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 صخلملا

 ةـيحــصلا اـهراـثآ لازت الو  اـنوروك ةـحئاـج تـكرت دـقل
 ةقيرطب عمجأ ملاعلا ىلع ةيـسفنلاو ةيعامتجالاو ةيداـصتقالاو
 ،سانلا ةايح لــصافم ليطعتو للــش يف ببــست ام ةريبك

 رارطــضا نع ةمجان ةيــسفن راثآ و تاددهم اهنع تجتنو
 ةرورـضلل الإ جورخلا ىلع مgردق مدعو يلرتملا رجحلل سانلا
 ةرـسألا دارفأ ىلع ةـضورفملا دويقلا تاددهملا هذه مهأ نمو ،
 يمويلا لماعتلا يف يعامتجالا دعابتلاو ،ةيـسفنلا اgاـساكعناو

 ةـيلمع ربتعي يذـلا لــصاوتلا عم ضراـعتي اـمب دارفألا نيب
 رجحلا فورظ هباـشتتو ،ناـسنإلا ةايح يف ةمهم ةيعامتجا
 ةاـيحلا طمن ريغتو ،ةـيرحلل ةـبلاــسلا تاـبوقعلا فورظب يلرتملا
 لئاـسول يبلـسلا ريثأتلاو تاعئاـشلا راـشتناو ،ةيداـصتقالا

 طغـضلاو ،ةيلرتملا تاجايتحالا ريفوت نأـشب قلقلاو ،مالعإلا
 هتاريثأت ىلرتملا رجحللو ،اهريغو نـسلا رابك ىلع يـسفنلا

 امك ،سانلل يـصخـشلا يـسفنلا كولـسلا ىلع هتاـساكعناو
 نمو ،ةيعامتجالاو ةيـسفنلا طوغـضلل ةرـسفملا تايرظنلا ريـشت

 يف كـشلا ةدايزو فوخلاو ،ةيـسفنلا ضارمألاو ةلزعلا كلذ
 .ةيناودعلاو ،لكألا تابارطـضاو ،هريثأتو تامولعملا ةحـص
 رجحلا نع ةـجتاـنلا ةـيــسفنلا راـثآلل يدرفلا جالعلا صخلتيو
 ىلع صرحلاو ،ةـمزألا عم لـماـعتلل ةـيــسفنلا ةـئيهتلا يف يلرتملا

 هللا ةداـبع تارتف فورظ عم يعاـمتجالا ملقأـتلاو ،تاـعاـطلا
 عم ةيباجيإلا ةقالعلا زيزعتو ،يلرتملا رجحلا عم فيكتلاو ،ىلاعت
 ،ةيعامتجالا ةطشنألاو ينورتكلإلا لصاوتلاو ،ءانبألاو ةجوزلا

 يعولا ةرورـضب ةـساردلا تـصوأ دقو ،نزاوتملا ديجلا لكألاو
 ،ناـسنإلا ةايح ىلع اهريثأت ىدمو ةيـسفنلا ةحـصلا ةيمهأب
 ةفرعملا ةدايزو ،هتيمهأو يـسفنلا يتاذلا يعولا موهفم كاردإو
 تارود دقعو ،ةيـسفنلا ةحـصلا ددهي نأ نكمي ام لك نع

 .عمتجملا تائف عيمجل ةيسفنلا ةفاقثلا يف ةصصختم

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

١٢٣-١٠٢( ٢٠٢١( 
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Abstract 

The Corona (COVID-19) pandemic 
has left, and continues to leave, its 
health, economic, social and 
psychological effects on the whole 
world, causing paralysis and disrupting 
people's lives. It has also caused threats 
to their psychology and other 
psychological effects resulting from 
compelling them to stay confined to 
their homes as a form of quarantine 
and their inability to go out only in 
cases of necessity. The most important 
of these threats are the restrictions 
imposed on family members and their 
psychological repercussions, social 
divergence in daily interactions 
between individuals that is considered 
an important social process in human 
life, changing economic lifestyle, the 
spread of rumors and the negative 
impact of the media, and concern about 
providing needs at home, and 
psychological pressure on the elderly. 
Home quarantine has its effects and 
repercussions on the personal 
psychological behavior of people as 
theories explain, including phobia of 
isolation and mental illnesses, fear and 
increased doubts about the validity of 
information and its impact, eating 
disorders, and aggression. Individual 
treatment for dealing with the 

psychological effects of home 
quarantine should be through 
psychological preparation for dealing 
with crises, acts of obedience to God 
and increased periods of worship, 
social acclimatization to situations 
during home quarantine, strengthening 
a positive relationship with the wife 
and children, electronic 
communication and social activities, 
and good balanced eating. The study 
recommended the necessity of 
awareness of the important of mental 
health and the extent of its impact on 
human life, and awareness of the 
concept of psychological self-
awareness and its importance, 
increasing knowledge about all that 
could threaten mental health, and 
holding specialized courses in mental 
culture for all groups in society. 

 ةمدقم *

 ،2019 يــضاـملا ماـعلا نم ريخألا عبرلا يف
-COVID دجتـسملا انوروك ءابو ةحئاج ملاعلا تحاتجا

 ةيداـصتقالاو ةيحـصلا اهراثآ لازت الو تكرت يتلا   ،19
 نوكت داكت ةقيرطب ،عمجأ ملاعلا ىلع ةيـسفنلاو ةيعامتجالاو

 كلذو ،ةيملاعلا بورحلا ربكأ يف ىتح لصحت ملو ،ةقوبسم ريغ
 للش نم هب تببـست امو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهراـشتنال ًارظن
 ،اـهليثم لـق ةـقيرطب دالبلا لـك يف ةاـيحلا لــصاـفمل لـيطعتو
 اـهئاـملعب ةـيرــشبلا اـهلذـبت يتلا ةريبكلا دوهجلا نم مغرلاـبو
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 ؛ةحئاجلا هذه ىلع ءاــضقلل ةروطتملا اـهثاحبأ زكارمو اهلودو
 لــصوتلا نم نآلا ىلإ ملاـعلا نكمتي ملو ،ةـمئاـق لازت ال اـ§إـف

 نم مغرلا ىلع ،سوريفلا ىلع ءاــضقلل لاعف يئا§ راقع ىلإ
 .ددصلا اذه يف تالواحم ةدع دوجو

 اهكرت يتلا ةيداـصتقالاو ةيحـصلا راثآلل ةفاـضإلابو
 ةمجانلا ةيـسفنلا تاددهملاو راثآلا كانهف ،ءابولا اذه لازي الو
 جورخلا ىلع مgردق مدعو ،يلرتملا رجحلل سانلا رارطضا نع

 نأو اميـس ال ،ملاعلا قطانمو لود نم ريثك يف ةرورـضلل الإ
 ليجلا ىتح الو ،يلاحلا اـنليجل فولأم الو داـتعم ريغ رمألا اذه
 تاقاقحتـسا كلذل ناك يلاتلابو ،نـسلا رابك نم هلبق يذلا
 مgايكولـس ىلعو سانلا ىلع اهـسفن ضرفت ةيـسفن تاددهمو

 هذهل ءاـصقتـساو ةـساردو ًاثحب يعدتـسي ام ؛مgايـسفنو
 تاـيلآلاو قرطلا لــضفألو ،ةـهج نم ةـيــسفنلا تاددـهملا
 ةيعقاوب كلذو ،اهجالع وأ اهراـشتنا نم دحلاو اهعم لماعتلل

 ثدحأو ،ةيملعلا رداـصملاو تامولعملل دنتـست ةيملع قرطو
 ةرورـضو ةيمهأ نم كلذ هلثمي امب ،نأـشلا اذه يف تاـساردلا
 ،يرجت يتلا ثادحألاو تادجتـسملا ةعيبط اهـضرفتو اهمتحت
 اهنم ةيرـشبلا صلخيو اهحيزي نأ العو زع ىلوملا لأـسن يتلاو

 .بيجم عيمس هنإ ،تقو عرسأ يف

 ةساردلا ةيمهأ *

 اـنوروك ةـحئاـج ةروطخ نم ةــساردـلا ةـيمهأ عبنت
 ىدأو ،ملاعلل ةمدـص ببـس يذلا ،عيرـسلاو ريبكلا اهراـشتناو
 بناجلا ىلع سكعناو ،تايوتـسملا ىتـش ىلع ةريطخ جئاتنل
 عبنت امك ،ىلرتملا رجحلل سانلا رارطـضا عم اميـس ال يـسفنلا

 مامتهالاب ظحي مل يذلا عوضوملا يف ةثادحلاو ةدجلا نم ةيمهألا
 .يفاكلا

 ةساردلا فادهأ *

gزربأ ىلع ءوــضلا طيلــست ىلإ ةــساردلا فد 

 سوريف لالخ يلرتملا رجحلا نع ةـجتاـنلا ةـيــسفنلا تاددـهملا
 ةيـسفنلا تاددهملا ةهجاومل ةحرتقملا لولحلا عـضوو ،انوروك
 تـمدـق يتلا تاـهجلا مهأـب فيرعتلاو ،يلرتملا رجحلا نع ةـجتاـنلا
 ةيلحملا ةيعمتجملاو ةيــسفنلا تالخدتلاو تامدخلا نم جذامن

 .تاددهملاو راثآلا هذه نم فيفختلل

 ةساردلا جهنم *

 يليلحتلاو يفـصولا نيجهنملا لالخ نم عوـضوملا لوانت متيـس
µةـهج نم تاددـهملاو راـثآلاو رهاوظلا فيــصوت فدـ، 
 .ةيناث ةهج نم اهل لولحلاو جئاتنلا زربأ صالختساو اهليلحتو

 ةساردلا تالؤاست *

 زربأ يه ام :يه تالؤاـست ةثالث نع ةباجإلل ةـساردلا ىعـست

 يه امو ،؟يلرتملا رجحلا نع ةمجانلا ةيـسفنلا ةحـصلا تاددهم
 لهو ،؟تاددهملا ةـهجاومل ةحرتقملا تاـيلآلاو لولحلا لــضفأ
 ةيـسفن تالخدتو تامدخلل جذامن تمدق ةيلحم تاهج كانه
 ؟تاددهملا نم فيفختلل ةيعمتجمو

 ةساردلل يملعلا ماهسإلا *

 ةيملعلا ةبتكملل ةديدج ةفاـضإ ةـساردلا هذه ربتعت

 تاددهملا ءاـصقتـساو عمج ىلع اهـصرحل كلذو ؛ةيـسفنلاو
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 ،دـجتــسملا COVID- 19 سوريفلا ةـيــسفنلا راـثآلاو
 لماكتو نواعت لالخ نم اهزواجتل ةحرتقملا تايلآلا عـضوو

 تعمج ةــساردلاف يلاتلابو ،ةقالعلا تاذ تاهجلاو تارازولا
 يذيفنتلا يلمعلاو ،ةهج نم يــسفنلاو يملعلا :نيبناجلا نيب
 تلوانت يتلا تاـساردلا ضعب نم اهزيمي امم ؛ىرخأ ةهج نم
 .طقف يصصخت يملع وأ يرظن لكشب عوضوملا

  انوروك تاسوريفب فيرعتلا *

 ةعـساو تاـسوريف ةليـصف يه انوروك تاـسوريف

 دربلا تالزن نم حوارتت ًاـضارمأ ببـست ا§أ فرعي ،راـشتنالا
 قرـشلا ةمزالتم لثم ،ةدح دـشألا ضارمألا ىلإ ةعئاـشلا
 يوئرلا باهتلالا ةمزالتمو ،)MERS( ةيـسفنتلا طـسوألا
 – دـجتــسملا اـنوروك سوريفو ،سراــس ميخولا داـحلا

COVID-19، قبـسي مل سوريفلا نم ةديدج ةلالـس وهو 
 نأ ىلإ ةلصفملا تايرحتلا تصلخ دقو ،رشبلا ىدل اهفاشتكا
 ططق نم لقتنا دق سراــس ضرمل ببــسملا انوروك سوريف

 قرشلا ةمزالتمل ببسملا انوروك سوريف نأو ،رشبلا ىلإ دابزلا
 ىلإ لبإلا نم لقتنا دق MERS-CoV ةيـسفنتلا طـسوألا
 ضرم ًاريخأ فـشتكملا انوروك سوريف ببـسيو ،رـشبلا

COVID-19 )أ2020 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم(. 

