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وميكرون" ألمتحور ألجديد من  "
 
مهات ذوي أالحتياجات   عتقدأتم : 19-كوفيدفيروس  أ

 
باء وأ

 
أ

 على عينة مصرية  : درأسة سيكومتريةأللقاح بجرعة ثالثة معززةنحو   همعنه وأتجاهات   ألخاصة
 مصر  -جامعة قناة ألسويس  ، جامعة  ُسـليمان عبد ألوأحـد يوُسـف د.

مل محمد غنايم د.
 
 مصر -قناة ألسويس   جامعة، جامعة  أ

 
 مقدمة:

يامنييا لييبعد خاليية مييا يتعلييي بعييدو ال  ييرية المسييمي بفيييرو  
أ
فييي  ييل التييداعيات المعرو يية علييي السييا ة فييي ا

ليي ي وبييياش عييالمي ي يييدد ال  يييرية  (Covid-19)د 19 –كورونييا المسيييتود دكوفيييد 
أ
ذليييل الفيييرو  القاتيييل واليييبي ا

لميتييي  بم تليي  
أ
تي دور ال حييي  العلميييي وا

أ
؛ميية العالمييييةد فيييال شييييش ينقيييب جمعيياشي ييييا

أ
فروعييي  فيييي مواب ييية ليييبع ال

 بفضل هللا ت ارك وتقد  إل العلم والمعرفةي ولعل تضافر ج ود ال ا ثين في م تليي  
ا

ال  رية اليوم ومستق ال
رأيييية مييين 

أ
جيييل إنقييياذ ال  يييرية عليييي وجييي  الكيييرق ال

أ
لييي ي أيييرورق  تميييية مييين ا

أ
نحييياش العيييالم ا

أ
المييييادين وم تلييي  ا

؛مات التي ت
أ
؛مة فيييرو  كورونييا المسييتود ال

أ
 ييد  -طيياعوا العصيير  –تصدى ل ا وتواب  ا اليوم وكل يومد ولعل ا

أ
ا

جييل 
أ
ا ميين ا لمييية تكامييل وتضييافر ج ييود ال  ييرية معييا

أ
بيير؛ ال؛مييات اليييوم والتييي جعلييس العييالم يستسييقة وينت يي  ل

أ
ا

ول. 
أ
 اإلنسانية في المقام ال

ا في خ ا لاما و تعييديل اد ولما كانس ال لفية الثقافية تلعب دورا
أ
فييراد وسييلوك م ا

أ
لي وتوجي  معتقدات واتوالييات ال

فكييار ل ييا عمييي 
أ
نميياي سييلوكيةي وقيييم وعيياداتي وا

أ
لل اإلنوليزي يدل علييي وجييود ا

أ
ولما كاا مصعلي ثقافة في ال

جيال في وجود موتمعي ويتم تعميم ا مع 
أ
تاري يي وخصائص ت ترك في ا موموعات من النا  وتنتقل ع ر ال

قل رمو؛لا لتكوا المعالم المتكاملة ل بع الثقافةد فإا تكوين ال لفية الثقافية يؤثر في  العديد الوقس  ي  تنت
من العوامل الم تلفة من ا: اللغةي والديني والتراثي ونوع الونسي والمر لة العمريةي والمستوى التعليميي 

 (.1074ي 2020)ُسليماا ع د الوا دي  ومكاا اإلقامة

 
أ
فييرادي  ييي  يومع ولييا بالكامييل طييوال سيينوات  يييات م ميين اتوالييات م وتمثييل المعتقييدات ال

أ
سييا  فييي  ييياق ال

نفسيي م فييي الن اييية يعي ييوا مييع موموعيية ميين المعتقييدات ُيعلييي علي ييا 
أ
رائ ييم و ييروف مي ويوييدوا ا

ا
فكييارلم وا

أ
وا

خييييرى ميييين المعتقييييدات ُيعلييييي علي ييييا سياسيييية وموموعيييية ثالثيييية ميييين المعتقييييدات تييييدور  ييييول 
أ
الييييدين وموموعيييية ا

اي ُيعلي علي ا معتقدات يحصلوا علي ا من ال  ييرق التييي يمييروا ب ييا الم شياش عموما
أ
 ,Anthony)حيعين وعن ال

2004, 3-4). 

خييرى تتضييافر معيياا فييي 
أ
 لييدى الفييرد نتيويية ال  ييرق ومسييتوى التعليييم وعوامييل ا

أ
فكييار تن ييا

أ
ا المعتقييدات لييي ا

أ
كمييا ا

فكار ُتحدد لنا لواب ال ئ
أ
ع من وج ة نظر لا   ا. إذا فالعتقاد لو  اتواع تكوين الُمعتقدي ولبع ال

أ
من خعا

شيي ال الفكرييية والدينييية والجتماعييية... إليي . وتحتييوي 
أ
الوزم واليقيني وميين ثييم ُي ييكل اتوالييات وسييلوكيات ال

المعتقدات اإليوابية علي التفكير اإليوابيي وتسييودع الت يييالت والم يياعر اإليوابييية عيين المسييتق لي والتفييا لي 
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مورد بينما تحتوي المعتقدات السل ية علي التفكير السل يي وتسييودع الت يييالت والم يياعر والتقييم الصح
أ
يي لال

ذى وال عيييير 
أ
 ,.Masood)السيييل ية عيييين المسييييتق لي والت ييييا مي والتقييييييم ال يييياطئي والم الغييية فييييي تقييييدير ال

Turner., & Baxter.,  2013, 179). 

فييراد  
أ
خييري فقييد نالييس دراسيية اتوالييات ال

ا
 ييد موأييوعات علييم اليينفس التمييام العديييد ميين العلميياش وعلييي جانييب ا

أ
كا

دب السيييكولوجي فييي شييتي موالتيي  التع يقييية مثييل 
أ
ا في ال ا بار؛ا وال ا ثيني  ي  تحتل دراسة التوالات مكانا

التربييية والتعليييم والصييحة وال دميية الجتماعييية والصييناعة واإلنتييا  وجيرلييا. وتعييد اتوالييات الفييرد نحييو موأييوع 
ي موأييوع ع ييارق عيين موقيي  يت ييبع  معييين مؤشييراا 

أ
علييي سييلوك  نحييو لييبا الموأييوع ي  ييي  إا اتويياع الفييرد نحييو ا

ا لكييل فييرد منييا اتوالاتيي  نحييو 265ي 2000الحميييد )  يييال لييبا الموأييوعي  وفييي لييبا اإلطييار يييبكر جييابر ع ييد
أ
( ا

ية والقتصيياديةي الموأوعات الم تلفة مثييل اتوالاتيي  نحييو النييا  والوماعييات والمنظمييات الجتماعييية والسياسيي 
ا لكل فرد اتوالات  نحو نفس  ونحو الم كالت المحيعة ب .

أ
 ونحو الفلسفة والدين والفن وجير ذللي كما ا

ا 2017د ومعاذ مقراا ودلل الردعاا )(Kitchener & Jorn., 2002)ويتفي كل من كيت ينر وجورا 
أ
( علي ا

لييم موأييوعات ال حيي  فييي علييم اليين
أ
لييم العناليير دراسيية التوالييات ُتعييد ميين ا

أ
فس والصييحة النفسيييةي كون ييا ميين ا

فييراد 
أ
التييي ُتسيي م فييي بنيياش ال  صييية وتوجييي  ودفييع السييلوك نحييو منحييي معيييني  ييي  يسيياعد قيييا  اتوالييات ال

علي التن ؤ بسلوك م إ؛اش موأوع التواعي وذلل لكوا التواع يتضمن الووانب المعرفية والوجدانية والنزوعية 
و رفض.)السلوكية( المتعلقة بمو

أ
و ق ول ا

أ
و كرعي تونب ا

أ
 أوع التواعي من  ب ا

نفسيينا فييي  ييل الحويير الصييحي مييع إنت ييار رليييب لفيييرو   
أ
ننييا ودوا سييابي إنييبار وجييدنا ا

أ
خرى نود ا

أ
ومن نا ية ا

مميييا جعلنيييا ن ضيييع للحوييير المنزليييي كيييإجراش إ تيييرا؛ي جيييد م يييم  (Covid-19)د 19 –كورونيييا المسيييتود دكوفييييد 
ا ل نولييس فييي المنييزل إل وقييس معيييني لمواج يية الفيييرو ي ولييو خيييا

أ
كيييد لييم ن تييرعي كييي  ل ونحيين إعتييدنا ا

أ
ر ا

ا. وكييل لييبا بسيي ب ذلييل الفيييرو  الييبي ُيعييد  ا جييد أييروريا مييرا
أ
 ييب الحيعيية والحييبر ا

أ
لكيين الواقييع اليييوم يوعييل ميين ا

ثيرلييا علييي اإلنسيياا وال
أ
حيييواا وتسييمي إ دي الفيروسات التي تنتمي إلييي العوائييل الفيروسييية الك يييرق المعروفيية بتا

ول اكيت اف وتم Coronaviridaeباسم كورونا فيريدي  
أ
المادق  م. وتمتا؛1960في عام  العائلة لبع من فيرو  ا

ن ا الفيرو  ل با الوراثية
أ
 وكورونييا ي(RNA)ري ييي نييووي   مييض يسييمي القع ييية موجييب مفييرد خييي  عيين ع ييارق با

تينييية كلميية
ا
خييب الفيييرو  إا  ييي  يCrownالتييا   تعنييي ل

أ
ا التييا ي وينتمييي إلي ييا شييكل يا يضييا

أ
سييار   فيييرو  ا

مال خليلي 
أ
 (. 11ي 2020د وبحري لابري 4ي 2013)ا

وائل ش ر ديسم ر عام 
أ
علنس ال يائت الصحية الدولية من خالل سائل  2021وفي ا

أ
فريقيا كما ا

أ
  ر في جنوب ا

وميكييروادي ُاطليي  (Covid-19)د 19 –لفيييرو  كورونييا المسييتود دكوفيييد اإلعالم العالميةمتحور جديييد 
أ
ي علييي  دا

ولييي والثانييية مييا جعلنييا 
أ
فييي مصيير نزيييد ميين اإلجييراشات اإل ترا؛ييية بإععيياش جرعيية ثالثيية معييز؛ق إأييافة للوييرعتين ال

 للوقاية من لبا المتحور الوديد.

 (Covid-19)لبا المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد عن  المصريينوالدراسة الرالنة جاشت لتتناول معتقدات 
و
أ
أييوش  فييي للوقاييية ميين لييبا المتحييور الوديييد نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية معييز؛قواتوالييات م ميكييروادي والمسييمي دا
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 بعض المتغيرات الديموجرافية.
 مشكلة ألدرأسة: 

ثار لقد
ا
  منب   ورع  (Covid-19)د 19 –فيرو  كورونا المستود دكوفيد  ا

ا
  ول العالمي  ي  وتسا لت جدل

ا ُاجمع علي
أ
امعدلت انت ارع سري ا

أ
اي كما ا  يااي بعض في ليسس بالقليلة عن  الناجمة الوفيات عة جدا

أ
 ال

ش ال من ك ير يوجد عدد  ي 
أ
 تزال د ما19 –فيرو  كورونا المستود دكوفيد    ور  المصابين بعدوى ال

ا ك يرق بصورق قد انت ر الفيرو  اللعين ال ويةي ف با مو ولة   ل في الوغرافيي خالة نعاق  من ويوسع دوليا
الدول ولبع لي الكارثة الك ريي  ي  بلغس اإللابة ب   ول   بين النتقال والتوارق و ركة السفر تس يالت

بريل  2العالم  تي يوم 
أ
م وفي منظمة الصحة العالمية ما يقرب من )مليوا(  الة إلابةي و  والي 2020ا

مر البي جعل العديد من الدول العالم ومن ا مصر 47000)
أ
ا ُتعّلي بعض ر الت ا الووية (  الة وفاقي ال

أ
ا

مر إلي جلي المعارات وتعليي الدراسة بالمدار  والوامعاتي بل وجلي دور الع ادق 
أ
 ول العالم بل وولل ال

ا ُيسمي  ال ا   الحالي بي إمن مساجد وكنائسي إأافة 
أ
لي فرض  ظر التووالد مما جعل لناك ما يمكن ا

 (. 1076ي 2020)ُسليماا ع د الوا دي  دفوبيا كوروناد
فيرو  كورونا المستود  وبالرجم من ج ود الدول والحكومات وال يائت الصحية العالمية في إيواد لقا ات ل

و جرعتين بحسب نوع  (Covid-19)د 19 –دكوفيد 
أ
ا في تععيم سكاا العالم ب  من خالل جرعة ا وال دش فعليا

خبع الفردد فقد خر  علينا تحور ج
أ
و اللقار البي يا

أ
وميكروادي جعل  التععيم ا

أ
ديد ل با الفيرو  ُسمي بي دا

خرى. 
أ
 العالم يعود لحالة القلي الكوروني مرق ا

ا 
أ
خر نود ا

ا
خرى مثل التوالاتد  وعلي جانب ا

أ
المعتقدات لم تلي اللتمام البي تلقت  المفاليم النفسية ال

لمية في موال علم النفس برجم 
أ
من ندرق الدراسات  ي  إا دراسة المعتقدات ُتعد من الدراسات ذات ال

ي (2ي 2002 ول ا وندرق اللتمام بوأع مقاييس نفسية عن المعتقدات علي الصعيد العربي )؛ينب شقيري 
لمية للمعتقدات والتوالاتد  ورجم

أ
ن  لبع ال

أ
لم توجد دراسة  – ااالحالي اافي  دود إطالع ال ا ث -إل ا

فراد معتقدات بسيكولوجية عربية تعني 
أ
وميكروا عن ال

أ
  (Covid-19)المتحور الوديد من فيرو  كوفيد ا

ا بالقدر د من نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية   مواتوالات
ا
ومن ثم فإا لبا الموأوع لم يحة  تي ال

المناسب من اللتمام والعرر المالئم للم كلة في الثقافة العربية وخالة في مصر من جانب المت صصين  
ثار المترت ة علي المعتقدات ال اطئة في الم ن النفسيةي وذلل 

ا
عن لبا المتحور لت اذ خعوات لمواج ة ال

وميكروادي 
أ
من ي وما يرت   ب ا من  نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية والتوالات السل ية الوديد دا

رعاية ل . ومن  والمحيعين ب  ومن يقوموا بتقديم الالمتحور الوديد سل يات يعاني من ا المريض المصاب ب با 
سئلة التالية:  

أ
 ثم يمكن تحديد م كلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن ال

م ييياتميييا معتقيييدات -
أ
بييياش وا

ا
 (Covid-19)المتحيييور الودييييد مييين فييييرو  كوفييييد عييين ذوي ال تياجيييات ال الييية  ا
وميكرواد 

أ
 والوقاية من ؟.دا

م اتما اتوالات -
أ
باش وا

ا
للقييار بورعيية ثالثيية معييز؛ق للوقاييية ميين المتحييور الوديييد ذوي ال تياجات ال الة نحو ا ا
وميكرواد

أ
 ؟.دا
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م يياتلييل تت يياين معتقييدات -
أ
بيياش وا

ا
وميكييرواد المتحييور الوديييد ميين فيييرو  عيين ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

أ
دا

  بت اين )نوع الونسي الُعمري ومكاا اإلقامة(؟.نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من  واتوالات م كوفيدي 
هدأف ألدرأسة:  

 
 أ

م ييياتالتعيييرف عليييي معتقيييدات  .1
أ
بييياش وا

ا
المتحيييور الودييييد مييين فييييرو  كوفييييد عييين ذوي ال تياجيييات ال الييية  ا

(Covid-19)  وميكرواد
أ
 والوقاية من .دا

م يياتاتوالييات  علييي التعييرف .2
أ
بيياش وا

ا
ذوي ال تياجييات ال اليية نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية معييز؛ق للوقاييية ميين  ا
وميكرو 

أ
 .ادالمتحور الوديد دا

م اتالك   عن الفروق في معتقدات  .3
أ
باش وا

ا
وميكروا المتحور الوديد من عن ذوي ال تياجات ال الة  ا

أ
ا

ا لمتغيييرات )نييوع الويينسي والُعمييري  نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاييية منيي واتوالات م فيرو  كوفيدي  ت عييا
 ومكاا اإلقامة(. 

همية ألدرأسة: 
 
 أ

لميييية الدراسييية الحالييية 
أ
لميييية الموأييوع اليييبي تدرسييي   ييي  إن يييا ت حييي  فييي موأيييوع معتقيييدات تن ييع ا

أ
بييياش مييين ا

ا
ا

م يييييات
أ
وميكيييييرواد المتحيييييور الودييييييد مييييين فييييييرو  كوفييييييد عييييين ذوي ال تياجيييييات ال الييييية  وا

أ
ي (Covid-19)دا

فييي أييوش بعييض المتغيييرات الديموجرافيييةي  ييي  إا ف ييم  نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاييية منيي واتوالات م 
ا نتييائ  لييبع لييبع المعت

أ
قييدات والتوالييات سيسيياعد علييي ف ييم ط يعيية لييبع الظييالرق فييي ال يئيية المصييريةي كمييا ا

ا تسيياعد الم تصييين علييي ات يياذ الجيييراشات والسياسييات المناسيي ة للتعامييل مييع لييبع الحيييالت 
أ
الدراسيية يمكيين ا

عمييار مت اينيية ميين
أ
ا عينيية الدراسيية لييي ميين شييرائي وا

أ
ا وا أييافة إلييي ذلييلي الونسييين. باإل المصييريين ميين خصولييا

ا ُتضييي  نتييائ  لييبع الدراسييةإالي القاعييدق المعرفييية التييي ستسيياعد علييي الت عييي  لل ييرام  التوعوييية التييي 
أ
يمكيين ا

والمسييمي بييي  (Covid-19)ب ييبا المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد  ت دف إلي توعية الموتمع المصييري والعربييي 
وميكروا دي 

أ
 .والتصدي ل  المتحور الوديدع المرأي المصابوا ب با والعرق النفسية المناس ة للتعامل مدا

 مصطلحات ألدرأسة:

 :Beliefsألمعتقدأت 

مل جنايم ) 
أ
 فييي فتييرق عمرييية معينيية نتيويية 8ي 2019عرفت ا ا

أ
فكار راس ة إلي  د مييا فييي ذليين الفييرد تن ييا

أ
ن ا دا

أ
( با

و سييل ي 
أ
يظ يير فييي سييلوك الفييرد وممارسييات  لعوامل ثقافية وبيئية واجتماعية ويتم ض عن ا اتواع معييين إيوييابي ا

 الم تلفةد.

