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 صخلملا

 ةريطخلا تاسوريفلا نم )19 ديفوك( انوروك سوريف دعي  

 ، يلرتملا رجحلا ضرف ىلا ىدا امم ىودعلاو ،راشتنالا ةعيرس

 مدع لظ يف هيشفت نم دحلل ةليسوك يعامتجالا دعابتلاو
 ددع يف ضافخناو عافترا نيب ام ةيئابولا ةيعضولا رارقتسا
 جورخلا نيب ةريحب رعشي درفلا تلعجف ، تايفولاو تاباصالا
 ضعبلا دجي دق ثيحب ، لرتملا يف ءاقبلا وا سوريفلاب ةباصالاو

 دعب ىتح يعيبط لكشب هتايح ةسراممو هترداغم يف ةبوعص
 للملاو لسكلاب روعشلاو ةلزعلا ىلا هليمب ، انوروك ةمزا ءاهتنا
 ام اذهو .خوك ةمزالتمب فرعي ام قلقلاو لاعفنالا ةعرسو

 ةيملعلا ةقرولا هذه لالخ نم هيلع ءوضلا طيلست لواحنس
 دعبو ،انوروك ةحئاج لالخ يلرتملا رجحلا تايعادت لوح

 تابارطضالا نم ريثكلا ببست دق يتلا ةمزالا هذه ءاهتنا
 .)ةروصقملا ىمحلا( خوك ةمزالتم روهظك ةيسفنلا

 ةمزالتم ،لسك ،ةلزع ،يلرتم رجح :ةيحاتفملا تاملكلا

 .انوروك ةحئاج ،خوك

Abstract 
Corona virus (Covid 19) is one of the 
dangerous viruses that spread quickly 
and infection, which led to the 
imposition of home quarantine and 
social distancing as a means to limit its 
spread in light of the instability of the 
epidemiological situation between a 
rise and a decrease in the number of 
infections and deaths, which made the 
individual feel confused between 
going out and contracting the virus or 

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم
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Staying at home, so that some may find 
it difficult to leave and practice their 
lives normally even after the end of the 
Corona crisis, with their tendency to 
isolation and feeling lazy, bored, 
irritable and anxious, what is known as 
Koch syndrome. This is what we will 
try to shed light on through this 
scientific paper on the repercussions of 
home quarantine during the Corona 
pandemic, and after the end of this 
crisis, which may cause many 
psychological disorders such as the 
emergence of Koch syndrome (cabin 
fever). 
Keywords: Home stone, isolation, 
laziness, Koch syndrome, Corona 
pandemic. 

 ةمدقم *

 سوريف راشتنا نم ةجوم مويلا ملاعلا دهشي

 ىودعلل هلقنو ، هراشتنا ةعرسب زيمتملا )19 ديفوك(انوروك

 تررضتف ،رشبلا نم نييالملل هدصحو هتبيكرت يف روحتملاو

 ، تايفولا  يف ىتحو تاباصالا ددع يف ملاعلا لود نم ديدعلا
 درفلا مازتلاك ةايحلا تالاجم يف لماش رييغت ثودح ىلا ىدا امم
 يعامتجالا هدعابت ىلع ظافحلاو هتيب يف هئاقبب يلرتملا رجحلاب
 لمعلا نكاما قلغو ،تارايزلا لدابتو رفسلا عنم لالخ نم

 فيفختل اسفنتم تناك يتلا ةدابعلا رودو ةيلستلاو  ،هيفرتلاو
 هنيتور ىلع ابلس سكعنا امم ةيسفنلا هتاطوغضو هتاعارص
 يتلا يلرتملا يحصلا رجحلا ةيلمع لالخ نم هكولسو يمويلا
 نم دحلا وا هراشتنا رطخ بنجتل يزارتحا ءارجا يه

 فلخ امم ةيئابولا ةيعضولا رارقتسا مدع لظ يف هتيرارمتسا
 نم فوخلاو قلقلاو بعرلا ةلاحك  ةيسفنلا راثالا نم ديدعلا

 ةهج نمو ، ةهج نم هب ةباصالا سواسوو ىودعلا لاقتنا
 ببسب ةلزعلاو طابحالاو يسفنلا ردكلاو قيضلا ةلاح ىرخا
 . يلرتملا رجحلا

 ريبك يسفن ريثأت 19- ديفوك ضرم يشفتل ناكف

 يف عيرسلا ديازتلا ىدا دقو . عمتجملا تايوتسم فلتخم ىلع
 ةعفترم تايوتسمب مهتباصا ىلا سوريفلاب ةباصملا تالاحلا ددع
 ةدحولاو للملاو فوخلاو رتوتلاو بائتكالاو قلقلا نم

 بضغلاو كابترالاو ةمدصلل قحاللا داهجالا ضارعاو
 لكاشمو ، ةينهذلا ةردقلا ضافخناو ، جازملا بلقتو ةمصولاو
 قيضلا ىلع لدت تامالع يهو ، لمعلا نع بيغتلاو ،مونلا

 ،دمحم رباج ىنم(.يحصلا رجحلا ببسب يسفنلا

 )836ص،2021

 ةيسفنلا تاساردلا نم ديدعلا تماق ددصلا اذه يفو

 اهنم يلرتملا يحصلا رجحلا نع ةجتانلا ةيسفنلا راثالا لوح

 ةعجارمب brooks et al )2020( نورخاو كورب ةسارد

 ريثأت تسرد ،ةميلع ةقرو )3166( نم رثكا ةعومجم ام

 هذه جئاتن تصلخف ،ةيسفنلا دارفالا ةحص ىلع رجحلا

 نيذللا دارفالا ةاناعم ىلع ةيملع ةسارد )24( ديكأتب ةساردلا

 كلذ يف امب ةيبلسلا ةيسفنلا راثالا نم رجحلا ةربخل اوضرعت
 لاط املكو .بضغلاو كابترالاو ةمدصلا دعب داهجالا ضارعا
 طابحالاو ىودعلا نم فواخملا تداز يحصلا رجحلا ةدم

 باوث ىوجن ،يدمحملا يلع ناميا(مصولاو للملاو

 ناخ ةسارد تفده امك ، )337ص ،2021يبيتعلا
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 راثالا ىلع فرعتلا ىلا   khan et al )2020(نورخاو

 شيدالجنب يف نييعماجلا ةبلطلا ىلع يلرتملا رجحلل ةيسفنلا

 ،اركذ317( تابلاطلاو بالطلا نم )505( ةنيعلا تغلبو

 نم 28,5% ةبسن نع جئاتنلا ترفسأف ، )ىثنا 188

 ىوتسم مهيدل )33,3%(، ةديدش طوغض مهيدل نيكراشملا

 نم عفترم ىوتسم مهيدل 46,9%و ، قلقلا نم عفترم

 ةهيبش ةيدسج ضارعا نم م�اناعم ىلا ةفاضإلاب ، بائتكالا
 مالاو سفنتلا ةبوعصو لاعسلاو ، ىمحلا لثم انوروك ضارعأب
 مدعو ، ىودعلا نم فواخم مهيدل تناك امك ، ةدعلا يف

 ةيندبلا ةضايرلا ةسرامم مدعو ، ةيئاذغلا تادادمالا ةيافك
 فواخملا كلت تطبتراو مدع وا ، يهيفرتلا طاشنلا ةيدودحمو
 سفن يفو .ةمدصلا دعب ام ضارعاو بائتكالاو قلقلاو ايباجيا