-COVID دـجتــسملا اـنوروك سوريف ضرمو

 نم هفاــشتكا مت سوريف رخآ هببــسي دـعم ضرم" وه 19
 دوجوب ملع يأ كانه نكي ملو ،انوروك تاـسوريف ةلالـس
 ةـنيدـم يف هـيــشفت ءدـب لـبق هــضرمو دـيدـجلا سوريفلا اذـه

 دقو .2019 ربمـسيد /لوألا نوناك يف ةينيـصلا )ناهوو(

 عيمج ىلع رثؤت ةـحئاـج ىلإ نآلا COVID-19 لوحت
 .)أ2020 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم( ملاعلا ءاحنأ

 ىمحلا يف ضرملل ًاعويـش رثكألا ضارعألا لثمتتو

 مالآلا نم ىضرملا ضعب يناعي دقو ،بعتلاو فاجلاو لاعسلاو
 ضعب باـصيو ،قلحلا ملأ وأ ،فنألا ناقتحا وأ ،عاجوألاو
 ةفيفخ ضارعأ ىوـس مهيلع رهظت ال نكلو ،ىودعلاب سانلا

 نود ضرملا نم %80 وحن .ساـنلا مظعم ىفاـعتيو ،ادـج
 ةباـصإلا راطخأ عفترتو ،ىفـشتـسملا يف جالع ىلإ ةجاحلا
 نيذلا صاخـشألاو ،نـسلا رابك نيب ةميخو تافعاـضمب
 ،ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم( ،ًالـصأ ةيبط تالكـشم نوناعي

 .)أ2020

 يلرتملا رجحلا نع ةئشانلا ةيسفنلا ةحصلا تاددهم *

 ةيحـصلا هتاريثأت ببـسب ًايئانثتـسا ربتعي ضرملا اذه
 ةزه تثدحأ يتلا ملاعلا ىوتـسم ىلع ةريبكلا هراـشتنا ةعرـسو
 ،ثيدحلا رـصعلا يف ملاعلا ىوتـسم ىلع ةقوبـسم ريغ ةريبك

 ىلإ لودلا اعد ام وهو ؛رـشبلا نييالم ةباـصإو ةافول ىدأو
 رظح ضرف يف تلثمت ةقوبـسم ريغو ةعيرـس تاءارجإ ذاختا
 ،سانلل ةكرحلاو لقنتلا ةيرح ىلع ةريبك دويق عـضوو لوجتلا
 ،هيلعو ؛ةقوبـسم ريغ ةرهاظ يف ةايحلا رهاظم بلغأ تفقوتو

 يحـصلا بناجلا تزواجت ضرملا اذه تايعادتو تاريثأت نإف
 رثأت يذلا يداـصتقالا بناجلاك ةايحلا يف ةريثك بناوج ىلإ
 نمو ،يـسفنلا بناجلاو ،يعامتجالا بناجلاو ،ريبك لكـشب
 تاددـهملا ىلع ءوــضلا ءاـقلإ ىلإ ةــساردـلا هذـه فدـg اـنه

 مهيلع ضورفملا سانلل يلرتملا رجحلا نع ةئــشاـنلا ةـيــسفنلا
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 ةيسفنلا تاددهملا مهأ نم لعلو ،هتايعادتو ضرملا اذه ببسب
 -:ضرملاب ةطبترملا

  ةرسألا دارفأ ىلع ةضورفملا دويقلا -١

 مازتلالا ىلع ساـنلا راـبجإ ىلإ اـنوروك سوريف ىدأ

 نم مهرـسأو مهـسفنأ ةيامحل نابـسحلاب ذخؤت مل ةديدع دويقب
 تاءارجإ عاـبتا ةـيلوؤــسم درف لـك ىلع حبــصأـف ،ضرملا
 ةرورــضلل الإ جورخلا مدـعو لرتملا يف ءاـقبلاـك ،ةـياـقولا
 ةنهملا ةسرامم ىلع ةردقلا مدع ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ىوـصقلا

 يتأي ام لك ميقعت ىلع صرحلا ىلإ ةفاـضإلاب ،حيرم لكـشب
 لك ،ةرـسألا دارفأ عم لماعتلا دنع رذحلا ةدايزو ،جراخلا نم
 مدـعو دـيقتلاـب ناــسنإلا روعــش ىلإ يدؤت تاءارجإلا هذـه
 لماعتلاو تقو يأ يف لرتملا نم جورخلا نأو ةـصاخ ،ةيرحلا

 رومألاو تاملـسملا نم ناك نيرخألا عم رـشابم لكـشب
 مهجورخ رظحو ناكــسلا لزع نإف يلاـتلابو ،اـهنم غورفملا
 مهتمالـس ىلع ةميخو بقاوع ىلإ ديكأتلاب يدؤيـس مهلقنتو

 صخشلا ةباصإ نأـشب قلقلاو للملا وأ طابحإلا :لثم ،ةيـسفنلا
 .ضرملاب هلوح نم ةباصإ وأ

 سراــسلاـب قلعتت ةــسارد 24 ءارجإ مت دـقو
 رجحلا نيب ةـلــص اـهنم 23 تدـجو ،الوبيإلاو ازنولفنإلاو

 ردقي ال هتعيبطب ناـسنإلا نأ كلذو ؛ةراـضلا ةيـسفنلا راثآلاو
 ريغ ةدم عم عمتجا اذإ اميـس ال ،دويقلا هذه لثم لمحت ىلع
 طغـض تحت نوكي يلاتلابو ،ريطخ يحـص عـضوو ةمولعم
 هتاجاح نم نامألاب روعــشلاو ةيرحلاف ،ريبك يــسفن دحتو

 نم دب ال ؛سانلا ىلع كلذ رثأ نم فيفختللو ،ةيـساـسألا

 ضرفلا ىلع راــصتقالا نم ًالدب ريثأتلاو عانقإلا مادختــسا
 نم للقيو ،ةطلـسلاب مهـساـسحإ نم ديزي كلذف ،رابجإلاو

 يف نوطـشن نوكراـشم م§أب مهروعـش لالخ نم زجعلا
 هـجاوي اـمدـنعف ،مهم يــسفن موهفم اذـهو ،مهعمتجم فورظ
 نم هنكمي ةيلعافلا روعـش نإف ةيجراخ ًاطوغـض ناـسنإلا
 هساسحإ ديزي ام ؛ةيحض هنوك نم رثكأ جان هنأكو ،روعـشلا

 ،يلرتملا رجحلا ىلع نوقفاوي سانلا لعج لبس نمو ،ةرطيسلاب
 حرــشو ،رجحلا رــسك بقاوع لوح عالطا ىلع مهؤاقبإ
 نم رجحلا لوحتيف ،عمتجملا دـيفت نأ ةـلزعلل نكمي فيك
 ريرقت لاكشأ نم لكشو ،يقيقح راثيإ لعف ىلإ فيخم جاعزإ

 .)UKRI, 2020( ةلئاه طوغض ةهجاوم يف ريصملا

 دارفألا نيب يمويلا لماعتلا يف يعامتجالا دعابتلا -٢

  دـجتــسملا اـنوروك سوريف ةردـق كاردإ عم
COVID-19لاقتنا ةلوهـسو ريبك لكـشب راـشتنالا ىلع 

 ةيامحلل ةيساسأ ةوطخ يعامتجالا دعابتلا حبصأ ؛هب ىودعلا

 اهرثكأو تاوطخلا بعـصأ نم ربتعي دعابتلا اذهو ،ضرملا نم
 نم يعامتجالا لـصاوتلا دعي ذإ ؛ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع اريثأت
 ةايحلا ءاوهوه لاـصتالاف ،ناـسنإلا ةايح يف تايـساـسألا
 لـصاوتلا ةيمهأ قثبنتو ،هب الإ نوكت الو ةيعامتجالا ةيناـسنإلا

 يف كرحتي نئاك ناـسنإلاف ،ةيناـسنإلا تاجاحلاب هطابترا نم
 ،بارـشلاو ماعطلا لثم ؛ةيجولويـسفلا هتاجاحب ًاعوفدم ةايحلا
 نوكي اـم ًاـبلاـغو ،ًاــضيأ ةـيعاـمتجالاو ةـيــسفنلا هـتاـجاـحو
 ،ناميلـس( "تاجاحلا هذه عابـشإل قيرطلا وه لـصاوتلا

 يدؤت ةيعامتجا ةيلمع لصاوتلا دعيو ،)73 .ص ،أ2014
 تاـجاـحلا عاـبــشإـب ءادـتبا ،ناــسنإلا ةاـيح يف ًاـمهم ًارود
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 لالخ نم الإ متي ال يذـلا تاذـلا ريدـقتب ءاـهتناو ةـيناــسنإلا
 ،اهريغو لمعلا وأ ةـسردملا يف ءاوـس ،نيرخآلا عم لعافتلا

 ءانبلا اذه ناكأ ءاوـس ،لماكتم ءانب يأ يف ةـسيئر ةفيظو وهف
 .)2015 ،ىفاوصلا( ايجولوكيس وأ ًايجولويب

 ًاريثأـت رومألا رثكأ نم لــصاوتلا مادـعنا دـعي اذـلو
 تـضفخنا ،يلرتملا رجحلا فورظ عمو ،ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع

 روهظ ىلإ يدؤيـس ام وهو ،ًادج ريبك لكـشب لـصاوتلا ةبـسن
 .)2017 ،ةيحمق( ةيسفنلا تالكشملا نم ديدعلا

 ةبلاسلا تابوقعلا فورظب يلرتملا رجحلا فورظ هباـشت -٣

 ةيرحلل

 لـظ يف ًاريبك ًاـيــسفن ًاـيدـحت مويلا ملاـعلا دـهــشي
 نم مغرلا ىلعف ،مهلزانمب مازتلالل رـشبلا تارايلم رارطـضا
 ةدعب مايقلاو تقولا لالغتـسال ةنيمث ةـصرف يلرتملا رجحلا نوك

 بـناـج ىلإ ،ةـيداـعلا ماـيألا يف يفاـكلا تـقولا اـهل نكي مل رومأ
 ال هـنأ نوري نيريثكلا نإـف ؛سوريفلا ءاوتحا يف ميظعلا هرود
 ديدعلاب مايقلا هـعنمو ،ةيرحلل هدـييقت يف نجــسلا نع فلتخي
 مهيلع متحملا نم حبـصأ دقف ،فوخ وأ قلق نود رومألا نم

 عنمي دـحاو ناـكم يف تاـطاــشنلاو لاـمعألا عيمج ةــسراـمم
 يتلا هتيرح ىلع فوخلاب رعـشي ضعبلا لعج ام ؛هنم جورخلا
 ساـسحإب طبترت ا§أل ارظن ،ةيناـسنإلا تاجاحلا مهأ نم ربتعت
 ماقملا يف ةيسفن ةجاح يهف كلذلو ؛يلخادلا ناسنإلا روعشو

 .)ب2014 ،ناميلس( لوألا

 ماـيقلا نع درفلا دـيقي رجحلا نأ نم مغرلا يلعو
 نجـسلاب هتنراقم نكمي ال هنأ الإ ؛ةتقؤم ةرتفل رومألا ضعبب

 ال ةنيمث ةـصرف نوكت دق ةديدع تايباجيإ هل رجحلاف ؛يقيقحلا
 ىلع لوـصحلا يف بغري ناك انم ديدعلاف ؛ةلوهـسب رركتت

 سفنلا ريوطت وأ ،ةحارلا يف اهلالغتـسال غارفلا تاقوأ ضعب
 تـقو ءاــضقل وأ ،تاـياوهلاـب ماـمتهالاو تاذـلا ىلإ عوجرلاو
 ةقالعلا نيـسحتو ناميإلا ةيوقت ىلإ ةفاـضإلاب ،ةلئاعلا عم لوطأ
 يلرتملا رجحلاـب ةـلثمتملا ةــصرفلا هذـه تءاـج دـقو ،ىلاـعت هللااـب

