  بين عدوى  تتراوح  األمراض  مجموعة من  في  يتسبب  التاجية  الفيروسات  نوع جديد من عائلة  هو 

الحاد،الخفيفة،   الرئوي  البشر من قبل  وااللتهاب  به في  الفيروس في    ،ولم تسجل إصابات  أول حالة لإلصابة بهذا  في    2019ديسمبر    31وظهرت 

  مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي، بجمهورية الصين الشعبية. وتشمل األنواع األخرى املعروفة من فيروسات كورونا كال من فيروس سارس وفيروس 

 (  2020الصحة، )وزارة . ميرس

الذات: • عل  نظرية  وتركز  النفس،  علم  نظريات  إحدى  اإلنسانيةهي  الشخصية  تطوير  دراسة  التي  ى  الخبرات  بمجموعة  النظرية  هذه  وترتبط   ،

وقيمهم  مشاعرهم  على  وتركز  بيئته ومجتمعه،  في  الفرد  املدركة،   ،يعيشها  والذات  الحقيقية،  الذات  مفاهيم:  عدة  من  البشرية  الذات  وتدرس 

 ( 2002)عبد هللا، . والذات االجتماعية، والذات املثالية، وتهتم باإلرشاد املتمركز حول العميل، وهذا ما يميزها عن نظريات اإلرشاد

   :الدراسات السابقة . 6.1

التي   واألجنبية  العربية  الدراسات  الدراسة من خالل  تنوعت  ودعم  تعزيز  في  والتي ساهمت  الدراسة،  االجتماعي موضوع  التوافق  دراسة  تناولت 

إل الزمني من االحدث  الترتيب والتسلسل  التوصيات واملقترحات. وتم مراعاة  النتائج وصياغة  أدواتها ومنهجيتها وتفسير  األقدم في استقصائها وتحديد  ى 

 دراسة.عرض الدراسات املرتبطة بموضوع ال

األم )املطلقة واألرملة(    (2019)  العمري   هدفت دراسة • بالنفس لدى  التسامح والثقة  االجتماعي وكل من   التواصل  بين  العالقة  التعرف على  إلى 

)  ،الوحيدة  العينة  حجم  بلغت  حيث  بالنفس،  والثقة  والتسامح  االجتماعي  التوافق  في  بينهن  الفروق  عن  الكشف  أم56وكذلك  مقسمة    ،( 

( األرامل28ملجموعتين  املطلقات28)  ( من  الباحثة  ،(  إعداد  بالنفس من  الثقة  ومقياس  التسامح  ومقياس  االجتماعي  التوافق  بناء مقياس    ، تم 

ه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات التوافق االجتماعي ودرجات التسامح ودرجات الثقة  وأشارت النتائج إلى أن

لصالح    ،بالنفس الثالثة  املقاييس  في  واألرامل  املطلقات  األمهات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  إلى وجود فروق  الدراسة  نتائج  أشارت  كما 

 األرامل. 

إلى التعرف على مقياس التوافق االجتماعي ومعرفة مدى تأثير درس التربية الرياضية في إكساب بعض أبعاد التوافق    (2018)  جبار   هدفت دراسة •

( تلميذة واستخدمت الباحثة مقياس 90االجتماعي لتالميذ املرحلة االبتدائية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

ل إعدادكاليفورنيا  من  االجتماعي  الشخص ي  التوافق  1940  )كالرك  لتوافق  الثاني  والبعد  الشخص ي  التوافق  األول  بعدين  من  تضمن  وزمالئه   )

املقياس أبعاد  في  البعدي  لصالح  والبعدي  القبلي  االختبار  في   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  كما   ،االجتماعي، 

 الرياض ي املمارس قد اكسب التالميذ التوافق االجتماعي الذي سعت الدراسة للوصول إليه. أشارت إلى أن النشاط

زوتي) • والفيواي  دراسة كودرهامي  جامعة  إلى    (khodarahmi, alavi, ezati,2016وهدف  في  والطالبات  الطالب  بين  االجتماعي  التوافق  مقارنة 

الوصفي في هذه الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبيان كاليفورنيا للتوافق االجتماعي  األميرة نورة بدريشهر. تم استخدام املنهج  

 41( طالب منهم)100الفردي من أجل قياس املتغيرات طبقت على عينة قوامها )
 
( طالبة الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. أظهرت 59و)  ( طالبا

 درجة التوافق االجتماعي تعزى ملتغير النوع االجتماعي.  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في

الفلسطينية، واعتمدت   ( 2017)   أبو طعيمة  سعت دراسة • الجامعات  بالتوافق االجتماعي لدى طلبة  القيادية وعالقتها  األنماط  التعرف على  إلى 

قوامها طبقت على عينة  للدراسة  كأداة  االستبانة  استخدمت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  نتائج  380)  الدراسة على  أسفرت  الجامعات.  طلبة  ( من 

األنماط ال الجامعات في قطاع  الدراسة أن درجة توافر  قيادية لدى طلبة الجامعات جاءت بدرجة ضعيفة، ودرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة 

األوتوقراطي   القيادي  والنمط  الديمقراطي  القيادي  النمط  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  ووجدت  كبيرة،  بدرجة  جاءت  غزة 

 قطاع غزة. والتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

•  ( وواشينجتون  كابون  دراسة  أشارت  الطمأنينة   ( Capon & Washington, 2015كما  على  الوالدية  املعاملة  أساليب  أثر  عن  الكشف  إلى 

( الدراسة من  وتكونت عينة  لألطفال.  االجتماعي  والتوافق  )194االنفعالية  أعمارهم من  أطفال  لديها  استخدام 18-9( أسرة  ( عام. وطبق عليهم 

الوالديةالن املعاملة  أساليب  بين  املوجبة  االرتباطية  العالقة  في  النتائج وجود فروق  وأظهرت  البنائي.  االجتماعي    موذج  التوافق  وكل من  السوية 

 
 
 للتوافق االجتماعي على زيادة الطمأنينة االنفعالية لدى أفراد العينة.  والطمأنينة االنفعالية. ووجدت تأثير إيجابي دال إحصائيا

دراسة •    ( 2015)   إبراهيم  وتطرقت 
 
سمعيا املعاقين  الطالب  وسط  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  مستوى  معرفة  استخدم    إلى  الخرطوم.  بوالية 

الوصفي املنهج  )  ،الباحث  الدراسة  عينة  للجنسين. 103وتكونت  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  مقياس  في  الدراسة  أداة  وتمثلت  وطالبة  طالب   )

نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق النفس ي االجتماعي في وسط التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية ملتغير أسفرت  

 بوالية الخرطوم باالرتفاع. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  
 
التوافق النوع. ويتسم التوافق النفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا

 تعزي ملتغير العمر لصالح الفئة العمرية )ال
 
( سنة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  15-11نفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا

 تعزي ملتغير مستوي شدة اإلعاقة.  
 