ا يعرف ا ال ا ث و المعارف الباتية التي ت كلس لدي  ااالحالي ااوإجرائيا
أ
و المدركات ا

أ
ن ا د التمثيالت الداخلية ا

أ
با

م يييات
أ
بييياش وا

ا
وميكيييروا( المتحييييور الودييييد ميييين فييييرو  كوفيييييد عيييين ذوي ال تياجييييات ال الييية  ا

أ
 (Covid-19))ا

و لرا ةي كما يعكس ا المقيا  المست دم بالدراسة الحاليةد.واعتقدوا بصحت ا أمن
أ
ا ا  يا
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 : Attitudesأالتجاهات 

فكييار ( 1081ي 2020ُسليماا ع د الوا ييد ) قدم
أ
و ا

أ
ن ييا دتنظيمييات معينيية لم يياعر ا

أ
ا لالتوالييات ييينص علييي ا تعريفييا

ل يي  العصيي ي والنفسييي إللييدار فعييل مييا نحييو جانييب ميين جوانييب بي
أ
و تا

أ
ئتيي ي ونزعييات السييلوك فرد ما واسييتعدادع ا

و دينامي علي استوابت د.
أ
ثير توجي ي ا

أ
شياش بعين ا وتكوا ذات تا

أ
و ا

أ
فكار ا

أ
و ا

أ
فراد ا

أ
 الموج ة نحو ا

ا يعرف ا ال ا ث ن ا دالتصورات المعرفيةي والنفعاليةي والسييلوكية التييي يت نالييا  ااالحالي ااوإجرائيا
أ
م يياتبا

أ
بيياش وا

ا
 ا

وميكييروا(اللقار بورعنحو ذوي ال تياجات ال الة 
أ
كمييا يعكسيي ا  ة ثالثة معييز؛ق للوقاييية ميين المتحييور الوديييد )ا

 المقيا  المست دم بالدراسة الحاليةد.

 :"Coronavirus emerging "Covid-19" 19 –فيروس كورونا ألمستجد "كوفيد 

نيي  نييوع ميين الفيروسييات جديييد يصيييب الو يي 
أ
 د الفيروسات الموجودق علي نعاق واسع فييي الع يعييةي كمييا ا

أ
ا؛ لو ا

مي ب ييبا السييم  نيي  يت ييب شييكل التييا  عنييد  –كورونييا  –التنفسييي للمرأييي المصييابين بالت يياب رييي وسييُ
أ
ا ل نظييرا

ا(ي   ر في مدينيية دوولييااد الصييينية فييي اواخيير 
ا
فحص  تحس المو ر اإللكيترونيي ولو مو ول الس ب )إلي ال

طلقيييس لونييية الصيييحة الوط2020ف رايييير عيييام  8م. وفيييي تييياري  2019العيييام 
أ
نيييية فيييي جم وريييية الصيييين ال يييع ية م ا

و الوديد( علي اإللت اب الئوي الناجم عن اإللابة بفيييرو  كورونيياي ثييم فييي 
أ
تسمية دفيرو  كورونا المستودد )ا

ي "Covid-19"ف راير جيرت السم اإلنوليييزي الرسييمي للمييرض النيياجم عيين فيييرو  كورونييا الوديييد إلييي  22تاري  
ا ا ُتعتمد لبع التسمية رسييميا

أ
ف رايييري فييي  ييين بقييي السييم  11ميين ق ييل منظميية الصييحة العالمييية فييي ييياري   ق ل ا

د ودليييل الوقاييية ميين 2ي 2020الصيييني ل ييبا الفيييرو  بييال تغيييير )الييدليل ال ييامل لفيييرو  كورونييا المسييتودي 
 (.10ي 2020فيرو  كورونا المستودي 

وميكرون كمتحور جديد ل 
 
-Coronavirus emerging "Covid" 19 –فيروس كورونا ألمســتجد "كوفيــد أ

19": 

 ييد
أ
( ميين 2021ي والييبي   يير فييي ن اييية عييام )د19 –فيييرو  كورونييا المسييتود دكوفيييد التحييورات الوديييدق  ل لييو ا

علنيييس 
أ
فريقيييياي  يييي  ا

أ
ا ي ليييا عنييي  علمييياش فيييي جنيييوب ا

أ
مريكيييا ق يييل ا

أ
خيييالل فحيييص مييياكوين فيييي مينيسيييوتا فيييي ا

وم
أ
مريكييية تسييويل اول إلييابة بييي دا

أ
يكييرواد بالوليييات المتحييدق فييي الثيياني ميين ديسييم ر عييام السلعات الصييحية ال

(2021.) 

 فروض ألدرأسة:

م اتتتسم معتقدات  .1
أ
باش وا

ا
بييالمتحور الوديييد ميين فيييرو  باإليوابية فيما يتعلي ذوي ال تياجات ال الة  ا

وميكرواد  (Covid-19)كوفيد 
أ
 والوقاية من .د ا

م اتتتسم اتوالات  .2
أ
باش وا

ا
نحو اللقار بورعة ثالثة معييز؛ق للوقاييية ميين اإليوابية بذوي ال تياجات ال الة  ا

وميكرواد.
أ
 المتحور الوديد دا

م اتل توجد فروق ذات دللة إ صائية بين  .3
أ
باش وا

ا
 المتحييور  معتقييدات عيينذوي ال تياجات ال الة فييي ال ا
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وميكروادي  (Covid-19)الوديد من فيرو  كوفيد 
أ
 لوقاييية منيي نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية معييز؛ق لواتوالييات م دا

 .إناث( -تعزي لنوع الونس )ذكور 

م اتل توجد فروق ذات دللة إ صائية بين  .4
أ
باش وا

ا
المتحييور معتقييدات عيين ذوي ال تياجات ال الة فييي ال ا

وميكرواد ي  (Covid-19)الوديد من فيرو  كوفيد 
أ
 نحو اللقار بورعيية ثالثيية معييز؛ق للوقاييية منيي واتوالات م دا

لغر سنا 
أ
ا( –ا تعزي للُعمر )ال ك ر سنا

أ
ل  .ا

م اتل توجد فروق ذات دللة إ صائية بين  .5
أ
باش وا

ا
 المتحييور  معتقييدات عيينذوي ال تياجات ال الة فييي ال ا

وميكرواد ي  (Covid-19)الوديد من فيرو  كوفيد 
أ
 نحو اللقار بورعيية ثالثيية معييز؛ق للوقاييية منيي واتوالات م دا

  ضر(. –تعزي لمكاا اإلقامة )ري  

جرأ  ءأت:ألطريقة وأالإ

 منهج ألدرأسة:

 تم ات اع المن   الولفي لمناس ت  لنوعية الفروض وال يانات بالدراسة الحالية. 
 عينة ألدرأسة: 

 عينة ألخصائص ألسيكومترية:
ا113تكونييس عينيية ال صييائص السيييكومترية ميين )  م ييات ميين ( فييردا

أ
بيياش وا

ا
ميين شييرائي ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

وم وريييية مصييير العربييييةي ب يييدف التحقيييي مييين ب بمحافظييية اإلسيييماعيلية حضييير عمريييية متفاوتيييةي ومييين الريييي  وال
دات

أ
 الدراسة.  يال صائص السيكومترية ل
ساسية:

 
 عينة ألدرأسة أال

ساسييية ميين 
أ
ا 280(تكونييس عينيية اليييدراسة ال م ييات ميين( فييردا

أ
بيياش وا

ا
ميين شييرائي عمرييية ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

( ذكييوري 156وم ورية مصر العربيةي مقسييمين كالتييالي: )ب ماعيلية بمحافظة اإلسمتفاوتةي ومن الري  والحضر 
اي )103( إناثد و)124) لغر سنا

أ
اي و)177( ا ك ر سنا

أ
 ( من الحضر. 101( من الري ي )179( ا

دأتي ألدرأسة:
 
ي  ي  تم ااالحالي اااست دمس الدراسة الحالية المقياسين التالييني ولما من إعداد/ ال ا ث أ

فييراد العينيية ب ييكل إليكيترونييي عيين طريييي النترنييس  ن ا ب كل م اشري وجزش قليل من اجزش ك ير م تع يي
أ
علي ا

ب(ي وفيما يلي نقدم ولفا ل ما.
ا
 ووسائل التوالل الجتماعي )إيميلي فيس بوكي تويتيري وواتس ا

وميكرون":مقياس ألمعتقدأت عن  عن  
 
 ألمتحور ألجديد من فيروس كوفيد "أ

المتحييور الوديييد ميين ( تدور  ييول المعتقييدات عيين 2( مفردق )ملحي 20الن ائية من )يتكوا المقيا  في لورت  
وميكرواد (Covid-19)فيرو  كوفيد 

أ
ي ويتم الستوابة علي المفردات من خالل مقيا  خماسي يقييوم الفييرد دا

ي: درجيية وا ييدق ميين بييين درجاتيي  ال مييس وليي  الخت ييار كييل مفييردق ميين مفييردات وتععيييباختيييار وا ييد ميين بين ييا. 
ا ) ( المقابليييية 1ي 2ي 3ي 4ي 5)موافييييي ب ييييدقي موافيييييي محايييييدي معييييارضي معييييارض ب ييييدق( ولييييي ُتمثييييل رقميييييا

جيييراض تحلييييل النتيييائ : مييين )
أ
(: مسيييتوى 2.33 - 1لالسيييتوابات عليييي الترتييييب. وقيييد تيييم اعتمييياد العريقييية التاليييية ل

ا طييول ( مسييتوى مرتفييعد وذليي 5 -3.68(: مسييتوى متوسيي ي وميين )3.67 -2.34من فضي وميين )
أ
سييا  ا

أ
ل علييي ا
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علي تقدير )1.33الفئة )
أ
قل تقييدير )5(ي ولو خار  قسمة الفرق بين ا

أ
ي والييبي يمثييل المسييتويات 3(ي علييي 1(ي وا

وميكروادمرتفع( للمعتقدات عن   –متوس   –الثالثة: )من فض 
أ
 .المتحور الوديد دا

 ألخصائص ألسيكومترية للمقياس: 

 صدق ألمقياس:  

ولي: لدق المحكميني  ي   ي  تم عرأ  علي موموعة من  تم  ساب لدق المقيا  بعر
أ
يقتيني ال

(ي وذلل لتحديد مدى 1السادق المحكمين المت صصين في علم النفس ب عض الوامعات المصرية )ملحي 
%د وتم إجراش بعض  90لال يت  لما وأع لقياس ي  ي   ا؛ت جميع ا علي نس ة اتفاق ل تقل عن 

ا لصدق  التعديالت بناش علي توجي ات ما العريقة الثانية  المقيا السادق المحكميني وُاعت ر ذلل مؤشرا
أ
ي ا

فراد عينة ال صائص السيكومترية ب كل تصاعدى 
أ
فكانس المقارنات العرفيةي  ي  تم ترتيب درجات ا

علي )ي علي المقيا  الحاليي و ساب اخت ار دتد لدللة الفروق بين متوسع
أ
دني )27ا

أ
%(ي 27%(ي وا

علي )
أ
ى ا

أ
دني )31ا

أ
اي وا ا )31( فردا ا بين متوسعي  X 113% 27( فردا (ي فكانس لناك فروق دالة إ صائيا

فراد الموموعتيني  ي  بلغس قيمة دتد المحسوبة )
أ
ا عند  8.578درجات ا ( ولي قيمة دالة إ صائيا

 علي قدرق المقيا  علي التمييز بين مرتفعي ومن فضي0.05د 0.01مستويييي دللة ) 
ا

داش   (ي مما ُيعد دليال
أ
ال

ا لصدق المقيا .   علي ي ومن ثم تم اعت ار ذلل مؤشرا

 ثبات ألمقياس:  

لفا كرون اخ لمفردات المقيا  فكانس قيمت    
أ
ولي: طريقة معامل ا

أ
تم  ساب ث ات المقيا  بعريقتيني ال

ما العريقة الثانية فكانس التوزئة النصفيةي  ي 0.01( ولي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى )0.80)
أ
   (. ا

اسُت دمس درجات النصفين في  ساب معامل الرت اي بين ما )معامل الث ات النصفي( فكانس قيمت   
( ولي  0.86براوا لحساب ث ات الخت ار كل   ي  بلا )  –(ي وتلي ذلل است دام معادلة س رماا0.75)

 (. 0.01قيمة دالة عند مستوى )

 أالتساق ألدأخلي للمقياس:  

للمقيا   ي  ك   عن ارت اطات دالة وقوية بين المفردق والدرجة الكلية   تم  ساب التساق الداخلي 
ا المقيا  يتسم  المر البي ي ير إلي  (. 0.89 - 0.66للمقيا  تراو س معامالت الرت اي ما بين ) 

أ
ا

 ب صائص سيكومترية مق ولية. 

وميكرون":نحو أللقاح بجرعة ثالثة معززة للوقاية من ألمتحور ألجديد لفمقياس أالتجاهات 
 
 يروس كوفيد "أ

نحييو اللقييار (ي تركز علي الم اعر والسلوكيات نحو 3( مفردق )ملحي 20يتكوا المقيا  في لورت  الن ائية من )
وميكييرواد (Covid-19)بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور الوديد لفيييرو  كوفيييد 

أ
. ويييتم السييتوابة علييي دا

معييارض ب ييدق( يقييوم الفييرد باختيييار وا ييد  –مييا بييين )موافييي ب ييدق  المفردات ميين خييالل مقيييا  خماسييي يتييراور
لم ليكييرت ال ماسييي لتصييحيي المقيييا  الحييالي بإععيياش كييل مفييردق ميين مفرداتيي  درجيية  ميين بين ييا. وتييم اعتميياد سييُ
وا ييدق ميين بييين درجاتيي  ال مييس ولييي: )موافييي ب ييدقي موافيييي محايييدي معييارضي معييارض ب ييدق( ولييي ُتمثييل 
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ا ) جيييراض تحلييييل 1ي 2ي 3ي 4ي 5رقمييييا
أ
( المقابلييية لالسيييتوابات عليييي الترتييييب. وقيييد تيييم اعتمييياد العريقييية التاليييية ل

( مسيييتوى 5 -3.68(: مسيييتوى متوسييي ي ومييين )3.67 -2.34(: مسيييتوى مييين فضي ومييين )2.33 - 1النتيييائ : مييين )
ا طييول الفئيية )

أ
سييا  ا

أ
علييي تقييدير )1.33مرتفييعد وذلييل علييي ا

أ
قييل5(ي ولييو خييار  قسييمة الفييرق بييين ا

أ
تقييدير  (ي وا

اللقييار بورعيية مرتفييع( لالتوالييات نحييو  –متوسيي   –ي والييبي يمثييل المسييتويات الثالثيية: )ميين فض 3(ي علييي 1)
وميكرواد

أ
 .ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور الوديد دا

 ألخصائص ألسيكومترية للمقياس: 

 صدق ألمقياس: 

ولييي: لييدق المحكميييني  ييي  تييم عرأيي  تتييم  سيياب لييدق المقيييا  بعييريق
أ
علييي موموعيية ميين السييادق يني ال

عضييياش ليئييية التيييدريس المت صصيييين فيييي عليييم الييينفس والجتمييياع بييي عض الوامعيييات المصيييرية 
أ
المحكميييين مييين ا
(ي وذلل لتحديد مدى لال يت  لما وأع لقياس ي  ي   ييا؛ت جميع ييا علييي نسيي ة اتفيياق ل 1والعربية )ملحي 

مييا العريقيي 90تقييل عيين 
أ
ا لصييدق الخت يياري ا ة الثانييية فكانييس المقارنييات العرفييية )الصييدق %ي وُاعت يير ذلييل مؤشييرا

فراد عينة ال صائص السيكومترية ب كل تصاعدى علي المقيا  الحاليي 
أ
التمييزى(ي  ي  تم ترتيب درجات ا

علييييي )
أ
دنييييي 27و سيييياب اخت ييييار دتد لدلليييية الفييييروق بييييين متوسييييعي المومييييوعتين العييييرفيتيني ولمييييا ا

أ
%(ي وا

علييييي )27)
أ
ى ا

أ
دنييييي )31%(ي ا

أ
اي وا ا )31( فييييردا ا بييييين X 113% 27( فييييردا (ي فكانييييس لنيييياك فييييروق داليييية إ صييييائيا

فراد الموموعتيني  ي  بلغس قيمة دتد المحسوبة )
أ
ا عنييد 5.367متوسعي درجات ا ( ولي قيمة داليية إ صييائيا
ا لصدق المقيا . (ي مما ُيعد0.05د 0.01مستويييي دللة )  مؤشرا
 ثبات ألمقياس: 

ولييي 
أ
لفيييا كرون ييياخ لمفيييردات المقييييا  فكانيييس قيمتييي  تيييم  سييياب ث يييات المقييييا  بعيييريقتيني ال

أ
ي: طريقييية معاميييل ا

ميييا العريقييية الثانيييية فكانيييس التوزئييية النصيييفيةي  يييي  0.01( وليييي قيمييية مرتفعييية ودالييية عنيييد مسيييتوى )0.85)
أ
(. ا

معادليية  وبتع يييي(ي 0.72اسييُت دمس درجييات النصييفين فييي  سيياب )معامييل الث ييات النصييفي( فكانييس قيمتيي  )
 (.0.01( ولي قيمة دالة عند مستوى )0.84ث ات الخت ار كل  ) بلابراوا  –س رماا

 أالتساق ألدأخلي للمقياس: 

تيييم  سييياب التسييياق اليييداخلي للمقييييا   يييي  ك ييي  عييين ارت اطيييات دالييية وقويييية بيييين المفيييردق والدرجييية الكليييية 
ا المقيا  يتسم مما ي ير إلي    (.0.83 -  0.65للمقيا  تراو س معامالت الرت اي ما بين )

أ
سيكومترية  كيفاشقبا

 .مناس ة

 نتائج ألدرأسة ومناقشتها:
ول ومناقشتها:

 
 نتائج ألفرض أال

ن  د
أ
مهاتتتسم معتقدأت ينص لبا الفرض علي ا

 
باء وأ

 
يجابية فيما يتعلق  ذوي أالحتياجات ألخاصة  أ باالإ

وميكرون(  (Covid-19)بالمتحور ألجديد من فيروس كوفيد 
 
   د.وألوقاية منه )أ
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رض فقد تم  ساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة علي بدائل الستوابة علي المقيا ي  ولخت ار لبا الف
-Covid)المتحور الوديد من فيرو  كوفيد وكبا  ساب المتوسعات والنحرافات المعيارية للمعتقدات عن 

وميكرواد  (19
أ
فراد عينة الدراسةيد ا

أ
شارت نتائ  لبا الفرض إلي  والوقاية من  لدى ا

أ
وجود تحسن  ي  ا

وميكرواد  (Covid-19)بالمتحور الوديد من فيرو  كوفيد واأي في المعتقدات المتصلة 
أ
والوقاية من  لدى  د ا

فراد عينة الدراسةي فقد وافي )
أ
ا  الت الوفاق لمصابي 34.52ا

أ
فراد العينة علي ا

أ
المتحور الوديد من %( من ا

وميكرواد 
أ
فراد العينة علي  30.74ميةي كما وافي )تحدث نتيوة نقص المناعة الوسفيرو  كوفيد دا

أ
%( من ا

ا إلي جنب مع المناعة الوسمية تساعد في التعافي من ا المناعة النفسية جن ا
أ
المتحور الوديد  اإللابة ب با ا