 قيقحتل اهلالغتـسا نكمي يتلا تاقوألا نم ريثكلا سانلل حيتتلا
 نم ئلتمملا فــصنلل رظنلا سانلل يغبنيف يلاتلابو ،قبــس ام
 راـضحتـساو ةـصرفلا هذه صانتقا ىلع لمعلاو ،بوكلا
 .اهرامثتساو اهدئاوفو اgايباجيإ

 ةيداصتقالا ةايحلا طمن ريغت -٤

 ىلع ًايداـصتقا ًاعجارت انوروك سوريف ببـس دقل

 تاعاطقلا بلغأ رارطـضال كلذو ؛يملاعلاو يلحملا نييوتـسملا
 يئاـقو ءارجإ يف لـمعلا نع فقوتلل ةـيراـجتلاو ةـيداــصتقالا
 تفقوتو تاراطملا تقلغأ امك ،سوريفلا راــشتنا نم دحلل

 نوؤـشلا ةرادإ تلاق دقو ،مات هبـش لكـشب ناريطلا ةكرح
 نع اهريرقت يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداـصتقالا
 يملاعلا داـصتقالا نإ :ملاعلا يف ةيداـصتقالا تاعقوتلاو ةلاحلا
 نأ ريرقتلا ركذو ،2020 ماع يف 3.2% ةبـسنب صلقتيـس

 نويلرت 8.5 يلاوح غلبت رئاـسخب ببـستيـس صلقتلا اذه
 يتلا بــساـكملا نم ماوعأ 4 يلاوح لداـعي اـم يأ ،رالود
 ىلإ ىدأ يذلا رمألا )2020 ،ةيبرعلاب نإ نإ يـس( تققحت
 يلاـتلاـبو ،ساـنلا نم ريثكلا دـنع فئاـظولا نم ريبك ددـع قيلعت

 ةـمظنم تركذ دـقو ،هـتاـبث مدـعو يرهــشلا لـخدـلا ضاـفخنا
 ملاعلا يف بابـش 6 لك نيب نم 1 نم رثكأ نأ ةيلودلا لمعلا
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 اـمنيب ،اـنوروك سوريف يــشفت ذـنم لـمعلا نع اوفقوت دـق
 ،%23 ةبـسنب مهفئاظو يف اوقب نم لمع تاعاـس تـضفخنا

 لـمعلا ةـمظنم( ةـيلودـلا لـمعلا ةـمظنملا ماـعلا ريدـملا لاـقو
 تاءارجإ ذـختن مل اذإ" :ردـيار ياـغ ،)2020 ،ةـيلودـلا
 سوريفلا ثرإ ىقبي دقف ،مهعـضو نيـسحتل ةيروفو ةريبك
 بـناـجب ةدـيقم مهتقاـطو مهبهاوم تـناـك اذإ ،دوقعل اـنعم

 انلبقتـسم لك فلتت فوـسف ،تاراهملا وأ صرفلا ىلإ راقتفالا
 رثكأ COVID-19 دعب لـضفأ داـصتقا ءانب ةداعإ لعجتو
 .)2020 ،ةيبرعلاب نإ نإ يس( "ةبوعص

 درفلل ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع اهرودب ةلاطبلا رثؤتو

 دقو ،مهنع لوئـسملا وأ هلوح نم هترـسأو ،لمعلا نع لطاعلا
 ةحـص يف ًاريبك ًارثأ مخـضلا يداـصتقالا لوحتلا اذه ببـس
 مدـعب روعــشلاو قلقلا نم ةـلاـح دـجوأـف ،ةـيــسفنلا دارفألا
 رود هل يداصتقالا عضولا نأ كلذو ،نيريثكلا دنع رارقتسالا

 ةحـصلا ةمظنم تزربأ دقو ،ةيـسفنلا ةحـصلا رارقتـسا يف ريبك
 ةيعامتجا لماوع لالخ نم ةيـسفنلا ةحـصلا تاددحم ةيملاعلا
 يف سيئرلا رودـلا اـهيلإ عجري ةددـعتم ةـيجولويبو ةـيــسفنو
 تركذو ،ام ةلحرم يف ةيـسفنلا درفلا ةحـص ىوتـسم ديدحت

 راطخألا نم ربتعت يتلا ،ةيداـصتقالا طوغـضلا كلذ ىلع الاثم
 ةـيلحملا تاـعمتجملاو دارفألل ةـيــسفنلا ةـحــصلاـب قدـحت يتلا
 .)2018 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم(

 ًايوق ًاردصم يداصتقالا عـضولا رارقتـسا مدع دعيو

 يف لـماـكلا راـي§الا وأ ،فئاـظولا نادـقف نم فوخلاو ،قلقلل
 ةراـسخلا يدؤتو ،صاخلا مµاـسحل نيلماعلل ةبـسنلاب لخدلا
 دجو دقو ،دمألا ةليوط ةيداـصتقاو ةيعامتجا ةقئاـض ىلإ ةيلاملا

 ضارعأل رطخ لماع ا§أ ةقباسلا ضارمألا يشفت تاسارد يف
 ةرتف نم رهـشأ ةدع دعب قلقلاو بـضغلاو يـسفنلا بارطـضالا

 .)UKRI,2020( رجحلا

 يبلسلا ركفلا زيزعتو تاعئاشلاو مالعإلا لئاسو -٥

 عقاومل دارفألا ضرعت ىلإ انوروك ءابو راـشتنا ىدأ

 ةغلابملاو ،ريبك لكـشب مالعإلا لئاـسوو يعامتجالا لـصاوتلا
 ةـبذاـك راـبخأو تاـعئاــش نم اـهيف اـمب ،راـبخألا ةـعباـتم يف
 اـم وهو ،ساـنلا سوفن يف فوخلا ثـب ىلع لـمعت ةـطولغمو

 ةدايز لالخ نم ،ريبك لكـشب ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع رثؤي
 .نامألا مدعب روعشلاو فوخلاو قلقلا

 ةيـضرأ يقالتو رـشتنتو ةداعلا يف تاعئاـشلا ديزتو
 ،اهريغو بورحو ةئبوأ نم تامزألا تاقوأ يف ةبوـصخ رثكأ

 ةفرعملاو مهفلا يف "سابتلا" كانه نوكي امدنع شعتنتو دادزتو
 ،يبـعزـلا( عـمـتـجـملا لـخاد روـمألا تاـيـثـيـح يف ةـلـماـكـلا

 هبـش قفدتلا نأ ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم تركذ دقو ،)2020

 ببـستي نأ نكمي نيعم عوـضوم نع ةيرابخإ ريراقتل لـصاوتملا
 دب ال ،كلذل ؛اههاجت بركلا وأ قلقلاب صخش يأ روعـش يف
 تاقوأ يف ةيلمعلا تاداـشرإلاو تامولعملا ثدحأ سامتلا نم
 نمو ةحصلا لاجم يف نيصصختملا نم مويلا لالخ طقف ةددحم

 ىلع لوـصحلا نم يـساـسألا كفده نكيلو ،ةقوثوملا عقاوملا
 دادـعإل ةـيلمع تاوطخ ذاـختا نم نكمتت نأ وه تاـمولعملا
 ىلإ عامتــسالا بنجتو ،كبابحأو كــسفن ةيامحو كططخ
 ةحـصلا ةمظنم جاعزنالاب روعـشلا ببـست يتلا تاعئاـشلا

 .)ب 2020 ،ةيملاعلا
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 نأ ةيـسفنلا ةحـصلا زيزعتل ينطولا زكرملا دكأ دقو
 عقاومو لـئاــسو لالخ نم اـهلوادـت يرجي يتلا تاـعئاــشلا

 نوكي دق دجتـسملا انوروك سوريف لوح يعامتجالا لـصاوتلا
 ام ،عمتجملا دارفأل ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع ةيبلـس تاـساكعنا اهل
 بائتكالاو قلقلاك ةيسفن تابارطـضا روهظ ىلإ هرودب يدؤي
 درفلا موقي نأ يرورـضلا نمف اذل ؛اهحتف وأ ةيهـشلا دادـسناو

 سوريفب ةقلعتملا ةيحـصلا تاداـشرإلاو تامولعملا ءاقتـساب
 مدـعو ، ةـقوثوملاو ةــصتخملا ةـيمسرلا تاـهجلا نم اـنوروك
 ،تاعئاـشو ليوg ىلع لمتـشت يتلا رابخألا ءارو قايـسنالا
 عاـفتراـك ،ةـيباـجيإلا راـبخألا ىلع اـمئاد زيكرتلا متي نأو

 ةريبكلا دوهجلاو ،تايفولا ةبـسن ضافخناو ءافـشلا تالاح
 زيزعتل ينطولا زكرملا( سوريفلا ةـحفاـكمل ةـلودـلا نم ةـلوذـبملا
 .)2020 ،ةيسفنلا ةحصلا

 اهريفوت ةلأسم نأشب قلقلاو ةيلرتملا تاجايتحالا -٦

 رجح نم هتـضرف امو انوروك ءابو راـشتنا ةمزأ نإ

 ،اـهريغو دودـحلا قالغإو ،نيريثكلل فئاـظو قيلعتو يلرتم
 تاجاحلا ريفوت ةلأـسم نأـشب قلقلا نم ةلاح يف سانلا تلعج
 يسيئر لكشب نوركفي سانلا حبـصأ دقف ،لرتملا يف ةيـساـسألا
 ءاودو ءاذـغ نم هـيلإ نوجاـتحي دـق اـم لـك نيمأـت ةـيفيك لوح

 نم جورخلا نع مهينغت رجحلا ةرتف لالخ ىرخأ تاـجاـيتحاو
 ىدل ئطاخلا داقتعالا ىلإ ةفاـضإلاب ،ةنكمم ةرتف لوطأ لرتملا
 لبقتـسملا يف تاجايتحالا هذه نيمأت ىلع ةردقلا مدعب ضعبلا
 لكـشب علـسلا نيزختو ءارـش ىلإ مهعفد ام ؛ةمزألا لظ يف

 ،ةيئاذغلا قاوسألا يف ةغرافلا فوفرلا رهظت تأدبف ،هيف غلابم
 نم ربكأ عوجلا نم قلقلا حبــصأو اـهدـنع محازتلا دادزاو

 تارـشن نم ريثك يف انيأرو ،مهنيب ىودعلا راـشتناو ضرملا
 تالحملا فوفرلا ًاروـص يعامتجالا لـصاوتلا عقاومو رابخألا

 داوملا تالحم ضعب ،ءيــش لـك نم ةـيلاـخ يهو ةـيراـجتلا
 اgايوتحم تعیب ابوروأ لود ضعبو ادنكو اكيرمأ يف ةيئاذغلا
 يتلا نيقياللا ةلاحو لوهجملا نم فوخلا نإ .لماك لكــشب
 دـب ال هـنأ نودـقتعي ساـنلا نالعجي ،تاـمزألا تـقو رــشتنت

 ال يلاتلابو ،هتروطخو ثدحلا ةماـسج لداعت نأ ةباجتـسالل
 اذإ ،ةرفاوتم ةـعلــس يأ نم ةريبك تاـيمك ءارــش نم دـب
 عفدي دجتـسملا انوروك سوريف راـشتنا ءانثأ يذلا ضومغلاف
 لـك لذـب كـلذ قيرط نع نيلواـحم قاـفنإلا يف طارفإلل ريثكلا

 لماوعلا نم نأ امك ؛قلقلاو فواخملا ةئدهتل مهعـسو يف ام
 فوخلا وه ءارـشلا ىلع تفاهتلل ريثكلا عفدت دق يتلا ىرخألا
 م§أ اودقتعا ام اذإ فوخلا مهيرتعي دقف ،صرفلا عييـضت نم
 اننأ ةردنلا ةيرظن انربخت ثيح ،ام ةعلـس ءارـش ةـصرف اوعيـض

 ،نمزلا نم ةريـصق ةرتفل حاتموأ ردانوهام دوجو دقتعن امدنع
 دقتعتف ،هكلمي امم ربكأ ًانزوو مظعأ ًاريدقت هيطعيـس انلقع نإف
 ،ناريخ وبأ( قوـسلا نم يفتخي نأ لبق هلالغتـسا نم دب ال هنأ

2020(. 