 التوافق النفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا
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دراسة • التعر   ( 2013) حياة    أما  إلى  هدفت  املرحلة  فقد  تالميذ  لدى  االجتماعي  النفس ي  بالتوافق  املدرسة  نحو  االتجاهات  بين  العالقة  على  ف 

الدراسة من ) وتكونت عينة  املجيد حمادي، ومحمد حسن  196الثانوية.  ل)عبد  املدرسة  نحو  االتجاهات  تلميذ وتلميذة. وطبق عليهم مقياس   )

وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات سالبه نحو املدرسة لدى    (.2003)زينب الشقير،  (. ومقياس التوافق النفس ي واالجتماعي  2006مصايده،  

ارتباطيه موجبة توجد عالقة  املدرسة.  نحو  االتجاهات  في  واإلناث  الذكور  بين  إحصائية  ذات دالله  توجد فروق  ال  الثانوي.  التعليم  بين    تالميذ 

 لدى تالميذ التعليم الثانوي.  االتجاهات نحو املدرسة والتوافق النفس ي واالجتماعي 

األولى ابتدائي والتعرف   ( 2012وهدفت دراسة )زيادي؛ وجوادي؛ زيان،   • إلى معرفة دور الروضة في تحقيق التوافق االجتماعي لدى تالميذ السنة 

ين أطفال السنة األولى للمرحلة  على دور الروضة في تحقيق التعاون بين األطفال وكذلك تحقيق التفاعل مع اآلخرين وتحقيق النضج االجتماعي ب

( لم 40( من التحق بالروضة )40(  تلميذ وتلميذه منهم )80وتكونت عينة الدراسة من )  ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،االبتدائية

ائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  وأسفرت نت، يلتحقوا أما بالنسبة لألداة املستخدمة في الدراسة مقياس التوافق االجتماعي لفارق الروسان

لروضة أكثر إحصائية في التعاون االجتماعي بين التالميذ الذين التحقوا بالروضة والتالميذ الذين لم يلتحقوا بالروضة، وأن التالميذ امللتحقين با

 تفاعال مع االخرين مقارنة باألطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة. 

إلى تعرف العالقة بين التوافق الشخص ي واالجتماعي والدراس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية في املحافظة الوسطى في    ( 2011)  وهدفت دراسة راشد •

والدراس ي  واالجتماعي  الشخص ي  بالتوافق  تتعلق  االستبانة  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الوصفي،  املنهج  الدراسة  استخدمت  البحرين، 

الشخص ي  113( طالب)90( منهم)203طبقها على عينة قوامها ) الدراس ي والتوافق  التوافق  بين  إلى وجود عالقة  الدراسة  نتائج  ( طالبة. وأشارت 

النوع  ملتغير  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  أشارت  كما  بالبحرين,  الوسطى  محافظة  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  واالجتماعي 

 الجتماعي لصالح اإلناث. االجتماعي  في التوافق الشخص ي وا

فهدفت إلى تعرف العالقة بين الحاجات النفسية ومستوى التوافق الشخص ي واالجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة   (2010)  الكنج   أما دراسة •

وتعرف مقي  دمشق.  عليهم  وطبق  التخصص(.  الدراسية،  السنة  )الجنس،  متغير  في  واالجتماعي  الشخص ي  التوافق  مستوى  بين  اس الفروق 

( طالبة. وأظهرت النتائج وجود عالقة  439( طالب، و)114الحاجات النفسية، ومقياس التوافق الشخص ي واالجتماعي. وتكونت عينة الدراسة من)

  ارتباطيه بين أداء العينة على مقياس الحاجات النفسية ومقياس التوافق الشخص ي واالجتماعي. ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مقياس 

 توافق الشخص ي واالجتماعي تعزى ملتغير )الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص(. ال

بيرغمان) • دراسة  من   ( Bergman,2008وهدفت  يزيد  كعامل  أو  الضغوط  آثار  من  مخفف  كعامل  االجتماعية  املساندة  آثار  عن  الكشف  إلى 

ال  أهداف  ولتحقيق  النفسية  باألمراض  اإلصابات  وتقليل  للفرد  النفسية  االجتماعيةالصحة  املساندة  مقياس  استخدمت  ومقياس   ،دراسة 

الحياة، طبق على عينة قوامها الرضا عن  النفسية ومقياس   424)  األعراض 
 
املساندة االجتماعية تزيد من    ،( فردا أن  الدراسة على  نتائج  أسفرت 

 أن انخفاض مقياس الرضا عن الحياة يزيد من أعراض االكتئاب. ، شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن حياته

لى معرفة إ   (Harold, Shelton, Goeke-Morey & Cummings, 2004  هدفت دراسة )هارولد، وشيلتون، وجويكي موري، وكومينغزوكومونيج  •

عينة  وتكونت  األسرة.  داخل  للطفل  النفس ي  األمن  عن  الكشف  خالل  من  واالجتماعي  النفس ي  الطفل  وتوافق  الزوجية  الخالفات  بين  العالقة 

( )181الدراسة من  وأطفالهم  أسرة  ذكور)115(  وأطفالهم. 76(  الوالدين  املأخوذة من  التقارير  املالحظة، ومجموعة  أسلوب  طبق عليهم  إناث.   )

والتوافق  النفس ي  التكيف  على  القدرة  يفقد  وبالتالي  النفس ي؛  باألمن  الطفل  شعور  في  سلبا  تؤثر  الزوجية  الخالفات  أن  إلى  الدراسة    وتوصلت 

 االجتماعي السليم نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي.

 : كونها  على الدراسات السابقة ويعقب الباحثان

تم   التي  السابقة  الدراسات   تضمنت 
 
عددا منها  واالستفادة  التشابهمن    تحليلها  منها:   أوجه  االجتماعي  بالتوافق  املرتبطة  املتغيرات  في:  تمثلت 

االجتماعي،   التواصل  الوالدية،  املعاملة  أساليب  الزوجية،  الطمأنينة الخالفات  االجتماعي،  النوع  العمر،  الدراسية،  السنة  الدراس ي،  التخصص 

الدراسات:   تلك  ومن  )العمري،  النفسية،  )2019دراسة  واشينجتون  و  كابون  ودراسة   ،)Capon & Washington, 2015،ودراسة)راشد  ،)2011 ،)

 (.Harold, T.etal,2004(، ودراسة )هارولد وآخرون، 2012ودراسة )زايدي؛ وجوادي؛ زيان، 

الحالية الدراسة  تشابهت  السابقة   كما  الدراسات  معظم   أن  فنجد  الحالية،  للدراسة  خاصة  أداة  وتصميم  اعداد  في  السابقة  الدراسات  مع 

)العمري،  كدراسة:  االستبانات  مثل:  السيكومترية  بالخصائص  االهتمام  مع  العينة،  وظروف  املتغيرات  وفق  معظمها  تصميم  تم  أدوات  استخدمت 

ودراسة (،  2018ومنها استخدمت أدوات ومقاييس معدة ومطبقة مسبقا كدراسة: )جبار،    (.Harold, T.etal,2004)هارولد وآخرون،    ودراسة(،  2019

(. واستهدفت الدراسات السابقة مجتمعات متنوعة 2010(، )عبد هللا،  2010ودراسة )الكنج،  (،  Capon & Washington, 2015كابون و اشينجتون )

الجا العينات فمنها: طبقت على طلبة  (، ودراسة  2015ودراسة )إبراهيم،  (،  2017)أبو طعيمة،  (،  2018)جبار،  معات والكليات مثل: دراسة  فتعددت 

 (.  2010(، ودراسة )الكنج، 2010ودراسة )عبد هللا،  (. 2012(، ودراسة )زايدي؛ وجوادي؛ زيان، 2013)حياة، 
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مستوى   وجود  إلى  الدراسات  بعض  فأشارت  السابقة  الدراسات  نتائج  دراسة:وتنوعت  مثل  االجتماعي  للتوافق  طعيمة،    عال  ، (2017)أبو 

ودراسة(2015،  )إبراهيم ودراسة  2011)راشد،، 
 
أوجدت فروقا فمنها  الفروق  أما من حيث  وأساليب   (.  الزوجية،  للخالفات  تعزى  إحصائية  داللة  ذات 

مثل دراسة: )العمري،   عمر، والنوع االجتماعي، والطمأنينة النفسيةالتخصص الدراس ي، والسنة الدراسية، والاملعاملة الوالدية، والتواصل االجتماعي، و 

2019  ،)(  (Capon & Washington, 2015ودراسة كابون و واشينجتون 
 
الدراسات لم توجد فروقا املذكورة   .وبعض  املتغيرات  ذات داللة إحصائية في 

 (.2010ودراسة)الكنج،(، 2013(، ودراسة)حياة، 2015إبراهيم، مثل دراسة: )