وميكروادي كما وافي )
أ
ا الحور المنزلي دال قاش في المنزلد  19.6من فيرو  كوفيد دا

أ
فراد العينة علي ا

أ
%( من ا

لم طرق 
أ
وميكرواد.متحور بالوقاية من اإللابة ُيعد ا

أ
ا تكوا  10.46في  ين رفض )  دا

أ
فراد العينة ا

أ
%( من ا

وميكروادي كما رفض ) لباالمضادات الحيوية عال  
أ
فراد 4.68المتحور الوديد من فيرو  كوفيد دا

أ
%( من ا

ا يكوا 
أ
وميكروادميئو  من شفا ع. لباالعينة ا

أ
 المتحور الوديد من فيرو  كوفيد دا

شكما 
أ
ا إلي ا يضا

أ
ا المتوسعات الحسابية تراو س ما بين )ارت النتائ  ا

أ
(ي  ي  جاشت المفييردق 4.821 - 1.998ا

ا د16رقم )
أ
وميكرواد  ( والتي تنص علي ا

أ
ولييي المتحور الوديد من فيرو  كوفيد دا

أ
مرض ُمعدىد في المرت ة ال

المتحور ( ونص ا دينتقل 10رقم ) مرتفعي بينما جاشت المفردقموافقة  ( وبمستوى 4.821وبمتوس   سابي بلا )
وميكيييرواد 

أ
خييييرق الودييييد مييين فييييرو  كوفييييد دا

أ
خييير بمويييرد الميييرور بيييالقرب منييي د بالمرت ييية ال

ا
مييين شييي ص إليييي ا

 المصيييريينمعتقيييدات لمييين فض. وبليييا المتوسييي  الحسيييابي موافقييية ( وبمسيييتوى 1.998وبمتوسييي   سيييابي بليييا )
وميكيييرواد  (Covid-19)وفييييد بيييالمتحور الودييييد مييين فييييرو  كباإليوابيييية فيميييا يتعليييي 

أ
والوقايييية منييي  ككيييل د ا

بيياش . وتعكييس لييبع النتييائ  بصييورت ا الرالنيية معتقييدات إيوابييية ملحو يية ميين مرتفييع موافقيية ( وبمسييتوى3.854)
ا
ا

م ات ذوي ال تياجات ال الة
أ
وميكييرواد عن  وا

أ
والوقاييية منيي ي مييا ي ييير المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد دا

ول 
أ
 من فروض الدراسة الحالية. إلي تحقي الفرض ال

و تعييارض لييبع النتيويية التيي 
أ
والمتعلقيية  ااتولييل إلي ييا ال ا ثيي  يوعلييي الييرجم ميين عييدم وجييود دراسييات سييابقة تؤيييد ا

ا لبع النتيوة يمكن تفسيييرلا فييي أييوش  –مافي  دود إطالع  –ب با الفرض نتيوة لندرق الدراسات السابقة 
أ
إل ا

باش توافر المعلومات والمعارف لدي 
ا
م ييات ذوي ال تياجييات ال الييةا

أ
لييبا المتحييور الوديييد ميين فيييرو   ييول  وا

وميكييرواد  (Covid-19)كوفيييد 
أ
كيياا ذلييل ميين خييالل وسييائل اإلعييالم المرئييية بييال رام  د ا

أ
والوقاييية منيي ي سييواش ا

و المكيتوبييييية فيييييي الصيييييح  
أ
و المسيييييموعة بيييييال رام  اإلذاعيييييية ون يييييرات اإلذاعييييية ا

أ
خ يييييار ا

أ
التليفزيونيييييية ون يييييرات ال

ب(. ولييو مييا يسيياعد والمو
ا
م ميين خييالل وسييائل التوالييل الجتميياعي )كييالفيس بييوكي وتييويتيري والييواتس ا

أ
التي ا

فكار والمفاليم المرت عة 
أ
ساليب الوقاية من ي وكيفييية التعامييل مييع المرأييي  ب با المتحور الوديدفي تعديل ال

أ
وا

 المصابين ب .
 نتائج ألفرض ألثاني ومناقشتها:

ن  د
أ
مهاتتتسم أتجاهات ينص لبا الفرض علي ا

 
باء وأ

 
يجابية ذوي أالحتياجات ألخاصة  أ نحو أللقاح  باالإ

وميكرونعززة للوقاية من ألمتحور ألجديد )بجرعة ثالثة م
 
 .  "( أ
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ولخت ار لبا الفرض تم  ساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة علي بدائل الستوابة علي المقيا ي وكبا  
نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور  يارية لالتوالات  ساب المتوسعات والنحرافات المع

وميكروا
أ
فراد عينة الدراسةي ل د الوديد دا

أ
ا دى ا

أ
شارت نتائ  لبا الفرض إلي ا

أ
فراد  %( 63.5) ي  ا

أ
عينة  من ا

وميكرواي عروا  بال وف من الدراسة ل 
أ
لل  ي وذ التععيم بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور الوديد دا

خب الورعة الثالثة المعز؛ق%( ي عروا بال وف  36.5في مقابل )
أ
 . والقلي من ا

ا إلي كما  يضا
أ
شارت النتائ  ا

أ
ا المتوسعات الحسابية تراو س ما بين ) ا

أ
(ي  ي  جاشت المفردق  4.521 - 2.365ا

شعر بالضيي لو كاا 17رقم ) 
أ
خب الورعة الثالثة المعز ( والتي تنص علي دل ا

أ
في المرت ة ؛ق لديقي عا؛م علي ا

ولي وبمتوس   سابي بلا )
أ
رفض 8( وبمستوى مرتفعي بينما جاشت المفردق رقم )4.521ال

أ
لداقة ( ونص ا دا

خب الورعة الثالثة المعز؛قش ص كاا 
أ
خيرق وبمتوس   سابي بلا )قد ا

أ
( وبمستوى 2.365د بالمرت ة ال

رعة ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور  نحو اللقار بو المصريينمن فض. وبلا المتوس  الحسابي لتوالات 
وميكروا

أ
. وتعكس لبع النتائ  بصورت ا الرالنة اتوالات إيوابية مرتفع( وبمستوى 3.808ككل ) دالوديد دا

م اتملحو ة من 
أ
باش وا

ا
ذوي ال تياجات ال الة نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من المتحور الوديد  ا

وميكروا
أ
 ي الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية.  دي ما ي ير إلي تحقدا

و تعارض لبع النتيوة التي تولل إلي ا ال ا ث
أ
والمتعلقة   اا وعلي الرجم من عدم وجود دراسات سابقة تؤيد ا

ا لبع النتيوة يمكن تفسيرلا في أوش  –مافي  دود إطالع  –ب با الفرض نتيوة لندرق الدراسات السابقة 
أ
إل ا

م ات متابعة
أ
باش وا

ا
لوسائل اإلعالم من لح  وموالت وبرام  إذاعية وتلفيزيونية ذوي ال تياجات ال الة  ا

والوقاية من ي والبى ّكوا   (Covid-19)د 19 – ول كل المستودات عن فيرو  كورونا المستود دكوفيد 
اي  ي  إا وجود معتقدات إي

أ
ا في لبا ال ا ا إيوابيا مر البي لعب دورا

أ
وابية نحو لدي م معتقدات إيوابيةد ال

وميكرواد فيرو  كورونا المستود المتحور الوديد من 
أ
نحو اللقار بورعة ثالثة  من  قد  ّسن التوالات دا

لفة بفيرو  كورونا المستود دكوفيد معز؛ق للوقاية من 
أ
فراد عينة الدراسة نوع من ال

أ
ل ي لدي ا

أ
د  19 –ي وا

(Covid-19) ساليب الوقاية من ي ولي نظرق اختلفس عن الت
أ
صور السابي عن الفيرو  ق ل انت ارع ب با وا

سرع. 
أ
 ال كل الوبائي الحالي علي مستوى العالم با

 نتائج ألفرض ألثالث ومناقشتها:

ن  د 
أ
حصائية بين ينص لبا الفرض علي ا مهاتال توجد فروق ذأت داللة أإ

 
باء وأ

 
ذوي أالحتياجات ألخاصة   أ

وميكرون"،  (Covid-19)ألجديد من فيروس كوفيد  ألمتحور  معتقدأت عنفي أل
 
نحو أللقاح  وأتجاهاتهم "أ

ناث( -تعزي لنوع ألجنس )ذكور  بجرعة ثالثة معززة للوقاية منه  . د أإ

المتحور الوديد  ولخت ار لبا الفرض فقد تم  ساب المتوس  والنحراف المعياري وقيمة دتد للمعتقدات عن 
وميكروادي والتوالات (Covid-19)من فيرو  كوفيد 

أ
فراد  قار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من نحو الل دا

أ
لدى ا

ا لنوع الونس )ذكور    إناث(ي ويتضي ذلل بالودول التالي:  -عينة الدراسة ت عا
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فراد عينة  1جدول )
أ
( المتوسعات والنحرافات المعيارية وقيمة دتد لدللة الفروق بين متوسعات درجات ا

وميكروادي و عن  مقداتإناث( في معت -الدراسة باختالف لنوع الونس )ذكور 
أ
نحو اتوالات م المتحور الوديد ا

 . اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من 

نوع  ألمتغيرأت 
 ألجنس 

درجات  ع م ن
 ألحرية

قيمة 
 "ت" 

 مستوى 
 ألداللة

المتحور الوديد من فيرو   معتقدات عنال
وميكرواد 

أ
 كوفيد دا

 دالة  3.085 278 12.539 46.160 156 ذكور 

 9.734 41.935 124 إناث

نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق التوالات 
وميكرواد 

أ
 للوقاية من دا

 دالة  4.071 278 18.995 57.429 156 ذكور 

 19.539 48.008 124 إناث

 لدللة العرفين.  1.960( = 0.05د وعند مستوى )2.576( =  0.01* قيمة دتد الودولية عند مستوى )

م يييياتوق ذات دلليييية إ صييييائية بييييين ( وجييييود فيييير 1يتضييييي ميييين جييييدول )
أ
بيييياش وا

ا
فييييي ذوي ال تياجييييات ال اليييية  ا

وميكييروادي و (Covid-19)المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد  المعتقدات عيين
أ
نحييو اللقييار بورعيية اتوالييات م دا

( لصييالي 0.05د 0.01ترجييع لنييوع الويينسي  ييي  كانييس قيميية دتد داليية عنييد مسييتويييي ) ثالثة معز؛ق للوقاية من 
ا البكور 

أ
م اتي مما ي ير إلي ا

أ
باش وا

ا
من الونسين ي تلفوا عن بعض م ال عض فييي ذوي ال تياجات ال الة  ا

وميكييروادي و (Covid-19)المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد  معتقييدات م عيين
أ
نحييو اللقييار بورعيية اتوالييات م دا

 حالية.ي ولو ما ي ير إلي عدم تحقي الفرض الثال  للدراسة الثالثة معز؛ق للوقاية من 

و تعييارض لييبع النتيويية التييي تولييل إلي ييا ال ا ثيي 
أ
والمتعلقيية  ااوعلييي الييرجم ميين عييدم وجييود دراسييات سييابقة تؤيييد ا

ا لبع النتيوة يمكن تفسيييرلا فييي أييوش  –مافي  دود إطالع  –ب با الفرض نتيوة لندرق الدراسات السابقة 
أ
إل ا

ك ييير مييين اإلنييياث عليييي اسيييت دام تع يقيييات 
أ
التواليييل الجتمييياعيد وب الييية فيييي الووانيييب إق يييال اليييبكور ب يييكل ا

كيثييير متابعييية لوسيييائل اإلعيييالم المقيييروشق والمرئيييية المتعلقييية 
أ
ا اليييبكور عموميييا ا

أ
اإلعالميييية واإلخ ارييييةي إأيييافة إليييي ا

؛ميييات التيييي تتعيييرض ل يييا الييي الد بالمقارنييية باإلنييياث الالتيييي يفضيييلن متابعييية 
أ
بالموأيييوعات السياسيييية والقوميييية وال

سيي م فييي ت ييكيل معتقييدات لييحيحة المسلسالت وبرام  ال
أ
ل حس تمليش شاشات الفضييائياتي ممييا ا

أ
ع   التي ا

وميكييرواد عيين  
أ
نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية واتوالييات إيوابييية لييبا المتحييو الوديييد ميين فيييرو  كورونييا المسييتود دا

 وجعل لبع الفروق واأحة وجلية.  معز؛ق للوقاية من 
 نتائج ألفرض ألرأبع ومناقشتها:

ن  د ينص لبا الف
أ
حصائية بين رض علي ا مهاتال توجد فروق ذأت داللة أإ

 
باء وأ

 
ذوي أالحتياجات ألخاصة   أ

وميكرون"،  (Covid-19)ألمتحور ألجديد من فيروس كوفيد معتقدأت عن في أل
 
نحو أللقاح  وأتجاهاتهم "أ

صغر سًنا  بجرعة ثالثة معززة للوقاية منه
 
كبر سًنا( –تعزي للُعمر )أال

 
 د.  أال
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المتحور الوديد  ا الفرض فقد تم  ساب المتوس  والنحراف المعياري وقيمة دتد للمعتقدات عن ولخت ار لب
وميكروادي والتوالات (Covid-19)من فيرو  كوفيد 

أ
فراد  نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من  دا

أ
لدى ا

ا   لغر سنا
أ
ا للُعمر )ال ا(ي ويتضي ذلل بالودو –عينة الدراسة ت عا ك ر سنا

أ
ل  : ل التاليا

فراد عينة  2جدول )
أ
( المتوسعات والنحرافات المعيارية وقيمة دتد لدللة الفروق بين متوسعات درجات ا

ا   لغر سنا
أ
ا( في معتقدات –الدراسة باختالف الُعمر )ال ك ر سنا

أ
ل وميكروادي  عن  ما

أ
المتحور الوديد ا

 . نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من اتوالات م و

درجات  ع م ن ألعُمر  رأت ألمتغي
 ألحرية

قيمة 
 "ت" 

 مستوى 
 ألداللة

المتحور الوديد من فيرو   معتقدات عنال
وميكرواد 

أ
 كوفيد دا

لغر 
أ
 دالة  2.857 278 12.388 46.553 103 ال

ك ر 
أ
ل  18.443 52.388 177 ا

نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق التوالات 
وميكرواد 

أ
 للوقاية من دا

لغر
أ
 دالة  2.980 278 18.688 43.330 103 ال

ك ر 
أ
ل  19.431 50.406 177 ا

 لدللة العرفين.  1.960( = 0.05د وعند مستوى )2.576( =  0.01* قيمة دتد الودولية عند مستوى )

م ييييات( وجييييود فييييروق ذات دلليييية إ صييييائية بييييين 2يتضييييي ميييين جييييدول )
أ
بيييياش وا

ا
فييييي ذوي ال تياجييييات ال اليييية  ا

وميكييروادي و (Covid-19)د ميين فيييرو  كوفيييد المتحييور الودييي  المعتقدات عيين
أ
نحييو اللقييار بورعيية اتوالييات م دا

ك يير ( لصييالي 0.05د 0.01ي  ييي  كانييس قيميية دتد داليية عنييد مسييتويييي )للُعمييرترجييع  ثالثة معز؛ق للوقاية منيي 
أ
ل ا

ا ا سنا
أ
م اتي مما ي ير إلي ا

أ
باش وا

ا
عمييارلم ا

أ
 عض ي تلفييوا عيين بعضيي م اليي  ذوي ال تياجييات ال اليية بيياختالف ا

وميكيييروادي و (Covid-19)المتحيييور الودييييد مييين فييييرو  كوفييييد  فيييي معتقيييدات م عييين
أ
نحيييو اللقيييار اتواليييات م دا

 ي ولو ما ي ير إلي عدم تحقي الفرض الرابع للدراسة.بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من 

و تعييارض لييبع النتيويية التييي تولييل إلي ييا ال ا 
أ
والمتعلقيية  ااثيي وعلييي الييرجم ميين عييدم وجييود دراسييات سييابقة تؤيييد ا

ا لبع النتيوة يمكن تفسيييرلا فييي أييوش  –مافي  دود إطالع  –ب با الفرض نتيوة لندرق الدراسات السابقة 
أ
إل ا

فراد كلما تقدموا في العمري 
أ
ا وال  رات الحياتية التي يتزود ب ا ال ك ر سنا

أ
ل فراد ا

أ
؛يادق كم المعرفة التي يمتلك اال
ا يميليي  ك يير سيينا

أ
ل فييراد ا

أ
ا ال

أ
وا لمتابعيية وسييائل اإلعييالم المقييروشق والمرئييية المتعلقيية بالموأييوعات السياسييية كمييا ا

 
أ
فراد ال

أ
؛مييات التييي تتعييرض ل ييا اليي الد بالمقارنيية بييال

أ
ا الييبين يفضييلوا متابعيية المسلسييالت ليي والقومييية وال غر سيينا

ل حس تمليش ال اشات والقنوات الفضائيةي مميي 
أ
جاني الم رجانات التي ا

أ
فالم والمصارعة وا

أ
سيي م فييي   ييور وال

أ
ا ا

ا.  ك ر سنا
أ
ل فراد ا

أ
 لبع الفروق واأحة وجلية لدى ال

 نتائج ألفرض ألخامس ومناقشتها:
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ن  د 
أ
حصائية بين ينص لبا الفرض علي ا مهاتال توجد فروق ذأت داللة أإ

 
باء وأ

 
ذوي أالحتياجات ألخاصة   أ

وميكرون"،  (Covid-19)ألجديد من فيروس كوفيد  ألمتحور  معتقدأت عنفي أل
 
نحو أللقاح  أتجاهاتهم و "أ

قامة )ريف  بجرعة ثالثة معززة للوقاية منه  د.  حضر(  –تعزي لمكان أالإ

المتحور الوديد  ولخت ار لبا الفرض فقد تم  ساب المتوس  والنحراف المعياري وقيمة دتد للمعتقدات عن 
وميكروادي والتوالات  (Covid-19)من فيرو  كوفيد 

أ
لدى   ز؛ق للوقاية من نحو اللقار بورعة ثالثة مع دا

ا لمكاا اإلقامة )ري   فراد عينة الدراسة ت عا
أ
 :  ضر(ي ويتضي ذلل بالودول التالي  –ا

فراد عينة  3جدول )
أ
( المتوسعات والنحرافات المعيارية وقيمة دتد لدللة الفروق بين متوسعات درجات ا

وميكروادي و المتحور  عن  مفي معتقدات  ضر( –الدراسة باختالف مكاا اإلقامة )ري   
أ
اتوالات م الوديد ا

 . نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من 

مكان  ألمتغيرأت 
قامة  أالإ

درجات  ع م ن
 ألحرية

قيمة 
 "ت" 

 مستوى 
 ألداللة

المتحور الوديد من فيرو   معتقدات عنال
وميكرواد 

أ
 كوفيد دا

 دالة جير  1.397 278 18.465 52.882 179 ري 

 19.941 56.188 101  ضر 

نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق التوالات 
وميكرواد 

أ
 للوقاية من دا

 دالة جير  1.080 278 18.122 51.631 179 ري 

 22.001 54.267 101  ضر 

 لدللة العرفين.  1.960( = 0.05د وعند مستوى )2.576( =  0.01* قيمة دتد الودولية عند مستوى )