 )2020( دمحم دامحو ةدرو ةزيزعلا ةسارد تفده قايسلا

 ةيبلسلا تاساكعنالا رثكاو مها ىلع فرعتلا ىلا رئازجلاب
 عمتجملا ىلع ةيعامتجالا وا ةيسفنلا ءاوس يلرتملا رجحلل

 نم ةنوكم ةنيع ىلع هقيبطت مت فدهلا اذه قيقحتل . يرئازجلا

 لوح نايبتسا قيبطتب )ىثنا 85و اركذ 60مهنم( درف 145

 نم دكأتلا دعب يحصلا رجحلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا راثالا

 راثا دوجو ىلا جئاتنلا تلصوتف ، ةيرتموكيسلا هصئاصخ
 ءانثا قرألاب روعشلاو بائتكالاو للملاو فوخلاك ةيسفن
 ءالمزلاب طالتخالا بنجت ةيعامتجالا راثالا تلثمت امنيب ،رجحلا
 يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ىلع تاعاسلا مظعم ءاضقو

 . ةضايرلا ةسرامم ةلقو
 نع ةمجانلا ةيسفنلا راثالا ةقباسلا تاساردلا ترهظا

 بائتكالاك ةيسفنلا تابارطضالا ضعب روهظك يلرتملا رجحلا

 ىودع نم فوخلا ةلاحو ،ةمدصلا دعب ام طغضلا بارطضاو
 ءاقبلا نع جتانلا للملاو طابحالاو ، انوروك سوريفب ةباصالاو

 brooks نورخاو كورب نم لك ةساردك لرتملا يف اليوط

et al 2020(نورخاو ناخ و( khan et al  

 درفلل ةيعامتجالا ةايحلا ىلع اهراثا ىدعتي دقوا ،)2020(

 ةسرامم نم دحلاو ةلزعلاب روعشلاو ،يعامتجالا لعافتلا صقنك
 دامحو ةدرو ةزيزعلا ةساردك  ةيهيفرتلاو ةيضايرلا ةطشنالا

 فده بسحب سايقلا لئاسو تنيابت دقلو ،)2020( دمحم

 تائف ىلع تيرجأف ا�انيع اهرودب تعونت امك ،ةساردلا
 ءارج نم يلرتملا رجحلا هفلخ ام سيقت ةريبك ماجحأبو ةفلتخم
 ةيعامتجاو ةيحص راثا نم يئرملا ريغ ريطخلا سوريفلا اذه

  ةدايزلا ةدوعب  هرارمتساو هراشتنا لظ يف ةيسفنو ةيداصتقاو
 ةثلاث  ةجومب ضعبلا اهامسا امك ،تايفولاو تاباصالا ددع يف
 هتلالس يف روحتملاو هتبيكرت يف رييغتلاب زيمتملا سوريفلل ةعبار وا
 تاءارجا ىلا ةدوعلا تاعمتجملا نم ضعبلا ىلع ضرف امم

 ءادتراك ةيزارتحالا ريبادتلا لك ذاختا ةلواحمو يلرتملا رجحلا
 نم مغرلاب يمسجلا دعابتلا ىلع ظافحلاو ،يقاولا عانقلا
 ىودعلا لقن نم درفلا يمحي ال كلذ نا الا تاحاقل دوجو
 ةريحب رعشي هتلعجف ،ةنس نم رثكأل هرارمتسا دعب ةصاخ هيلا

 دق امم ،لرتملا يف ءاقبلا وا سوريفلاب ةباصالاو جورخلا نيب
 لكشب هتايح ةسراممو هترداغم يف ةبوعص ضعبلا ىدل هجاوي
 نم ديدعلل هضرعي دقف انوروك ةمزا ءاهتنا دعب ىتح يعيبط
 تالؤاستلا ضعب حرطن انلعجي امم ، ةيسفنلا تابارطضالا

 .ةيتالا
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 ةساردلا تالؤاست *

 ءارج نم يلرتملا رجحلا نع ةمجانلا ةيسفنلا راثالا يهام -١

 ؟درفلا ىدل انوروك ةحئاج

 انروك ةحئاج ءاهتنا دعب يلرتملا رجحلا تايعادت يهام -٢

 ؟درفلا ىدل

 اهتيمهاو ةساردلا فادها *

 انوروك سوريف راشتنا نم دحلا يف يلرتملا رجحلا رود زاربا -١

 نم هنع جتنت يتلا درفلا ىلع ةيسفنلا راثالا فلتخمو ةهج نم
 .يزارتحا ءارجإك ىرخا ةهج
 نم اماه اعوضوم لوانتت ا±وك يف ةساردلا ةيمها نمكت -٢
 ةحئاج يهو مويلا ىتح اهشيعن انلزام ةعاسلا ةثيدح عيضاوملا

 درفلا ىدل ةيسفنلا راثالا نم ديدعلا اهنع مجن يتلا انوروك
 ةيعضولا رارقتسا مدع لظ يف يلرتملا رجحلا ضرف دعب ةصاخ
 هلعجت دقف ،يعيبطلا هنيتورو هتايكولس ىلع ترثا امم ةيئابولا
 نم ديدعلا اهنع مجني دق يتلا ةلزعلا ىلا الايم هلرتم سيبح

 .خوك ةمزالتم بارطضاك ةيسفنلا تابارطضالا
 دعب جتنت دق يتلا ةيسفنلا تابارطضالا ىلا ءوضلا طيلست -٣
 روهظك يلرتملا رجحلا ةرتف لوط لظ يف انوروك ةحئاج

 اذه ةيهام لوانتي يرظن راطإ ادادعاو ةهج نم خوك ةمزالتم
 .ىرخا ةهج نم هضارعاو بارطضالا

 covid19 دجتسملا انوروك سوريف ضرم فيرعت *

 ةعساو ةلالس" هنا ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتفرع
 نمو .ناسنالاو ناويحلل ضرملا ببست دق يتلا تاسوريفلا نم

 رشبلا ىدل ببست انوروك تاسوريف نم اددع نا فورعملا
 ىلا ةعئاشلا دربلا تالزن نم ا�دح حوارتت ةيسفنت ضارما

 ةيسفنتلا طسوالا قرشلا ةمزالتم لثم ةصاخو دشالا ضارمالا

 دبع( ")سراس(ةميخولا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاو )سريم(

 ضرم هنا امك ،)59ص،2020،نورخاو دمحم حاتفلا

 تاسوريف ةلالس نم هفاشتكا مت سوريف رخا هببسي دعم
 ديدجلا سوريفلا اذه دوجوب ملع يا كانه نكي ملو ، انوروك

 نوناك يف ةينيصلا )ناهوو( ةنيدم يف هيشفت ءدب لبق هضرمو

 ىلا نالا covid19 لوحت دقو . 2019 ربمسيد /لوالا

 ملاس ديعس( ملاعلا ءاحنا عيمج ىلع رثؤت ةحئاج

  )276ص،2020،يرمسالا

 انوروك سوريف ضارعا *

 ،ىمحلا :يلي اميف اعويش رثكالا هضارعا لثمتت

 لقالا ىرخالا ضارعالا لمشتو .داهجالا ،فاجلا لاعسلا
 قودلا نادقف :يلي ام ىضرملا ضعب بيص دق يتلا اعويش
 اضيا فورعملا (ةمحتلملا باهتلا ، فنالا ناقتحا ،مشلاو
 تالضعلا مالا ، عادصلا ،قلحلا ملا ، )نينيعلا رارمحا ىمسمب