 ةقفارملا فورظلا ضعب ةجيتن يلرتملا رارقتسالا مدع -٧

 نم ةرـسألا بر لمع حبـصأ ،انوروك ةمزأ لظ يف

 رمتساو ،تنرتنإلا ةكبش ربع اهعيمج لافطألا سوردو ،لرتملا
 نم جورخلا نود هتاطاـشن عيمجب مايقلاب ةرـسألا يف درف لك
 دارفأ عم كاـكتحالاو لـماـعتلا ةداـيز ىلإ ىدأ اـم ،لرتملا

 عم هنأ الإ ،ماع هجوب ةيباجيإلا رومألا نم دعي يذلا ،ةرـسألا
 مدـع بـناـج ىلإ ،غارفلا تاـقوأ دـيازتو رجحلا ةدـم لوط
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 دادزا ،ضرملاب ةباـصإلا نأـشب قلقلاو يداملا عـضولا رارقتـسا
 تالكـشملا ضعب ببـس يذلا رتوتلاو يـسفنلا طغـضلا

 .ةيرسألا

 ةـلئاـعلا دارفأ عم يلرتملا رجحلا نوكي نأ نكميو
 تالئاعلل ةـصرف يه يباجيإلا بناجلا يفف ،ًايبلـس وأ ًايباجيإ
 لـكــشب ًاـعم ساـنلا دوجو نكلو ،طباورلا ةـيوقتو ءاـقتلالل

 ىلع ًاريبك ًاـطغــض عــضي نأ نكمي تـقولا ةـليط يراـبجإ
 يف ريبك رود ىلرتملا رجحلل ناـك كـلذـل ،مهنيب تاـقالعلا
 ،)UKRI,2020( ضعبلا دنع ةيرـسألا تالكـشملا ةدايز
  :اهنم ةديدع بابسأل كلذ دوعيو

 هذه اهحتف مت ةليوط ةرتف ذنم نيجوزلا نيب ةقلغم تافلم *

 لوطأ ةرتف اعم سولجلاو تقولا رفاوت ةجيتن ،ةرتفلا

 هتقاط غرفي نأل ضعبلا عفدي يذلا يـسفنلا رتوتلاو علهلا -١

  .نيرخآلا يف

 سفن عم لرتملا يف ليوط تقو ءاـضق نم للملاب روعـشلا -٢
  .نيتورلا سفنو صاخشألا

 عـضولا ءوـس نع رمتـسملا يبلـسلا ثيدحلاو رمذتلا ةرثك -٣

 .وجلل رتومو نيرخألل جعزم رمأ وهو ،رجضلاو

 ةرثؤملا رومألا رثكأ نم ربتعت يتلا ةـيداـملا تالكــشملا -٤
 .)2020 ،يميعنلا( ةيرسألا تاقالعلا ىلع ظوحلم لكشب

 

 عم لـماـعتلا تاراـهمو يــسفنلا فيقثتلا فعــض -٨

 طوغضلا

 رثإ ةـيدــسجلا ةـحــصلاـب دـيازتملا ماـمتهالا لـظ يف

 ماـمتهالا نأ لاـمهإ مدـع يغبني هـنإـف ،اـنوروك ءاـبو راــشتنا
 فوخلاو رتوتلا نأ كـلذ ؛ةـيمهأ لـقي ال ةـيــسفنلا ةـحــصلاـب
 ،)2020 ،زيورف( ناـسنإلا ةعانم ىلع ريبك لكـشب نارثؤي

 يه ةيـسفنلا ةيفاعلا نأ ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم تركذ دقو
 ةـيفاـعلا ةـلاـح" اـ§أ ىلع فرعتو ،ةـحــصلا نم أزجتي ال ءزج
 طوغـض ةبكاوم عيطتـسيو ،ةيتاذلا هتاردق درفلا اهيف ققحي يتلا
 ،رمثملاو يباـجيإلا لـمعلا ىلع ًارداـق نوكيو ،ةـيداـعلا ةاـيحلا

 ةزيكر ةيـسفنلا ةيفاعلا رفوتو ،"هعمتجم يف ماهـسإلا هنكميو
 لصاوتلا تاقالعو فراعملاو تاعابطنالاو راكفألاو رعاشملل
 طقف تـسيل ةيـسفنلا ةيفاعلاف ،مث نمو ،ةيباجيإلا تايكولـسلاو

 ةيامحو بلجل ًاردصم ًاضيأ دعت اهنكلو ،اgاذ دح يف ةبوغرم
 يعاـمتجالاو يعيبطلاو يداـملاو يرــشبلا لاـملا سأر مكارتو
 .)2018 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم(

 ناــسنإلا ةـحــص ىلع ةرثؤملا لـماوعلا مهأ نمو

 هـسفنل ناـسنإلا مهف ىدمو ،ةيـسفنلا ةفاقثلا يه ةيـسفنلا
 ناـسنإلا باـستكا نإو ،يتاذلا يعولاب فرعي ام وأ هفطاوعو
 ىلإ يدؤي ةيـسفنلا هتحـص نع ديزملا ةفرعمو يتاذلا يعولل
 ىلع ةردـقلاو سفنلاـب ةريبكلا ةـقثلاو ناـنئمطالاـب هروعــش

 روهتب فرصتلل ةضرع لقأ حبصي يلاتلابو ،سفنلا يف مكحتلا
 عيطتـسن يتاذلا يعولابو ،هتاقالعل وأ هـسفنل ةرمدم ةقيرطب وأ
 وأ لـعفن اـمو ،هـب ركفن اـمو ،اـنرعاــشم نيب ةـقالعلا مهفن نأ
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 Kohn( ةـنطفلا نم صاـخ عون وهف اذـل ،ررقن وأ ،لوقن

et ak., 2017(. 

 ربكأ ةيمهأ ءاطعإ ىلع صرحي نأ ناسنإلل دبالف اذل

 يتاذـلا يعولا باــستكا ىلع صرحيو ،ةـيــسفنلا ةـفاـقثلل
 لكل ًايعاو نوكيو ،هـسفن ناـسنإلا كردي امدنعف ،يـسفنلاو
 اهيطختو طوغـضلا ةهجاوم ىلع ةردق رثكأ حبـصي هب رعـشي ام

 .)Goleman, 2020( عرسأ لكشب

 نسلا رابك ىلع يسفنلا طغضلا -٩

 ،ًاـسنج وأ ًارمع وأ ةئف ينثتـسي ال ءابوب ملاعلا رمي
 قلقلا نم ةلاح رشن دقو ،ةتوافتم تاجردب عيمجلا هب باصي
 هاياحـض مظعم ناك دقو ،سانلا نم ريثكلا سوفن يف رعذلاو
 مهيدل ةيحـصلا تالكـشملا راـشتنا عم ةـصاخ ،نـسلا رابك مه

 ىلع ةردـقلا دـقفي مهنم ريثكلاـف ،مهريغ نم رثكأ لـكــشب
 ىلع ضعبلا دـمتعيو ،ةدودـحم هـتكرح حبــصت وأ ،ةـكرحلا
 تالکـشم نم مهـضعب يناعي امك ،مgاجايتحا ةيبلتل نيرخآلا

 الو ،دمألا ةليوط ةيبط ةياعر بلطتت ةيـسفنو ةيلقعو ةيدـسج
 تالكـشم دوجو دنع ةـصاخ نـسلا رابك ةدعاـسم نم دب
 بـلط يف نوددرتي اـم اـبلاـغ م§أ كـلذو ،مهيدـل ةـيــسفن
 .ةدعاسملا

 رابك ةدناـسمل راقو ةيدوعـسلا ةيعمجلا تعد دقو

 ال ،انوروك" ةحئاج نم نـسلا رابك ةيامح ةرورـض ىلإ نـسلا
 ،ةـيوق ةـعاـنمب نوعتمتي الو ةـنمزم ضارمأ مهيدـل نيذـلا اـميــس
 ،مgرايز دنع ةيـسفنلا ةمالـسلا ةاعارم ةيمهأ ةيعمجلا تدكأو

 نم مهل ةـياـمح ،مهل ضرملا نع ةـئيــسلا راـبخألا لـقن مدـعو

 ريذاـحملا ةـيمهأـب مهريكذـتو ،قلقلاو فوخلاو علهلا تالاـح
 هعم لماعتلل ةحـصلا ةرازوو ةموكحلا اهمدقت يتلا ةيحـصلا

 .)2020 ،يعيبسلا

 ةيـسفنلا رارـضألل ةـضرع رثكأ نـسلا رابك نأ امبو
 ءاـنتعالاو ةـياـعرلا ةداـيز نم دـب الف ،اـنوروك ءاـبو ةرتف لالخ
µنم وأ ،ًاـيفتاـه يفطاـعلاو يلمعلا معدـلا ميدـقتب كـلذو ،م 

 ةطيـسب قئاقح ميدقتو ،يعامتجالا لـصاوتلا تاكبـش لالخ
 رطخ نم دحلا ةيفيك نع ةحـضاو تامولعمو يرجي امع مهل
 ميدقت نم اـضيأ دب الو ،نـسلا رابك اهمهفي تارابعب ىودعلا
 نأ اـمك ،ةـميلحو ةرــصتخمو ةـحــضاو ةـقيرطب تاـميلعتلا

 وأ ،ةداتعملا ةينيتورلا ةطشنألا ةسرامم ىلع نسلا رابك عيجـشت
 وأ ةمظتنملا نيرامتلا كلذ يف امب ،ةديدج ةطـشنأ ثادحتـسا
 زيكرتلاو ءانغلا وأ مـسرلا وأ ةيلرتملا لامعألاب مايقلاو فيظنتلا
 ،بابحألاو لهألا عم ماظتناب لـصاوتلاو ةعتمملا تاياوهلا ىلع

 قلقلل وعدـي اـم لـكو راـبخألا ةـعباـتم يف طارفإلا نع دـعبلاو
 ،ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم( ةيـسفنلا مهتلاح نيـسحت ىلع دعاـسي

 .)ب 2020

 يـسفنلا كولـسلا ىلع يلرتملا رجحلاو ةيـسفنلا ةحـصلا رثأ *

 يصخشلا

 ىلع هـتاددـهمو هـتاريثأـت يلرتملا رجحلل نأ اـمك
 يـسفنلا كولـسلا ىلع ًاـساكعناو ًارثأ هل نإف ؛ةيـسفنلا ةحـصلا

 يقطنم لـسلـستو ،يعيبط ءيـش اذهو ،سانلل يـصخـشلا
 هذهو ،ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع راثآ ىلإ يدؤي رجحلاف ،رمألل
 رهظتو يـصخـشلا يـسفنلا كولـسلا ىلع سكعنت اهرودب



 
 COVID-19 دجتسملا انوروك سوريف رثإ ىلرتملا رجحلاب ةطبترملا ةيسفنلا ةحصلا تاددهم 112

` 

 نع ثدـحتن نأ ةـيادـبلا يف اـنيلع ناـك اـنه نمو ،هـيلع اـهراـثآ
 نع ةئـشانلا ةيعامتجالاو ةيـسفنلا طوغـضلل ةرـسفملا تايرظنلا

 يــسفنلا كولــسلا ىلع يلرتملا رجحلا راـثآو ،يلرتملا رجحلا
 .يصخشلا

 ةيعامتجالاو ةيـسفنلا طوغـضلل ةرـسفملا تايرظنلا -١

 يلرتملا رجحلا نع ةئشانلا

 كسامتلاب روعشلا ةيرظن -أ 

 وحن رثكأ هجتت سفنلا ءاملعل ةديدج ةكرح ترهظ

 ناـسنإلل ةيحـصلا ةلاحلا ىلع ةيـسفنلا لماوعلا ريثأت ةـسارد
 ظفاحتو ناـسنإلا ةحـص روطت يتلا تاريغتملا فاـشتكا ةلواحمو
 يف ثـحبي يذـلا كــساـمتلا رعاــشم موهفم رهظف ،اـهيلع

 :اهنم ةدع تالؤاـست نع ةباجإلل ةحـصلاب ةطبترملا اياـضقلا
 نم دـيدـعلا دوجو نم مغرلا ىلع ءاـحــصأ ساـنلا لـظي اذاـمل
 صاخـشألا ضعب عيطتـسي فيك ؟ةحـصلل ةددهملا لماوعلا
 نوباـصي ال نيذلا صاخـشألا صئاـصخ ام ؟ضرملا نم يفاعتلا

 ةيـساق ةيـسفن طوغـضل مهـضرعت نم مغرلا ىلع ضارمألاب
 لامعألا قلطنم تلكـش اهريغو اياـضقلا هذه ؟ةديدـشو
 ىلعو ،Antonovsky سفنلا ملاـعلا ةـيقيبطتلاو ةـيرظنلا
 رقفلاو بورحلاـك ةـيجراـخلا فورظلاو لـماوعلا نأ نم مغرلا

 ناسنإلا ةحص ضرعت كلذ هباش امو ةيعامتجالا تالكشملاو
 ،اذإ ،ةـيحــصلا ةـلاـحلا يف دارفألا نيب اـقورف دـجن اـننإـف ،رطخلل
 نيب حـضتت تاقورفلاو ةµاـشتم ةطغاـضلا ةيجراخلا فورظلا
 وأ ةـيلخادـلا هدراومل درفلا لالغتــسا ةدوج ىدـم يف دارفألا

 ،ةدـح( هـتحــص ىلع ظاـفحلا لـجأ نم ةـمواـقملا لـماوع
2018(. 