م يياتت دلليية إ صييائية بييين وجييود فييروق ذاعييدم ( 3يتضييي ميين جييدول )
أ
بيياش وا

ا
فييي ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

وميكييروادي و (Covid-19)المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد  المعتقدات عيين
أ
نحييو اللقييار بورعيية اتوالييات م دا

ي (0.05د 0.01داليية عنييد مسييتويييي )جييير ي  ييي  كانييس قيميية دتد لمكيياا اإلقامييةترجييع  ثالثة معز؛ق للوقاية منيي 
ا ممييا ي ييير 

أ
م يياتإلييي ا

أ
بيياش وا

ا
و الحضيير ل ي تلفييوا عيين بعضيي م ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

أ
القيياطنين بييالري  ا

وميكيييروادي و (Covid-19)المتحييور الودييييد ميين فييييرو  كوفيييد  اليي عض فيييي معتقييدات م عييين
أ
نحيييو اتوالييات م دا

 ي مما ي ير إلي تحقي الفرض ال امس للدراسة.اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من 

و تعييارض لييبع النتيويية التييي تولييل إلي ييا ال ا ثيي وع
أ
والمتعلقيية  االييي الييرجم ميين عييدم وجييود دراسييات سييابقة تؤيييد ا

ا لبع النتيوة يمكن تفسيييرلا فييي أييوش  –مافي  دود إطالع  –ب با الفرض نتيوة لندرق الدراسات السابقة 
أ
إل ا
فييراد فييي كلتييا المنعقتييين

أ
 ضيير( فييي الوقييس الحيياليد فقييد  –)رييي   ت اب  الظروف والعوامييل التييي يعييي  في ييا ال

دا ميين ؛وايييا  خيييرق جعلتيي  يقتييرب إلييي  ييد ك ييير مييع المييُ
أ
شيي د الرييي  المصييري تغيييرات ك يييرق خييالل السيينوات ال

النزعييية الحضيييريةي و؛ ييي  السيييكاا   إليييي المنييياطي الحضيييرية والعكيييس ليييحييي والتعلييييمي والعميييلي و نيييي 
مييييور جعلييييس الموتميييع 

أ
ن يييعة القتصيييياديةي وليييي ا

أ
المصييييري يعيييي  فييييي  ييييروف اجتماعيييية وثقافييييية مت يييياب ة ال

سيي م فييي عييدم وجييود فييروق جولرييية بييين 
أ
انعكسييس باإليويياب علييي  ييياق الفييراد ومعتقييدات م واتوالييات مي ممييا ا
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فراد ساكني الُمدا في معتقدات م عن
أ
فراد ساكني الُقرى وال

أ
 (Covid-19)المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييد  ال

وميكروادي و
أ
 . نحو اللقار بورعة ثالثة معز؛ق للوقاية من ات م اتوالدا

  خاتمة:

م يياتإلييي معرفيية معتقييدات  الحالييية تصيي و  الدراسيية لمييا كانييس
أ
بيياش وا

ا
وميكييروا عيين ذوي ال تياجييات ال اليية  ا

أ
ا

ي وذلييل فييي أييوش نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية معييز؛قواتوالييات م ي (Covid-19)المتحور الوديد من فيرو  كوفيييد 
ا 280(علييي عينيييية قوام ييا  فقييد ُاجريييسي رات الديموجرافيييةبعض المتغييي  م ييات( فييردا

أ
بيياش وا

ا
ذوي ال تياجييات  ميين ا

 ييي   يوم ورية مصر العربيييةب بمحافظة اإلسماعيلية متفاوتةي ومن الري  والحضر من شرائي عمرية ال الة 
وميكرواي بتع يي مقياسي المعتقدات عن إا ال ا ثاا قاما 

أ
ي ولمييا قار بورعة ثالثة معييز؛قنحو اللوالتوالات ا

شييارت النتييائ  إلييي ويااميين إعييداد/ ال ا ثيي 
أ
ا فييي المعتقييدات المتصييلة ا ا واأييحا المتحور بيي  مؤشييرات تعكييس تحسيينا

وميكروا 
أ
ا مميياثالا فييي التوالييات نحييو الوديد من فيرو  كوفيد ا فراد عينة الدراسةي وتحسيينا

أ
اللقييار بورعيية لدى ا

فييي المعتقييدات  افييراد عينيية الدراسييةوجييود فييروق ذات دلليية إ صييائية بييين  ي كما ك ييفس النتييائ  عيينثالثة معز؛ق
وميكييروا المتحييور الوديييد ميين فيييرو  كوفيييديعيين  
أ
ترجييع إلييي كييل  نحييو اللقييار بورعيية ثالثيية معييز؛ق اتالتواليي و ا

ا.  من: نييوع الويينس ك يير سيينا
أ
ل  يوجييود فييروق ذات دلليية إ صييائية ترجييع إليي عييدم ولصييالي الييبكوري والُعميير لصييالي ا

إقامة مزيييد د لعل من الم ا: موموعة من التوليات والمقتر ات اامكاا اإلقامة. وفي أوش النتائ  قدم ال ا ث
م اتمن  مالت التوعية 

أ
باش وا

ا
لمييية فيييرو  كورونييا المسييتود دكوفيييد ذوي ال تياجات ال اليية  لدى ا

أ
 –عيين ا

ميييراضوتحوراتييي   (Covid-19)د 19
أ
ا ك ييياقي ال التركييييز ي ويحتيييا  إليييي ت ييي يص وعيييال  والنظييير إليييي  بوليييف  مرأيييا

عييراض علييي  قييد يييؤدى إلييي تفيياقم  التيية 
أ
ا تييرك المييريض دوا ت ليييا فييور   ييور ال

أ
أييمن  مييالت التوعييية علييي ا

استضيييافة المت صصيييين فيييي بيييرام  التوعيييية باإلذاعييية ي والصيييحية الوسيييدية والنفسيييية مميييا يصيييعب مييين شيييفا ع
بالحور المنزليي وعييدم ترك ييا لغييير المت صصيييني مييع تكيثييي  والتليفزيوا المقدمة للمواطنين خالل تواجدلم 

جييل الوقاييية ميين اإللييابة ب ييبا الفيييرو  القاتييل
أ
اللتمييام بتقييديم ي ولييبع ال ييرام  وفييي ر ى علمييية م ععيية ميين ا

عداد المتزايدق من المرأي بفيرو  كورونا المستود دكوفيد 
أ
داخل  (Covid-19)د 19 –ال دمة النفسية إلي ال

الحور الصحيمست فيات ا خيرا
أ
ي العام ومييا يييرت   بيي   ي وا

أ
اللتمام بإجراش مزيد من ال حوث التي ُتعني برلد الرا

؛مات
أ
 .من معتقدات واتوالات نحو ما تتعرض ل  ال الد من ا

 ألمرأجع:

(. النسييي ة المحّدثييية الصيييادرق عييين اللونييية الوطنيييية الصيييينية 2020اليييدليل ال يييامل لفييييرو  كورونيييا المسيييتحد )
كيتيييب اإلدارق الوطنيييية للعيييب الصييييني. ترجمييية: إيمييياا سيييعيدي ورنيييا محميييد ع يييدعي وبسيييمة طيييارقي للصيييحة وم

 مد السعيدي القالرق: بيس الحكمة لالستثمارات الثقافية.
أ
 مد  ري ي إشراف عام: ا

أ
 مراجعة وتقديم: ا

مييال  لمييي خليييل )
أ
الوغرافييية  (. فيييرو  كورونييا الوديييد دمتال؛ميية ال ييرق الوسيي  التنفسيييةد: دراسيية فييي2013ا

 .54-1ي 398الع ية. رسائل جغرافيةي كلية العلوم الجتماعيةي جامعة الكويسي 

مل محمد جنايم )
أ
ثر دراسة مقرر دالمول ة والتفوقد فييي إرتقيياش معتقييدات طييالب قسييم التربييية ال اليية 2019ا

أ
(. ا
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 30لتربيييةي جامعيية بن يياي المعلمين ما ق ل ال دمة  ول المولوبين والمتفوقين وبرام  رعييايت م. موليية كلييية ا
 .38 – 1(ي 117)

؛مة فيرو  كورونا 2020بحري لابر )
أ
من خييالل تعزيييز الصييحة النفسييية فييي  ييل الحويير  COVID-19(. إدارق ا

الصيييحي المنزليييي. مولييية العليييوم الجتماعييييةي المركيييز اليييديمقراطي العربيييي للدراسيييات اإلسيييتراتيوية والسياسيييية 
لمانياي 

أ
 .26 – 10ي 13واإلقتصاديةي برليني ا

سس  التربوية. مكيت ة الع يكاا2000جابر ع د الحميد جابر )
أ
 .ي الرياضي السعودية(. علم النفس التربوي: ا

 http://www.digital-future.ca(. 2020دليل الوقاية من فيرو  كورونا المستود )

سييعودية( )ي  –مصييرية (. مقيييا  التويياع نحييو المييرض النفسييي فييي ال يئيية العربييية )2002؛ينييب محمييود شييقير )
 ي القالرقي مصر.مكيت ة الن ضة المصرية(. 2

: المعتقييدات عنيي  والتوالييات نحييو (Covid-19)فيييرو  كورونييا المسييتود (. 2020) يوسييُ  ُسليماا ع د الوا د
فييراد ال ييعب المصييري ددراسيية سيييكومتريةد. الموليية التربويييةي 

أ
المريض المصاب بيي  لييدى عينييات مت اينيية ميين ا

 .1105 – 1071ي 3ي 75بيةي جامعة سولا ي كلية التر

 مييد مقييرااي ودلل ع ييدال ادي الردعيياا )
أ
(. اتوالييات طييالب كلييية التربييية نحييو المييرض النفسييي فييي 2017معيياذ ا

 – 139(ي 5) 6أوش بعض المتغيرات الديموجرافية )دراسة ع ر ثقافية(. المولة الدولية التربوية المت صصييةي 
153. 
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أسهامات مركز ألمساعدة ألنفسية بجامعة ألمسيلة في ألتخفيف من تدأعيات جائحة كورونا 

 " من خالل ألتكـفل ألنفسي19"كوفيد  
 ألجزأئر  –محمد بوضياف، ألمسيلة  ، جامعة صاهد فتيحةد.

 ألجزأئر  –محمد بوضياف، ألمسيلة  جامعة د. عزوق جميلة، 
 

 مقدمة:
ملت  من اأعرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية تصاعد اللتمام بموأوع جائحة فيرو 

أ
  كورونا وما ا

ين جعلس الموتمعات والدول والحكومات  
أ
و روف لحية دقيقة ومعقدق ولع ة ت دد وجود الفرد و يات ي ا

مام مسؤوليات وتحديات ك رى وجب التصدي ل ا والحد من 
أ
وجدت ا ا

أ
تعي   ق ة تاري ية مميزق و رجةي ا

ل
أ
جمع استعاعس  تداعيات اي ولعل ا

أ
ا باجس العالم ا

أ
م ا التحديات الصحية العضوية والنفسية الرالنة. ف عد ا

نماي الحياق والعالقات الجتماعية خالة المصا  ة مع ت اين إجراشات سريعة وجير  
أ
ا تغير ا

أ
لبع الوائحة ا

عد ذلل العودق مس وقة كيقرارات الغلي الوزئي ثم الكامل ثم الوزئي مع فرض  ضر التوول والنتقالي ثم ب
ثارا 

ا
ين س ب  الة من الحرل المتزايد والتونبي كما ترك ا

أ
إلي الحياق الع يعية ب كل تدريوي وبحبرد ا

كالبعر والقلي المتكرر والفوبيا والوسوا  الق ري وجيرلاد مما قد يؤثر علي   (Cao et al, 2020)نفسية سل ية 
 مناعة الفرد النفسية والوسدية. 

لوم الع يةي لم تكن العلوم النسانية والجتماعية بمعزل عن   ور لبع الوائحة و يثيات  وعلي جرار باقي الع 
ثارلا السل يةي

ا
ففي  ل اللتمام المتزايد بالصحة الوسدية. كاا لزاما اللتمام بالصحة  تف ي ا السريع وا

من مقتصرا فق  ع
أ
من  النفسيد إذ لم يعد ال

أ
لي الغباش وال يئة وجيرلاي بل النفسية التي تؤثر علي مناعة الفرد وا

من ال امل بعد ت ديد توسع جائحة كوفيد 
أ
بعاد ال

أ
د  19باتس الحاجة ملحة لاللتمام بالمن النفسي في أوش ا

 ما جعل الفرد ي عر بال وف وتقيد  ريت  والقلي وعدم الستقرار. 
فراد  وفضال عما قدم  ويقدم  قعاع العالم والتصال وعلوم  والقتصاد من مرافقة 

أ
ومتابعة وتكيفل بال

منية الغبائية والقومية للحفاظ علي التماسل الموتعيد تمظ ر دور علم النفس 
أ
المتضررين من النا ية ال

بولف  علم ي تم بالصحة النفسية والسلوك والتفكير والعقل وال  صية البي ت كل تحد جولري في  ل  
اي وذلل من خالل التكيفل السيكولوجي  لبا انت ار لبا الوباش والتحور المستمر للفيرو  إل 

ا
ي  د ال

في  ل لبع الوائحةي  ي    CAPUوالمتابعة النفسية التي قدم ا مركز المساعدق النفسية بوامعة المسيلة 
قدم المركز ول يزال يقدم رعاية نفسية من خالل مقاربات فردية وجماعية والتي تمثل ا تلل التدخالت الميدانية  

رية المع رق للتكيفل النفسي للعل ة الوامعيين وجير الوامعيين ومست دمي الوامعة  الفتراأية والحضو 
وذوي م ومن خار  الوامعة. فالتكيفل النفسي خالة في  ل لبع الوائحة إأفاش وا تواش نفسي للفرد تؤلل   

فكار السل ي
أ
ة وتعويض ا  لالندما  في الحياق بكل تحديات ا من خالل الت في  من الضغوي النفسية وإبعاد ال

 باإليوابية قصد مقاربة التوافي النفسي والجتماعي وتحقيق . 

سئلة التالية:  
أ
 من خالل ما س يي يحاول ال ح  الرالن الجابة عن ال
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عراأ ؟ وما بروتوكول الوقاية من ؟ -
أ
 ما لو فيرو  كورونا المستود وما ا

و الدور البي قام ب  مركز المساعدق النفسية -
أ
من   19بوامعة المسيلة في  ل جائحة كوفيد ما لي اس امات ا

 خالل التكيفل النفسي؟ 

ما ط يعة الم كالت التي تم التكيفل ب ا نفسيا علي مستوى مركز المساعدق النفسية الوامعي افتراأيا  -
 و ضوريا؟ وما لي الفائت التي استفادت من لبع ال دمات؟ 

عرأضه وألبروتو 
 
وال: ألتعريف بفيروس كورونا ألمستجد وأ

 
 كول ألموصى به للوقاية منهأ

 (: 19ألتعريف بوباء كورونا )كوفيد  -1

و بلداا مثل) واسعة جغرافية منعقة في يحدث مرض عن تف ي pandemicتع ر الوائحة 
أ
( متعددق قارات ا

مراض  جديدد مثلما  دث من لمرض العالمي النت ار لي السكاا فالوائحة من ك يرق نس ة علي عادق ويؤثر
أ
 ا

و جديد إنفلونزا فيرو  يس   ا التي التنفس لو ا؛فيروسية ا
أ
  ليسس  . فالوائحةCOVID-19 كورونا فيرو  ا

كيثر الصحية  الحالة  الت  من العديد تحدث ي الوباش  الة في. الوباش مثل
أ
و  الموتمع  في عادقا  يحدث مما ا

أ
 ا

كيثر تنت ر ل الحالة لكن المنعقةي
أ
ش ال في نفس الوقس وي .ا

أ
خر في  يصيب العديد من ال

ا
نت ر من ش ص ل

 (Morens, et al, 2009, p 1018 ) .منعقة ل ينت ر في ا المرض ب كل دائم 

و ما يسمي كوفيد
أ
جمع من مدينة   (Covid 19)  19   ر فيرو  كورونا المستود ا

أ
ب كل علني إلي العالم ا

واخر سنة 
أ
ي لتعلن بعد ذلل  2020م بقاع العالم مع بداية سنة ي لينت ر في معظ2019وولاا الصينية مع ا

ا تف ي لبا الفيرو  المستود 2020مار   11يوم 
أ
قد بلا مستوى الوائحة   منظمة الصحة العالمية ا

كيثر من 
أ
ا ا

ا
وقدر عدد اللابات ب با الفيرو  علي  5901278العالميةي والبي تس ب في وفاق إلي  د ال

شكال  المتحورق إلي  د ا
أ
ا لوم تل  ا

ا
 )Worldometers.info (http//www.sis.gov.eg) 423805957ل

20/02/ 2022). 
كيثر و

أ
مراض ا

أ
تعد فيروسات كورونا فصيلة ك يرق من الفيروسات التي تس ب اعتاللت تتنوع بين الزكام وا

وس  التنفسية ) 
أ
(ي ومتال؛مة اللت اب الريي الحاد الوخيم  MERS-CoVوخامةي مثل متال؛مة ال رق ال

ل فيرو  كورونا المستود )SARS-CoV)سار ( ) ( ساللة جديدق لم يس ي تحديدلا لدى nCoV(. وُيمّثِّ
ن ا تنتقل بين الحيوانات وال  ر. 

أ
ّية الَمْصَدري ويعني ذلل ا ال  ر من ق ل. وتعد فيروسات كورونا َ َيوانِّ

اَّ فيرو  كورونا المس ب لمتال؛مة
أ
لس الستقصاشات المستفيضة إلي ا اللت اب الريي الحاد الوخيم   وتولَّ

اد إلي ال  ري بينما انتقل فيرو  كورونا المس ب لمتال؛مة ال رق   )سار ( قد انتقل من َسَنانير )قع ( الزبَّ
نواع معروفة من فيروسات كورونا تسري 

أ
وس  التنفسية من الومال الو يدق السنام إلي ال  ر. ولناك عدق ا

أ
ال

ا تصيب بين 
أ
ا الحيوانات دوا ا

ا
  (Ness, 2020, p 3)عدوالا ال  ر  تي ال

عرأض -2
 
عرأض ألعامة)  أ
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عراض ال الة بحالت اإللابة ال فيفة بالفيرو   
أ
في الت ابات في الو ا؛ التنفسي   COVID-19تظ ر ال

كيثر من 
أ
ل ريرق. ولعوبات في درجة مئوية قد يصا   ا ق ع 38وسعال إأافة إلي ارتفاع درجات الحرارق 

كيثر وخامةي قد تس ب العدوى اللت اب الرييي ومتال؛مة اللت اب الريي الحاد 
أ
ل ما في الحالت ا

أ
التنفس. ا

ن ي فقداا  
أ
و ا تقاا ال

أ
 ي الت اب الحلي ا

أ
الوخيمي والَفَ ل الُكَلوّيي الس الي الغثياا والقيشي لداع الرا

 Centers for) .ال ديدين يصا    ولن عضلي و تي الوفاق  اسة ال م و اسة البوقي الرلاق والتعب 

Disease Control, 2020, p 27) 
  ( ألوقاية ألموصى بها:تدأبير ) بروتوكول -3

ل حس   في محاربت م للفيرو  علي العرق والتدابير التي تمنع انت ار العدوى ال  راش والم تصوا  يؤكد
أ
بعدما ا

تقيد واللتزام بال ترا؛ات والممارسات الصحية الوقائية الفردية جائحة كورونا تعد مؤشرا علي أرورق ال
الحكومات إلي ات اذ تدابير  2020كما دعس منظمة الصحة العالمية خالل مؤتمر لحفي بمار  ي والوماعية

 : التالية لبع التدابير الجراشات الوقائية من بينوعاجلة لارمة للحد من انت ار لبا الوباش. 