 ،ئيقلا وا نايثغلا ، يدلجلا حفطلا طامنا فلتخم ، لصافملا وا
 ةداعو . ةيهشلا مادعنا ،ىمحلا ،ةخودلا وا ةشعرلا ، لاهسالا
 صاخشالا ضعب باصيو ، ةفيفخ ضارعالا نوكت ام
 ال وا ةياغلل ةفيفخ ضارعا الا مهيلع رهظت ال نكلو ىودعلاب

 دمحم ناهيج(ةرملاب ضارعا يا مهيلع رهظت

 ىدل ضرملا ةدح دتشتو .)609ص،2021،يركب

 ىودعب نوباصي صاخشا 6 لك نم ابيرقت دحاو صخش

 دادزتو ،سفنتلا يف ةبوعص نم نوناعي ثيح 19-ديفوك

 ةيبط تالكشمب نيباصملا صاخشالاو نينسملا ةباصا تالامتحا
 ءاد وا بلقلا ضارما وا مدلا طغض عافترا لثم ةيساسا
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 حالص ةلr(.ةميخو ضارمأب يركسلا

 )396ص،2020،يلع

 هببسي امل درفلا ةحص ددهي انوروك سوريف حبصا
 يذلا سفنتلا قيضك ةريطخ تافعاضمو ةيمسج ضارعا نم
 نم ديزت امم ،ناسنالا ا¼ شيعي يتلا ةايحلا نيجسكوا دعي

  ذاختا يف اصيرحو اطاتحم هلعجت امم ةافولاب ةباصالا تالامتحا
 ظافحلل ايعس يلرتملا يحصلا رجحلاب همازتلاو  ةيئاقولا ريبادتلا
 .هب نيطيحملا نيرخالا ةمالسو هتحص ىلع

 home quarantin  يلرتملا رجحلا فيرعت *

 قييضتلاو عنملا اضيا وهو ، "عنملا " ينعي : هناب رجحلا ةغل فرعي
 .ددحم ناكم يف راسحنا يا ،

 مهريغ ةطلاخمو لرتملا نم جورخلا نم دارفالا عنم : احالطصا

 راون(ضرملا راشتنا نم ليلقتلاو م�اكرحت فيفختل كلذو .

 ءاقب وه هنا امك ،)1173ص،2021،يخوطلا نابعش

 ةرداغملا مدعو ، تقولا لاوط لزانملا لخاد ةرسالا دارفا عيمج

 يفو ، ةرسالا تاجايتحا راضحإلو ىوصقلا ةرورضلل الا
 ةرداغملاب ةرسالا نم دحاو درفل الا حمسي مل لودلا ضعب

 ليمج ةدهاز(ةرسالا تابلطتم ةيبلتل

 بولسا هنا ىلع هيلا رظني اضياو .)9ص،2020،ةشيعوبا
 وا ةيعاوط ءاحصالا دارفالا لبق نم هيلا ءوجللا متي يئاقو
 نم م�ايمح فد¼ ةيموكحلا تائيهلا لبق نم مهيلع ضرفي

 يف هعون ناك امهم سوريفلاب نيباصملا دارفالا عم كاكتحالا
 نامض لجا نمو ، ديعبلا وا بيرقلا لبقتسملا يف وا رضاحلا

 هللا دبع(.هضارعا دحأب وا ا¼ ةباصالا نم مهتمالس

 )211ص،2021،ةزوج

 دحلل  ةقيرط وه هنا ىلع يلرتملا رجحلا فيرعت نكمي
 برق نع ضعبلا مهضعب عم دارفالا  طالتخاو لعافت نم

 سوريف راشتنا نم ليلقتلا وا دحلا ىلا فد� رمتسم لكشبو

 ىلع اظافح مهلزانم يف مهئاقبب )19- ديفوك( انروك

 . ةيموكحلا تائيهلا نم ضرفب نيرخالا ةمالسو مهتمالس

 ةحئاج ببسب هلرتم يف ءاقبلا ىلع درفلا ربجا
 للقي حبصاف ، تاعمجتلا لاكشا عيمج رظح متو ، انوروك
 عيمج يف هيبحمو هبراقا ةرايز نم عنمو يعامتجالا هلصاوت نم
 يعيبطلا هنيتور ىلع و هتيرح نم دح امم ،تابسانملاو دايعالا

 لالخ نم يباجيا لكشب  لرتملا يف ءاقبلا رمثتسا دق ضعبلاف ،
 ضعبلا امنيب ، ةديفم لامعاو ةطشنا يف غارفلا تاقوا لالغتسا
 . عضولا اذه نم اسئايو ارمذتم حبصا رخالا

 يلرتملا رجحلا تايبلسو تايباجيا *

 -:يلي ام يلرتملا رجحلا تايبلسو تايباجيا نيب نم

 يلرتملا رجحلل نوكي نا نكمي :يلرتملا رجحلا تايباجيا -ًالوأ
 يباجيالا بناجلا يفف ، ايبلس وا ايباجيا اريثأت ةلئاعلا دارفا عم

 دوجو نكلو ،طباورلا ةيوقتو ءاقتلالل تالئاعلل ةصرف وه
 اطغض عضي نا نكمي تقولا ةليط يرابجا لكشب اعم سانلا
 رود يلرتملا رجحلل ناك كلذل ،مهنيب تاقالعلا ىلع اريبك

 نابعش راون(ضعبلا دنع ةيرسالا تالكشملا ةدايز يف ريبك

 ديقي رجحلا نا حيحصف ،)1165ص،2021،يخوطلا

 نكمي ال هنا الا ،ةتقؤم ةرتفل رومالا ضعبب مايقلا نع درفلا

 دق ةديدع تايباجيا هل رجحلاف ، يقيقحلا نجسلاب هتنراقم
 بعري ناك انم ديدعلاف ، ةلوهسب رركتت ال ةنيمث ةصرف نوكت
 ، ةحارلا يف اهلالغتسال غارفلا تاقوا ضعب ىلع لوصحلا يف
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 ، تاياوهلاب مامتهالاو تاذلا ىلا عوجرلاو سفنلا ريوطت وا
 ناميالا ةيوقت ىلا ةفاضإلاب ،ةلئاعلا عم لوطا تقو ءاضقل وا

 ،2020 ،يرمسالا ملاس ديعس(ىلاعت هللااب ةقالعلا نيسحتو

 رجحلا اهنع نابا يتلا ةيباجيالا ءايشالا نم اضياو .)268ص

 صاخ لكشبو ةرسالا ةدافتساو ةيملاعلا ةمزالا لظ يف يحصلا
 داعتبالاو ةلزعلا لظ يفف ةيعامتجالا تاقالعلا ريدقت يه ةأرملا
 رارقتسا يف اهتيمهاو ةيناسنالا تاقالعلا ةمعن كردي لكلا حبصا

 كلذو ، اهريطأتو اهتيوقت يف ريكفتلا عم ،اهتنينأمطو سفنلا
 ءايحا ةداعاو ، ةجوزلاو جوزلا نيب راودالا ميسقت لالخ نم
 طبض ىلع دوعتلا كلذكو ، مهئانبأل رثكا برقتلاو مهتقالع
 يف مكحتلاو سفنلا طبض ىلع ازفحم لزعلا ربتعي ذا ،سفنلا