عن الدراسات السابقة في عدة جوانب منها في إعداد منهجية   أوجه اختالف الدراسة الحالية وبعد االطالع على الدراسات السابقة وتحليلها تظهر  

راسات السابقة وتفسيرها في مستوى الدراسة الحالية، وتصميم االستبانة التي تم تطبيقها، وفي األساليب اإلحصائية. وربط نتائج الدراسة الحالية بالد

في استنتاج عدد من التوصيات   كما تميزت الدراسة الحاليةفي السلطنة،  19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيالتوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع 

النفس ي والشخص ي واالجتماعي باالستفادة من نظرية الذات واملقترحات الهادفة إلى تمكين الناس وصقل مهاراتهم في التوافق االجتماعي، وتعزيز التوافق  

تفرضها طبيعة لروجرز في فهم الذات اإلنسانية، وربطها باملجتمع والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان، وكذلك قدرته على مواجهة التحديات والقضايا التي  

 . 19سيما ظروف جائحة كورونا كوفيد  الحياة والظروف التي يعيشها الناس، من تطور علمي، ومعرفي، وتقني، وال

 اإلجراءات امليدانية  .2

   :منهج الدراسة . 1.2

أفراد املجتمع   لدى  التوافق االجتماعي  اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات التي تساعد على الكشف عن مستوى 

كوفيد    الُعماني كورونا  جائحة  ظل  املتغيرات  19في  ببعض  روجرز   وعالقته  لكارل  الذات  نظرية  ضوء  الدراسة،   في  لعينة  املوجهة  األسئلة  خالل  من 

 وأهداف الدراسة الحالية. 

 : عينة الدراسة . 2.2

 . ( ذكور، وتم اختيارهم بالطريقة االحتمالية 157و)( إناث 154( فرد منهم )311عينة الدراسة من ) تكونت

 :أداة الدراسة . 3.2

   وتصميمها  استبانه الدراسة الحالية  ، تم إعدادواملتغيرات املرتبطة به  التوافق االجتماعي  بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة في مجال  

الباحثين   قبل   من 
 
من  على    اعتمادا ومنها  عدد  )  كابون   ودراسة ،  (2018)جبار،  ودراسة    (،2019)العمري،    دراسة: الدراسات   & Caponواشينجتون 

Washington, 2015) ،  ،الُعماني املجتمع  لدى أفراد    التوافق االجتماعياالستبانة للوقوف على مستوى  وبعد التحكيم تم تطبيق  (.  2013ودراسة )حياة  

  ، والبعد الثاني ة ( فقر 12تضمن )و   (شخص يال)  األول   : البعدثالثة أبعاد  ( فقرة. توزعت على36. وتشتمل االستبانة على )19في ظل جائحة كورونا كوفيد  

البدائل الخمسة املحددة أمام كل . وتتم االستجابة عليها باختيار بديل من  ( فقرة 12تضمن )والبعد الثالث )االجتماعي( و   ،ة ( فقر 12)تضمن  و   (نفس ي)ال

 فقرة وهي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

 : صدق األداة . 4.2

 
 
للخصائص السيكومترية في الدراسة الحالية، صدق األداة فقد تم عرضها على عدد  من املختصين في علم النفس واللغة العربية؛ للتأكد   تحقيقا

لع طبقت على من مالءمتها  التي  النهائية  بصورتها  إعدادها  املحكمين. تم  وآراء  املالحظات  وفق  وتعديلها  مناقشتها  وبعد  اللغوية.  الدراسة، وسالمتها   ينة 

 وهو معامل جيد ومناسب للدراسة. ((0.86  معدل الثبات الكلي لألداة هو العينة. أما ثبات األداة فقد تم حسابه بمعامل ألفا كرونباخ حيث كان 

 : تطبيق أداة الدراسة . 5.2

  ،بعد إعداد االستبانة بصورتها النهائية
 
وأهمية الحرص ، وتم تقديم شرح إلجراءات التطبيق ،شرع الباحثان في تطبيق الدراسة على العينة إلكترونيا

 على املشاركة وتقديم االستجابات املناسبة.  

 :األساليب اإلحصائية . 6.2

 استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.  •

 االختبار التائي ملجموعتين مستقلتين لتعرف الفروق بين متغيرات الدراسة الحالية. •

 لتحديد الفروق وداللتها اإلحصائية. (ANOVAتحليل التباين األحادي )   •
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 : نتائج الدراسة وتفسيرها .3

 
ا
افق االجتماعي :أوال  :مستوى التو

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع " السؤال األول  . 1.3  "؟ (19في ظل جائحة كورونا)كوفيد   الُعمانيما مستوى التو

للتعرف على مستوى  لإلجابة   املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجتمع  تم حساب  أفراد  في ظل جائحة    الُعمانيالتوافق االجتماعي لدى 

الجدول ( يبين مستوى التوافق االجتماعي من خالل استجابة أفراد العينة. وقد استخدم الباحثان املعيار املشار إليه في  2والجدول)  .(19)كوفيد    كورونا

وفق 1) االستجابات  توزعت عليه  الذي  الخماس ي  التقدير  يبين  العينة، حيث  أفراد  استجابات  االجتماعي حسب  التوافق  وترتيب مستوى  لتصنيف   )

 
 
 املستويات املحددة: )مستوى منخفض جدا

 
(. ويستخدم هذا املعيار في كثير من  ، مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عال، مستوى عال جدا

 لدراسات واألبحاث العلمية؛ ليساعد على تفسير النتائج وتوجيهها حسب األهداف واألسئلة البحثية. ا 

 التقدير الخماس ي الستجابات عينة الدراسة موزعة على مستويات املقياس: (1جدول )

 

 

 

 

 

 

افات املعيارية : (2جدول ) افق االجتماعي الستجابات العينةاملتوسطات الحسابية واالنحر  ( 311)ن=وترتيب األبعاد حول مستوى التو

 

 

 

الجدول) مستوى  2يعرض  حول  العينة  أفراد  استجابات  تحليل  نتائج  االجتماعي(  أفراد  التوافق  املتوسطات  الُعمانياملجتمع    لدى  أن  ويتضح   ،

 ( فإن هذه القيم تقع عند  1وبالرجوع إلى الجدول )  .(512  –.536(، واالنحرافات املعيارية )4.229  –4.377الحسابية تراوحت بين )
ا
. مستوى عال جدا

 مما يؤكد  
 
إلى ثقافة الوعي التي يتمتع بها املواطن   ذلك  ويعزو الباحثان  الُعمانيلدى أفراد املجتمع    التوافق االجتماعيمستوى  في    وجود مستوى عال جدا

فراد في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والصحية والتنموية والتطويرية، يضاف إلى ذلك إدراك املسؤولية االجتماعية وتحمل املسؤولية لدى األ  الُعماني

العادات والتقاليد   املشاريع االجتماعية. ويتجسد ذلك من خالل  تكاتفهم وتعاونهم، وتواصل جهودهم في دعم وتنمية  الذي ينعكس في  واألعراف األمر 

راد أنفسهم وبينهم االجتماعية، فاالستجابة على فقرات املقياس تناولت املمارسات الحياتية االجتماعية في املجتمع، مما يبين التوافق االجتماعي بين األف

فيتضح    نظرية الذات لروجرز إلى    . وبالرجوع19ها فيروس كورونا كوفيدعية الحرجة مثل الظروف التي أوجدوبين املجتمع وتفاعلهم مع القضايا االجتما

 
 
   أن الذات املدركة تتضح من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين في املجتمع فيصبح محبوبا

 
من خالل  تظهر  الذات االجتماعية التي    لديهم، ويدعم ذلك أيضا

ا أكدته نتائج الدراسة الحالية بوجود مستوى عال مشاركات األفراد بعضهم لبعض في املسؤولية االجتماعية والشعور باالنتماء وخدمة املجتمع؛ وهذا م

 .19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيجدا للتوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع 

حيث أشارت إلى أن درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات جاءت مرتفعة (2017)أبو طعيمة،    وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة:

كبيرة. الخرطوم2015،  )إبراهيم   ودراسة   بدرجة  بوالية   
 
املُعاقين سمعيا الطالب  في وسط  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  أن  بينت  باالرتفاع.  ( فقد    يتسم 

الحكومية.   املدارس  في  املسجلين  الطلبة  من  أفضل  الخاصة  املدارس  في  الطلبة  لدى  االجتماعي  التوافق  مستوى  معحيث  النتيجة  دراسة   واختلفت 

 (.Harold, T.etal,2004،  وآخرون  )هارولد
 
في شعور الطفل باألمن النفس ي؛ وبالتالي يفقد القدرة على   حيث أشارت إلى أن الخالفات الزوجية تؤثر سلبا

وهذا االتفاق واالختالف بين نتائج الدراسات يدعم نتائج الدراسة التكيف والتوافق النفس ي واالجتماعي السليم نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي.  