يدي  -
أ
و بويل كحولي مع ر. تنظي  ال

أ
 ب كل بانتظام بالماش والصابوا ا

  مل واستعمال مع رات اليد الكحولية ال  صية.  -

و تنظيف ا )مثل   -
أ
سعي و/ا

أ
و الفوي التي تست دم لمرق وا دق عند لمس ال

أ
ين غي استعمال المناديل الورقية ا

ج زق التحكم عن بعد والمكاتب(. 
أ
لوار المفاتيي وا

أ
بواب وا

أ
 مقابض ال

يدي والتحية بمالمسة ال دين والعناقد الوسدي وذلل بالت اع -
أ
 . التقليل من المصافحة بال

و بمناديل ورقية.  -
أ
ن  عند الععس والسعال سواش بثنية البراع ا

أ
 تغعية الفم وال

 كامل. إأافة إلي ط و اللحوم وال يض ب كل  -

عراض   -
أ
ي ش ص تظ ر علي  ا

أ
مراض التنفسية كالسويتعين كبلل تونب م العة ا

أ
 عال والععس. ال

ماكن الم صصة لبلل   -
أ
الت لص من الكمامات والمناديل ال  صية وقاروات المعقمات ورمي ا في ال

 لمراعاق الصحة العامة.  (النفايات )

ماكن  التومع العامة.  -
أ
 إلزامية ارتداش الكمامة عند الدخول إلي ا

ي ا -
أ
  جميع لبع اإلجراشات ما عرف بالحور الصحي المنزليد ا

أ
تي علي را

أ
للتزام بال قاش في المنزل وعدم ويا

 ال رو  من  إل للضرورق القصوى. 

https://www.itu.int/ar/Pages/covid-19.aspx 

https://www.itu.int/ar/Pages/covid-19.aspx


 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -اأ

 

28 

 

ثار ألنفسية ألمترتبة على معايشة وباء كوفيد ثانيا:
 
 19-أال

ا  
أ
ن ا جير عاديةي  التدابير التي كانس ق ل معال شل ا

أ
قل ما يقال عن ا ا

أ
ي تنا ل با الفيرو ي تعد سلوكات ا

ل ي التحّول في إتياا الحدود القصوى من ا لو العاديي بل المعلوب والضروري للحد من خعر الوباشي  
أ
ا

ا ما  خ ار المتعلقة بالفيرو  وانت ارعي ومن موموع الشاعات المتداولة وجال ا
أ
خر ال

ا
يضا ما يتعلي بسماع ا

أ
 وا

تكوا جير دقيقة وجير علمية ب صول وباش كورونا وطريقة الوقاية من . لبلل ففي  ل لبع المر لة الستثنائية  
والدقيقةي ل بد من اللتفات إلي ط يعة الختالف بين ال  ر والفروق الفردية في الستوابات التي توعلنا  

فراد مع لبع الظروف و
أ
ن ا قد ت قي  نتوقع اختالفات وت اينات في تفاعل ال

أ
ي محمل ستؤخبي فكما ا

أ
علي ا

خب ب ا استوابة لتوليات الم تصين  فا ا علي النفسي فإن   
أ
فراد مورد تدابير ين غي ال

أ
بالنس ة لفئة من ال

خريني كعدم القدرق علي تحمل  الة عدم اليقين . التي تعد من ال صائص  
ا
خربالنس ة ل

ا
خب منحي ا

أ
قد تا

ش ال باإلرلاق Johanna Rozenblumقلي. تقول ال ائعة للعديد من اأعرابات ال
أ
: دقد ي عر بعض ال

و القلي ب كل يوميي في  ين 
أ
خر من ال وف ا

ا
 داث ول يف موا ما يحدثي وقد يعاني ال عض ال

أ
بس ب ال

كيثر  يوية. 
أ
خرين ا

ا
فعال م مدروسة وعقالنيةي كما تكوا ردود فعل ال

أ
ا ال عض تكوا ردود ا

أ
ولبا ما ل  عالقة  ا

جل التعور الفردي والموتمعيي  ي  يعكس  ل شل ف
أ
ي ا بالمن النفسي البي يع ر عن أرورق  ياتية من ا

ي خعر 
أ
فراد من ا

أ
المن الحاجة لالستقرار والحرية وعدم ال عور بال وف من خالل توفير الحماية الكافية لال

من م وسالمت م 
أ
درىي )ي دد ا

أ
ل علي العديد من العوامل  وبالتالي تعتمد ردود الفع .(2015العوجيي ) ( 2012ا

 داث المو دقي ودعم من  ولنا ولحتنا الوسديةي وعمرنا وتاري نا 
أ
مثل تعرأنا للوباشي وتواربنا السابقة لال

 .(Johanna Rozenblum ,2020ال  صي )
( بالكي ل ) كندا( ذكر  INESSSوفي مقال لادر عن المع د الوطني للتميز في الصحة وال دمات الجتماعية )

فراد معاي ين لظروف وباش كوفيدنتا
أ
ثار   19-ئ  عدق دراسات قامس علي استوواب ا

ا
كيثر ال

أ
ا ا

أ
توللس إلي ا

 (INESSS, 2020, p4النفسية شيوعا لدي م تمثلس في: )
نيب  -

أ
ال وف والقلي من العدوى والموتي اأعرابات النومي الغضبي العص يةي ال عور بالعوزي ال عور بتا

 
ا
 خرين. الضمير جراش توقع عدوى ال

عراض الكيتائبي القليي اأعرابات نفسودية-
أ
 تزايد  دق السلوكات ال عرق )ادماا الكحولي النعواشي ا

عراض للضغ  ما بعد الصدمة(
أ
 . والسلوكات الق رية كا

 ا  تمال  دوث نوبات ذعري وفترات من البلاا. -
نينة والقلي والأ-

أ
من النفسي من خالل جياب ال دوش والعما

أ
قرعي )عراب ال عور بالالا

أ
 . (4ي ل 2005ا

و ألدور ألذي قام به مركز ألمساعدة ألنفسية بجامعة ألمسيلة في ظل جائحة كوفيد ثالثا: 
 
من  19أسهامات أ

 خالل ألتكـفل ألنفسي: 

 University Psychological Assistance Center ـ ألتعريف بمركز ألمساعدة ألنفسية ألجامعي 1
CAPU/ UPAC ( 
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 –بوامعة محمد بوأياف بولية المسيلة  2018س تم ر  09مساعدق النفسية الوامعي يوم تم ان اش مركز ال
و الحد من الم كالت النفسية والعالئيقية العاطفية   -الوزائر

أ
بتعليم  من مدير الوامعة ب دف الت في  ا

مين  ياق جامعية طي ة و
أ
و المست دم الوامعي قصد تا

أ
سرية وجيرلا التي يعاني ا العالب ا

أ
 سنة. يتكوا  وال

طير من  
أ
عضاش متكيفلين بالحالت   20فريي التا

أ
ستاذا جامعيا وطل ة الدكيتوراع وممارسين نفسانييني بين ا

أ
ا

العيادية وكبا مكونين في الموال ذات . ويتكوا ال يكل التنظيمي للمركز من مديرق مركز المساعدق النفسية  
مانةي فضال عن مولس اإلدارق والبي ين ع  رئي

أ
عضائ ي وكبا المولس  ومو في ا

أ
س مولس اإلدارق وس عة من ا

 العلمي للمركز والبي يتكوا من رئيس واثنا ع ر عضوا.

هدأف مركز ألمساعدة ألنفسية ألجامعي:2
 
 ـ أ

 : Psychological careألتكـفل ألنفسي  
و يعت ر التكيفل النفسي موموعة ال دمات النفسية التي يقدم ا الخصائي النفسي وفي اجراشات وقائ

أ
ية ا

عالجية للفرد  تي يتمكن من  ل م كالت  والت عي  لحيات  وما يوافي امكانات  وقدرات  الوسمية وامكانات   
لداف مركز المساعدق النفسية 

أ
لم ا

أ
سلوب ي  ع  اجات  ويحقي ذات . إذ يعت ر التكيفل النفسي من ا

أ
وميول  با

 الوامعيي ويتوسد التكيفل النفسي من خالل الجراشات التالية: 

مين جلسات نفسية لإللغاش والمساعدق للعل ة في اطار عمل يضمن الم نية والسرية والحيادية اليقظة  -
أ
 . تا

مين جلسات نفسية لإللغاش والمساعدق النفسية والتوجي  لعاقم العمل بالوامعة وعائالت م -
أ
 .تا

تعاني من م كالت م تركة  العالبي للحالت العالبية التي د counselingلإلرشاد دتنظيم جلسات جماعية  -
او قري ة بالخص في الوس  الوامعي كصعوبة الندما  في السنة الولي الوامعية والتوافي النفسي في  
قل أغ   

أ
و لعوبة تع يي استراتيويات للدراسة الناجعة و با

أ
و م اوف المتحانات ا

أ
المحي  الوامعيي ا

 . ال ...ممكن

 . عي للعل ةتنظيم  صص من السترخاش الفردي والوما -
 Training on clinical practice على ألممارسة ألعيادية  ألتكوين

علي جرار التكيفل النفسيي يعت ر التكوين علي الممارسة العيادية لدف م م ل يقل عن سابق ي إذ يسعي مركز 
 المساعدق النفسية الوامعي لضمان  وتحقيق  وذلل من خالل ما يلي: 

من خالل د التكيفل النفسيدة علم النفس العيادي ليسانس وماستر علي أماا تكوين متوالل لعل  - 
-السلوكية -التحليليةي النسانيةي المعرفية )محاأرات متقدمة في الميداا العالجي بكل التيارات المتعارف 

 . ي وكبا المال ظة بالم اركة أمن الولسات النفسية(ال  ..العص ية 
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لم العل ة البين يؤكدوا  ضور  -
أ
مين جلسات  ترشيي ا

أ
خر لتا

ا
ا ملتزما في المركز ورج ة فعلية في مساعدق ال

نفس م وتناق  تقارير الولسات النفسية والمقابالت مع العاقم العالجي  
أ
نفسية ي رفوا علي ا با

(supervisors'meetings .) 

عياديي  لتو ي  اكيثر فعالية وموأوعية في الت  يص ال د  الخت ارات النفسيةدأماا تكوين متوالل  ول  -
فراد البين يعانوا

أ
رأية لم اشرق الميداا ومقاربة ال

أ
كاديمية التي تعت ر في  د ذات ا ا

أ
ل  وكبا إلنوا؛ ال حوث ا

 . نفسيا واجتماعيا

لتمكين العل ة والعل ة ال ا ثين من تو ي  المعارف  د القيا  النفسي دأماا تكوين متوالل في مادق  -
كاديمية وتعزيزلا أمن الدراسات الو

أ
ل امعية عموما والدراسات ال حثية التي ت ص توربة المركز بصفة ا

 . خالة

خرى من   -
أ
مة بين مركز المساعدق النفسية لوامعة المسيلة ومراكز تنتمي الي جامعات ا

أ
محاولة تحقيي توا

 . الوطني وكبا التعاوا الم ترك مع الم ابر الوامعية ذات التوج  النفسي والع ي لت ادل ال  رات والتوارب

و القعاع ال ال بإدرا  محاأرات  -
أ
محاولة تحقيي التعاوا بين م تصي القعاعات الخرى كيقعاع الصحة ا

 (.  the psychiatrists وتكوينات قصيرق مع الط اش العقليين

جل التدرب والطالع علي   -
أ
محاولة ان اش مكيت ة في مركز المساعدق النفسية إلقراض الخت ارات النفسية من ا

 د. علم النفس العيادي دقية واللكيترونية في ميداا الكيتب الور 

سيس مولة للمركز تعرض في ا نماذ  المتابعة النفسية ومواأيع التكوين -
أ
 . محاولة تا

 : 19ـ ألخدمات ألتي قدمها مركز ألمساعدة ألنفسية بجامعة ألمسيلة في ظل جائحة كوفيد 3

باش فيرو  كورونا وما خلف  من تابعاتد  ي  بات  بعد تصاعد مستويات القلي وال لع وال وف جراش انت ار و
سرقد استلزم  

أ
ملحو ا في وسائل اإلعالم المرئي والسمعي ووسائل التوالل الجتماعي وفي ال ارع و تي في ال

التكيفل الجتماعي والمادي والنفسي من كل من يود نفس  قادرا ومؤلال لال تواش والععاش. وقد   رت  
عضاشع ل تواش م تل  الأعرابات  ععاشات مركز المساعدق ا

أ
و  ذلل ال لعي ليتعوع ا

أ
لنفسية الوامعي في ا

 والم كالت النفسية. والتي يمكن تل يص ا فيمايلي: 

ثار الوائحة قصد تفعيل دور المركز ال حثي والتكيفلي وال توائي للعل ة والسرق  -
ا
القيام بدراسات علمية  ول ا

 الوامعية ككل. 

يام تنظيم-
أ
ساتبق من ن  ة تحس اشراف س تم ر ال كالوريا في  لعل ة  النفسية المرافقة  ا

أ
  الوامعيين  ال

سسس منب بداية الحور المنزليد ب دف الت في  من قلي 
أ
والممارسين في  ل خلية اإلعالم والتحسيس التي تا
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 ارشادات المتحاا ومساعدق التالميب ل ناش استراتيويات مواج ة القلي وال وف واإلج اد النفسيي مع تقديم
 التلميب خالل المراجعة.  يت ع ا اا يمكن التي

ساتبق من  فترق في التكيفل النفسي-
أ
المتحانات من خالل محاأرات مرئية يقدم ا مؤطري المركز بمعية ا

ولياشلم لتواو؛ 
أ
م تل  جامعات الوطن ع ر لفحة المركز والوامعة بالموا؛اقي ناليل عن مرافقة وت ويع ا

المسيلةي وقد تم ذلل بداية   الوامعي  النفسية  المساعدق مركز من ودعم مح ة  عربوا ولي لبع الفترق الضاجعة 
 . 2020ش ر س تم ر 

القيام بالتكيفل النفسي والتوجي  ع ر وسائل التوالل الجتماعي وإذاعة الوامعة وكبا اإلذاعة المحلية لولية  -
 المسيلة. 

السكري الموافي ليوم الرابع ع ر نوفم ر من   لداش عالميال  اليوم في تقديم الدعم والمرافقة لمرأي السكري -
سرلم2020سنة 

أ
  لستم *  تحس شعار: .بعد عن التوالل الجتماعي ع ر وذلل الوامعةي محي   في ي و تي ل

جل من  كلنا*  معكم  فنحن و دكم
أ
 . جسدية لصحة  داعمة نفسية لياقة ا

  المس  ة  ال عرق بالسلوكيات الموتمعية الثقافة زتعزي في دورع الوامعي بتفعيل النفسية المساعدق مركز يقوم-
وساي التوالل جسور  ممدا باإليد؛ لإللابة

أ
 والمساندق. لإللغاش وال  اب المرالقين ا

بتوليف م ذوي   ال تياجات ال الة ذوي* وأعية في الحالت بكل الوامعي النفسية المساعدق مركز يعني-
رطوفونية العيادية التكيفالت ال مم ع ر

أ
  التمكين  إلي تقودلم إيوابية تصورات ل ناش واإلرشادية موج ة وال

لفين  النفسيي والتصالي الجتماعي 
أ
والتق لي وقد وافي لبا الن اي يوم الثال  من ديسم ر من سنة ا

 وع رين.

عضاش قيمة تقديم مداخالت-
أ
 رى  او ال تياجات ذوي لفائدق الوامعي النفسية المساعدق مركز من طرف ا

أ
 بال

 ال الة.  دياتالتح

منة  معابر فتي -
ا
ساليب  باإللغاش ال تواش  نحو ا

أ
سري  الحوار والمرافقة باقترار ا

أ
  النحرافات  من للوقاية الفعال ال

 والمرالي.  العفل لدى

دعم ن اطات الموالب ب لي متنفس إبداعي فكري وت كيلي لنماذ  طالبية في  ل الحور الصحي وبعدع -
مل وتحسين ت

أ
 صورات ؛مالئ م للحياق. ل ع  التفاشل وال
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القيام بالتكوين علي الممارسة العيادية للعل ة المتدربين من ا الخت ارات النفسية كالتقنيات السقاطية من ا  -
 .  D2000تقنية الروشاخ واخت ار البكاش 

 ضيا أفترأ  ألجامعي ألنفسية ألمساعدة مركز مستوى على نفسيا بها ألتكـفل تم ألمشكالت ألتي ثالثا: طبيعة
 ألخدمات؟  هذه من أستفادت ألتي ألفائت هي وما وحضوريا،

 ـ تصنيف ألحاالت حسب ألمشكالت ألمتكـفل بها: 1

جلب الم كالت والأعرابات النفسية التي تم التكيفل ب ا: (1)ي ين الودول رقم 
أ
 ا

 النس ة العدد الم كالت
 المئوية 

عراض ما بعد الصدمة 
أ
دي اكيتائبي قليي  دا)م كالت مرت عة وا

 (رلاب
09 4,9 

خواف مدرسيي قليي ت ول  ) م كالت سلوكية ولعوبات الدراسة  
 ( لإداريي نسياا

07 3,8 

ستاذ)م كالت عالئيقية  
أ
 41,8 77 ( مع الوالديني مع الزو ي مع ال ريلي مع ال

لرعي فصامي ذلااي فقداا ال  ية )نفسية -م كالت لحية وعص ية 
 ( الحادي نت  ال عري وسوا  ق ري 

19 10,32 

 7,6 14 م كالت اإلدماا والتدخين

خر النعي وت تس النت اع ونقص في التركيز 
أ
 5,43 10 تا

 19,02 35 طلب است ارق وتوجي 

 00 00 تحرش جنسي 

 21,42 13 اأعراب ال وية الونسية 

 100 184 الموموع 

حصائيات ألمتابعة ألنفسية عن بعد  ـ2 -2020معي عن طريق ألهاتف، وألمسنجر للموسم ألجا)أإ

2021 ) 
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 الم كالت أمن العلب  السن الونس  عدد الحالت المتفل ب ا

سنوات   6من  إناث 5 10
 سنة  40إلي 

العديد من الم كالت العائلية والعالئيقية وجيرلا:  
م اوف انفصاليةي خولي خوف من المواج ةي  