 حبصا مويلاف ، ةياغ طالتخالا سمألاب ناك اذاف ،هتاعافدنا
 يلحتلا نم دبال يحصلا رجحلل لاثتماللو ةياقو قارتفالا
 ىلع ةيفاكلا ةعانملا دارفألل حبصيس ريخالا اذه ماماو ، ربصلاب
 تاطوغض نع داعتبالا ببسب ،اهيلع ةرطيسلاو سفنلا طبض

 هتجوزل لاعفلا رودلاب ةيارد ىلع جوزلا حبصا امك ، ةايحلا
 مايقلاو مهلافطا سيردت يف اهكراشي هلعج امم ، ةرسالا لخاد

 يلع(مهنيب اميف فلاتلا نم وج يف لرتملا لامعا نم ةعومجمب

 )32ص ،2021،ريبج يدعس

 يئاقو بولسا وه يذلا يلرتملا رجحلل ناك دقلف
 انوروك سوريفب ةباصالا وا ىودعلا لقن نم درفلا ةيامحل
 ديطوت اهنم هلرتم يف هئاقب لظ يف تايباجيالا نم ديدعلا

 مهفو مهنم رثكا برقتلا ةلواحمو هترسا دارفا نيب تاقالعلا
 نم عون تاذلل ءاطعإل ةصرف اضياو ، مهلكاشمو م�الاغشنا
 دق هنا الا ، ا�ابلطتمو ةايحلا تاطوغض اهتك±ا املاط ال ةحارلا

 ببسب تايبلسلا نم ديدعلا لرتملا يف اليوط ءاقبلا نع مجني
 ةحئاج ةجيتن ةايحلا نم طمنلا اذه ىلع درفلا دوعت مدع

 . انوروك

 يتلا يحصلا رجحلا ةرتف نا :يلرتملا رجحلا تايبلس -ًايناث

 يف ببستت دق انوروك سوريف ءارج اهلزانم يف رسالا اهثكمت
 دض يلرتملا فنعلاف ، يجوزلا فنعلا اهزربا ةريطخ رهاوظ
 اميسال ، ةديازتم ةرهاظ تاب يحصلا رجحلا لظ يف ءاسنلا
 نيب يمويلا كاكتحالا صرف نم ديزي لزانملا يف ءاقبلا نا

 ببسب لمعلا نع نوفقوتم لاجرلا بلغا اماد ام ، جاوزالا
 دق ا¼ نولغتشي يتلا معاطملاو يهاقملاو تالواقملا مظعم
 رارق اوذختا نيذلا لمعلا بابرا ببسب وا اهتطشنا تقفوت
 يذلا ةرسالا بر لعج امم ، يئزج وا يلك لكشب اما حيرست

 امزالم هرودب حبصا مويلا لمعلا ببسب تيبلا نع بيغي
 ةجيتن ةيجوزلا تافالخلا اهعم ديازتت يلاتلابو ،تيبلاب
 وا يدسجلا ءاوس فنعلا لكش ىلع ةيفارحنا تايكولس

 رقفلا ببسب يداصتقالا فنعلا وا يسفنلا وا ، يسنجلا

 نا امك ،)36ص ،2021 ،ريبج يدعس يلع(ةلاطبلاو

 عضي نا نكمي تقولا ةليط يرابجا اكشب اعم سانلا دوجو
 يلرتملا رجحلل ناك كلذل ، مهنيب تاقالعلا ىلع اريبك اطغض
 كلذ دوعيو ضعبلا دنع ةيرسالا تالكشملا ةدايز يف ريبك رود

 -:اهنم ةديدع بابسألل

 هذه اهحتف مت ةليوط ةرتف ذنم نيجوزلا نيب ةقلغم تافلم -١
 .لوطا ةرتف اعم سولجلاو تقولا رفاوت ةجيتن ، ةرتفلا

 هتقاط غرفي نال ضعبلا عفدي يذلا يسفنلا رتوتلاو علهلا -٢

 .نيرخالا يف
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 سفن عم لرتملا يف ليوط تقو ءاضق نم للملاب روعشلا -٣
 .نيتورلا سفنو صاخشالا

 عضولا ءوس نع رمتسملا يبلسلا ثيدحلاو رمذتلا ةرثك -٤
 .وجلل رتومو نيرخألل جعزم رما وهو ، رجضلاو

 لكشب ةرثؤملا رومالا رثكا نم ربتعت يتلا ةيداملا تالكشملا -٥

 ،يرمسالا ملاس ديعس(.ةيرسالا تاقالعلا ىلع ظوحلم

 )270ص ،2020

 يتلا ةيزارتحالا تاءارجالا نم يلرتملا رجحلا دعي
 ررضت دق ضعبلاف ،انوروك ءابو ءارج نم تاعمتجملا اهتضرف
 حيرستب عناصملاو ، يهاقملاو معاطملاو تادابعلا رود قلغ دعب

 مهلعجف لمع نودب لرتملا يف ءاقبلا ىلع اوربجا امم لامعلا
 رمذتلاب روعشلاك ةيسفنلا تالكشملا نم ديدعلل ةضرع
 صاخشالا ىدل ةصاخ للملاو بائتكالاو يسفنلا ردكلاو
 ، فرظلا اذه عم يباجيإ لكشب يطاعتلا يف نولشفي نيذلا

 هتاذ روطي نا الواحم هعم فيكتي نا لواح رخالا ضعبلاو
 ةءارقلاو ، تاياوهلا ضعب ةسراممك ةديفم ةطشنأب اهلغشو
 ةيلرتم ةنايص لامعأب مايقلاو مالفألا ةدهاشمو ةباتكلاو

 . ةيضايرلا تانيرمتلاو يرجلاو يشملاك ةيندب ةطشنأ ةسراممو
 داعتبالاب صخشلا ربجت ةيضرم ريغ ةبرجت يلرتملا رجحلا ىقبيو
 هنيتور نم رييغتلاو ،ءاقدصالاو لهالا عم هلصاوت نم ليلقتلاو
 اهنع مجنيف ةيسفنلا هتحصو هكولس ىلع رثؤت امم يعيبطلا

 .ةيسفنلا راثالا نم ديدعلا

 يلرتملا رجحلا نع ةجتانلا ةيسفنلا راثالا *

 رجحلا نا ةيسفنلا ةحصلا يف نويئاصخالا ىري
 ملاعلا لوح صخش رايلم نم رثكا ىلع ضورفملا يحصلا

 اعوضوم الو الهس ارما سيل ،انوروك سوريف ةحئاج ببسب
 تايرحلا ديقي قوبسم ريغو يئانثتسا ءارجا هنا ذا ،هب ناهتسي

 نم ديدعلل ةيسفن تالكشمب ببستي عضولا اذهو ، ةيدرفلا
 لكشب يطاعتلا يف نولشفي نيذلل ةبسنلاب ةصاخ صاخشالا

 ،2020 ،يرمسالا ملاس ديعس(فرظلا اذه عم يباجيا

 يف دجتسملا انوروك سوريف يشفت ببستف ،)272ص

 نالعا دعب ةصاخ ،دارفالا تايموي يف ةريثك تارييغت ثادحا

 ةليسو لضفأك يعامتجالا دعابتلاو يلرتملا رجحلا ةرورض
 تاريثأت هل لرتملا يف ءاقبلا نا ريغ ،ضرملا يشفت نم دحلل
 ام يشيعملا طمنلا ريغت ببسب ،دارفالا عيمج ىلع ةفلتخم ةيسفن
 لثم ةيبلسلا رعاشملا ةرطيسو طغضلاب رعشي ضعبلا لعجي