 التوافق االجتماعي في ظل ظروف هذه الجائحة. الحالية من خالل األخذ ببعض املعطيات واملتغيرات املؤثرة في تحقيق

أبعاد   ترتيب  السابق  الجدول  االجتماعيويالحظ من  جاء    التوافق  العينة حيث  أفراد  استجابات  النفس ي(  حسب  )البعد  الثاني  الترتيب البعد  في 

( واالنحراف  4.276)  الثاني بمتوسط  ( في الترتيباالجتماعي  البعد( وجاء البعد الثالث).536( واالنحراف املعياري )4.377األول فكان املتوسط الحسابي )

هذا الترتيب بين   ويعزو الباحثان (.  .512( واالنحراف املعياري )4.229)  الثالث بمتوسط  ( في الترتيبالشخص ي  البعدوجاء البعد األول )  (.521املعياري )

 املستويات  املدى  مقياس الوعي  م 

 التقدير 

1  
 
  1.79 - 1.00 قليلة جدا

 
 مستوى منخفض جدا

 مستوى منخفض  2.59 – 1.80 قليلة 2
 مستوى متوسط  3.39 - 2.60 متوسطة  3
 مستوى عال  4.19 – 3.40 عالية 4

5  
 
  5.00 – 4.20 عالية جدا

 
 مستوى عال جدا

 ترتيب األبعاد  االنحراف املعياري  املتوسط  الحسابي  األبعاد  م 

 3 .512 4.229 البعد الشخص ي      1

 1 .536 4.377 البعد النفس ي     2

 2 .521 4.276 البعد االجتماعي  3

  . 505 4.279 املجموع 



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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البعض، واستجا أساليب حياتهم، وتعامالتهم مع بعضهم  اتضحت من خالل  الناس  النفس ي لجائحة كورونا على حياة  األثر  أن  إلى  املقياس  بتهم أبعاد 

ا  أفراد  استجابات  في  النفس ي  البعد  يتقدم  االجتماعي  التوافق  مستوى  ارتفاع  من  الرغم  فعلى  واالجتماعية،  الطبيعية  واملتغيرات  على لللمثيرات  عينة 

الترتيب الثاني وهذا يعزز الشعور باالنتماء االجتماعي، واملسؤولية االجتماعية لدى  أفراد العينة. أما   األبعاد األخرى. ويالحظ أن البعد االجتماعي يحتل 

خرين، والحرص على املشاركة في وجود البعد الشخص ي في الترتيب الثالث ففيه داللة واضحة على التكافل االجتماعي، وروح الجماعة، وحب مساعدة اآل 

لروجرز من خالل تصنيف الذات  نظرية الذاتأيدته ما  األعمال التطوعية لخدمة املجتمع، وتقدم املسؤولية املجتمعية على املسؤولية الشخصية وهذا 

فيها.  يعيش  التي  والبيئة  املجتمع  مع  وتفاعلها  لذاته،  الفرد  وإدراك  معرفة  وأهمية  )وتعرض    اإلنسانية  )3الجداول   ،)4( االستبانة 5(،  فقرات  ترتيب   )

 . حسب استجابات العينة، وفق األبعاد

افات املعيارية : (3جدول )  ( 311)ن=الستجابات العينة في البعد األول)الشخص ي(يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 4 66. 4.32 .كورونا فيروس  من نفس ي  على املحافظة إلى الداعية التوجيهات  أتقبل  1

 12 1.19 3.01 .الجائحة هذه  من وأسرتي نفس ي  حماية  على قدرتي في أثق 2

 3 66. 4.45 .الظروف هذه مثل  في  الجميع  تعاطف أقدر 3

 11 1.17 3.39 .كورونا جائحة  ظل  في التصرف  بحسن أتمتع  4

 7 81. 4.07 .كورونا جائحة   بسبب املعوقات  وجود  رغم  عملي أداء على أحرص 5

 1 607. 4.69 .الجائحة هذه ظل   في النتائج أفضل  على للحصول  ومهاراتي معارفي لتطوير قدراتي أستثمر  6

 5 76. 4.31 .كورونا جائحة  ظل  في سعيدة  اجتماعية  بحياة  أتمتع  7

 10 1.18 3.46 .الجائحة هذه   ظل  في االجتماعية  قيمنا مع تتناسب  بطريقة  أتصرف 8

 8 85. 4.02 كورونا جائحة  ظل  في  والترقب الحذر  من حالة  في أعيش 9

 6 83. 4.20 .لآلخرين ومساعدة خدمة أقدم  عندما بالراحة أشعر 10

 2 69. 4.55 كورونا جائحة  ظل  في  اآلخرين تقدير تنال ومقترحاتي أفكاري  بأن أرى  11

 9 80. 3.84 .كورونا جائحة  ظل  في  عليهم والتأثير اآلخرين إقناع على القدرة لدي 12

  512. 4.22 املجموع الكلي 

البعد األول الذي ( استجابات العينة على فقرات االستبانة، والترتيب الذي حصلت عليه كل فقرة من الفقرات في  3يتضح من خالل الجدول رقم )

)،  )الشخص ي(الجانب  يمثل األول  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  )4.22حيث  .( وهي درجة عالية جدا، وحصلت 512( وانحراف معياري 

املرتبة  7الفقرة) على  نصها)(  والتي  بمتوسط   الجائحة(  هذه   ظل  في  النتائج  أفضل  على  للحصول   ومهاراتي  معارفي   لتطوير  قدراتي  أستثمراألولى 

 جائحة ظل في اآلخرين تقدير تنال ومقترحاتي أفكاري  بأن أرى ) ( على املرتبة الثانية والتي نصها11) وحصلت الفقرة  .(60)وانحراف معياري  ( 4.69حسابي)

 .( 69( وانحراف معياري)4.55بمتوسط حسابي ) كورونا(

ذلكو  أن  النتيجة  هذه  تفسير  التي   يمكن  الفقرات  ترتيب  حسب  العينة  أفراد  لدى  الشخص ي  املستوى  على  االجتماعي  التوافق  مستوى  يعكس 

الفرد على اإلطالق وذلك ألن هذا النوع من االستثمار يعود  كما يعد استثمار الفرد لقدراته من أفضل االستثمارات التي يقوم بها  اشتمل عليها البعد األول 

أ  للفرد ويساعده على تحقيق  الدراسة مع دراسة)جبار،هدافه وواجببفائدة عظيمة  التي أشارت لوجود 2011(، ودراسة)راشد،2018اته. وتتفق هذه   )

   )كورونا  جائحة   ظل  في  التصرف  بحسن  املرتبة قبل األخير والتي نصها )أتمتع( على  4مستوى مرتفع في التوافق االجتماعي وأبعاده.كما حصلت الفقرة )

 هذه  من   وأسرتي  نفس ي  حماية   على  قدرتي  في  )أثق ( على املرتبة األخيرة والتي نصها  2(. وحصلت الفقرة )1.17( وانحراف معياري)3.39بمتوسط حسابي )