 م اوف انفصالية 

  ذكور  5

 ألخدمات:  هذه من أستفادت ألتي  ألفائت -3
  سب الدور الوامعي  (2021  -2020) ع  الت التكيفل لموسم تو؛ي

 العدد الدور الوامعي 

 155 طالب 

ستاذ
أ
 08 ا

 11 مو   

 10 من ذوي الفائت ال الة 

 184 الموموع 

  سب الت صصات  (2021  -2020) تو؛يع  الت التكيفل لموسم 

 العدد الت صصات 

 10 تاري  كلية العلوم النسانية والجتماعية 

 07 م واتصالإعال
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 27 علم النفس 

 11 علم الجتماع 

 31 علوم اسالمية 

 00 فلسفة 

 07 تسيير ومالية  كلية العلوم القتصادية 

 01 علوم توارية

 19 اقتصاد 

 05  قوق كلية الحقوق 

 01 علوم سياسية 

 17 تكنولوجيا  كلية علوم التكنولوجيا 

 01 العلوم  كلية العلوم 

 02 اأةري كلية الرياأة 

 155 الموموع 

  سب الونس  (2021  -2020) تو؛يع  الت التكيفل لموسم 

 العدد الونس 

 77 ذكور 

 107 إناث
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 184 الموموع 

  سب السن (2021  -2020) تو؛يع  الت التكيفل لموسم 

 العدد الفئة العمرية 

6-15 8 

16-25 130 

26-35 24 

36-45 8 

46-55 14 

 184 الموموع 

 خاتمة:

مر ط ي ولحي عضويد يستلزم ج ود  ل شل 
أ
ا ما بدا للوميع خالة في بداية   ور جائحة كورونا لو ا

أ
ا

 ياش في ال ح  عن العالجات واللقا ات وجيرلا من التدابير 
أ
المصالي الع ية إلي جانب ج ود علماش ال

ا   ور لبا الوباش وإعالن  كوائحة عالمية وما 
أ
فرادي إل ا

أ
فرأ  من نم   ياق ال الة بالظروف الصحية لال

فراد خالة في  الة عدم اليقين 
أ
ا ي لي  الة من التوتر وال لع لدى ال

أ
م تل  عّما اعتادع النا  كاا كيفيال با

خص  
أ
 د المقربين إلي  وبال

أ
و إلابة ا

أ
فراد  ول اإلجراشات والتدابير الوقائية وكيفايت ا بعد إلابت  ا

أ
التي ترافي ال

مر بمن ي  ي علي م م
أ
مراض المزمنةي إأافة  إذا تعلي ال

أ
لحاب ال

أ
ن عدم تحمل تداعيات  من ك ار السن وا

ا يوعل . إلي الم كالت القتصادية والجتماعية التي  لس بصفة مفاجئة وسريعة
أ
كل لبا وجيرع كاا كيفيال با

فراد علي المحل
أ
 . الصحة النفسة لال

ث تس الكيثير من الدراسات العلمية انت ار الأعرابات النفسية 
أ
خالل  ..(  يقليي اكيتائبي  الت ال لع) فقد ا

خرد لعيد الصحة النفسية ولو الدور البي تضعلع ب   
ا
لب علي لعيد ا

أ
الوائحة ما استدعي  الة من التا

خصائيين في 
أ
المؤسسات وال يائت المت صصة بتقديم خدمات المساعدق النفسية والجتماعية من طرف ال

الرشاد والتوجي ي ولو ما يعكي  فريي العمل لمركز المساعدق علم النفس وعلم الجتماع وكبا الم تصين في 
النفسية الوامعي لوامعة المسيلة علي تقديم  منب بداية الوائحة في إطار خدمة الوامعة للموتمعي والبي  
  ر من خالل الن اطات المتنوعة والثرية المقدمة ل رائي الموتمعي  ي  كانس ج ود المركز موج ة بصفة  
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ا رسالت  تتمحور  ول تقديم الدعم النفسي  خالة لضماا
أ
فراد إيمانا من مسّيري  ا

أ
التكيفل النفسي ل ؤلش ال

ثرت علي 
أ
والجتماعي للفرد في الظروف العادية فكي  بالظروف الوبائية والستثنائيةي لبع الظروف التي ا

من النفسي البي ي دد فقدان  فقدا
أ
س ا ال

أ
فراد وعلي را

أ
من لال

أ
فراد  جم ع مستويات ال

أ
ا الستقرار النفسي لال

لمية التكيفل النفسي من خالل ما قدم  ويقدم   
أ
و يات م الجتماعية و تي التكي  مع العمل. لنا ت ر؛ ا

نينة في النفو  وقاية وعالجاي عن طريي م تل   
أ
خصائيوا داخل المركزي بحي  يعملوا علي ب  العما

أ
ال

و 
أ
نواع التدخل كالولسات النفسية سواش عن بعد ا

أ
و الحمالت التحسيسية والتوعوية ع ر القنوات  ا

أ
 ضوريا ا

و 
أ
فكار الالعقالنيةي ا

أ
و كيفية التحكم في ال

أ
المتا ة. كل لبا ب دف تعليم م كيفية التعامل مع الضغويي ا

فراد لستقرارلم ومزاولة  يات م بعيدا عن ش ي الأعرابات النفسية. ولنا  
أ
جيرلا بما يس م في استعادق ال

و  يمكن القول 
أ
خصائي الجتماعيي ا

أ
خصائي النفسيي ال

أ
خصائيييي تقديم ال دمات المساعدق ) ال

أ
ا دور ا

أ
ا

و الممرضي فالوميع يقدم خدمتة  
أ
لمية عن دور الع يب المعال  ا

أ
خصائي الرشاد والتوجي ( ل يقل دورلم ا

أ
ا

ا التكامل بين الت صصات العل بما يملي  علي  دورع ومركزع داخل الموتمعي  
أ
اإلنسانية  )مية مما يفيد ا

ا قع ي  ( والجتماعية والعلوم الع يعية
أ
لو البي يضمن تقديم المساعدق المتكاملة للفرد انعالقا من ا

 .مرت عاا ارت اطا قويا وإيوابيا ( النفس والوسد) ال  صية اإلنسانية 
 قائمة ألمرأجع:  
 ألمرأجع ألعربية:

قرع 1
أ
ث(2005) ي إياد محمد ا

أ
من النفسي وتا

أ
رع ب عض المتغيرات لدى طل ة جامعة النوار  ي ال عور بال

 الوطنيةي رسالة ماجستير من ورقي جامعة الملل سعودي المملكة العربية السعودية. 
درى 2

أ
من النسانيي رسالة  (2012)ي لفية ا

أ
ي دور المنظمات الدولية جير الحكومية في تفعيل مضامين ال

 ماجيستري جامعة باتنةي الوزائر. 
من الجتماعي: مقومات ي تقنيات ي ارت اط  بالتربية المدنيةي من ورات الحل ي  (2012)ي مصعفي العوجي 3

أ
ي ال

 الحقوقيةي بيروتي ل ناا. 

جنبية:
 
  ألمرأجع أال

 Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. )2020), The Psychological Impact ofي 4
the COVID19- Epidemic on College Students in China, Psychiatry Research, 34-29, 11. https://doi. 
org/10.1016/j.psychres.2020.112934 . 
5- Centers for Disease Control, U.S. Department of Health Human Services(2020), Coronavirus: Arm 
Yourself With Facts: Symptoms, Modes of Transmission, Prevention & Treatment.E-artnow, Madison & 
Adams Press, p27. 
6-David M. Morens, Gregory K. Folkers(2009), What is a pandemic? The Journal of Infectious Diseases, 
Volume 200, Issue7, 1 October 2009, Pages 1018–1021. https://doi.org/10.1086/644537  

7-Dr.W. Ness (2020), The Complete Guide to the Coronavirus (COVID-19): Symptoms, Prevention, 
Diagnosis & Treatment, Tiny Shoe Media. 
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html 
 
 
 

https://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Centers+for+Disease+Control%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22U.S.+Department+of+Health+Human+Services%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
javascript:;
javascript:;
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
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دوأر وأسترأتيجيات مرأكز ألبحث في ألوطن ألعربي خالل جائحة كورونا
 
 أ

نموذجا
 
سالمية وألحضارة بالجزأئر أ  مركز ألبحث في ألعلوم أالإ

غوأطد. مختار حسيني، مرك
 
سالمية وألحضارة باال  ألجزأئر  -ز ألبحث في ألعلوم أالإ

 
 مقدمة:

و خالةيت دف إلي ال ح  والدراسة في الموال البي  دد ل اي  
أ
مراكز ال ح  لي مؤسساتعلميةد عامة ا

لداف المسعرق مس قايتتميزبال ح  العلمي الواد والمركز من طرف موموعة من  
أ
لتحقيي جملة من ال
خير إلي تقديمنتائ  بحثية موثوقةي تقدم  لول لإلشكاليات  ال ا ثين المت صصي

أ
ني البين ي لصوا في ال

المعرو ة وتقوم علي ا جملة من اإلجراشاتالمستق لية السياسية والجتماعية والقتصادية وجيرلاي بحسب 
خرى تكنولوج

أ
ية وسياسية  تتنوع ت صصات مراكز ال ح  وتوج ات ا ال حثيةي إذ لناك مراكز بح  اقتصادية وا

 واستراتيوية وإنسانية... 
ن ئس ل ا مراكز ال ح  في  

أ
إا الغاية من إن اش مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية ل ت تعد كيثيرا عن الغاية التي ا

لل للفرع بالنس ة  
أ
لم من اي بالنظر إلي اعت ار العلوم اإلنسانية بمثابة ال

أ
العلوم التقنية والتوري ية إا لم تكن ا

ا لبا النوع من المراكز ي دف إلي ال ح   لغيرلا 
أ
من العلومي ونظرا ل صولية مضامين ا وتعدد منالو اي وا

في متعلقات اإلنساا و يات  وموتمع  وفكرع و ضارت ي بعريقة علميةي ومن خالل منال  بحثية دقيقة  
لداف والغايات المسعرقي والتي تتمحور  ول اإلشكالت 

أ
المتوددق التي ترت   وموثوقةي لتحقيي جملة من ال

 بالكينونة ال  رية. 
وإذا كانس مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية ت تغل في موال تعوير المعارف ال  رية وتحقيي التنمية  
الجتماعية والنفسيةي وت دف إلي تحقيي اإلبداع والبتكار البي يحقي المصالي اإلنسانية والجتماعية  

بعادلا المادية والمعنويةي و
أ
إثراش المعرفة ب كل عامي فإا واقع لبع المراكز في وطننا العربي ل ين ئ ب بع با

لم ا: لل ينع ي لبا التعري  لمراكز 
أ
لدافي ولبلكيتعنُّ لل ا   في لبا الموال إشكاليات ا

أ
دوار وال

أ
ال

خر والضع  
أ
اللباا ال ح  خالة في العلوم اإلنسانية علي ما لو واقع وم الد في الوطن العربي؟ ولل التا

م فيما لو خار  عن إرادت ا؟ ولل يمكن 
أ
وطاننا ذاتيااي كامناا في المراكز ذات ا؟ ا

أ
ت  دلما مراكز ال ح  في ا

اعت ار مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق بالوزائر من النماذ  التي يمكن ال تباش ب ا في رسم 
 الستراتيويات ال حثية ووأور الر يا وتوسيدلا واقعا؟ 

في لبا اإلطار سنعمل في لبا ال ح  علي تقديم لبا النموذ  ال حثيي وتوأيي مسارع منب إن ائ  سنة  
ي واستراتيويت ي وما  قق  من نتائ ي وما لو مسعر في جدول  العلمي للتحقييي وما يعترأ  من  2015

تية: 
ا
 عق ات ورلانات واقعية ومستق لية. كل ذلل من خالل خعة العمل ال

 راكز ال ح  في الوطن العربي. . واقع م1
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 . م ام مراكز ال ح  في الوطن العربي. 2
 . عالقة مراكز ال ح  بالتنمية. 3

 . علي المستوى العالمي. 1.3
 .علي المستوى العربي. 2.3
 . م ام مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية. 4
 . التحديات والرلانات التي تواج  مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية. 5
 الووائي. . 6
ثر مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق بالوزائر بوائحة كورونا. 7

أ
 . تا

ن عة مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق بالوزائر في  ل الوائحة. 8
أ
 . ا
ن عة ال ح  في مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق بالوزائر بعد الوائحة. 9

أ
 . استراتيوية تعوير ا

 اتمة. . خ10
 . وأقع مرأكز ألبحث في ألوطن ألعربي:1

 اللتمام في الوطن العربي بمراكز ال ح  منب 
أ
سيس مع د  1952بدا

أ
علنتوامعة الدول العربية عن تا

أ
 ينما ا

ال حوث والدراسات العربيةي ولو تاري  وإا بدا متقدما بالنس ة للدول العربية بالنظر للواقع الستعماري البي  
خر  عانس من  جل ال

أ
دول العربية ولم تنل  ريت ا إل في تواري  مقاربة ل با التاري ي فإن  في  قيقت  تاري  متا

كيثيرا بالنظر لواقع مراكز ال ح  في العالم الغربيي وتوالي إن اش مراكز ال ح  في العالم العربي بعد لبا 
بحاث في العالم  ي وقد بلا ع1998التاري  لكن بوتيرق بعيئة جداي  ي  بلا خمسة مراكز سنة 

أ
دد مراكز ال

ما في العالم   1828مركزاي تمتلل من ا الوليات المتحدق و دلا  6826
أ
مركزاي تلي ا الصين ثم بريعانيا وال ندي ا

ولي بامتالك ا 
أ
  (1مركزا)  55العربي فتحتل مصر المرت ة ال

في العالم يدفعنا إلي القول   ولي مراكز متنوعة الختصالات وموالت ال ح ي لكن واقع ا مقارنة بمثيالت ا
ثرلا في الواقع وانعكا  بحث ا علي الموتمعي ولو في  قيقة  

أ
خرلا وأعف اي خالة فيما يتعلي يا

أ
بقلت ا وتا

مر ت ل  ينسوم والت ل  العام البي تعاني  الدول العربية في جميع الموالتي وما ال ح  العلمي إل 
أ
ال

دت إل
أ
دل علي ذلل من التصني   2ي  معيييوقات وتحيييدياتكيثيرق)لورق من متعدد لبلل الضع  البي ا

أ
( ول ا

مريكي لمراكز  
أ
العالمي البي تحتل  مراكز ال ح  العربية أمن مراكز ال ح  العالميةي فحسب التصني  ال

خر المراتب كانس من   2012ال ح   ول العالم البي قامس ب  جامعة بنسلفانيا سنة 
ا
علي س يل المثال فإا ا

دني المناطي التي توجد ب ا  نصيب جزر 
أ
وس  البي يعد من ا

أ
وقيانوسيا وال رق ال

أ
من المحي  ال ادي تس ق ا ا

 (  3مراكز ال ح  والتفكير) 
 . مهام مرأكز ألبحث في ألوطن ألعربي: 2

ما من نا ية الم ام المناطة ب بع المراكز ف ي ت كل  
أ
كاا ما ذكرنا واقع مراكز ال ح  في الوطن العربي ا

مريكيةال عوي ال لفية لسياست ا ولو؛ارق الدفاع بالنس ة ل
أ
س  للوليات المتحدق ال

أ
لعالم المتقدم وعلي را

(ي باعت ارلا ليائت تتواو؛ م مت ا دراسة القضايا الرالنة إلي امتالك ا لفة المالل للمعلومة والمصدر 4في ا) 
ولويات م والطمئناا إلي لحة قر 

أ
ساسي للحكام والمسيرين في تحديد ا

أ
ما في العالم العربي وفي  ال

أ
ارات مي ا
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موال العلوم اإلنسانية علي وج  التحديد فإن ا من النا ية النظرية م ام  ضارية تتصدرلا م مة بح   
شكال الت ل  وتقييييديم القتيرا يييات لحل ا وتواو؛لا ورسم 

أ
اإلشكاليات المعرو ة التي تس م في جميع ا

م في ترشيدالقراري ون ر الوعيي وتوسيع المعارفي وتقديم الست ارات الستراتيويات المستقي لية التي تس 
ا  5والتحليالت الدقيقة للمسؤولين والقادق لرسم السياسات العامة) 

أ
( في التعامل مع القضايا التي يتوقع ا

ا واقع ا ل يعكس لبا الدوري نظرا لض ابية الع
أ
ولويات في معالوت ا. إل ا

أ
القة بين  تواج  ا الدولة وتحيديد ال

ساسا من قيمة العلم والعالم وال ح   
أ
تية ا

أ
ال ح  العلمي ولناعة السياسة والقرار في ال لداا العربية المتا

و القيمة والعت ار عند الساسة  
أ
وطاا العربيةي سواش علي المستوى والمكانة الجتماعية ا

أ
العلمي عموما في ال

ح  عندنا وقلة عددلاي وعدم العتماد علي نتائ  ال ح   والمسؤوليني ولبلل نال ة نقص اللتمام بمراكز ال 
في م ععات الدول العربية و كومات اي وربما لم يكن العيب في عدم الطمئناا للنتائ  ال حثية لمراكز  
ال ح  من ق ل المسؤولين بقدر ما يكمن العيب في ط يعة المراكز ذات ا ونوعية نتائو اي مما يدفع 

جن ية واإلنفاق علي استوالب خ رات ا بالنظر لسمعت ا وإث ات المسؤولين إلي الطمئن
أ
كيثر لمراكز ال ح  ال

أ
اا ا

 كام واستغراق ا لوميع ال حوث العلمية في الوطن العربيي نظرا  
أ
ا يعني ذلل تعميم ال

أ
جدارت اي دوا ا

جل ية ا
أ
ل حوث ومراكز  لوجود عينات متميزق من ال حوث والدراسات لكن ا را س أحية السمعة التي سعرت ا ا

 ال ح  العربية. 
 كام في عموم ا لحيحة وتعكس الواقع المتردي لل ح  العلمي ولمراكز ال ح  في وطننا  

أ
ولئن كانس لبع ال

لم ا:
أ
خرى مفيدق ا

أ
دوار ا

أ
ا مراكزنا ال حثية ل ت لو من ا

أ
 العربي إل ا

ي والست يانات لقيا  القضا -
أ
 يا وتكميم ا.إنوا؛ الدراسات الميدانية واستعالعات الرا

 ن ر المعرفة من خالل إلدار الموالت والكيتب والمع وعات الم تلفة.   -
 تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية لمعالوة اإلشكالت الواقعية واقترار الحلول المناس ة ل ا.  -
 إلدار التوليات واقترار الحلول والسياسات.  -
 . عالقة مرأكز ألبحث بالتنمية: 3

ي دولة من دول العالم يكوا بناش علي  اجات اقتضت ا الضرورق لتحقيي جملة من  إا إن اش مراك
أ
ز ال ح  في ا

بحاث مركزق من طرف ن  ة 
أ
ت ي من خالل إجراش ا

أ
ن ا

أ
لداف والغايات المسعرق مس قا من طرف ال يئة التي ا

أ
ال

و سينار
أ
يولات مستق لية  من ال ا ثين المت صصين تعكي  علي دراسة معمقة ومستفيضة لتقديم است ارات ا

ن  يمكن الحدي  عن عالقة المراكز بالتنمية علي مستويين: 6تقدم الحلول للم كالت المعرو ة لل ح ) 
أ
 ( إل ا

 . على ألمستوى ألعالمي: 1.3
مم المتحدق المنعقدق في نيويورك بتاري  

أ
اعتماد خعة للتنمية   2015نوفم ر  25تم علي مستوى ليئة ال
 
أ
في المستدامة في ال لداا ال

أ
عمال يتضمن س عة ع ر لدفاا  2030عضاش تمتد إلي ا

أ
ي اعتمد في ا جدوُل ا

مم  
أ
عضاش في ال

أ
ي ت دف جميع ا إلي ترشيد سياسات الدول ال رئيسياي يلحي ب  مائة وتسعة وستوا لدفاا فرعياا

لم 
أ
 د. وا

أ
ما يعتمد  المتحدق في س يل تنمية تحقي كرامة اإلنساا وإيواد عالم يسودع العدل ول ي َمل في  ا

لة التعور والت عي  والست راف الدراسات العلمية الوادق وال حوث الموأوعية التي ل تق  عند 
أ
علي  في مسا
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 د تولي  الظوالري بل تتواو؛لا إلي اقترار الحلول وتوقع النتائ ي ولو ما تضعلع ب  مراكز ال ح  الوادق 
 في العالم. 