 ىلا يدؤي امبر يذلا ،طابحالاو بضغلا ،قلقلا ،نزحلا
 ىلع يبلس لكشب فاطملا ةيا± يف رثؤي دقو مونلا تابارطضا

 كلام اهم( .ةيسفنلاو ةيلقعلا ةحصلا ىلعو ةيحصلا ةعانملا

  )37ص ،2021،ردنكسا

 ةحئاج ببسب ةليوط ةرتفل لرتملا يف درفلا ءاقبف
 مل فقوم وهف ، ءابولا نم ىلوالا رهشالا يف اميسال انوروك

 نم ديقف ، هب مايقلا ىلع اربجم هسفن دجو ثيحب ،هيلع دتعي
 ءارجالا اذ¼ همازتلا نيب ةبيرو ةريح يف هلعج و هتيرح
 نم ديزت يتلا يجراخلا طيحملا ىلا هجورخ وا يزارتحالا

 لقنو ،)19-ديفوك(انوروك سوريفب ةباصالا ةيلامتحا

 فيكتلا يف لشفي هلعجت امم هبايترا هيبحمو هترسا ىلا ىودعلا
 نم روحتملا سوريفلا اذه هدهشي ام لظ يف  فرظلا اذه عم
 ةيناطيربلا ةلالسلاك ةديدج تالالس روهظب هتبيكرت يف رييغت

 .بارطضالل ةيسفنلا هتلاح ضرعتف اتلدو
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 نورخاو نامفوك هيلا ريشي ام اذهو

kaufman2020  درفلا ضرعتي نا نكمملا نم هنا 

 هلعجي ثيحب ،رجحلا طباوض عم فيكتلا ىلع هتردق يف فعضل
 روعشلا ،ةدحولاب رماغ روعش عم ةداعس لقاو ،هل اهرك رثكا
 ادبت يتلا ةيسفنلا ثراوكلا نم ريثكلا يف رودب ببستي يذلا

 تايمك زارفإل انتغمدا زيفحت ىلا ببسلا وزعيو ، بائتكالاب
 انتغمدا اهسرامت يتلا كلت هبشت ةروانم يف نيمابودلا نم ةريبك
 تاردخملا ىتح وا لكالا لثم هيلا قاتشن ءيش نع عنمن امنيح

 تنب ةيفص ،ناميلس نب ديعس(اهينمدمل ةبسنلاب

 دجتسملا انوروك سوريف سم دقلف ،)84ص ،2020،ملاس

 تائفلا فلتخم نمو ،ءاسنو لاجر نم عمتجملا حئارش عيمج

 مهمازلاو سرادملا قلغ دعب ةصاخ لافطاو نينسم نم ةيرمعلا
 راشتنا ةرتف لالخ ةسردملا ىلا م¼اهذ مدعو ، يلرتملا رجحلا
 مهعم بعللاو نيرخالا عم لصاوتلاو جورخلا مدعو ، ءابولا
 تحت يسفن طغض ةلاح يف مهدجوا امم ، هب ةباصالا نم افوخ

 لسغب ميقعتلاب مايقلا ىلع مهمازلا يف نيدلاولا ةبقارمو ددشت

 اينابساو ايلاطيا يفف" .لرتملا نم جورخلا نم مهعنمو مهيديا

 يشفت لالخ يلرتملا رجحلا يف مهدوجو ءانثا هنا ءابالا دافا ،

 زيكرتلا يف ةبوعص لافطالا نم 77% دجو ، انوروك ءابو

 38 %نا امك ،بارطضالاو قلقلاب 39% بيصا اميف ،

 رعاشم نم %31 يناعي امنيب ، ةيبصعلا نم نوناعي مهنم
 ."ةدحتملا ممالاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم زاجيا بسحب ، ةدحولا

 )272ص،2020،يرمسالا ملاس ديعس(

 رجح نم دجتسملا انوروك سوريف هضرف ام نا
 هلصاوت نم للقي صخشلا تلعج يعامتجا دعابتو يلرتم

 لقن نم نيرخالاو هسفن ةيامحل لرتملا يف ثكميو يعامتجالا
 نم رييغتلاو هتبيكرت روحت لظ يف ةصاخ هب ةباصالا وا ىودعلا

 ةحص ىلع ةريطخ تافعاضم اهل تناك يتلا ةيمسجلا هضارعا
 نم ديدعلا دصح امم لشفلاو بعتلاو سفنتلا قيضك درفلا
 لعجف ، لافطالا ىتح ةيرمعلا تائفلا عيمج تسم تايفولا
 رجحلا تاءارجا ىلا دوعت رئازجلا اهنم تاعمتجملا نم ضعبلا

 تاجردب صاخشالا نم ديدعلا ىلع ريبك لكشب رثاف ،يلرتملا
 ةيعامتجالا ةلزعلاو ةدحولا نم ةلاح نوشيعي حبصاف ،ةتوافتم
 نم يمحت يحصلا رجحلا تاءارجا نا نم مغرلا ىلعف ".
 ةدحولاو ةلزعلا ىلع يوطنت ا±ا الا ، يجاتلا سوريفلا راشتنا

 ىلا يدؤت نا نكميو اريبك ايعامتجا ايسفن اطغض ببست يتلا

 دامخ ،ةدرو ةزيزعلا( "همقافت وا يسفن ضرم

 ةيعامتجالا ةلزعلا تداف  ،)428ص،2021،يداولا

 لكشب باحسنالا ىلا 19ديفوكل يلرتملا يحصلا رجحلا ةجيتن

 ،نيرخالا عم يعامتجالا لعافتلا نم يعوط ريغو يرابجا

 ىوس مهل قبتي ملو ،يجراخلا مهطيحم نع دارفالا عيمج داعتباو
 لاجمك لرتملا سفنبو ناكملا سفنب نيدجاوتملا ةرسالا دارفا
 يذلا بولسالا ةرسا لك تراتخاو ،رشابملا لماعتلل ديحو
 رجحلا لالخ ةليوطلا غارفلا تاقوا ءاضقل اهدارفا بساني

 ،)4ص،2020،ةشيعوبا ليمج ةدهاز( يلرتملا يحصلا
 ءاضقب يلرتملا رجحلا ءانثا هتقو ةيضمت ىلا هجتا نم مهنمف
 لصاوتلا لئاسو تاصنم ىلع تنرتنألاب لصتم تاعاس
 نم فيفختلاو ، ةبأكلاو للملا ةلاح نم صلختلل يعامتجالا

 تحبصأف  ، ضرملاب هلوح نم ةباصا وا  هتباصا ناشب قلقلا
 نم تداز امم ةيسفنلا هتاعارصل ديحولا سفنتملا لئاسولا هذه
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 ةسراممو ،لرتملا ةرداغم يف ةبوعص دجي دق امم ،ايعامتجا هتلزع
 هب يدؤتف انوروك ةمزا ءاهتنا دعب ىتح يعيبط لكشب هتايح

 ةمزالتمك ةيسفنلا تابارطضالا نم ديدعلا يف عوقولا ىلا
 بطلل ةيلاطيالا ةيعمجلا تقدف "، )ةروصقملا ىمحلا( خوك
 يلاطيا نويلم نم رثكا ةاناعم ببسب رطخلا سوقان ،يسفنلا
 امك ، يلرتملا لزعلا تاءارجا صيلقت دعب خوكلا ةمزالتم نم