 اـهارـجأ يتـلا تاــساردـلا لالـخ نـمو

Antonovsky نم تاـجرد اوققح صاـخــشأ ىلع 
 غاـص ،تامزألاو طوغـضلل ضرعتلا دعب ةيـسفنلا ةحـصلا
 دراوملا كلت دحأ هرابتعاب كـسامتلاب روعـشلا لوح هتيرظن

 رعاـشم موهفمو ،ناـسنإلا ةحـص ىلع ظفاحت يتلا ةيـسفنلا
 ةردق انل فـصي Antonovsky هركذ امك كـسامتلا
 اهتهجاوم مث نمو ،ةايحلا تاطوغـض باعيتـسا ىلع درفلا
 ظافحلا ىلإ يدؤي ام ؛ةيـسفنلا دراوملا لالخ نم ةلعاف ةروـصب

 فرـع دـقو .)2018 ،ةدـح( ةـحــصلا ىـلـع
Antonovsky نع ةرابع" ا§أ ىلع كـسامتلا رعاـشم 

 روعشلا درفلا هيف كلتمي يذلا رادقملا نع ربعي ةايحلا وحن هجوت
 ؤبنتلا ىلع ةردقلاب هسفن تقولا يف يمانيدلاو مئادلاو رمتسملا

 اريبك الاـمتحا كاـنه نأـبو ،ةـيجراـخلاو ةـيلخادـلا هـتاردـق ملاـعب
 "ناـسنإلا هعقوتي يذلا بـسانملا لكـشلاب صرفلا روطتت نأب
 .)181 .ص ،2018 ،ةدح(

 يعامتجالا لعافتلا ةيرظن -ب

 ًاراـشتنا ميهافملا رثكأ نم يعامتجالا لعافتلا دعي

 يف ساـسألا وهو ،ءاوـسلا ىلع سفنلا ملعو عامتجالا ملع يف
 ةيفيك ةـسارد لوانتي يذلا يعامتجالا سفنلا ملع ةـسارد
 ميق نم لـعاـفتلا اذـه نع جتني اـمو ،ةـئيبلا يف درفلا لـعاـفت
 تايرظن نم ديدعلا مايق يف ساسألا وهو ،تاهاجتاو تاداعو
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 يــسفنلا جالعلا تاـيرظنو ملعتلا تاـيرظنو ةـيــصخــشلا
 .)2011 ،يزوزع(

 يتلا تاراـهملا مهأ دـحأ يعاـمتجالا لـعاـفتلا دـعيو

 يمتني يذـلا عمتجملا دارفأ عم شياـعتلل اـ§اـقتإ نم درفلل دـبال
 ،تاباجتــسالاو تارثؤملا نم عون ماع لكــشب وهو ،هـيلإ
 رثؤي لب ،بـسحف دارفألا ىلع رثؤي ال يعامتجالا لعافتلاو

 ىلإ كـلذ يدؤيف ،مهــسفنأ جماربلاـب نيمئاـقلا ىلع كـلذـك
 تاباجتـسالل ًاعبت مهكولـس نيـسحت عم مهلمع ةقيرط ليدعت
 يعاـمتجالا لـعاـفتلا فرع دـقو ،دارفألا اـهل بـيجتــسي يتلا
 :هـنأـب )1970 ،ياواـتأ( فيرعت اـهزربأ نم ةدـع قرطب

 يف صاخـشألا نيب ثدحت ةقالع يأ ىلع قلطي يذلا مـسالا"
 اـهراـبتعاـب ضعبب اـهــضعب تاـعومجملا نيب وأ ،تاـعومجم
 لـمعلا ةوق" :هـنأـب "كـنبوأ" هـفرع اـمنيب ،"ةـيعاـمتجا تادـحو
 هفرعو ،"اهيف نومهــسي نيذلا اهاري امك ةيلخادلا يعامجلا

 وأ ناـصخـش عـضوي امدنع ثدحي ام" هنأب "نـسلوو بلوک"
 يف رييغت ثدـحيو ،اـمهنيب اـميف لاــصتا ىلع ناـتعاـمج
 دئاز ىنعم ةفاـضإ نـسلوو فيرعت ىلع ظحلنو ،"امهكولـس
 ىلع هرظن ةهجو نم رـصتقي ال وهف ،ةقباـسلا تافيرعتلا نع

 اـهنكلو ،تاـعومجملاو صاـخــشألا نيب ثدـحت يتلا ةـقالعلا
 هذه ببـسب كولـسلا يف ثدحي يذلا رييغتلا وأ ريثأتلل اهادعتت
 .)2017 ،ينيوغل( ةقالعلا

 ةيسفنلا ضارمألاو ةلزعلا -٢

 قوعي اـم لـك هـنأـب اـمومع يــسفنلا ضرملا فرعي

 عمو سفنلا عم ميلــسلا لــصاوتلا نعو ةـيلعاـفلا نع درفلا

 روعشلا نع جتني يجولوكيس طمن وهو ،يلك لكشب عمتجملا
 تاراهملل يعيبطلا ومنلا نم اءزج دعي الو ،زجعلا وأ قيضلاب

 هنأب اـضيأ يـسفنلا ضرملا فيرعت نكميو ،ةفاقثلا وأ ةيلقعلا
 ضارعأ ةروـص يف ودبي ،ةيـصخـشلا يف يفيظو بارطـضا
 سواـسولاو ،بائتكالاو ،قلقلا اهنم ىتـش ةيمـسجو ةيـسفن
 .)2015 ،ضوع( اهريغو

 قباـس نودو ،انوروك ةمزأل يلاحلا عـضولا يفو

 عيمج ىف سانلا نم نييالملا دجو عيباـسا نوـضغ يفو ،راذنإ
 اـملاـط ىتلا مgاـيح طاـمنأ تـلدـبت دـقو مهــسفنأ ملاـعلا ءاـحنأ
 اههـسفن سانلا نم هريبك ةعومجم تعـضو دقف ،اهيلع اوداتعا

 يــشفت ءاوتحال ةـلواـحم ىف ًاـهرك وأ ًاـعوط ىلرتم رجح يف
 يــسيبح اوحبــصأو ،COVID-19 اـنوروك سوريف
 رمأ اذـهو ،لرتملا نم هـنوهنيو مهلمع نوؤدـبي ،ناردـجلا
 لمعلاو ةكرحلا ىلع اوداتعا نيذلا كئلوأ ىلع ةـصاخ بعـص

 .لقنتلاو

 رجحلا نأ ةيـسفنلا ةحـصلا يف نويئاـصخألا ىريو
 ملاعلا لوح صخـش رايلم نم رثكأ ىلع ضورفملا يحـصلا
 ًاعوضوم الو ًالهس ًارمأ سيل ،انوروك سوريف ةحئاج ببسب

 تايرحلا ديقي قوبسم ريغو يئانثتسا ءارجإ هنإ ذإ ؛هب ناهتسي
 نم ديدعلل ةيـسفن تالكـشمب ببـستي عـضولا اذهو ،ةيدرفلا
 لكـشب يطاعتلا يف نولـشفي نيذلل ةبـسنلاب ةـصاخ ،صاخـشألا

 عـضولا لظ يفو ،ةئبوألا يـس يب يب( فرظلا اذه عم يباجيإ
 نم نويــسفنلا ءاـبطألا قلقي ،ريثكلا هـفلأـي مل يذـلا دـيدـجلا
 تالكــشملا نع ةجتانلا ةيــسفنلا ضارمألا نم ةريبك ةجوم
 سوريف ةحئاج ببــسب يلرتملا رجحلا اهببــس يتلا ةمكارتملا
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 اهتحفاكمل ةيفاك تامولعم ا§أـشب رفاوتت ال ةديدج اـضارمأ
 ،اريخأ يرجأ عالطتـسا بـسحبو ،دجتـسملا انوروك ةياقولاو

 ىلإ جاـتحت يتلا ئراوطلا تالاـح عاـفترا نع ءاـبطأ فــشك
 ةـسيئر نريب يدنيو ةروـسيفوربلا تلاقو ،يـسفنلا معدلا
 دهــشن انإ" ايناطيرب لب يف نييــسفنلا ءابطألل ةيكلملا ةيلكلا
 ةـحــصلا ىلع COVID-19 ضرمل رمدـملا ريثأـتلا لـعفلاـب

 ,Roxby( "مزأـتلا نم ساـنلا نم دـيزملا ةاـناـعم عم ،ةـيلقعلا

2020(. 

 يف تـيرجأ يتلا تاــساردـلا ىدـحإ ترهظأ دـقو
 ضارعأ نم نوناعي ناكسلا نم %33 ايبويثإ يف ةرهمأ ةيالو

 لبق ناك ام فاعـضأ ةثالث لداعي ام وهو ،بائتكالاب ةطبترم
 راـشتنا لدعم نأ ىرخأ تاـسارد ترهظأو ،ءابولا يـشفت
 يف %60 ةبـسنب ناك ةمزألا مـضخ يف يلقعلا بارطـضالا
 عالطتــسا رهظأ اـمك ،ةدـحتملا تاـيالولا يف %45و ناريإ

 ءاحنأ عيمج نم ةيــسفن ةحــص بيبط 1300 ىلع يرجأ
 يتلا تالاـحلا يف عاـفترا مهيدـل مهنم %43 نأ اـيناـطيرب
 .)2020 ،ةيلودلا ولراک تنوم( ةلجاع ةدعاسم بلطتت

 رجحلا يف مهدوجو ءانثأ هنأ ءابآلا دافأ ،اينابـسإو ايلاطيإ يفو

 لافطألا نم %77دجو ،انوروك ءابو يـشفت لالخ يلرتملا
 ،بارطـضالاو قلقلاب %39 بيـصأ اميف ،زيكرتلا يف ةبوعـص
 %31 يناعي امنيب ،ةيبـصعلا نم نوناعي مهنم %38 نأ امك

 ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم زاجيإ بـسحب ،ةدحولا رعاـشم نم
 .)UKRI, 2020( .ةدحتملا ممألاو

 اناـضرم نم ديدعلا يناعي" :نييـسفنلا ءابطألا دحأ لاقو     
 جتان بارطـضال ةرـشابم ةجيتن كلذو ؛ةيـسفن تابارطـضا نم

 ةـلزعلا لاـثملا لـيبــس ىلع ،دـجتــسملا اـنوروك سوريف نع
 ,Roxby( "ةـيودألا داـفنو ،رتوتلا ةداـيزو ،ةـيعاـمتجالا

2020(. 