فقدان الفرد القدرة على التكيف والتوافق الجتماعي السليم   ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى( . 1.19( وانحراف معياري)3.01الجائحة بمتوسط حسابي )

تأثره بما يسمعه من كثرة اإلصابات من خالل وسائل التواصل االجتماعي وما يمر و   19نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي نتيجة جائحة كرونا كوفيد

حيث أشارت إلى أن الخالفات الزوجية   (.Harold, T.etal,2004، وآخروندراسة )هارولدومية وتتفق هذه مع به الفرد من متغيرات وضغوطات الحياة الي

 
 
 في تحقيق التوافق االجتماعي في ظل ظروف هذه الجائحة.في شعور الطفل باألمن النفس ي؛ نتيجة لذلك يكون عامال مؤثرا  تؤثر سلبا

 

 

 

 

 

 

 



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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افات املعيارية  :(4جدول )  ( 311)ن= الستجابات العينة في البعد الثاني)النفس ي(يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الجدول رقم  الفقرات في  4يتضح من خالل  الذي حصلت عليه كل فقرة من  االستبانة، والترتيب  العينة على فقرات   البعد الثاني ( استجابات 

الجانب  يمثل  ))النفس ي(الذي  الثاني  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،4.37( معياري  وانحراف   )536 
 
جدا عالية  درجة  وهي   ).  ،

الفقرة) األ 1وحصلت  املرتبة  على  نصها(  والتي  حسابي  الجائحة.(  هذه   ظل  في  أسوأ   إلى  يءس   من  تسير  الحياة   أن  أرى )  ولى  وانحراف (  4.76)بمتوسط 

الفقرة)  .(479)معياري  نصها)5وحصلت  والتي  الثانية  املرتبة  على     آلخر   حين   من  وألسرتي  لنفس ي  والعتاب  اللوم  يزداد( 
 
  (كورونا  فيروس  من  حفاظا

على حياة الفرد  19إلى األثر النفس ي  الذي أوجدته جائحة كورونا كوفيد  .( ويمكن تفسير هذه النتيجة  561( وانحراف معياري)4.73بمتوسط حسابي )

للمثيرات واملتغيرات  أسرتهانعكست على أساليب حياته، وتعامالتهم مع نفسه وأفراد   أد  ومجتمعه، وتأثره  التكيف   إلى  ى مما  القدرة على  الفرد  فقدان 

كما حصلت الفقرة ، ودراسة  التي أشارت أثر الضغوطات على التوافق االجتماعي.(2015،  إبراهيم )وتتفق هذه الدراسة مع دراسة    .والتوافق الجتماعي 

(6( نصها  والتي  األخير  قبل  املرتبة  )  .(كورونا  بفيروس  املصابين  عدد  ارتفاع  عند  واأللم   بالحزن   أشعر( على  وانحراف معياري 3.54بمتوسط حسابي   ) 

(1.65( الفقرة  وحصلت   .)2( نصها  والتي  األخيرة  املرتبة  على  وانحراف 3.26)  حياتي(.  في  واالطمئنان  باألمان  يشعرني  أسرتي   أفراد  بين  وجودي (   )

إلى(. ويمكن تفسير هذه  1.170معياري) املرض ى، واإلحساس   النتيجة  املهنية، والحزن لفقدان بعض  أفراد األسرة وااللتزامات  الخوف على  بين  الصراع 

وغيرها، الصحي  للحجر  والتعرض  النفس،  ولوم  تجاههم،  مع  بالذنب  هذه  )هارولدوتتفق  و   (.Harold, T.etal,2004،  وآخرون  دراسة  كابون   ودراسة 

وتأثيرها السلبي على األمن النفس ي، مما يؤدي الخالفات الزوجية  حيث أشارت إلى أن األساليب الوالدية و   ( Capon & Washington, 2015واشينجتون )

 هذه الجائحة. نتيجة  على فقدن القدرة على التكيف النفس ي واالجتماعي

افات املعيارية : (5جدول )  ( 311)ن= العينة في البعد الثالث)االجتماعي( الستجاباتيبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 1 479. 4.76 أرى أن الحياة تسير من س ئ إلى أسوأ في ظل هذه الجائحة.  1

 12 1.170 3.26 وجودي بين أفراد أسرتي يشعرني باألمان واالطمئنان في حياتي.  2

 4 590. 4.63 .أشعر أن حياتي في الوقت الحالي أفضل من املاض ي 3

 9 1.101 3.75 .ينتابني شعور بالبهجة والسرور في حياتي وأنا بالقرب من عائلتي 4

 2 561. 4.73 حين آلخر حفاظا من فيروس كورونا.يزداد اللوم والعتاب لنفس ي وألسرتي من   5

 11 1.165 3.54 .أشعر بالحزن واأللم عند ارتفاع عدد املصابين بفيروس كورونا 6

 7 794. 4.02 .أشعر باالنزعاج الشديد النعزالي عن املجتمع 7

 3 536. 4.68 .أشعر بزيادة مقومات الثقة بالنفس في حياتي في ظل هذه الظروف 8

 5 636. 4.47 .أشعر بالقدرة على التحمل والصبر ملواجهة جائحة كورونا 9

 10 1.070 3.66 .أتجنب الوقوع في اإلحباط النفس ي واالنهزامية في ظل هذه الجائحة 10

 6 743. 4.25 .أطمئن للمستقبل أكثر من الحاضر في ظل هذه الجائحة 11

 8 933. 3.94 .النفس ي في ظل هذه الظروفأشعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء  12

  536. 4.37 املجموع الكلي 

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 5 692. 4.34 .كوروناتشعرني قيمي الدينية وعبادتي باألمن واالطمئنان في ظل جائحة  1

 7 660. 4.20 يزيد شعوري بالحيوية والنشاط أثناء مشاركتي ألفراد أسرتي في ظل هذه الجائحة  2

 8 916. 4.04 .أفضل الجلوس في املنزل بدال من املشاركة في املناسبات االجتماعية 3

 4 624. 4.44 أتجنب مشاركة أقاربي في السراء والضراء بسبب هذه الظروف  4

 6 795. 4.30 .أشعر بأن حياتي مهدده بالخطر في ظل جائحة كورونا 5

 1 662. 4.57 .أشعر بأن لي قيمة وفائدة كبيرة في الحياة االجتماعية في ظل جائحة كورونا 6

 9 781. 3.87 .أحرص على حسن املعاملة مع اآلخرين في مثل هذه الظروف 7

 3 588. 4.53 .واالستقرار في حياتي االجتماعيةأشعر باألمن  8

 10 801. 3.84 .أدرك أهمية التكافل االجتماعي وآثاره في ظل هذه الجائحة 9

 11 1.205 3.17 .أشعر بأن الناس يزيد احترامهم وتقديرهم لبعضهم في هذه الظروف 10

 2 697. 4.55 .أقدر العمل التطوعي في املجتمع في ظل هذه الجائحة 11

 11 1.205 3.17 .أشعر بالوحدة بسبب التباعد االجتماعي في هذه الجائحة 12

  521. 4.27 املجموع  الكلي 
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( الجدول رقم  الفقرات في  5يتضح من خالل  الذي حصلت عليه كل فقرة من  العينة على فقرات االستبانة، والترتيب  الثالث   البعد( استجابات 

الجانب يمثل  الثا  ،(االجتماعي)الذي  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  )4.27)  لثحيث  معياري  وانحراف   )521 
 
جدا عالية  درجة  وهي   ). ،

(  4.57)بمتوسط حسابي  (.كورونا  جائحة  ظل  في  االجتماعية  الحياة   في  كبيرة   وفائدة   قيمة  لي  بأن   أشعر)  املرتبة األولى والتي نصها( على  6)  وحصلت الفقرة 