 نم ديدعلا رعش ثيح نيصلا يفو اينابسا يف ترشتنا ا±ا
 ةفاضإلاب ، ةيعيبطلا م�ايح ىلا ةدوعلا يف مهتبغر مدعب ناكسلا

 لزعلا (."ةديدجلا ةايحلا عم فيكتلا مدع نم مهفوخ ىلا

 ،خوكلا ةمزالتمب ملاعلا ناكس ددهي يلرتملا

https://i.alarab.co.uk( 

 خوك ةمزالتم فيرعت *

 ةنس ةرم لوأل خوكلا ةمزالتم سفنلا ملع فرع

 ثيح ، اكيرما يف بهذلا نع نيبقنملاو نيينيصلا نيب 1900

 دعب خاوكالا نم جورخلا نم ريبك قلقب مهضعب رعشي ناك

 ملاعلا ناكس ددهي يلرتملا لزعلا( اهيف شيعلا نم ةليوط رهشا

 ،) https://i.alarab.co.uk ،خوكلا ةمزالتمب

 cabin ةروصقملا ىمحلاب ةفورعملا وا ةمزالتملا هذه تفرعف

fever" ة¼اشتم اهنكلو ، ايبط ةددحم ةلاح تسيل ا±اب 

 وأ ، قلقلا نم جيزم ىلإ ريشتف خوك ةمزالتمب موهفمب ةعئاشو
 وأ ، بائتكالا وأ ، للملا وأ ، جازملا وأ ، جيهتلا وأ ،يخارتلا
 ةيوجلا لاوحألا ءوس وأ ،سبحلل ةباجتسا اضرلا مدعب روعشلا

 Paul)ةراثتسالا صقن وأ ، ةلزعلا وأ ، نيتورلا وأ ،

crawford, 2021,p167)، فصوت ا±ا امك 

 جورخلل مهقيرط يف اوشاع نيذلا لاعفنالا اوعيرس صاخشألل

 وأ مسوملا تاريغت ببسب مهخاوكأ يف اوقلعو دالبلا نم

 Randel D.Estacio and ).سقطلا

all,2020, p849). نا يف نوصتخملا حضوا اضياو 

 هجاوي يذلا ملؤملا قلقلا يف لثمتي يسفنلا بارطضالا اذه
 ناكم يف نونوكي امدنع صاخشالا نم ةعومجم وا صخشلا
 درفلا نا ىلا نيتفال ، ةليوط ةرتفل ةقيض نكاما يف وا لوزعم

 ءاضق وا ،فيرلا يف ةلطع خوك لخاد ةلزعلا لثم ةلاحب يناعي

 ناكس ددهي يلرتملا لزعلا (ةصاوغ يف ءاملا تحت ةليوط تارتف

 )https://i.alarab.co.uk ،خوكلا ةمزالتمب ملاعلا

 )ةروصقملا ىمحلا(خوك ةمزالتم فيرعت نكمي

cabin fever ةيسفنلا ضارعالا نم ةعومجم ا±ا ىلع 

 تابارطضاو ةيعفادلا صقنو للملا ،لسكلاو قلقلاو بضغلاك
 ةليوط ةرتفل الوزعم صخشلا نوكي امدنع رهظت مونلا يف
 وا ،سقطلا لاوحا ريغت ببسب خوكلا يف ءاقبلا وا سبحلاك

 نع جتانلا يلرتملا يحصلا رجحلا ضرف ببسب لرتملا يف ءاقبلا

 .)19- ديفوك( انوروك سوريف

 )ةروصقملا ىمحلا(خوك ةمزالتم ضارعا *

 ضارعألا  furthermoreرومثرف فصي

 نم نونكمتي ال امدنع صاخشألا اهنم يناعي دق يتلا ةيسفنلا
 سيل هنا .يعامتجالا لعافتلا يف طارخنالاو مهلزانم ةرداغم
 يتلا ضارعألا نم ةعومجم نع ةرابع وه لب ،اددحم اصيخشت
 ملو ،ايعامتجا الوزعم ام صخش نوكي امدنع ثدحت نأ نكمي

 ةيلقعلا تابارطضالل يصيخشتلا ليلدلا يف هجاردإ متي

 نأ نكميو ةيقيقح هتفرعم نكلو ،DSM5 سماخلا رادصالا

 كلذك ىري وهو .صخشلا ةايح ةيعون ىلع ريبك لكشب رثؤت
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 ريثكلا لعجي امم ،امامت ضارعألا سفن ربتختس ةروصقملا ىمح نأ
 ىرخأ راثآو ، قلقلا وأ ديدشلا قيضلاب نورعشي سانلا نم

 بائتكالا وأ نزحلا ، لومخلا ،جاعزنالا وأ بضغلا لثم ةعئاش
 ماعطلا لوانت يف ةديدشلا ةبغرلا ،ربصلا ةلق ، زيكرتلا لكاشم ،
 ، ةرركتملا ةلوليقلا ، ظاقيتسالا ةبوعص ، ةيعفادلا ضافخنا ،

 Randel D.Estacio and سأيلاو

all,2020, p849)(. ضارعا زربا نيب نم اضياو 

 الايم صخشلا لعجي ايسفن ابارطضا ببست ا±ا خوكلا ةمزالتم

 يتلا ةمزالا ءاهتنا دعب ىتح لرتملا نم جورخلا ةبوعصو ةلزعلل
 بائتكاو لومخ كلذ بحاصيو ،ةريبك ةمدص يف هل تببست
 ، قلقلاو لاعفنالا ةعرس ىلا ةفاضا ، نايحالا ضعب يف نزحو

 ددهي يلرتملا لزعلا(سأيلاب روعشلا ىلا رمالا روطتي امبرو

 ،خوكلا ةمزالتمب ملاعلا ناكس

https://i.alarab.co.uk (، راثآلا لمشت امك 

 ةردقلا مدعب روعشلا )1( :يلي ام ةروصقملا ىمحل ةيكولسلا

 :مونلا ةبوعص )2( :يعوبسألا وأ يمويلا نيتورلا ةبكاوم ىلع

 :ةايهلا يف تاريغت  )5( :زيكرتلا ةبوعص )4( :اريثك مونلا )3(

 برش نم راثكإلا )7( :لكألا تاداع يف تاريغت )6(

 Randel D.Estacio and )لوحكلا

all,2020, p849) 
 (ةروصقملا ىمحب باصملا صخشلا يناعي دقف

 .)مونلا طرف( ساعنلا وأ )قرألا( ساعنلا نم )خوك ةمزالتم
 رارقلا ذاختا يف ةبوعصو ةمظعلا نونجب نوباصي دق م±أ ىتح
 نوربجم م±أب سانلا رعشي دق ، هتاجرد ىصقأ يف .بئاصلا
 ، ةدودحملا م�اءارجإ وأ ةيناكملا مهدويق نم بورهلا ىلع

 ا±ولمحتي يتلا ةفلكتلا وأ ةيجراخلا فورظلا نع رظنلا ضغب
 فنعلا ىلإ اضيأ ةروصقملا ىمح يدؤت دق .نورخآلا اهلمحتي وأ