 :اهريثأتو تامولعملا ةحص يف كشلا ةدايزو فوخلا -٣

 سـفـنـلا مـلـع ءاـمـلـعو عاـمـتـجالا ءاـمـلـع ظـحال
 كاـنـه نأ -Social phsycology- يـعاـمـتـجالا

 ،ةـئبوألا تاـقوأـب ةـطبترم ةـيعاـمج ةـيــسفنو ةـيكولــس ًاـطاـمنأ
 ةـسارد ىلإ عفد ام ؛ةينابـسإلا ازنولفنإلا ءابو وأ ،نوعاطلاك
 ،ةئبوألا راـشتنا تاقوأ لالخ تاعمتجملا تاباجتـسا طامنأ
 ةـئـبوألا ةـيـجوـلوـكـيــس موـهـفـم راـطإلا اذـه يف رـهـظو

)Epidemic phsycology( كولـس سردي يذلا 
  .ةئبوألا يشفت عم تاعمتجملا

 يعامجلا فوخلا نم تاجوم تاعمتجملا دهـشتو

 ةطبترملا تاريــسفتلا يف ةروث ثدحت امك ،ةئبوألا ريثأت تحت
 نم مخز يف ببـستت ،ءابولا ةرتف ةيعامجلا ةاناعملا بابـسأب
 ةهجاومل ةـسئابلا تالواحملاو تايجيتارتـسإلاو تايكولـسلا
 رفاوتت ال ةديدج ًاـضارمأ اهتعيبطب دعت نأو ةـصاخ ،ءابولا

 ال ىلاتلابو ،اهنم ةياقولاو اهتحفاكمل ةيفاك تامولعملا ا§أـشب
  .)2020 ،ىوانفحلا( اهل جالع دجوي

 راطخأ طقف هجاوي ال ةئبوألا راـشتنا ءانثأ ءرملا نإ
 تالاـمتحاـب ةـطبترملا )Uncertainty( نيقيلا مادـعنا

 طبتري لقثأ ًائبع ًاـضيأ هجاوي لب ؛همدع نم ضرملاب هتباـصإ
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 وهو ،)The Unknown( لوهجملا نم ةـلماـك ةـلاـحب
 نوكت دق يتلا قلقلاو فوخلا رعاشم دعاصت يف ببستي يذلا

  طبتري ال ءاـبولا نإـف كـلذـلو ،درفلا ةاـيح ىلع ةروطخ رثكأ
 وأ ةـجردـب هـلك عمتجملا لـمــشي هـنإ لـب ،طقف نيباــصملاـب
 مدعو ،ءابولا راـشتنا ةعرـسب طبترملا يـسفنلا هريثأتب ،ىرخأب
 فقـس دوجو مدع عم ،يهتني فيكو ىتم عقوت ىلع ةردقلا

 مل ءابولا ةثادح نأ كلذو ،جلاعم ءاود روهظب نيقي وأ حـضاو
 ثب ا§أــش نم يتلا تامولعملا ةيعونو مك دوجوب حمــست
 ةـعرــسو ءاـبولا نع ةرفاوتملا تاـمولعملا نإ لـب ،ةـنينأـمطلا
 ،يواـنفحلا( تاـعمتجملا نيب رثكأ فواـخملا ززعت ،هراــشتنا

2020(. 

 فوخلاو قلقلا ةرطيـس عمو ،ةنهارلا فورظلا يفو
 ريـشي ،COVID-19 انوروك سوريف ببـسب سانلا ىلع
 لـباـقملا ىفو ،هـتروطخو ءاـبولا ةدــش ىلإ اـنلوح نم ضعبلا

 هذـه لـثم يفو ،هـنم فيفختلاو قلقلا ةـهجاوم نورخآ لواـحي
 أجلن ،تامولعملا براـضتو ددرتلاو نيقيلا مدع عمو تالاحلا
 نيرخآلا تاـفرــصت ةـظحالم ىلإ يروعــش ال لـكــشب
 ةظحالم متتو ،نحن هلعفنو بـسانملا ررقن يكل ،مهروعـشو

 لـصاوتلا لئاـسوو مالعإلا لئاـسو قيرط نع ابلاغ ،نيرخآلا
 ساـنلا لاـعفأ دودر نع راـبخألاـب اـنقرغت يهف ،يعاـمتجالا
 رابخألا تارـشن يف ىرن نيحف ،ءابولا اذه هاجت مgافرـصتو

 ،ةغرافلا رجاتملا فوفر روـص يعامتجالا لـصاوتلا لئاـسوو
 فرعن ،ةينالقع ريغ ةقيرطب قوـستلا تابرع نوؤلمي ًاـسانأو
 ًاروف انباـتنيف ،مgافرــصت يه فيكو ،نورخآلا ركفي فيك
 هـسفن ءيـشلاب موقن نأ انيلع نأو ،قلقلاو فوخلاب روعـشلا

 هرــشنت اـمو ،ةـغراـفلا فوفرلا دـهاــشم .هـب نوموقي يذـلا
 سوريف فـصو يف ةمدختـسملا تاملكلاو ،مالعإلا لئاـسو

 ىلإ ةفاــضإلاب ،اهريغو ةتيمملا ةحئاجلاو كاتفلا :لثم انوروك
 ،ةعاـس لك فيخم لكـشب ديازتت يتلا نيباـصملا دادعأ رـشن
 رعذـلاو فوخلا تالاـح ززعتو اـنريكفت ىلع ذوحتــست
 لكشب انيلع تالاعفنالا رطيست ،تالاحلا هذه يفو ،يعامجلا

 لـكــشب ريكفتلا نع اـندـعبتو ،اـنتارارقبو اـنب مكحتتف ريبك
 ،يعوـضوملا ليلحتلا ىلع ةردقلا رـسخنف ،يقطنم ينالقع
 ةعرـسب دارفألا نيب رـشتنيو ،ءابو يأك ًايدعم فوخلا حبـصيو
 يتلا ةكرتـشملا ةيبلـسلا رعاـشملا نم ةلتك ىلإ لوحتيو ةريبك

 .)2020 ،نيمأ( تاعامجلا نيب رشتنت

 )ةيهشلا نادقف وأ ةنمسلاو هرشلا( لكألا تابارطضا -٤

 نيب اـهلوادـت مت تاـكن ةريخألا ةـنوآلا يف ترهظ
 هــضرف يذـلا يلرتملا رجحلا ةـجيتن م§ازوأ ةداـيز نع ساـنلا
 دـق نكلو ،COVID-19 دـجتــسملا اـنوروك سوريف

 ملقأتلا بيلاـسأ لوح نيريثكلا فواخم تاكنلا هذه سكعت
 ،نـيراو ينـتروـک ترـكذ دـقو ،يلرتـملا رـجـحلاو ةـلزـعـلا عـم
 ريثكلا كانه نأ ،ةيكيرمألا ساغيف سال ةيالوب ةيسفن ةيئاصخأ
 تاقوأ ةيـسفنلا طوغـضلل ضرعتلا نأ تتبثأ يتلا ثاحبألا نم

 دـجي كـلذـلو ،ماـعطلا لواـنت طاـمنأ يف اريغت بـبــسي تاـمزألا
 ،ضورفملا يلرتملا رجحلا فورظ يف نآلا ساـنلا نم ريثكلا
 عفاود ةمث كانهو ،ماعطلا لوانت يف ةبغرلا ةمواقم يف ةبوعـص
 ملاـعلا بالقنا دـنع ماـعطلا نع ثـحبلا ىلإ اـنب يدؤت ةـيــسفن

 ةمعطألا يهتـشي هنأ ناـسنإلا ظحالي دقف ،بقع ىلع ًاـسأر
 هـضرعت لاح ةيلاعلا ةيرارحلا تارعـسلاو تايركـسلاب ةينغلا



 
 COVID-19 دجتسملا انوروك سوريف رثإ ىلرتملا رجحلاب ةطبترملا ةيسفنلا ةحصلا تاددهم 116

` 

 مـسجلا دمت ةمعطألا هذه نأل كلذو ؛ةيـسفنلا طوغـضلل
 نأ ىلإ كلذ عجريو ،ةريــصق ةرتفل ةيروف ةروــصب ةقاطلاب

 ةـيهــشلا ةداـيزب طبترملا لوزيتروكلا نومره زرفي مــسجلا
 نيمابودلا زارفإ تايركـسلا زفحتو ،ةيـسفنلا طوغـضلل ةباجتـسا
 لوقتو ،ةداعــسلاب ةطبترملا ةيبــصعلا لقاونلا دحأ وه يذلا
 يف ةـعتملا زكرم زفحي ةـهارــشو مهنب لـكألا نإ :"نيراو"

 كباتنت يتلا ةيبلـسلا رعاـشملا نع ًايـسفن كب ىأنيو ،غامدلا
 .)Roux, 2020( ةظحللا هذه

 سـفـنـلا مـلـعـل ةـيـكـيرـمألا ةـيـعـمـجلا ترـجأ دـقو
 اوطرفأ م§إ :هيف نيكراـشملا نم %38 لاق يأرلل اعالطتـسا

 رهـشلا لالخ ةيحـص ريغ ةمعطأ اولوانت وأ ،ماعطلا لوانت يف
 ةيـسفنلا طوغـضلل مهـضرعت دعب 2020 ،سرام قباـسلا
)Roux, 2020(. 

 يتلا ةيـسفنلا ضارمألا نم لكألا تابارطـضا دعتو

 ةددهملاو اهل ةبحاـصملا ضارمألا نم ةيلاع تالدعم اهنع مجنت
 ةيـسفن ةيبط بابـسأل دوعتو ،انايحأ ةافولا تالاحو ةايحلل
)AED, 2016(. 

 تالدعم مهيدل لكألا تابارطـضا نوناعي نيذلا نإ

 بائتكالاو قلقلا كلذ يف امب ،ةيـسفنلا تابارطـضالا نم ةيلاع
 ،تاذلا ءاذيإ تايكولـسو يرهقلا ساوـسولا بارطـضاو
 نم كـلذ ريغ وأ باـئتكا ضارعأ دوجو ىــضرملا ركذـيو

 ىـضرملا تايفو تالدعم نأ ىلإ ةفاـضإلاب ،ةيـسفنلا ضارمألا
 يأ نم ىلعألا يه لـكألا تاـبارطــضا نم نوناـعي نيذـلا
 .)AED, 2016( رخآ يسفن بارطضا

 وأ ديدـشلا نزحلاو ،رتوتلاو قلقلاو بائتكالا دعيو
 دحأ ثودح ىلإ يدؤت دق يتلا بابسألا نم ،ديدشلا فوخلا

 .)2019 ،راجن( لكألا تابارطضا

 نيرخألا عم لماعتلا يف ةيناودعلا -٥

  دـجتــسملا اـنوروك سوريف ةـمزأ تــضرف

COVID-19كـلت ،ساـنلا عيمج ىلع دويقلا نم دـيدـعلا 
 ،تاـملــسملا نم ربتعت رومأـب ماـيقلا نم تـعنم يتلا دويقلا
 ماـيقلاو ،تـقو يأ يفو قلق يأ نود لرتملا نم جورخلاـك

 نم ةـبيرلاـب روعــش وأ رذـح نود ةـيعاـمتجالا تاـطاــشنلاـب
 تحبـصأ امدنعو ،ضرملاب هتباـصإ لامتحال لباقملا صخـشلا
 طغـضلاو زجعلاب ديدعلا رعـش ،تاعونمم تاملـسملا هذه
 ام وهو ،هقوقح دحأب مايقلا ىلع ةردقلا مدع ةجيتن يـسفنلا

 عمجأ دقو ،نيرخآلا عم ةيناودعب ضعبلا فرصت ىلإ يدؤي دق
 لوصحلا نع ازجاع هسفن دجي امدنع ناسنإلا نأ ىلع ءابطألا
 دبع( فينع كولسو ةيناودعب فرصتي دق هنإف ،هديري ام ىلع

 .)2012 ،نانملا

 قفاوتلا قيقحت لـجأ نم هـتاـيح يف ءرملا ىعــسيو
 لخت يتلا تالكـشملا نم ديدعلا هجاويو ،يعامتجالاو يـسفنلا
 ىعـسيف ،بارطـضالاو رتوتلا نم ةلاح يف هلعجتو هنزاوت نم