بمتوسط حسابي   (الجائحة  هذه   ظل  في  املجتمع  في  التطوعي  العمل  أقدر)  ( على املرتبة الثانية والتي نصها11)  وحصلت الفقرة   .(662)وانحراف معياري 

إلى.(  697( وانحراف معياري)4.55) النتيجة  العينة    ويمكن تفسير هذه  أفراد  باالنتماء االجتماعي، واملسؤولية االجتماعية لدى  داللة واضحة و الشعور 

املصلحة العامة التي ع، وتقدم  لخدمة املجتم العمل التطوعيعلى التكافل االجتماعي، وروح الجماعة، وحب مساعدة اآلخرين، والحرص على املشاركة في 

املجتمع   الخاصة على  تخدم  أيدته    املصلحة  الذاتوهذا  من    نظرية  لتحقيق لروجرز  والسعي  للجماعة  لالنقياد  يلجأ  عادة  الفرد  ن  ترى  التي  لروجرز 

 (، ودراسة2012)زايدي؛ وجوادي؛ زيان،  الدراسة مع دراسة وتتفق هذه    .التي يعيش فيها  مع مجتمعه وبيئته  ، وتفاعلهاوامرهم ومتطلبات الحياة اليومية

والتي    ( 10كما حصلت الفقرة )  .وأهمية التعاون االجتماعي   التوافق االجتماعي  وجود فروق ذات داللة إحصائية في(، ودراسة  التي أشارت  2011،  راشد)

 هذه   في  االجتماعي  التباعد  بسبب  بالوحدة   أشعر( والتي نصها )12)  والفقرة (  .الظروف  هذه   في  لبعضهم   وتقديرهم   احترامهم   يزيد  الناس   بأن أشعرنصها )

أفراد العينة من  ثقافة الوعي التي يتمتع بها  ويمكن تفسير هذه النتيجة(. 1.205( وانحراف معياري)3.17بمتوسط حسابي ) ة على املرتبة األخير ، الجائحة(

امل  من  الُعمانياملجتمع   والشراكةإدراك  االجتماعي  والتكافل  الجماعية  األفراد    سؤولية  قدرته وفطرته  لدى  تكاتفهم  األمكل حسب  في  ينعكس  الذي  ر 

الجائحة للتعامل مع هذه  مع    ،وتعاونهم  )2018،  )جباردراسةوتتفق هذه  طعيمة،  أ (،  )2017بو  أن  (  2015،إبراهيم (، ودراسة  إلى  أشارت  درجة حيث 

 االجتماعي جاءت مرتفعة.التوافق 

 
ا
 :النوع االجتماعي: ثانيا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع    . 2.3 ( تعزى ملتغير  19)كوفيد   في ظل جائحة كورونا  الُعمانيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التو

 النوع االجتماعي؟ 

( يعرض  6واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملعرفة الفروق في استجابات العينة، والجدول)تم حساب املتوسطات الحسابية  لإلجابة عن السؤال  

 النتائج حسب متغير النوع االجتماعي. 

افات املعيارية وقيمة )ت( : (6جدول )  النوع االجتماعي  الستجابات العينة حسب متغير املتوسطات الحسابية واالنحر

156ذكور  ن=  األبعاد  153إناث  =    قيمة )ت( 

 املحسوبية

 الداللة اإلحصائية

 ع م  ع م 

.46 4.17 األول الشخص ي   4.28 55.  1.96 05.  

.50 4.40 الثاني النفس ي   4.35 57.  80.  422.  

.47 4.26 الثالث االجتماعي   4.29 56.  47.  634.  

. 45 4.26 املجموع الكلي   4.29 55 .  49 .  622 .  

( الجدول  الدارسة  6يتضح من  نتائج  أن  املجتمع  (  في  جائحة كورونا  ظل  في  االجتماعي  التوافق  أن مستوى  إلى  النوع    الُعمانيتشير  حسب متغير 

املع واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  )الشخص ي(. فقد جاءت  األول  البعد  بشكل عام عدا  إحصائية  داللة  ذات  فيها فروق  توجد  ال  يارية االجتماعي 

البعد  للذكور  الحسابي    )الشخص ي(األول   في  املتوسط  التالي  النحو  هو)4.17هو)على  املعياري  واالنحراف  الحسابي  جاءبينما    (.46(   املتوسط 

لصالح اإلناث، ويعزو الباحثان ذلك    إحصائيا  دالة   .( وهي 05( عند مستوى داللة )1.96.( وبلغت قيمة ) ت( )55( واالنحراف املعياري هو)4.28)لإلناث

فيتأثر واهتماماتهم،  أولوياتهم  ترتيب  على  يؤثر  قد  مما  الظروف  هذه  مثل  في  لديهم خاصة  الحياة  وضغوطات  مسؤولياتهم  تكثر  الذكور  أن  بذلك    إلى 

االجت والقضايا  باملشكالت  الفرد  تأثر شخصية  في  روجرز  نظرية  ذلك  وبينت  ذواتهم  الشخص ي مع  أما توافقهم  بيئته ومجتمعه،  في  يعيشها  التي  ماعية 

االجتماعي.أما ف  التوافق  األمر يساعدها على تحقيق  التأثير والتغير بعيدة عنها  املسؤوليات مما يجعل عوامل  الثاني بالنسبة لإلناث فتقل عنها  البعد  ي 

للذكو)النفس ي(   الحسابي  املتوسط  املعياري)4.40)رفكان  الحسابي    بينما كان  .(50( واالنحراف  املعياري هو)4.35)  لإلناثاملتوسط  .(  57( واالنحراف 

 .( 422.( عند مستوى داللة )80)كما بلغت قيمة )ت( 
 
 .وهي غير دالة إحصائيا

الثالث   بالبعد  يتعلق  املعيارية    )االجتماعي(وفيما  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  جاءت  الحسابي   للذكور فقد  املتوسط  التالي  النحو  على 

هو)4.26هو) املعياري  واالنحراف  لإلناث  (.47(  الحسابي  جاء    بينما  هو)4.29هو)املتوسط  املعياري  واالنحراف  قيمة56(  وبلغت   ).  ( عند  47)ت(   ).

.( ولإلناث كان املتوسط الحسابي  45( واالنحراف املعياري )4.26جاء املتوسط للذكور)  املجموع الكلي وفي    .إحصائياوهي غير دالة  ) . 634مستوى داللة )

  .( وهي غير دالة622.( عند مستوى داللة )49).( بينما بلغت قيمة )ت(55( واالنحراف املعياري )4.29)
 
 (.0.05α=عند مستوى الداللة ) إحصائيا

  في ظل جائحة كورونا الُعمانيلدى أفراد من املجتمع  الكلية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق االجتماعيوتشير النتيجة 

 ذلك    الباحثانويعزو    .النوع االجتماعيحسب متغير  (19)كوفيد  
 
   إلى أن التوافق االجتماعي عامال

 
للصحة النفسية، ويعبر عن توافق الفرد مع ذاته    مهما

الذات لروجرز وبيئته ومجتمعه، فال اختالف بين الذكور واإلناث في حرصهم على تحقيق التوافق االجتماعي في حياتهم األسرية واملجتمعية. وتبين نظرية  
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الجديدة في حياته؛ ولع الخبرات  وانفتاحه على  الفرد قادر على تطوير شخصيته  التي صاحبت فيروس كورونا كوفيد  أن  الظروف  أعطت فرصة   19ل 

ذي يعيشه املجتمع بين أفراده في داعمة للفرد واملجتمع في تحقيق التوافق االجتماعي وهذا ما أيدته نتائج الدراسة الحالية. فطبيعة التواصل املجتمعي ال

 االجتماعي.  سلطنة عمان في ظروفه الحياتية الطبيعية يعزز مبدأ ومفهوم التوافق

أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق النفس ي االجتماعي    التي  ( 2015إبراهيم،  )  دراسة واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع  

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الذكور واإلناث في فتوصلت إلى أنه    (2013)حياة،  في وسط التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية ملتغير النوع، ودراسة  

أوضحت أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مقياس التوافق   (2010)الكنج،  لثانوي. ودراسة التوافق النفس ي واالجتماعي لدى تالميذ التعليم ا 

ويدعم هذا االتفاق نتائج الدراسة الحالية من حيث اتفاقها مع الدراسات  الشخص ي واالجتماعي تعزى ملتغير)الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص(.  

 استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع االجتماعي. في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 
ا
 :طبيعة العمل  :ثالثا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع  .  3.3 ( تعزى ملتغير  19في ظل جائحة كورونا)كوفيد   الُعمانيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التو

   طبيعة العمل ؟ 

( يعرض  7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملعرفة الفروق في استجابات العينة، والجدول)تم حساب    ولإلجابة عن السؤال

 النتائج حسب متغير طبيعة العمل.     

افات املعيارية وقيمة )ت( : (7جدول )  الستجابات العينة حسب متغير طبيعة العمل املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

( حسب  19)كوفيد    في ظل جائحة كورونا  الُعمانيمستوى التوافق االجتماعي لدى املجتمع  تشير إلى أن  ( أن نتائج الدارسة  7يتضح من الجدول )

ال توجد فيه فروق.فقد جاءت املتوسطات الحسابية    )النفس ي(  توجد بينها فروق ذات داللة إحصائية بشكل عام عدا البعد الثاني  متغير طبيعة العمل

في   للموظفين  املعيارية  األول واالنحرافات  الحسابي    البعد  املتوسط  املعياري هو)4.31هو))الشخص ي(  واالنحراف  ولغير.51(  املتوسط املوظفين    (  كان 

 005.توى داللة  )( عند مس2.82( بينما بلغت قيمة )ت( )50.( واالنحراف املعياري هو)4.14هو)الحسابي 
 
 .( وهي دالة إحصائيا

الثانيأما في   املوظفين  .52( واالنحراف املعياري هو)4.42هو)كان املتوسط الحسابي    فللموظفين)النفس ي(  البعد   هو كان املتوسط الحسابي  ( ولغير 

   وهي (  122.( عند مستوى داللة )1.54( بينما بلغت قيمة )ت( )54.( واالنحراف املعياري هو)4.33)
 
.حيث تشير النتائج في هذا البعد إلى  غير دالة إحصائيا

ح والخوف وجعلت  القلق  الناس، فزادت  أثرت على جميع  لجائحة كورونا  النفسية  التأثيرات  إلى  الباحثان ذلك  ويعزو  إحصائية  داللة  ياة  عدم وجود 

 منه. فتوافقت مشاعر الناس بخطورة هذه الجائحة على حياة البشر. الناس مقيدة بضوابط وإجراءات خشية اإلصابة بالفيروس، وسعيا للوقاية  

( 4.21هو)كان املتوسط الحسابي  ( ولغير املوظفين  54.( واالنحراف املعياري هو)4.34هو)املتوسط الحسابي    جاء   )االجتماعي(وفيما يتعلق بالبعد الثالث

املعياري هو) بلغت قيمة )ت( )49.واالنحراف  بينما   031.ستوى داللة  )( عند م2.17( 
 
الحسابي   .( وهي دالة إحصائيا املتوسط  الكلي جاء  املجموع  وفي 

( عند 2.47)( بينما بلغت قيمة )ت(  49.( واالنحراف املعياري )4.21كان املتوسط الحسابي )  ( ولغير املوظفين51.( واالنحراف املعياري )4.35)  للموظفين 

  .(0.05α=)إحصائيا عند مستوى الداللة  ( وهي دالة014.مستوى داللة )

املجتمع   أفراد  لدى  االجتماعية  التوافق  في مستوى  إحصائية  ذات داللة  إلى وجود فروق  النتائج  لصالح    الُعمانيوتشير  العمل  طبيعة  ملتغير  تعزى 

الباحثان  املوظفين. التوافق    ويعزو  تحقيق  مصادر  لديهم  تتنوع  املوظفين  أن  إلى  وقد ذلك  اجتماعية،  تطوعية  أنشطة  يمارسون  فقد  االجتماعي، 

االجتما القيادة  القدرة على  ولديهم  جائحة كورونا،  وتوجيههم عن خطورة  الناس  توعية  في  يسعون  الوطنية، وقد  املشاريع  إنجاز  في  عية من يساعدون 

االجتماعي الهادف والبناء يعزز مستوى التوافق االجتماعي في املجتمع. خالل الخبرات واملهارات التي يكتسبونها في محيط عملهم. فال شك في أن التفاعل  

الذات، وهو الذي   وقد أشارت نظرية روجرز إلى الذات املثالية املتعلقة بالطموحات والغايات التي يسعى األفراد إلى تحقيقها، وهذا هو الجانب املثالي من 

و  لحياته  للفرد وجهة  ليعطي  والتطلعات  األدوات   يدمج 
 
به فعال يقوم  ما  أو  يفعله  أو  يعلمه  أن  املرء  يود  ما  املثالية  الذات  وتعكس  بيئته   مجتمعه.  في 

ثم تنعكس هذه املشاعر والتوجهات في التوافق  هومجتمعه، ومؤسسته، وعلى مستوى القطاع الخدمي واملؤسس ي، فتتحقق الذات ويتكيف الفرد مع ذات

 . مع مجتمعه

 

 األبعاد 

 موظف 

154ن=  

ن 157غير موظف =  قيمة )ت( 

 املحسوبية

 الداللة اإلحصائية

 ع م  ع م 

 005. 2.82 50. 4.14 51. 4.31 األول: البعد الشخص ي 

 122. 1.54 54. 4.33 52. 4.42 الثاني: البعد النفس ي 

 031. 2.17 49. 4.21 54. 4.34 الثالث: البعد الجتماعي 

 014. 2.47 49. 4.21 51. 4.35 املجموع الكلي 
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( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي وعالقته باتجاهات الطلبة  2013سة )حياة،  واتفقت نتيجة الدراسة مع درا 

املتغيرات الدراسة وعدد من  اختلفت مع دراسة)الكنج،  نحو  بينما  التوافق   ( 2010،  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عالقة  التي توصلت 

من   بعدد  عالقة  االجتماعي  في  الفروق  فيها  تتضح  جديدة  متغيرات  تضيف  كونها  الحالية  الدراسة  نتيجة  السابقة  الدراسات  نتائج  وتدعم  املتغيرات. 

 التوافق االجتماعي مثل: طبيعة العمل ألنه يساهم في تعزيز توافق الفرد مع مجتمعه. 

 
ا
 : متغير العمر :رابعا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى   .4.3 ( تعزى ملتغير 19)كوفيد  في ظل جائحة كورونا الُعمانيالتو

   العمر؟

السؤال   عن  استخدام  ولإلجابة  املتوسطاتتم  بين  الفروق  لداللة  األحادي  التباين  العينةتحليل  استجابات  العمر  في  متغير  والجدول)وفق   ،8 )

 العمر. يعرض النتائج حسب متغير 

 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات وفق متغير العمر : (8جدول ) 

( الجدول  )8يتضح من  األول  البعد  أن قيمة )ف( في   ).307(  736.( عند مستوى داللة 
 
البعد ( وهي غير دالة إحصائيا بلغت قيمة )ف( في  بينما   ،

الثالث )293.مستوى داللة)( عند  1.234الثاني ) ( وهي غير دالة. وبلغت في 664.( عند مستوى داللة)410.(. وهي غير دالة، وبلغت قيمة )ف( في البعد 

( الكلي  داللة)  ( 302.املجموع   740.عند مستوى 
 
إحصائيا أنه( وهي غير دالة  إلى  الدراسة  نتائج  تشير  إحصائية تعزى   . حيث  داللة  ذات  توجد فروق  ال 

وبرغبة العمر  ملتغير املسؤولية،  وتحمل  املجتمع  أفراد  وبوعي  جائحة كورونا،  ظل  في  االجتماعي  التوافق  أن مستوى  إلى  النتيجة  الباحثان هذه  ويعزو   .