 .على ألمستوى ألعربي: 2.3
عضاش   2030ية المستدامة لعام تتمثل خعة التنم 

أ
في المنعقة العربية في برنام  عمل اعتمد من ق ل الدول ال

مم المتحدق ب دف القضاش علي الفقر في المنعقةي وعلي مظالر التمييز في اي وتعزيز  قوق اإلنساا 
أ
في ال

ربعة عنالر لي: اإلعال
أ
لداف التنمية  والتغلب علي نتائ  تغير المناخ في المنعقةي وتتضمن ال عة ا

أ
اي وا

خب   .المستدامةي ووسائل التنفيب وال راكة العالميةي والمتابعة والستعراض 
أ
ويقوم علي عاتي الدول المعنية ا

الم ادرق وتكيي  ال رنام  المقترر بحسب ما يناسب  اجيات ا وإمكانيات اي وإععاش الموتمع المدني دورا في  
ا الواقع ُي ين عن النفصال  7 الي ومتابعة تقدم التنفيب) ذللي وت ويع ال راكات الدولية والقعاع ال

أ
( إل ا

جل تنفيب ال رنام  من ج ةي  
أ
الحادث بين رالن ال ح  العلمي والسياسات المنت وة في ال لداا العربية ل

 وال رخ القائم بين م رجات ال ح  والتنظير وبين المنوز في الواقع. 

 
 في المنعقة العربية  2030لعام  : خعة التنمية المستدامة 1ال كل رقم 

https://archive.unescwa.org/ar/sub-site/ 
نسانية: 4  . مهام مرأكز ألبحث في ألعلوم أالإ

ل تنفصل العلوم اإلنسانية عن اإلنساا وواقع  ومحيع  البي يعي  في ي بل إا للعلوم اإلنسانية دور بار؛ في  
ا التنمية لي 

أ
جل تحقيي التقدم  تحسين الواقع وتنميت ي باعت ار ا

أ
سلوب البي يسلك  الموتمع ل

أ
ال

جيال) 8والمنفعة) 
أ
( ومن ثم 9( وبناش  ضارق تستعيع التوفيي بين الفرد ومحيع  الحيوي واإلنصاف بين ال

لم ا: 
أ
لمية إن اش مراكز بح  في العلوم اإلنسانية لتحقيي جملة من الم ام اإلستراتيوية ا

أ
 جاشت ا

في تعوير ال ح  العلمي والكيت اف وإدارق المعرفة من خالل العمليات   : وتتمثل. ألمهام ألمعرفية1.4
تي تساعد المؤسسة علي توليد المعرفة والحصول علي ا اختيارا وتنظيما واست داما ون راي 

ّ
والن اطات ال
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ن عة الم تلفة كات اذ القرارات وإجراشات العمل  
أ
وتحويل المعلومات وال  رات المكيتس ة وتو يف ا في ال

 10الت عي  الستراتيوي و
: تعمل مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية علي دراسة الموتمع وتركي ت  ومقومات  . ألمهام أالجتماعية2.4

تماسك ي واإلشكاليات التي تعيي تقدم  وتحضرعي وما يتعرض ل  لبا الموتمع من لزات ولومات فكرية  
و  مال

أ
ت عدوانية ت دف إلي تقويض  وخل لة بنائ  وتال م ي ومبل ية ودينية جري ة عن ي ومن مظالر سل ية ا

س اب ا وتيسير س ل القضاش  
أ
عراأ ا وا

أ
خعار المحدقة بموتمعات م وت  يص ا

أ
ومن ثّم تن ي  المسؤولين إلي ال

 علي اي واإلس ام في التنمية الجتماعية التي تؤثر بال شل في التنمية المحليةي وتعزيز المكانة الدولية. 
ا ا

أ
ق والثابس ا

أ
لدول لم تعد  رق في تصرفات ا وفي توجي  موتمعات ا في  ل العولمة من ج ةي وتحس وطا

ل حس  
أ
خرىي فالسياسة الجتماعية للدول العربية ا

أ
التفاقيات الدولية وتوجي ات الموتمع الدولي من ج ة ا

مضت  من اتفاقيات ومعالدات تتماش
أ
نظار العالم وقوانين  العامةي خالة في  ل ما ا

أ
ي والسياسة مح  ا

بس  تولي  ل  كلُّ ما  
أ
ما عن مف وم السياسة الجتماعية ف و في ا

أ
و بدون ا. ا

أ
الجتماعية الدوليةي بإرادت ا ا

خرعد كالصحة  
أ
تقّدم  الدولة من خدمات للموتمع في الموالت الم تلفة التي تؤثر في وجودع وتقدم  وتا

من والضماا الجتماعي والتضامن ا
أ
لوطني...إل ي التي ت دف جميع ا إلي بناش الموتمع  والتعليم وال غل وال

فرادعي وتوفير العي  الكريم لمواطني ي وتواو؛ ذلل إلي إشراك  
أ
بناش لحيا سليما وتحقيي المساواق بين ا

 11الموتمع في لناعة السياسة العامة لل الدي وليس عن طريي تحقيي الرفاع فحسب
عند دراسة الظوالري بل يمتد إلي الموتمع وإلي الساسة وإلي   ل يق  دور مراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية

الموتمع الدوليي ويستغرق الماأي والحاأر والمستق لد فتدر  لبع المراكز التاري  وعِّ رع وتست لص 
لول الموتمع ومقومات وجودع وعوامل بقائ  واستمرارعي ومقاومت  لالندثار 

أ
دروس ي وتتعرف من خالل  علي ا

س اب ا وتمظ رات ا وعالج اي وتدر  الحاأر وتموقع  بين التاري   والتماليي وا
أ
ت علي ي وا

أ
لتغيرات التي طرا

والمستق لي وس ل تحقيي النسوام والتوا م والستمراري وكل متعلقات الحاأر من إيوابيات وسل يات  
لالة والمعالرقي وتدر  است راف المستق ل من خالل درو 

أ
قلم مع العالم وجمع بين ال

أ
  الماأي وتا

بعاد  
أ
والحاأري وفي  ل التغيرات الدوليةي واإلكرالات والرلانات والتحديات العالميةي كل ذلل في إطار ال

الوجودية الم تلفةد من كينونة ولوية ولحة وتعليم ورفاع وعمل... وبكل الوسائل ال حثية والعلمية  

 تواللية وتكنولوجية متنوعة.  واإلعالمية المتا ةد من ملتقيات وموالت وكيتب ومحاأرات ووسائل
: يتعلي القتصاد بداية بتحقيي اإلمكانات المادية ووسائل العي  الكريم لإلنسااي . ألمهام أالقتصادية3.4

وذلكمن خالل معدلتالدخل والست الك والكيفاشق اإلنتاجية للعامل ومقومات التقدم اإلنسانيكالصحة  
( ول ي في الدور الك ير البي تقوم ب  مراكز ال ح  في  12كار )والتعليم والعمل والسكن والتدريب والبت

رأية ال  رية والفكرية والجتماعية لتعوير الدولة  
أ
العلوم اإلنسانية في لبا الموالي سواش في ت يئة ال

و ترشيد استغالل ا للمواردي وخلي مصادر متوددق وتوفير شروي الستغالل 
أ
إلمكانات ا المادية وال  رية ا

مث
أ
بنائ اي والتغلب علي  ال

أ
ل لتلل القدرات في التنميييةي ولول إلي تحقيي الرفاع الجتماعي والحياق الكريمة ل

وبئة والكوارث الع يعية وم لفات  
أ
؛مات القتصادية وال

أ
التحديات التي يمكن مواج ت ا مثل: الووائي وال

 وال عن
أ
جيال   النزاعات والحروب والمواعاتي التي ل تنفصل بحال من ال

أ
ال يئة الجتماعية الحاأنةي وال
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ا وا دي والتي لي لدف العلوم اإلنسانية بوج  عام  
ا
المتعاق ة التي تعت ر مصدر التنمية وجايت ا ووسيلت ا في ا

 ومراكز ال ح  في العلوم اإلنسانية بوج  خال. 
مو القتصادي ل الدلم  في لبا اإلطار يوب علي السياسيين والمسؤولين ولانعي القرار في س يل تحقيي الن

ا يستثمروا الدراسات اإلنسانية وم رجات ال ح  العلمي الجتماعي البي يقع علي عاتي مراكز ال ح  في  
أ
ا

ن ا قائمة  
أ
يضا اعتماد ما توج  إلي  تلل الدراسات من توليات ومقتر ات و لول ل

أ
العلوم اإلنسانيةي وعلي م ا

نية. علي مععيات علمية دقيقة وتحليالت واقعية م 
أ
 تا

خيرق التمام دولي متزايد بال يئةي خالة في  ل الكوارث ال يئية  . ألمهام ألبيئية 4.4
أ
: لو ة في الفترق ال

المحتملة والواقعية المتناميةي مثل التلوث ال يئيي والتصحر وال ت ا  الحراري وتزايد النمو الديمغرافيي  
 
أ
مراض والفقري وانقراض الفصائل وال

أ
وبئة وال

أ
نواع الن اتية والحيوانية الم تلفةي وتردي التنوع  وتف ي ال

رقس الموتمع الدولي وعقدت لمناق ت ا الجتماعات والندوات الرسمية  
أ
ال يولوجيي وجيرلا من الكوارث التي ا

ا يكوا  ل ا بيد لانعي القرار و دلم ول مراكز ال ح  المت صصة  
أ
الدولية والمحليةي والتي ل يمكن ا

ن ئس ل ا و دلاي ولكن ا م 
أ
اكل بيئية قعب ر الا اإلنسااي وعلم دراسة اإلنساا لو العلوم اإلنسانية التي ا

 مراكز بح  خالة ب ا. 
إا الكوارث ال يئية مثل التلوث وال ت ا  الحراري والتصحر وما يقابل ا من مسؤوليات  ماية المناخ والحد 

ول في  من إتالف الغعاش الن اتيومن استعمال الم يدات وواجب  ما
أ
و؛وا وجيرلا الس ب ال

أ
ية ط قة ال

نانيت  وج ل  وفقدان  رور الوماعة واإل سا  بالمسؤوليةي  
أ
وجودلا وتفاقم خعرلا لو اإلنسااي بإلمال  وا

ا 
أ
وعدم تفريق  بين الحقوق والواج اتي وبين الباتية والنتماشي ولي معاا وسلوكات ل يمكن للعلوم التقنية ا

و  تي بيان اي وم ما  ققس لبع العلوم من تقدم في موتمع يفتقد للمعاني التي  تعمل في س يل تحقيق ا 
أ
ا

تسعي العلوم اإلنسانية إلي بحث ا وجرس ا في الموتمع فلن تقدم شيائ ول تؤخرع. ومن لنا يتضي دور مراكز  
قرع مؤتمر ريو دي جانيرو 

أ
 الرابع البي ا

أ
شار الم دا

أ
ن :   1992العام ال ح  في العلوم اإلنسانية جلياي وقد ا

أ
إلي ا

 من عملية التنمية ول يمكن 
أ
ا ل يتوزا ا تمّثل الحماية ال يئية جزشا

أ
دلكي تتحقي التنمية المستدامة ين غي ا

نفقس الدول في س يل ذلل من  
أ
التفكير في ا بمعزل عن ا. ول يحقي الحماية ال يئية إل اإلنساا والموتمع م ما ا

 وسائل مادية معت رق. 
نسانية: . ألتحديات 5  وألرهانات ألتي توأجه مرأكز ألبحث في ألعلوم أالإ

تواج  مراكَز ال ح  في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي كيثيٌر من التحديات التي تق  عائيقا دوا تحقيي 
لم تلل التحديات ما  

أ
لميت اي وا

أ
لداف والعمو اتي وتسل  ا الحصول علي المكانة التي تستحق ا وتناسب ا

أ
ال

 يلي: 
: خالة فيما يسمي تمويل ال ح  العلمي البي يمثل الموارد المالية الم صصة  . نقص ألدعم ألمادي 1.5

خرى مثل المعونات والت رعات المحلية  
أ
و بعض المصادر ال

أ
لل ح  العلمي من الموا؛نة العامة للدولةي ا

 ( 13وال ارجية) 
بما لو عند الغربي و تي بالنس ة للقعاعات   وذلل من خالل الميزانيات ال زيلة التي ترلد ل بع المراكز مقارنة

  المال الثابس اإلجمالي يصل إلي 
أ
خرى داخل نفس الدولةي فقدر ك ير من الستثمار في تكوين را

أ
  3000ال
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علي س يل المثال لم يسفر إل عن عوائد قليلة علي الدخل الفرديي رجم   2002إلي  1982بليوا دولر منب 
عداد خ

أ
رقام فقد جاش في تقرير اليونسكو لسنة الزيادق الض مة في ا

أ
 1998ريوي المدار  والوامعاتي وبلغة ال

كيثر المستويات ان فاأا في العالمي  ي  بلا معدل اإلنفاق العلمي  
أ
ا تمويل ال ح  في العالم العربي من ا

أ
ا

  1994م عا % 2,53ي مقابل 1996فق  في العالم العربي عام  % 0,14نس ة إلي النات  المحلي اإلجمالي 
( في الوقس البي نود في   وم اإلنفاق علي ال ح  العلمي  14لكوبا)  %1,62للياباا و  %2,9إلسرائيلي و 

ما  536من الدخل الوطني العالميي ولو ما يساوي  %2,5علي المستوى العالمي يصل سنويا إلي 
أ
مليار دولري ا

وروبية في لا  ييو
أ
مريكية والقارق ال

أ
من اإلنفاق % 75يم اإلنييييييفاق علي ال ح  العلمي في الوليات المتحدق ال
  168مليار دولريوتتصدر الوليات المتحيييييدق قائمة الترتيب بحوم إنيييييفاق ي لا  417العالميي ولو ما يعادل 

ي 
أ
لمانيا ثم فرنسا ثم بريعانيا ثم إيعاليا...  % 24مليار دولري ا

أ
 15منإجمالي اإلنفاق العالميي ثيم ا

قل  قص ألدعم ألمعنوي. ن2.5
أ
ق قلة اإلنفاق المادي علي ال ح  العلمي في العالم العربي ا

أ
: ربما كانس وطا

تية من أع  الدخل القومي مثالي 
أ
ا قلة اإلنفاق متا

أ
ق لو لقي لبا القعاع الدعم المعنوي وعلم ال ا ثوا ا

أ
وطا

قصي اإلمكانات
أ
خدمة ل لدان م ونزول عند ثقة  لكاا ذلل ربما دافعا لل ا ثين لمضاعفة المو ود والعمل با

ا الواقع  
أ
 كام م ب مي فالتقدير المعنوي قد يعوض جزشا ك يرا من النقص البي يس    التقصير الماديي إل ا

لمية 
أ
المر البي يعي   قعاع ال ح  العلمي في الوطن العربي لو قلة اإلنفاق وقلة اللتمام معاي فعدم الوعي با

ا
أ
؛ماتي  مراكز ال ح  يعني إلمال شا

أ
العلم والتفكير ودورلما في توجي  القرار وترشيد السياسة وإدارق ال

 داث وتعد الحليول المرنة لكل ال تمالت والسيناريولات 
أ
ورسم الستراتيويات المستق لية التي تس ي ال

راأي دول ا وتال م شع  ا وفي ثروات ا
أ
ل حس مست دفة في و دق ا

أ
ا المنعقة العيييييربية ا

أ
ي وش اب ا خصولا ا

 16ومعتقدات ا وثقافت ا
: ولما في الموال العلمي انعكا  لفقد السيادق وعدم الحرية في ات اذ القرار في . ألتبعية وألوصاية3.5

لحاب القرار في  
أ
خرى تكوا سياسة منت وة من ا

أ
 ياا ا

أ
الموال السياسيي في كيثير من بلداا العيييربي وفي ا

ا ي كل  من خعر في طريي التغيير والمنافسة  لبع ال لداا خوفا من سلعاا العلم وا
أ
لمعرفة وما يمكن ا

 السياسية. 
طير 4.5

 
: وذلل من خالل قلة ال ا ثين في مراكز ال ح  في العالم العربي وأع  نوعية . ضعف ألتا

لميت .  
أ
دمغة العربية إلي الغربي  ي  ينال ال ا   قدرع وال ح  ا

أ
ال ا ثين في بعض اي ناليل عن لورق ال

الدراسات إلي تصدر ل ناا لقائمة ال لداا العربية في لورق العلماش لدول الغرب ثم المغرب ثم مصر.   وت ير
ا 

أ
وروبا لستكمال دراست  يستقر لناك ول يعود % 75وا

أ
مييريكا وا

أ
 17ممن ي اجر من طل ة العلم ل

و م ابر ال ح  ف. قلة ألشرأكات وسبل ألتعاون5.5
أ
خرى ا

أ
و مراكز  : سواش مع مراكز ال ح  ال

أ
ي الوامعات ا

ال ح  ال الة  تي داخل الوطن الوا دي ناليل عن التعاوا بين الدول العيربية وبين ا وبين دول العالم في  
وطاا العربية وال الفات  

أ
لمية ال ح  العلمي في ال

أ
 من ا

أ
س اب ذلل كيثيرق ومت ع ةي ت دا

أ
لبا الموالي وا

كيثر المو
أ
الت الحيويةي إأافة للم اكل التقنية والتنسيقية مثل  السياسية وتصل إلي التردي العربي في ا

سيس شراكة معرفية 
أ
بحاث العربية والعالمية لنقل ال  رق وتا

أ
 18أع  قنوات التصال والتنسيي بين مراكز ال
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ا ال ح  اليوم مناي التقانة وال يييرام  العليميية المتعورق التي ت تصر الو د . ألضعف ألتقني6.5
أ
: خالة ا

 تحقي الدقة في تنفيب ال حوث. والوقسي و
ساليب ال ح  القديمة وال قاش في ا دوا تحيين  . ألنمطية وألبدأئية7.5

أ
: وذلل من خالل العتماد علي ا

فكار وإمكانات إنتا   
أ
ساليب ال ح  ومنالو  كل يوم من جديد علي مستوى ال

أ
وتوديدي بالنظر لما توود ب  ا
 المعرفة وتسويق ا في العالم. 