 كلذ يف امب ةهجوملا فنعلا لامعأ نم هريغو تاذلا وحن

 (Paul crawford, 2021, p167)راحتنالا

 درفلا ريطخلا )19-ديفوك( انوروك سوريف ربجا

 نيرخالا عم لصاوتلا وا طالتخالا مدعو لرتملا يف ءاقبلا ىلع
 رظحب ، نيرخالا ىلا ىودعلا لقن وا هب ةباصالا نم افوخ
 ءاقدصالاو بابحالا نيب ام تارايزلا لدابتو لقنتلاو جورخلا

 هدهشي ام ةصاخ  ةريحو فوخو ةلزع ةلاح يف هدجوا امم
 هراشتنا ةعرس يفو  ،هتبيكرت يف ريغتلا نم سوريفلا اذه
 يف هتحص ىلع ةروطخلا ةديدش يه يتلا ةيمسجلا هضارعاو
 ةجوم لكف ، تاجوم ةدع روهظ نم مويلا ملاعلا هفرعي ام لظ

 نم تداز امم ةروطخلاو ةدشلا ةيحان نم ىرخالا نع فلتخت
 ىلإ لئالدلا ريشتف " ، ةيسفنلا هتحص ىلع رثؤتف هتلزعو هقلق
 ةيعامتجالا تاديدهتلل ةيساسحلا نم ديزي ةدحولاب روعشلا نأ

 اضيأ فعضي دق هنكلو ،ةيعامتجالا طباورلا ديدجت زفحيو

 ).ةيندبلاو ةيلقعلا ةمالسلاو ،مونلاو ، ةيذيفنتلا ةفيظولا

Chin wen cong and mohtaram 

rabbani,2021, p117) 
 داجيا يف ةمدقتملا لودلا نم ديدعلا تعراست دقلو

 ايسورلاك )19-ديفوك( انروك سوريف ة¼اجمل حاقل

 مل كلذ الا ، ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو نيصلاو ايناطيربو
 ةدوع دعب رئازجلا اهنم يلرتملا رجحلا ضرف ةدوع نم عنمي

 ضعبلا تلعج امم تايفولا ةصاخو تاباصالا ددع يف عافترا
 لعافتلا صقن ببسب ةلزعلاو ، طابحالاو للملا نم ةلاح شيعي
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 مهتلعجف ، هريصمو ضرملا روطت لوح مهقلقو يعامتجالا
 نيرخالا عم جامدنالاو ، هترداغم نيضفار مهلزانم سيبح

 ريبادتلا لك ذاختاب يعيبط لكشب م�ايح ةسرامم ىلا ةدوعلاب
 دعابتلا ىلع ظافحلاو  ،يقاولا عانقلا ءادتراك ةيزارتحالا
 ةيسفنلا تابارطضالا نم ديدعلا ىلا مهضرعت دق امم يعامتجالا
  . خوك ةمزالتم اهنم انوروك ةحئاج ءاهتنا دعب

 كانه نا نم "دنيام ليو يريف" عقوم رذح دقلف
 ضعب بيصي نا نكمي ، "خوك ةمزالتم " ىمسي ايسفن اضرم
 مهلزانم يف ءاقبلا ىلع نيربجم اوناك لاح يف ةلزعلا ببسب سانلا
 نم يناعت  يتلا ، ةءوبوملا قطانملا يف ةصاخ ،ةليوط تارتفل

 عساو قاطن ىلع 19- ديفوك ضرمل ببسملا سوريافلا راشتنا

 ،خوكلا ةمزالتمب ملاعلا ناكس ددهي يلرتملا لزعلا (

https://i.alarab.co.uk(، كلذ ىلع ةوالع 

 ابروبو رومثرف دكؤي

(2020)furthermore,porpa عيمج يف سانلا نا 

 قالغإلا تايلمع ءانثأ ةروصقملا ىمح نم نوناعي دق ملاعلا ءاحنأ

 رثكأ وهو covid-19 ةحئاج ببسب يدسجلا لزعلاو

 Randel D.Estacio )يضاملا دقعلاب ةنراقم اعويش

and all,2020, p849)  

 عيمج ىلع انوروك ةحئاج تايعادت تناك دقل

 ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةيداصتقالا ةايحلا تالاجم

 ءاملع يف نيثحابلاو نيسفنلا ءابطالا نم ديدعلا راشأف ،

 رجحلا نع جتنت يتلا ةيسفنلا تابارطضالا فلتخم ىلا سفنلا

 مهلزانم يف ةليوط ةرتف صاخشالا ءاقب نم فواخمو ، يلرتملا

 ءاهتنا دعب ةيسفنلا ضارمالا فلتخم ىلا مهضرعي دق امم ،

 رجحلا نم رهشا دعب ثيحب ، خوك ةمزالتمك رجحلا ةرتف

 ىلا ةدوعلاو ، لرتملا ةرداغم ىشخي ضعبلا لازام  يلرتملا

 اوداتعا يتلا  ةطشنالا فلتخم ةلوازمو ، يعيبط لكشب هتايح

 لوصح نم مغرلابف ،  ةحئاجلا يشفت لبق اهتسرامم ىلع

 يحصلا رجحلا ءارجا نم فيفختلاو ، حاقللا ىلع ضعبلا
 عانقلا ءادترا ىلع ةظفاحملا عم ملاعلا لود ضعب يف يلرتملا
 نم ضعبلا دجي دق هنا الا ، يعامتجالا دعابتلاو يقاولا
 ، نيرخالا عم لعافتلاو جامدنالا يف ةبوعص صاخشالا

 يتلا لزعلا ةلاح ءاهتنا ضفرو ،لسكلاو لومخلاب روعشلاو
 ةديدجلا ةايحلا عم فيكتلا مدع نم افوخ امبر ،اهيلع اوداتعا
 ناكملا لرتملا حبصا ثيحب ، ضرملاب ةباصالا نم  فوخلا وا ،
  . يئرملا ريغو ريطخلا سوريفلا اذه نم مهيمحي يذلا نمالا

 نورخاو et al furthermor )2020(رمثيرفل اقفوو

 ىمح يف مهاست وأ ببست نأ نكمي يتلا لماوعلا ضعب كانه"
 ىلع ةردقلا مدعب روعشلا لمشت )خوك ةمزالتم( ةروصقملا
 ىلع ةردقلا مدعو ، ةلئاعلاو ءاقدصألا عم يدسجلا لصاوتلا
 ىنعم تاذ وأ ةعتمم صخشلا اهدجي يتلا ةطشنألا يف ةكراشملا
 لومخلاو زيفحتلا مدعب روعشلاو ، لمعلا نم قاهرإلاو ،

 نأشب اديازتم اقلق حبصأو ، لمعلا وأ .طاشنلا ةلق ببسب

 Randel ) "لخدلا صقن ببسب ةيلاملا نوؤشلا

p849) D.Estacio and all,2020, 

 ةمتاخ *

 ةيرح نم )19- ديفوك( انوروك سوريف دح دقل

 حبصاف ، هب ةباصإلا نم افوخ لرتملا يف هئاقبب هتيلالقتساو درفلا
 ضرف دعب لمع نودب ءابولا نم ىلوالا رهشالا يف ةصاخ
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 مدع و ،هلرتم يف هئاقبب هتيلعاف مدعب رعشي هلعجف يلرتملا رجحلا
 روهظ ىلا ىدا امم ،هتازاجناو هتامامتها نيرخألل هتكراشم