العمرية التي استهدفتها األفراد في املشاركة الفاعلة لدعم البرامج التطوعية والحصول على فرصة املشاركة في خدمة املجتمع لم توجد فروق في املراحل  

سنة فأكثر(. فالرجوع إلى استجابات أفراد املجتمع   41(، ومن )40سنة إلى  26سنة فأقل(، ومن ) 25الدراسة الحالية. حيث توزعت املراحل العمرية من )

ه يعزز ويدعم عدم وجود فروق ذات داللة  على استبانة التوافق االجتماعي تتضح الصورة املثلى بوجود مستوى عال جدا للتوافق االجتماعي وهذا بدور 

 إحصائية في متغير العمر. 

الحالية مع دراسة النتيجة  التوافق االجتماعي والشخص ي تعزى 2010)الكنج،    واتفقت  إلى عدم وجود فروق ذات داللة في مقياس  التي أشارت   )

توصلت إلى وجود فروق ذات داللة (  التي  2015)إبراهيم،    لحالية مع دراسةملتغير السنة الدراسية وعدد من املتغيرات،  بينما اختلفت نتيجة الدراسة ا

( العمرية  الفئة  لصالح  العمر  ملتغير  تعزي   
 
سمعيا املُعاقين  الطالب  لدى  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  بين  سنة.15-11إحصائية  في   (  االختالف  وهذه 

 19التي يعيشها الناس في العالم، واألثر النفس ي واالجتماعي الذي أوجده فيروس كورونا كوفيد  النتائج يعزز النتيجة الحالية ال سيما في الظروف الحالية

ويتفقون  الحياة  مجاالت  جميع  في  املستقبلية  والتوجهات  الخطط  ويوحدون  البعض،  بعضهم  لخدمة  يسعون  الناس  جميع  وأصبح  الناس،  حياة  في 

 ويتشابهون في بعض اإلجراءات  
 
للمحافظة على اإلنسان، ومستوى الحياة   االحترازية في قطاعات التعليم، والصحة، واألمن، والتجارة واالقتصاد؛ سعيا

إلى   أجمع. وبالرجوع  العالم  أو  القارات،  أو  اإلقليم،  أو  الدولة،  أو  املنطقة،  أكان على مستوى  األفراد سواء  لالطبيعية لدى   روجرز كارل  نظرية الذات 

نظرتهم وبالتحديد   في  التوقعات  مستوى  على  يعيشون  األحيان  معظم  في  الناس  أن  تؤكد  فهي  االجتماعي  للتوافق  الداعمة  االجتماعية  الذات  في 

و  األخرى.  الحياة  متغيرات  إلى  االلتفات  دون  اآلخرين  وخبرات  ووجهات  بآراء  متأثرين  االجتماعية،  والقضايا  التحديات  ومواجهة  هذا  للمستقبل،  ينمو 

اإلنسان على تطوير  االتجا للحياة تساعد  الشمولية  النظرة  أن  النظرية  الخارجي، واملجتمع. وتؤكد  البيئة واملحيط  الناس مع  ذاته  ه من خالل تفاعالت 

الناتجة من  للقضايا  الشخصية وحله  التوافق االجتماعي. وينعكس في مهاراته  اليومية بطريقة سهلة ومرنة تحقق  تغيرات    وخبراته في مواجهة مشكالته 

درجة   مجموع املربعات  مصدر التباين املتغير 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ) ف(

مستوى  

 الداللة 

 البعد األول 

 الشخص ي 

 736. 307. 08. 2 16. بين املجموعات 

 26. 308 81.15 في املجموعات 

  310 81.31 املجموع 

 

 البعد الثاني

 النفس ي 

 293. 1.234 35. 2 71. بين املجموعات 

 28. 308 88.64 في املجموعات 

  310 89.35 املجموع 

 البعد الثالث 

 االجتماعي 

 664. 410. 11. 2 22. بين املجموعات 

 27. 308 83.99 في املجموعات 

  310 84.21 املجموع 

 

 املجموع الكلي 

 740. 302. 07. 2 15. بين املجموعات 

 25. 308 79.00 في املجموعات 

  310 79.16 املجموع 
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جائحة كورونا كوفيد  و البيئة   الراهن  الوقت  في  وأبرزها  أهمها  ولعل من  الحياتية،  والتكيف   19الظروف  االجتماعي  للتوافق  الشديدة  الحاجة   وأهمية 

 على مستوى املجتمع والدول والعالم.  من تحديات وصعوبات  تفرضه هذه الظروف على حياة الناس للتغلب على ما

   : التوصيات . 5.3

  االستفادة من تطبيقات نظريات علم النفس في ظل جائحة كورونا وفق متغير طبيعة العمل و   تعزيز مستوى التوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع •

 .19كوفيد

اجهة القضايا  ملو   االستراتيجيةإقامة املؤتمرات واملحاضرات والحلقات النقاشية التوعوية حول أهمية التوافق االجتماعي ودوره في تفعيل الخطط   •

 .  19االجتماعية املتعددة، ال سيما في ظروف جائحة كورونا كوفيد 

املقدمة في مراكز اإلرشاد النفس ي واالجتماعي لتمكين الناس من أساليب التوافق االجتماعي، واملشاركة الفاعلة   توظيف برامج التوعية والتدريب •

 . 19املترتبة من فيروس كورونا كوفيدفي تنمية املجتمع للتعايش مع اآلثار 

   :املقترحات . 5.4

 في ظل جائحة كورونا.  الُعمانيوعالقته باملسؤولية االجتماعية لدى أفراد املجتمع  دراسة التوافق االجتماعي •

املجتمع   • في  العاملين  وغير  العاملين  لدى  املتغيرات  ببعض  وعالقته  واملبادئ  املقومات  االجتماعي  التوافق  مقارنة(  جائحة    الُعماني)دراسة  بعد 

 كورونا.

 دراسة الحاجات النفسية واالجتماعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة التعليم العام بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.  •

 دراسة التوافق االجتماعي وعالقته بسمات الشخصية لدى طلبة التعليم الجامعي بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.  •

إجراء املزيد من البحوث والدراسات في التوافق االجتماعي وفق متغيرات متنوعة ومتعددة لدراسة الشخصية باستخدام أدوات ومقاييس جديدة  •

 في ظل هذه الجائحة. 
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Abstract: The study aimed to identify the level of social compatibility and its relationship with some variables in light 
of the self-theory of (Carl Rogers) among the members of Omani society during the spread of COVID-19. It also 
identifies the differences in the level of social compatibility according to the social gender variable, the nature of work, 
and age. The sample of the study consisted of (311) people: (157) males, and (154) females. A questionnaire was 
applied to measure the level of social compatibility. It included (36) items, distributed into three dimensions: the first 
(psychological) dimension, which included (12) items, and the second (personal) dimension, which included (12) 
items. The third (social) dimension included (12) items. The results of the study indicated that there is a very high 
level of social compatibility among the members of the Omani society. There are no statistically significant differences 
due to the gender variable and the age variable in the level of social compatibility while there are statistically 
significant differences in the level of social compatibility among the members of the Omani society due to the variable 
of the nature of work for the benefit of employees. The study recommended the importance of enhancing the level of 
social compatibility among the members of the Omani society in facing challenges and social issues by making use of 
the principles and applications of psychology theories during the spread of COVID-19 pandemic. It also recommended 
conducting more research and studies on social compatibility according to various variables to study personality 
using new tools and measures during this pandemic. 

Keywords: social consensus; self-theory; Cal Rogers; Corona virus; Covid-19. 
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