 نإو ،ةءانب ةقيرطب هنزاوت ةداعتـساو تالكـشملا هذه لح ىلإ
 ىلإ أجليو ،طابحإلاو رتوتلا نم ةلاح يف حبـصي ،عطتـسي مل
 .ناودعلا اهنم ،هتالكشم لح يف ةئطاخ ةيبلس قرط
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 يلرتملا رجحلا نع ةجتانلا ةيسفنلا راثألل يدرفلا جالعلا *

 رجحلاب ةطبترملا ةيسفنلا تاددهملاو راثآلا انيلع متحت
 اـميــس ال ،ةـنكمملا قرطلا عيمجب اـهجالع ىلع لـمعلا يلرتملا
 ةريثك اـنظحال اـمك اـgاــساـكعناو اـهرهاـظمو اـهراـثآ نأو

 نم أدـبي جالعلا نإ :لوقلا اـنب يرحو ،ةريطخو ةـبعــشتمو
 نم صلختلا ةدارإ يف ساــسألا وهو روحملا وهف ،هتاذ درفلا
 نل هـبواـجتو ناــسنإلا نواـعت نودـبو ،ةـيــسفن تاددـهم يأ
 بـيلاــسألا مهأ نمو ،ريبك ريثأـت ةـيجراـخلا دوهجلل نوكي

 رجحلا نع ةـجتاـنلا ةـيــسفنلا راـثآلل يدرفلا جالعلل قرطلاو
 -:يلي ام يلرتملا

 ةمزألا عم لماعتلل ةيسفنلا ةئيهتلا -١

 رابخألل لئاهلا قفدتلاو ،لرتملا يف مويلا لماك ءاـضق
 ،COVID-19 دجتـسملا انوروك سوريف نع تاعئاـشلاو

 ،نيرخآلا ةباـصإو ضرملاب ةباـصإلا نم رمتـسملا فوخلاو
 نم ديدعلا عـضو كلذ لك ،بقع ىلع ًاـسأر ملاعلا بالقناو
 ىلع ظوحلم لكـشب رثأ ،ئجافمو ريبك طغـض تحت سانلا
 فورظلا هذهل مالـستـسالا حبـصأو ،ةيـسفنلا مهتحـص

 رثؤيو ،ناـسنإلا بيـصي نأ نكمي ام رطخأ نم فواخملاو
 ةفرعم نم دب ال ناك اذل ،ةيـسفنلا هتحـص ىلع رـشابم لكـشب
 نم سفنلا ةـياـمحو فرظلا اذـهل يــسفنلا دادـعتــسالا ةـيفيك
 .انوروك ءابو نع مجانلا طغضلاو علهلل مالستسالا

 هاـجت لوألا عاـفدـلا طخ ةـيــسفنلا ةـعاـنملا ربتعتو

 ىلإ سوريفلاف ،COVID-19 دجتــسملا انوروك سوريف
 ةـعاـنملا وه دـيحولا هـجالعو ،زهاـج جالع هـل دـجوي ال نآلا

 حـضاو لكـشب ةيدـسجلا ةعانملا طبترتو ،ةميلـسلا ةيدـسجلا
 تحبـصأ ةيـسفنلا ةعانملا تلق نإف ،ةيـسفنلا ةعانملاب حيرـصو

 يلاتلابو ،اـضيأ فعـضتو لقت نأل ةـضرع ةيدـسجلا ةعانملا
 تمت نإو ،ضرملاب ةباـصإلل ةـضرع رثكأ ناـسنإلا حبـصي
  .)2020 ،نوراه( لقأ ءافشلا ةبسن حبصت ةباصإلا

 سوريفلا راـشتنا نم هلوح لـصحي امل درفلا ىعو نإ

 لـكل لدـتعملا مهفلاو ،فورظو تاريغت نم ملاـعلا هـب رمي اـمو
 نكمتلا فدµ ةقوثوملا تامولعملا ىلع لوـصحلاو تاروطتلا
 رومألا مهأ نم ،ضرملا نم ةـياـمحلل ةـيلمع تاوطخ ذاـختا نم
 ،)ب2020 ،ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم( ةيـسفنلا انتعانم ةيامحل

 ىلع درفلا دـعاــسي دـق يلرتملا رجحلا ناـكم ةـئيg نأ اـمك
 ءاذـغلا ريفوتب رجحلا ناـكم ةـئيg نوكتو .ناـمألاـب روعــشلا
 ةيوg نكامأ رفوتو ،ةلماكلا هتفاظن ىلع صرحلاو ،هـيف يفاـكلا
 لـصاوتلل تنرتنإلا رفاوت نم دكأتلاو ،سمـشلا ةعـشأ لوخدو

 ثادـحأ نم يرجي اـم عم لاــصتا ىلع ءاـقبلاو عيمجلا عم
 .)2020 ،ةزمح(

 ءاـعدـلاو ةداـبعلا تارتف ةداـيزو تاـعاـطلا ىلع صرحلا -٢

 یلاعت هللا

 هتجاحو ،ةيساسألا ناسنإلا تاجاح نم نيدلا دعي
 ميقلا نبا لاـق اـمك ءاذـغلاو جالعلل هـتجاـح نم مظعأ هـيلإ
 هـل ةـجاـحلا باـبــسأ اـمأو .)2012 ،ميحــسلا( هللا هـمحر

 مهنكلو ،اـهلوح نيثحاـبلا تاـباـجإ تـعونتو ،ةريثكو ةـعونتمف
 نرقلل "سورال" مجعم لوقي .تاـجاـحلا هذـه ىلع نوعمجم
 سانجألا لك نيب ةكرتــشم ةينيدلا ةزيرغلا نإ« :نيرــشعلا
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 .... ةيناويحلا ةايحلا ىلإ اµرقأو ،ةيجمه اهدـشأ ىتح ،ةيرـشبلا
 ىدـحإ وه ةـعيبطلا قوف اـمبو يهلإلا ىنعملاـب ماـمتهالا نإو

 .)2012 ،ميحسلا( ةيناسنإلل ةدلاخلا ةيملاعلا تاعرتلا

 وه ،نيدلا ىلإ ناـسنإلا ةجاح بابـسأ زربأ نمو
 اذإ هيلع دمتعي نيتم دنسو ،هيلإ يوأي ديدش نكر ىلإ هتجاح
 ،فاخي ام وأ هركي ام هب عقو وأ ،بئاـصملا هتحاـسب تلح

 ،فعــضلا دـنع ةوقلا هـحنمت ،ةـينيدـلا ةدـيقعلا رود يتأـي اـنهف
 دنع ربـصلاو ،فوخلا ةظحل ءاجرلاو ،سأيلا ةعاـس لمألاو
 ضوعلاـبو ،هـلدـعو هـتمحربو ىلاـعت هللااـب ناـميإلا نإ ،رــضلا
 ،ةيحورلا ةوقلاو ةيسفنلا ةحصلا ناسنإلا بà ، هدنع ءازجلاو

 ففخيو ،قرـشم راظنمب ةايحلل رظنيو ،هحور لؤافتلا رمغيف
 ،)2012 ،ميحـسلا( ةريـصقلا ةينافلا هتايح يف دباكي ام هنع
 ،ناـيحألا نم ريثك يف ةـحار وه ىمظع ةوق ىلإ ءوجللاو
 بائتكالا عم ةـصاخ ،نزحلا تالاح عيمج يف حجنت ةالـصلاو

)Goleman, 2020(. 

 ىلإ يدؤي ناميإلا ةدايز نأ تتبثأ تاـسارد كانهو
 ،ناـمدإلاو راـحتنالاو قلقلاو رتوتلاو باـئتكالا ضاـفخنا
 ،يحيتفلا( طغـضلاو ةيومدلا ةئبوألا ضارمأ ةبـسن ضفخو

2017(. 

 ءانبألاو ةجوزلا عم ةيباجيإلا ةقالعلا زيزعت -٣

 عم ًافعاـضم ةرـسألا دارفأ نيب لـصاوتلا حبـصأ
 ةحـصلا ىلع دئاوف هل نوكي نأ نكمي ام وهو ،يلرتملا رجحلا
 نأ كلذو ،ةحيحـصلا ةقيرطلاب هلالغتـسا مت اذإ طقف ةيـسفنلا

 ،شعتنت دق ةلئاعلا عم لرتملا يف ءاقبلا لظ يف ةيـسفنلا ةحـصلا

 لــصاوتلاو دوقفملا ءفدـلا ءاـيحإ ةداـعإ بـبــسب كـلذو
 .بوغرملا

 نكامأ مث نمو ،تويبلا لخاد تاحاـسملا فلتختو

 سانلا نم ريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو ،هيف ةحاتملا ةيـصوـصخلا
 ،هراظتنا لاط يذلا براقتلا اذه نع ديدـش سامحب ثدحتي
 راي§الا نم تاقالعلا ذاقنإل رـسلا نإف ،دوـشنملا ءفدلا كلذو

 عم براـقتلا ةـلداـعم قيقحت يف نمكي اـنوروك ءاـبو ةرتف لالخ
 كـلذـكو ،جاوزألا ىلعف ،ناـكمإلا ردـق دـعاـبتلا ىلع ةـظفاـحملا
 براقتلا اذه نم ةدافتـسالا عاطتـسملا ردق اولواحي نأ ءانبألا
 ،ريثكلا هدقتفي ناك يذلا براقتلا اذه ،ءابولا لعفب ضورفملا

 ةحاـسمو تقو صيـصخت مهيلع ،هـسفن تقولا يفو نكل
 ىلإ ةراـشإلا ردجتو ،ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع ًاظافح ةيـصوـصخلل
 ءاـسي ،انعمتجم يف ةطولغملا ميهافملا نم ربتعت ةيـصوـصخلا نأ
 ةـبارغ وأ ةـيلازعنالاو اـ§وربتعيف ،نيريثكلا لـبق نم اـهمهف

 نامض رمألا ةقيقح يف اهنكلو ،ةدحاو ةلمعل اهوجو راوطألا
  .)2020 ،يريخ( ةيسفنلا ةحصلل

 ةكراـشمو ةيعامتجالا ةطـشنألاو ينورتكلإلا لـصاوتلا -٤

 نيرخألا

-19 دـجتــسملا اـنوروك سوريف هــضرف اـم نإ
COVID لكــشب رثأ ،يعامتجا دعابتو يلرتم رجح نم 

 دـب ال ناـكو .ةـتواـفتم تاـجردـب ساـنلا نم دـيدـعلا ىلع ريبك

 ريغ ريغتلا اذـه ةأـطو نم ففخت ةـليدـب لـئاــسو داـجيإ نم
 لثمألا ةليـسولا يعامتجالا لـصاوتلا عقاوم تناكو .بوغرملا
 مايقلا نأ امك ،يبلـسلا يعامتجالا دعابتلا رثأ نم فيفختلل
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 يذلا ،نيفوردنإلا نومره زارفإ ىلإ يدؤي ةيندبلا تاطاـشنلاب
 ىلإ يدؤي يذلا مـسجلا يف نينوتوريـسلا ةبـسن نم ديزي هرودب

 ،نوراه( ةيدـسجلا ةقاطلا يلاتلابو ،ةيـسفنلا ةقاطلا نيـسحت
2020(. 