 اذ¼ ةباصالا نم فوخلاو ةلزعلاك ةيسفنلا راثالا نم ديدعلا
 هروطت لظ يف ةنس نم رثكأل هرارمتسا دعب ةصاخ سوريفلا
 ريثك نيب قلقلاو رعذلا ةلاح ثعب امم ، هتبيكرت نم رييغتلاو
 مهلزانم يف ةليوط تارتف نوضقي نيذلا ةصاخ صاخشالا نم

 كالهتسا ىلا مهنم ديدعلاب ىداف ، غارفلا تقو رامثتسا نود
 قلقلاو طابحالا ةلاح نم فيفختل تايركسلا نم ريثكلا
 اهنع جتني دق امم ، درفلل ةنيتورلا تاداعلا رييغتل بحاصملا
 ، اهدعبو انوروك  ةحئاج لالخ ةيسفنلا راثالا نم ديدعلا

 ةجتانلا )ةروصقملا ىمحلا( خوك ةمزالتمو ، ةنمسلا ةلكشمك
 ىلا روطتت دق امم يلرتملا يحصلا رجحلا ببسب ةلزعلا نع
 ةمزالتم ضارعا نم فيفختلو .ةحئاجلا دعب ةيسفن تابارطضا
 ةلزعلا ةلاح ةجيتن لومخلاو لسكلاو قلقلاب روعشلاك خوك

 ةسراممب نوكي ،لرتملا ةرداغم يف ةبغرلا مدعو ةليوط ةرتفل
 ةلوازم وا باتك ةءارقك صخشلا ا¼ عتمتسي ةيموي ةطشنا
 وا ،فوخلاو قلقلا ةلاح نم ففخي يذلا يشملا ةصاخ ةضاير
 ةيوقت وا تاياور وا بتك ةءارق وا مسرلاك تاياو¼ عاتمتسا

 ةيمويلا ماهملا عيونتو ،نارقلا ةءارقو ةالصلا ىلا ءوجللاب ناميإلا
 يف سمشلا ةعشأل ضرعتلا اضياو ،لسكلاو للملا ةلاح رسكل
 ةلاح نم فيفختل سمشلا بورغ لبق وا ركابلا حابصلا

 .طابحالا وا بائتكالا

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 قورفلا ،)2021(يبيتعلا باوث ىوجن ،يدمحملا يلع ناميا

 ةيحصلا تاداعلا ضعبل اقفو ةايحلا ةدوج يف

 سوريف ةحئاج لالخ يلرتملا رجحلا ءانثا ةيكولسلاو
 ةلجملا ،نييدوعسلا نم ةنيع ىدل دجتسملا انوروك

 ، طویسأ ةعماج-بادآلا ةیلکل ةیملعلا

 .77ددعلا

 ةيسفنلا راثالا ،)2021(يداولا دامخ ،ةدرو ةزيزعلا

 يف قبطملا يحصلا رجحلا نع ةجتانلا ةيعامتجالاو

 ةلجم ،)19ديفوك( سوريف راشتنا لظ يف رئازجلا

 دلجملا ، ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف ثحبلا ةدحو

 .)1ءزجلا(صاخلا 01ددعلا ،12

 ةبترتملا ةيسفنلا تابارطضالا ،)2021(يركب دمحم ناهيج

 اهتقالعو انوروك ةحئاج رثا يدسجلا دعابتلا ىلع
 بالط ىدل ةيصخشلل ىربكلا ةسمخلا لماوعلاب

 .86ددعلا ،2دلجم ،ةيوبرتلا ةلجملا ، ةعماجلا

 طوغضلا نيب ةقالعلا ةسارد ،)2020(يلع حالص ةل±

 انوروك سوريف راشتنا نع ةجتانلا ةيسفنلا

 ةيمسجسفنلا تابارطضالاو covid-19دجتسملا

 تاساردلل ةيرصملا ةلجملا ،ةلماعلا ةأرملا ىدل

 .30 دلجملا ،108ددعلا ،ةيسفنلا

 ةبر فيكت تايجيتارتسا ،)2021(يخوطلا نابعش راون

 ةحئاج لظ يف يلرتملا رجحلا عم ةيرصملا ةرسالا
 ثوحبلا ةلجم ،ةيفارغميدلا تاريغتملا ضعبب انوروك

 ،33ددعلا ،7دلجملا،ةيعونلا ةيبرتلا تالاجم يف

 .رصم
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 يداشرا جمانرب ةيلاعف ،)2021(ناوضر دمحم رباج ىنم

 تاساكعنالا ضعب ةدح ضفخل يكولس يفرعم
 ةحئاجل يلرتملا رجحلا نع ةجتانلا ةيبلسلا ةيسفنلا

 ،ةسردملا لبق ام لفط ىدل covid -19انوروك

 .)5( 3 ددعلا ،ةلوفطلا تاساردو ثوحب ةلجم

 سوريف نم قلقلا ىوتسم ،)2021( ردنكسا كلام اهم

 لالخ ةمدختسملا فيكتلا قرطب هتقالعو انوروك
 مولعلا نيرشت ةعماج ةلجم ،يحصلا رجحلا ةرتف

 .1ددعلا ،)43( دلجملا ،ةيحصلا

 تايدحتلا ،)2020(ملاس تنب ةيفص ،ناميلس نب ديعس

 ةحئاج لالخ اهل يدصتلا تايجيتارتساو ةيرسالا

 ناطلسلا ةعماج ةبلطو يفظوم ىدل 19 انوروك

 ،ةيبرعلا ةلوفطلا ةلجم ،نامع ةنطلسب سوباق

 .84ددعلا

 ةيسفنلا ةحصلا تاددهم ،)2020(يرمسالا ملاس ديعس

 دجتسملا انوروك سوريف رثا يلرتملا رجحلاب ةطبترملا

covid19، ةينمالا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا، 

 .ةينمالا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج ،36ددعلا

 ةيرسالا ةئيبلا لماوع ،)2020(ةشيع وبا ليمج ةدهاز

 ةلزعلا ةهجاومل ةيراكتبالا تايكولسلل تائبنمك

 ،19ديفوكل يلرتملا يحصلا رجحلا ءانثا ةيعامتجالا

 . 7ددعلا ،36 دلددجملا ،ةيملعلا ةلجملا

 ةحئاج نمز يف ةيسفنلا ةحصلا،)2021(ةزوج هللا دبع

 رجحلل هتايعادتو دجتسملا )19ديفوك( انورووك

 مولعلا ةلجم ،)كحملا ىلع ةيرئازجلا ةبرجتلا (يلرتملا
 ةفلجلا ،روشاع نايز ةعماج ، ةيعامتجالاو ةينوناقلا

 .1ددعلا ، سداسلا دلجملا ،رئازجلا ،

 سوريف قلق ىوتسم ،)2020(نورخاو دمحم حاتفلا دبع

 مولبد ةبلط نم ةنيع ىدل )19-ديفوك (انوروك

 ةنطلس يف ةيقرشلا بونج ةظفاحمب ماعلا ميلعتلا
 ،عبارلا دلجملا ، ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا ةلجم ،نامع

 .42ددعلا

 ةحئاجل ةيعامتجالا راثالا ،)2021(ريبج يدعس يلع

 ،8دلجملا ، ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةلجم ،انوروك

 .رئازجلا ،ةلشنخ ةعماج ،1ددعلا

 ،)2020(خوكلا ةمزالتمب ملاعلا ناكس ددهي يلرتملا لزعلا
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