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 ةمدقملا *

 ًاروطت دعب نع لمعلا دهش ةريخألا ةنوآلا يف
 ىلإ ىدأ ،هنم يقيبطتلاو يرظنلا بناجلا يف ًانسحتو ًاظوحلم
 ثيح ةملوعلاو ايجولونكتلا ببسب تاحاجنلا ضعب روهظ

 يف ناكم يأ يف لمعلا ليهست ىلع نآلا ايجولونكتلا لمعت
  1تنرتنإلاب لصتم ءرملا نأ املاط ،ملاعلا

 نم ديدعلا كانه لازي ال ،كلذ نم مغرلا ىلعو
 ثيح ،دعب نع لمعلا لاجم يف نيلماعلا هجاوت يتلا تايدحتلا

 نيب عساو مامتهاب دعب نع نولمعي نيذلا نيفظوملا ءادأ يظح
 يف لمعلا وأ دعب نع لمعلا نأ ضعبلا لداجي هنأ ذإ ،نيثحابلا
 ببسب ةيجاتنإ رثكأ اونوكي نأب نيفظوملل حمسي لرتملا
 رخآلا ضعبلا لداجي امنيب ،بتكملا يف تتشتلا رداصم ضافخنا

 ديزمل حمسي هنال لضفأ سيل لرتملا يف وأ دعب نع لمعلا نأب
  .2 لرتملا يف تتشتلا نم

 ةسارد ليبس يف تالواحملا نم ديدعلا ترهظ دقو

 ءادألاو نيفظوملل يفيظولا ىضرلا ىلع هرثأو دعب نع لمعلا
 نيريدملا نأ نم مهقلق نع نوثحابلا برعأ دقو .3،4 يفيظولا
 دامتعالا نم نونكمتي ال دق لاجملا اذه يف نييلاحلا نيثحابلاو

 ريثأت ةيفيك لوح تاداشرإ ىلع لوصحلل تايبدألا ىلع
 ، كلذ عمو .دعب نع نيلماعلا نيفظوملا ىلع دعب نع لمعلا
 ةيبلسلاو ةيباجيإلا جئاتنلا اًرخؤم نيثحابلا نم ديزملا سردي
 ربع لمعلا تايكيمانيد ريغت ببسب ، دعُب نع لمعلل ةلمتحملا

 .5 لقنتملا لمعلا
 يف دعب نع لمعلل عساولا راشتنالا نم مغرلا ىلعو

 ةبرجت ةيبرعلا ةقطنملا يف ربتعي هنا الإ تاونس ذنم ةمدقتملا لودلا

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

١٣٨-١٣٥( ٢٠٢١( 
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 ىلع .نامع ةنطلسو يبرعلا جيلخلا يف لاحلا كلذكو ةثدحتسم
 سوريفل يملاعلا راشتنالا دعب ةريخألا ةنوآلا يف لاثملا ليبس

 سانلا مظعم ءاقبإ ببسبو COVID-19 ديدجلا انوروك
 رطخ ليلقتل لامعألا نم ريثكلا ءاغلإ دعب كلذو ،مهلزانم يف
 يموكحلا لمعلا تاسسؤم ضعب عفد .نيفظوملا نيب ةباصإلا
 نم بلطلا وأ عيجشتلل نامع ةنطلس يف صاخلا عاطقلاو

 ةرطيسلا متي ىتح ةددحم ريغ ةرتفل لرتملا نم لمعلا نيفظوملا
  .6 ءابولا ىلع

 ريثأت ةسارد وه هيلع زيكرتلا ثحابلا ديري يذلا
 لكشبو ماعلا عاطقلا يف نيفظوملا ءادأ ىلع دعب نع لمعلا

 نإ ثيح ،نامع ةنطلس عمتجم قايس يف قلعتي اميف صاخ
 تايدحتلاو دعب نع لمعلل ةيدؤملا لماوعلا نم ديدعلا كانه
 ةنطلس يف عمتجملا يف قلعتي اميف دعب نع لمعلا ىلع رثؤت ىلع
  .نامع

 ثحبلا ةلكشم *

 COVID-19 انوروك سورياف راشتنا دعب
 يف ةمزلم نامع ةنطلس يف لاحلا كلذك ةيبرعلا لودلا تأدب
 ثيح .ةماعلاو ةصاخلا تاعاطقلا نم ديدعلل دعب نع لمعلا
 ةمدقملا ةمدخلا قاطن عيسوتو لمعلا ةيرارمتسا ىلإ يدؤي هنإ

 بناج نمو بناج نم اذه . روهمجلا ىلإ ماعلا عاطقلا نم
 قاطن ىلع لمع صرف ريفوت ىلع دعب نع لمعلا يدؤي ،رخا
 لمعلا ناكم ىلا لقنتلا وا رفسلا ىلا ةجاحلا نود عساو يفارغج
 .ةيبتكملا تازيهجتلاو فيلاكتلا ليلقتو

 ةنطلس يف دعب نع لمعلا ةبرجت نأ ظحالملا نمو 
 تايدحتلا ةفرعمو ةسارد ةجاحب ةثدحتسم ةبرجت نامع
 ىدم ةفرعمو نامع ةنطلس يف دعب نع لمعلل ةيدؤملا بابسالاو