 نزاوتملاو ديجلا لكألا -٥

 اـنوروك سوريف هـببــس يذـلا يلرتملا رجحلا لـظ يف
 لئاسولا لثمأ نم وه ءاذغلا نإف ،COVID-19 دجتسملا
 نأ ةيذغتلل نكمي ذإ ؛رتوتلا فيفختو ةيجازملا ةلاحلا نيــسحتل

 دقو .ًاباجيإ وأ ًابلـس امإ ةيجازملا وأ ةيـسفنلا ةلاحلا ىلع رثؤت
 ةيذغألا ملع دنتـسيو ،رثألا كلذ تاـساردلا ضعب تدكأ
 تاريغتلا نأب" :لئاقلا موهفملا ىلإ ةيجازملا ةلاحلا يف رثؤي يذلا
 ةـيحاـن نمو ،غاـمدـلا يف تاريغت ثدـحت نأ نكمي ةـيئاذـغلا

 ىدل فلتخم كولـس ىلإ يدؤي اذه ،ةيجولويـسفو ةيئايميك
 .)2016 ،بط بيو( "دارفألا

 نم نـسحت دق يتلا ةيذغألا ضعب ىلع ةلثمألا نمو

 ،نوعطلسلا ،نيدرسلا ،راحملا يأ رحبلا هكاوف :ةيجازملا ةلاحلا
 تارـسكملا ،ةبذعلا هايملاو ،ةحلاملا هايملا يف شيعت يتلا كامسألا
 ،نوهدلا ةليلق رقبلا موحل لثم ،نوهدلا ةليلق موحللا ،روذبلاو
 ،ةـلماـكلا بوبحلا ،يمورلا كـيدـلاو ،دـلج نودـب جاـجدـلاو

 ،ينبلا زرألاو ،لـماـكلا حمقلا نم ةـنوكملا ةـنوركملا لـثم
 نابلألا تاجتنم ،تايلوقبلاو ايلوصافلا ،كلذ ريغو نافوشلاو
 .)2016 ،بط بيو( مسدلا ةليلق

 لمـشي يذلا يحـصلا ةايحلا طمن نإف ،ماع لكـشبو

 ةيعامتجا تاقالعو ،مونلا نم ةيفاك تاعاـس ىلع لوـصحلا

 عابتاو ،رتوتلاو داهجإلا ببـسي ام لك نع داعتباو ،ةلماكتم
 تابارطـضالا نم ةياقولا يف ريبك رود هل ،يحـص يئاذغ ماظن

 .)2015 ،يكلاملا( ةيسفنلا

  تايصوتلا *

 تايـصوتلا نم ةلمج مدقن ،ةـساردلا هذه ماتخ يف

 رجحلل ةيـسفنلا تاددهملا ةهجاومل ةدئافو ريثأت تاذ ا§أ ىرن
 -:اهنم ،يلرتملا

 مالعإلاو ةـحــصلا يترازو يف ةــصتخملا تاـهجلا ماـيق -١

 ةيمهأ صوـصخب يعولا رـشنب ةـصتخملا تائيهلاو تاهجلاو
 موهفمو ،ناـسنإلا ةايح ىلع اهريثأت ىدمو ةيـسفنلا ةحـصلا
  .هباستكا قرطو هريثأتو هتيمهأو يسفنلا يتاذلا يعولا

 رــصحل ةـقالعلا تاذ تاـهجلا نم لـمع قرف لـيكــشت -٢

 انوروك ةحئاج يف يلرتملا رجحلل ةيـسفنلا ةحـصلا تاددهم
 .اهتهجاومل تايلآ عضوو ،ةيلبقتسم ةµاشم فورظ يأو

 دقعب ةيـسفنلا ةحـصلاب ةينعملا تايعمجلاو تاهجلا مايق -٣

  .عمتجملا تائف عيمجل ةيسفنلا ةفاقثلا يف ةصصختم تارود

 ماهـسإو ةيـسفنلا ةحـصلا ىلع نيدلا رثأب ةيعوتلا ةدايز -٤
 .كلذ قيقحت يف ءاملعلاو ةينيدلا تاسسؤملا
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  عجارملا *

  ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

  ميركلا نآرقلا

 قوــستلا عله .)سرام 18 ،2020( ءاديغ ،ناریخ وبأ

 ءارــشلل اـنعفدـي يذـلا اـم :اـنوروك سوريفو
 رآ يت ةـينويزفلت ةاـنق ]ةـينويزفلت ةـلباـقم[ ؟نيزختلاو
 https://www.trtarabi.com يبرع يت

 فيكو هبابسأ ءالبلا .)ربمسيد 12 ،2002( .بيو مالسإ

 .دــبــعــلا نــع فـــشكــي
https://www.islamweb.net/ar/

fatwa/25874 

 عـلـهلاو اـنوروـك .)سراـم 31 ،2020( .مازـع ،نيـمأ

 .دــيدــجلا يبرــعــلا .يــعاــمــجلا
www.alaraby.co.uk 

 :انوروك سوريف .)ليربا 01 ،2020( .يبرع يـس يب يب
 /.يلرتـملا لزـعـلا طوـغــض عـم فـيـكـتـت فـيـك

interactivity-52123476 
https://www.bbc.com/arabic 

 .[SRA_KSA[ .@[ .ةـيعمتجملا ةـيلوؤــسملا ةـيعمج
(2020). Tweet [Twitter 

 يـسفنلا كـسامتلا رعاـشم .)2018( .يفـسوي ،ةدح

 .رئازجلا .ةـيملع ةـقرو .دـيدـج ينادـجو موهفمك
 wywony/https://rb.gy .ةنتاب ةعماج

 اـيجولوكيــس .)سراـم 17 ،2020( .ةـلاـه ،يواـنفحلا
 .ةمدقتملا تاـساردلاو ثاحبألل لبقتـسملا .ةئبوألا

Mainpage/Item/5379 
/https://futureuae.com/ar  

 .انوروك دعب نم ملاع .)سرام ،2020( .نوــسيم ،ةزمح
 ياـــــــــكــــــــــس
https://www.skynewsarabi/زوـيـن

a.com 
watch?v=1A4z9HEw8u8 

 بـيترت دـيعت تالئاـع .)لـيربأ 2 ،2020( .ةـنيمأ ،يريخ
 تـندـنبدـنإ .ةـقلغملا اـنوروك باوبأ فلخ اـهقاروأ

 https://www.inde .ةــيــبرــع

pendentarabia.com/node/10
7826 

 يعو ةـيعمج ةرداـبم .)لـيربأ 28 ،2020( .دومحم ،بـيدـلا
 ..يتديـس ةلجم .ايـسفن نييدوعـسلا نيثعتبملا معدل

https://www/sayidaty.net/nod
e/1061956 

 تاريغتملاو يناودـعلا كولــسلا .)2015( .هللا دـبع ،يبعزلا
 جيلخلا راد :نامع ،۲ط ،ةيعامتجالاو ةيداـصتقالا
  .عيزوتلاو رشنلل

 لوح ةـغلاـبم كاـنه .)سراـم 11 ،2020( .ناـندـع ،يبعزلا
 .ايؤر عقوم ،[ ةينويزفلت ةلباقم ]انوروک عوـضوم
/https://royanews.tvnews/20
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8225org.sa/index.php/pages
/home 

 :انوروك نع راقو .)سرام 23 ،2020( .رمع ،يعيبـسلا

 مهل اولقنت الو نــسلا رابك ةمالــس ىلع اوظفاح
 .قـبــس ةـفـيـحــص .ةـئـيــسلا راـبـخألا

https://sabq.org/zsjmBq 

 ةلاـسر يف ةيراـضحلا ميقلا ،)2012( .هللا دبع ،ميحـسلا
  .ضايرلا ،1ط ،ةيرشبلا ريخ

 ةاـيحلا يه كـتيرح يتيرح ،)أ2014( .ءاـنــس ،ناـميلــس
  .بتكلا ملاع :ةرهاقلا ،1ط ،ةداعسلاو لمألاو

 لاـصتالا ةيجولوكيـس ،)ب2014( .ءانـس ،ناميلـس

 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا ،1ط ،هتاراهمو يناسنإلا

 بـبــسب .)وياـم 14 ،2020( .ةـيبرعلاـب نإ نإ يــس
 داـصتقالاب رئاـسخ عقوتت ةدحتملا ممألا ..انوروك
 يف رالود تاـنويلرت 8 نم رثكأ غلبتــس يملاـعلا

 ةـــلـــباـــقـــم ،2020
com/business/article/202.ويدـيف

0/05/14/un-world-economy-
shrink-losses-

2020.https://arabic.cnn 

 لصاوتلا لئاسو مادختسا ،)2015( .ميكحلا دبع ،يفاوصلا

 ميلعتلا نم ةـيناـثلا ةـقلحلا ةـبلط ىدـل يعاـمتجالا
 نامع ةنطلـسب ةيقرـشلا لامش ةظفاحم يف يـساـسألا

 ةنطلـس ،ريتـسجام ةلاـسر ،تاريغتملا ضعبب هتقالعو
  .ىوزن ةعماج ،نامع

 ،لاـفطألا دـنع ةـيناودـعلا ،)2012( .ةــشاـكع ،ناـنملا دـبع

  .1ط

 ،يعامتجالا لعافتلا .)2011 ناـسين( .ريـشبلا ،يزوزع
 رئب( نيــصتخملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا

 .]كوـبـــسيـف ةـحـفـــص[ )مداـخ
https://rb.gy/utyh2j 

 - ةعئاــشلا ةيــسفنلا ضارمألا .)2015( .دمحأ ،ضوع
 ةـلاـكو :ةزيجلا ،ا ط ،اـهجالع ةـيفيكو اـµاـبــسأ

  .ةيبرعلا ةفاحصلا

 ،لـقعلا ةـيفاـع ،)وينوي 01 ،2017( .دـيلو ،يحيتفلا
 .بوـيـتوـي ..وـيدـيـف فـلـم ياـيـحمو

watch?v=1a4z9Hew8u8/http
s://www.youtube.com 

 ،انوروك نم ةيسفنلا ةياقولا .)ليربأ ،2020( لامج ،زيورف
  .ةرهاقلا ةانق ،ةينويزفلت ةلباقم[

  ميركلا نآرقلا

 :ةزيجلا ،رهجملا تحت كوبـسيفلا .)2017( .دمحأ ،ةيحمق

 .عيزوتلاو رشنلل ةبخنلا
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 يف يحـصلا لكألا ،)رياني 15 ،2015( .قورـش ،يكلاملا
 ،بـط بـيو عـقوـم .باـئـتـكالا ةـهـجاوـم

https://www.webteb.com 

 .اـنوروك سوريف ثوحبل دوعــس كـلملا ةـعماـج ةرداـبم
 كــلــملا ةــعــماــج .)2020(
https://dsrs.ksu.ed/3281.دوعـس

u.sa/ar/node  

 )2020( .ةـيــسفـنـلا ةـحــصلا زـيزـعـتـل ينـطوـلا زـكرـملا
http://ncmh.org.sa/index.php

/pages/home 

 ةحـصلا .)سرام 30 ،2018( .ةيملاعلا ةحـصلا ةمظنم
 .اـنـتـباـجـتــسا زـيزـعـت :ةـيــسفـنـلا

https://www.who.int/ar/newsr
oom/fact-

sheets/detail/mental-health-
strengthening-our-response 

 سوريف .)وياـم 10 ،12020( ةـيملاـعلا ةـحــصلا ةـمظنم
 .باوـجو لاؤــس 19-دـيـفوـك اـنوروـك

https://www.who.int/ar/emer
gencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 

 تارابتعا ،)سرام 18 ،ب2020( .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 ءانثأ يعامتجالاو يـسفنلا معدلاو ةيـسفنلا ةحـصلا
 قرـشلل يميلقإلا بتكملا .-19 ديفوك يـشفت
 .طـــــــــــــــــسوألا

http://www.emro.whocom/bu
siness/article/2020/05/14/un-

world-
econoint/images/stories/mnh

/documents/ar_mental_ 

 دحاو نم رثكأ .)ويام 28 ،2020( ةيلودلا لـمعلا ةـمظنم
 .انوروك ببـسب لمع الب ايملاع بابـش 6 لك نيب
 .ةــيــبرــعــلاــب نإ نإ يـــس

https://arabic.cnn.com/busin
ess/article/2020/05/28/ilo-

youth-jobs-coronavirus 

 )2020(.@[ .ةـيريـخلا دوـنـعـلا ةريـمألا ةــســسؤـم
.]AlanoodOrg. [Tweet]. 
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 ماـع نيمأ .)وياـم 14 ،2020( .ةـيلودـلا ولراـك تـنوم

 ىلع اـنوروك رطاـخم ىلإ اوهبتنا :ةدـحتملا ممألا
 - نيـمأ https:// ..ةـيـلـقـعـلا ةـحــصلا
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 /تاــــموــــلــــعــــمو

https://www.webteb.com ىرـخأ 
  .بط بيو .ةماه
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 ينويزفلت ءاقل ]فارغيلوب جمانرب .)2020( .دمحأ ،يميعنلا
  .يبرعلا https://alaraby.tv .ةانق .[
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