 ةيجولونكتلا ةيحانلا نم دعب نع لمعلل ةنطلسلا ةيزوهج

 يعالطا بسح دجوي ال هنإف كلذكو . لمعلا ةئيب تاقيعمو

 ماعلا عاطقلاب نيفظوملا ىلع هرثأو دعب نع لمعلا نع ةسارد

 نيفظوملا ءادأ ىلع ريثات هل ناك يذلا رمألا ،نامع ةنطلس يف

 نم ةمدقملا ةمدخلا ىلع رثؤي امم كلذكو يفيظولا مهاضرو

 .ماع لكشب ةنطلسلاو عمتجملا هاجتا ماعلا عاطقلا

 ثحبلا ةلئسأ *

 يف دعب نع لمعلل ةيدؤملا بابسألاو لماوعلا يه ام -١
  ؟نامع ةنطلس

 يف دعب نع لمعلا هجاوت يتلا تايدحتلا زربأ يه ام -٢
  ؟نامع ةنطلس يف ماعلا عاطقلا
 عاطقلا يفظوم ءادأ ىلع دعب نع لمعلا ريثأت وه ام -٣

 ؟نامع ةنطلس يف ماعلا

 ثحبلا فادهأ *

 دعب نع لمعلا ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست
 ، نامع ةنطلس يف ماعلا عاطقلا يفظوم ءادا ىلع هرثأو
 -: ةيلاتلا طاقنلا حيضوت ىلع ةساردلا هذه زكرت فوسو
 نع لمعلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألاو لماوعلا ديدحت -١

 .نامع ةنطلس يف دعب
 نع لمعلا هجاوت يتلا تايدحتلا زربأ نع فشكلا -٢
 .نامع ةنطلس يف دعب
 عاطقلا يفظوم ءادأ ىلع دعب نع لمعلا ريثأت نايب -٣

  .نامع ةنطلس يف ماعلا
 نيسحت يف ةمهاسملل تاحارتقإلاو تايصوتلا عضو -٤
 يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلاو دعب نع لمعلا ريوطتو
 .نامع ةنطلس يف ماعلا عاطقلا يف دعب نع لمعلا هجاوت
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 ةساردلا ةيجهنم *

 ةلئسأ ىلع ةباجإلاو ةساردلا فادهأ قيقحت لجأ نم
 ىلع ةساردلا هذه دمتعت فوس ، ةيعرفلاو ةيسيئرلا ثحبلا
 فوس ةمزاللا تانايبلل لوصوللو ، يليلحتلا يفصولا جهنملا

 نامع ةنطلس يف ماعلا عاطقلا يفظوم ىلع ةنابتسإ عيزوت متي
 ةنيع لثمت فوسو ،تالباقملا نم ةعومجم ءارجإ كلذكو
 ةنطلس يف نويموكحلا نولوؤسملا اهنم تائف ةدع ةساردلا
 ىلع ةنابتسالا عيزوت متي فوسو ماعلا عاطقلا يفظومو نامع

 . ماع لكشب نيفظوملا كلذكو ةطسوتملاو ايلعلا تارادإلا
 تانايبلا ةجلاعمل SPSS جمانرب مادختسا متي فوس كلذك
 ةيؤملا بسنلا لثم ةيئاصحإلا بيلاسالا مادختسا ربع
 طابترالا لماعمو افلأ لماعمو يباسحلا طسوتملاو تاراركتلاو

  .ىداحألا نيابتلا رابتخاو

 ثحبلا قاطن *

 رصحنت دودحو قاطن دمتعي فوس ثحبلا اذه نإ
 -: يلاتلاك

 ةنطلس يف ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا نيفظوملا : ةيرشبلا دودحلا

  نامع

 رشع ىدحإل ًايرادإ نامع ةنطلس مسقنت : ةيفارغجلا دودحلا

 يئاوشع لكشب طقف تاظفاحم 3 رايتخا متي فوسو ،7ةظفاحم

 يف ةظفاحم كلذكو لامشلا يف ةظفاحم كانه نوكي نأ ىلع
  .بونجلا يف ةظفاحمو طسولا

 تاونسلا رادم ىلع ةساردلا متت فوس :ةينمزلا دودحلا

 ةبرجت ىلع زيكرتلا متي فوسو . )2023-2020 ( ةمداقلا
 .انوروك سورياف راشتنإ لظ يف دعب نع لمعلا
 

 ثحبلا ةيمهأ *

 يرظنلا نيبناجلا الك يف ةساردلا هذه ةيمهأ رهظت
  - : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،يقيبطتلاو
 ةقلعتملا ثاحبألا ةردن يف هوجفلا دس يف ةمهاسملا -١

 .نامع ةنطلس قايس يف دعبلا نع لمعلا نع
 يشفت دعب ةصاخ هتاذ دعب نع لمعلا عوضوم ةيمهأ -٢
 .COVID-19 انوروك سورياف
 ةنطلس يف دعب نع لمعلل لضفأو قمعأ مهف ميدقت -٣

 . نامع
 ةعجارمو ةغايص ةداعإ ىلع نيثحابلا عيجشت -٤
 نيسحتلا لجأ نم دعب نع لمعلا يف ةقلعتملا ثاحبالا
 ةهجاوت يتلا لكاشملاو تايدحتلا ىلع بلغتلاو ريوطتلاو

  .دعب نع لمعلا
 نع لمعلا ىلا يذؤت يتلا بابسالاو لماوعلا ديدحت -٥
 يف يلمعلا ريوطتو نيسحت اهلالخ نم نكمي يتلا دعب

 بلطتت دعب نع لمعلا بيلاسا نال كلذ ،لبقتسملا
 . ايملع هتبثمو ةسوردم نوكت ةبسانم بيلاسا
 يف ماعلا عاطقلا يف نيفظوملا ءادأ نيسحت يف ةمهاسملا -٦
 . نامع ةنطلس

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 ؟نامع ةنطلس يف هتبرجت تحجن فيك :دعب نع لمعلا
https://alhdth.om/?p=117263 
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