و علي  لمتابعة وألمرأفقة وألتقييم. ضعف أ8.5
أ
: سواش من ج ة المسؤولين الم اشرين علي مراكز ال ح  ا

مستوى قيادات الدول والو؛ارات المعنيةي التي جال ا ما يسودلا عدم الستقرار والر ية الض ابية وأع   
دا لا ال ح

أ
طيري مما يوعل مراكز ال ح  ليائت و يفية نمعيةي ل ي ضع ا

أ
ثي للتقييس  الت عي  والتا

 والمتابعة والتقييم الواد. 
عالمية: 9.5 ثر الجتماعي والقتصادي لمراكز ال ح  العلميي  ي  . ضعف ألمرأفقة أالإ

أ
ولو عامل مؤثر في ال

ثري جير قابل 
أ
درا  محدود ال

أ
و أعف  إلي بقاش الم رجات ال حثية واإلنتا  العلمي   يس ال

أ
يؤدي جياب  ا

 لالستثمار والستغالل. 
 ألجوأئح:  . 6

ثار سيئة علي  
ا
لم لبع الووائي التي ستكوا مناي التمامنا في لبا ال ح  دجائحة كورونادي  ي  كاا ل ا ا

أ
وا

لعدقي بداية بالقعاع القتصادي للدول العربيةي البي انعكس علي جميع موالت الداخلية بما في ا  
أ
جميع ال

د التو ي  لل ا ثين ووق  استيراد الوسائل  ال ح  العلميي خالة مع سياسات التق   واإلنفاقي وتومي
ثار اإليوابية للوائحةي المتمثلة خالة في  

ا
التقنية وال رام  ال حثية المساعدق في ال ح  العلميي رجم بعض ال

نماي القديمة للتدلور ال يئي 
أ
ن عة الصناعية الملوثةي وبع  التفكير في عدم العودق لال

أ
ي وتحفيز 19تراجع ال

ة في الوطن العربي ورفع طاقات ا الميدانيةي والوقوف علي جالزيت ا الحقيقية في الواقع  المنظومات الصحي 
دوية المساعدق في  

أ
وكيفاشق طواقم ا ولياكل ا الم تلفةي واستنفار طاقات ال ا ثين في إيواد اللقا ات وال

ثار الوائحة علي الصحةي وابتكار الوسائل والعرق وال ع  ال ديلة في ؛ 
ا
 من الووائي. الت في  من ا

سالمية وألحضارة بالجزأئر بجائحة كورونا:7 ثر مركز ألبحث في ألعلوم أالإ
 
 . تا

ثرت في  جائحة  
أ
ا مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق بالوزائر قد ا

أ
كيد علي ا

أ
لم ما يمكن ال داية ب  التا

أ
ا

ما السل ية من ا فتتمثل في
أ
ت اطؤ وتيرق ال ح  بالنظر للحوم   كورونا من النا يتين: اإليوابية والسل يةد ا

الزمني الم صص لل ح  البي تقلص بفعل ال روتوكول الصحي المت عي وتقلص الجتماع والتنسيي بين 
عضاش فرق ال ح ي رجم ال دائل التقنية المستغلة ب كل ك ير في المركزي مثل الجتماعات الفتراأية 

أ
ا

ا
أ
للمركز خصوليت  ووسائل  وجوع ال حثي العام البي ل تغني   ومواللة ال ا ثين ل حوث م من منا؛ل مي إل ا

عن  ال دائل المستحدثة. كما تقلصس ج ود ال ا ثين في موال توليد المعارف واتو  تركيزلا إلي تعزيز دورلا 
ت اي وبالنظر للموال العلم 

أ
؛مة والتقليل من وطا

أ
ثير اإليوابي في ؛من ال

أ
ي  التوعوي والدعوي والجتماعي ع ر التا

فكار وت ويع البتكار في موال العلوم اإلنسانيةي 
أ
اإلنساني للمركز فقد اتو س ج ود با ثي  إلي خلي ال

ثير اإليوابي في الموتمع.  
أ
 والعمل علي إيواد س ل التا

سالمية وألحضارة بالجزأئر في ظل ألجائحة:8 نشطة مركز ألبحث في ألعلوم أالإ
 
 . أ
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وم اإلسالمية والحضارق بالوزائر في  ل جائحة كورونا في العمل  يمكن تل يص ن اي مركز ال ح  في العل
تية من إلرار طاقم  علي لعب الدور المناي ب م كن  ة  

أ
التعوعي البي خلي دينامية جديدق في مركز ال ح  متا

تواع موتمع مي ومن أرورق توسيد ال عد الحضاري والر ية اإلسالمية المعالرق التي يتحمل المركز واجب 
ن عة التعوعية: الملتقيات والندوات والم اركات في المؤتمرات الدولية باسم تفعيل

أ
لم تلل ال

أ
 ا واقعا. ومن ا

تي: 
ا
 المركز والدورات التكوينية والموالت والكيتب الوماعية وجيرلا علي النحو ال

 . ألملتقيات وألندوأت: 1.8
ن عة العلمية في ؛من الوائحة والبي ي ح  في ذات المو

أ
لم ال

أ
ي الوائحة وتداعيات ا الم يم من ا

أ
أوعي ا

البي تضمن ندوتين دوليتين ودورق تكوينيةي  2020جويلية  26-25العلمي الدولي الفتراأي المنعقد بتاري : 
تم بّث ا م اشرق علي الصفحة الرسمية للمركزي وش دت التظالرق م اركة ن  ة من ال ا ثين من داخل الوزائر 

تي: 
ا
 وخارج ا علي النحو ال

ولى -
 
وبئة ألندوة ألعلمية ألدولية أال

أ
ثردي وتركزت بحوث ا  ول  –: دالعلوم اإلنسانية في ؛من ال

أ
ثير والتا

أ
التا

 : عدق محاور لي
وبئة بالواقع العلمي والثقافي داخل الموتمع -

أ
 .عالقة ال

ثرلا ب ا-
أ
وبئة في العلوم بوج  عام وتا

أ
ثر ال

أ
 .ا
وبئة في العلوم اإلنسانية بوج  خ -

أ
ثر ال

أ
ثرلا ب اا

أ
 .ال وتا

وبئة. -
أ
ثير العلوم اإلنسانية في الحّد من انت ار ال

أ
فاق تا

ا
 ا
: دال ح  العلمي ومقتضيات الرتقاش ب  وفي مقاربات متعددقدي التي تمحورت ألندوة ألعلمية ألدولية ألثانية -

ارسة الفعلية   ول تعور اإلطار الت ريعي لل ح  العلمي في الوطن العربيي ومدى مالمست  لحاجيات المم
ليات ال ح  العلمي الحدي  بين الممارسة الفعلية والتنظيري وإبرا؛ دور المراكز 

ا
لل ح  العلميي وبح  ا

 وم ابر ال ح  في الرتقاش بال ح  العلمي وفي المقاييس العالمية. 
ل في ا  ي سو2020جويلية  29و 25: امتدت فترت ا بين ألدورة ألتكوينية ألدولية في تحقيق ألمخطوطات -

طرت ا ن  ة من المكونين ذوي الكيفاشات العاليةي من داخل الوزائر وخارج اي 
أ
عدد ك ير من المتكونيني وا

م القرى بالمملكة العربية السعوديةي ومن العراقي ومن جامعة تلمساا ومركز ال ح  في العلوم  
أ
من جامعة ا

 السالمية والحضارق بالوزائري وجامعة الدول العربية... 
 ا ندوات وملتقيات في موالت بحثية متنوعة نل ص ا في الودول التالي: وتلت 

 تاري  النعقاد القسم ط يعة التظالرق  عنواا التظالرق  الرقم 

 2021-10-13 الحضارق اإلسالمية  افتراأي  ملتقي وطني واقع الرعاية الصحية للنزلش في الوس  العقابي  01

02 
 داث في الموتمع الو 

أ
 –زائري  الرق جنور ال

 العوامل والعال  
 2021-10-21 الحضارق اإلسالمية  ملتقي وطني افتراأي 

فاق الصيرفة السالمية في الوزائر  03
ا
 2021/ 12/ 06 الحضارق اإلسالمية  ملتقي وطني الفرل   –ا
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 والتحديات

 
04 

 ملتقي وطني  التعوع اللغوي 
بال راكة مع المولس  
علي للغة العربية 

أ
 ال

22 -12-2021 

05 
 

ساشق إلي المقدسات اإلسالمية بين سياقات  رية  اإل
 التع ير وخعاب الكرالية 

 قسم العقيدق والفكر  ملتقي دولي 
28/29/12 /

2021 

06 
 

كيانات ال ح  العلمي في الوطن العربي بعد جائحة  
 كورونا )ر ية است رافية( 

 ندوق دولية افتراأية 
نية  

ا
الدراسات القرا
 والفق ية 

21-02-2022 

07 
 

ت الموالية للقصور الصحراوية الوزائرية التحول
 والتحديات الرالنة 

 01/03/2022 الحضارق اإلسالمية  ملتقي وطني 

 
08 

العلوم اإلسالمية من الرليد التاري ي إلي التفعيل  
 الحضاري 

 ملتقي دولي 
بال راكة مع مركز  
لالة بالوزائر 

أ
 ال

15/16/03 /
2022 

 . ألكـتب ألجماعية: 2.8
 اإلسالمية بالتعليم الوامعي النظرية والتع يي. تعليمية العلوم -
فاق. -

ا
 المصعلي بين الصناعة والترجمة قضايا وا

 .-الئيتالف والختالف -النحو العربي واللسانيات المعالرق-
ثر  ماية  قوق الملكية الفكرية علي ت ويع الستثمار ودعم البتكار. -
أ
 ا
 كام الفق  اإلسالمي والت ري-

أ
ق بين ا

أ
ين(.  قوق المرا

أ
 عات الوطنية )من جزا

 (. 1962-1830المدار  التعليمية في الوزائر خالل فترق ال تالل الفرنسي ) -
 واقع الصحة النفسية لدى المرالقين في الوزائر.  -
ثرع في التنمية. -

أ
 الوق  وا

  رية التظالر السلمي بين الم روعية الدستورية والقيود التنظيمية -
 مدخل إلي علم النفس الصحي -
 ( 2020س تم ر-2020التوربة الوزائرية في التعامل مع جائحة كورونا)فيفري -
 دراسات ميدانية في علم النفس الجتماعي. -

 .ألمجالت ألعلمية ألمحكمة: 3.8
مولة العلوم اإلسالمية والحضارق ولي موّلة علمية محكّمة موانيةي لن  د دي تصدر بانتظام في كّل سّتة   -

ش ر تعني بال حوث والم
أ
قالت التي تعال  موأوعات العلوم اإلسالمية والقضايا الفكرية والحضارية  ا

 المعالرقي وتن ر ال حوث العلمية باللغات الثالث: العربية والنوليزية والفرنسية.  
بحاث المتعلقة بالدراسات في موال النوا؛ل الفق ية   -

أ
مولة النوا؛ل الفق ية والقانونيةي وتعني بن ر ال

 للت ا بالعلوم ال رعية. والقانونيةو
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دكراسات المركزدي ولي دورية دولية علمية محكمة نص  سنويةي تعني بن ر ن اطات المركز وال حوث  -
 العلمية الوطنية والدولية. 

مولة ددراسات اجتماعيةدي ولي مولة علمية محكمةي تن ر ال حوث والدراسات الم تكرق في موال   -
 التمام ا. 

اسات الصوفيةدي لي مولة علمية محكمة نص  سنوية تعني بالدراسات وال حوث  مولة دالعرفاا للدر  -
دبية والومالية. 

أ
بعادلا الفكرية والتاري ية والحضارية وال

أ
 الصوفية بم تل  ا

 . ألسالسل ألعلمية: 4.8
كاديمية فصلية يصدرلا ويع ع ا مركز ال ح  في العلوم اإلسالمي 

أ
ة سلسة دلساا الميزاادي ولي سلسلة كيتب ا

جن يةي في الموالت  
أ
والحضارق بالوزائري تعني بن ر الكيتب وال حوث العلمية باللغة العربية واللغات ال

 20اإلنسانية والتقنية والعلوم التوري ية 
 . ألمشاركات في ألتظاهرأت ألخارجية:5.8

ورباي جني ي سويسرا. ب-
أ
مداخلة عنوان ا شارك مركز ال ح  في ندوق افتراأية لتحاد المراكز اإلسالمية با

ثرع في تربية اإلدارقد. 
أ
 دالوباش وا

 شارك بمحاأرق في مركز الفتي ب اريس بفرنسا عنوان ا: درمضاا وتربية اإلنساا في مواج ة الوباش وال الشد.  -
كاديمية دإنساا ل ناش القيمد بوامعة سامراش بالعراقي ومركز اسعن ول بتركيا عنوان ا: دقيم وثوابس  -

أ
ل محاأرق 

؛ماتد. في 
أ
 ؛من ال

مريكا. -
أ
؛ماتد في المركز اإلسالمي بواشنعني ا

أ
 محاأرق ددور الوق  اإلسالمي في مواج ة ال

عالمية: 6.8  . ألنشاطات أالإ
شارك المركز في عدد من القنوات اإلذاعية الوطنية والمحلية بمداخالت  ول الوباش والقيم الجتماعية والتنمية  

ليل ال رعي للحور المنزليي والمقالد المستدامة وقيم التضامن والص ري 
أ
وقضايا النوا؛ل الفق ية والتا

ال رعية وجيرلا مما تحتاج  المر لة الوبائية ويتعل   الواجب العلمي والن  وي من توعية اجتماعية وتوجي   
 في لناعة القرار. 

ال ح  في العلوم   يتضي من العرض السابي ومن مقارنة مععيات العمل التعوعي مع اإلنتا  التعوعي لمركز 

ا دورع الجتماعي 
أ
ا اإلنتا  ال حثي تزايد في المركز بعد كوروناي وا

أ
اإلسالمية والحضارق بالوزائر ق ل الوائحة ا

سلفناي واأعالعا بالدور  
أ
تعز؛ من خالل الو ود المضاعفة التي ببل ا ال ا ثواي توسيدا لرسالة المركز كما ا

قلمة مع الظروف  المنوي بال ا   خصولا والمثق  عموما 
أ
مت ي ووفي الر يا المتوددق المتا

أ
تواع وطن  وا

فراد وال يائتي للمسالمة في اقترار الحلول لإلشكالت وتفعيل دور العلم في 
أ
والنوا؛لي والتعاوا مع ال

 الموتمع وسد الفووق القائمة بين ما.  
سالمية 9 نشطة ألبحث في مركز ألبحث في ألعلوم أالإ

 
 وألحضارة بعد ألجائحة: . أسترأتيجية تطوير أ

لييداف ي وت ييييدف في عموم ا إلي ؛يييادق 
أ
تعت ر الستراتيوية خارطة طريي تحدد ر ية المركز وتض   م ام  وا

ن ا ب كل عام د خعة شاملة تنعوي علي   21ودعيييم نقياي قوق المؤسسة وإأعاف نقاي قوق المنافسين 
أ
ذلل ا

لد
أ
ا الت عي  يحتا  لالستراتيوية  22اففن است دام الوسائل المتا ة لتحقيي ال

أ
وما يفصل ا عن الت عي  ا
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مال إلي  قائيي والستراتيوية تحتا  إلي ت عي   تي ل تقع في الرتوالية  
ا
لترجمة العمو ات وال

ي ومن ثم فإنالت عي  الستراتيوي بالنس ة لمراكز ال ح  لو عملية مدركة تحقي اإلدراك الواعي 23والع وائية
وأاعالمد

أ
لت ا المتوقعةيوات اذ اإلجراشات المناس ة لبللي فإا مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية  لال

ا
روسة وما

ربعةعنالر لي: التعامل مع المستق لي وف م ال يئة المحيعة  
أ
والحضارق يركز في لبا اإلطار علي ا

 ناس ة. بالمركزيوالعمل علي است دام المعلومات والمععيات لت يياذ القرارات والسياسات الم
 ويمكن تل يص ما استعاع المركز تحقيق  ولو بصورق نس ية في النقاي التالية: 

 لإلمكانيات المادية وال  رية المتوفرق.  الستثمار الرشيد -
 تحديد التصور الواأي لإلشكاليات والموالت المست دفة وما يعترأ ا من عق ات وتحديات. -
دوارع الحضارية. محاولة رسم تصور واأي لمالية المركز و -

أ
 ا

مة ككل   -
أ
التركيز علي القضايا ال امة التي تتعلي بالموتمع وتماسك  والدولة وسالمة بناش مؤسسات ا وال

 ولويت ا ووجودلا.
الجت اد في  دود اإلمكاا في خلي مصادر ذاتية التمويل للمركزي من خالل استثمار وسائل  الماديةي  -

 م واإلقامة. كالمع عة وقاعة المحاأرات والمعع
و ات اذلا ب كل  -

أ
تونب القرارات المتسرعة التي ل تستند إلي دراسة علمية موأوعيةي وعدم ارتوال القرارات ا

قسام والمصالي  
أ
راش الموالس وال

ا
خب ا

أ
فردي من ق ل إدارق المركزي وذلل ع ر توسيع دائرق الم ورق والتداول وا

 المتنوعةد اإلدارية من ا والتقنية والعلمية. 
عقد ال راكات والتفاقيات مع المؤسسات ال ييحثية والوامعات والم ابريالستفادق من خ رات المؤسسات  -

و م م في ال ح  العلمي. 
أ
 والمراكز وال ا ثين البين ل م شا

النفتا علىوسائل اإلعيييالم الم تلفةي والسعي لولو  عالم التقانة وسائل التوالل الجيتماعي لن ر م رجات   -
 ركز ال حثية ولفس انت اع المسؤولين إلي العرو ات الوديدق والمقتر ات المقدمة. الم

رض الواقعي وذلل  
أ
لداف السابقة والستراتيويات التي وأع ا مركز ال ح  ل تعني بالضرورق تحقق ا في ا

أ
إا ال

ا 
أ
يكوا مركز ال ح   للتحديات الك يرق التي يواج  ا ال ح  العلمي في الوطن العربي ككلي والتي ل يمكن ا

 من منظومة تعاني الت ل  والتردي رجم النية  
أ
ثارلاي باعت ارع جزشا ل يتوزا

ا
قل عن ا

أ
و علي ال

أ
ى عن ا ا

أ
بمنا

ا يكوا نموذجا لل ح  العلمي الواد  
أ
الحسنة واإللرار ال ديد علي ال رو  بالمركز من لبا الواقع المترديي وا

ا ذلل
أ
قل في المر لة الرالنةي ولكن   ليس لما لو كائن في الدول المتعورق ل

أ
لدف ي دو بعيداي علي ال

 بالنس ة للمراكز والمؤسسات ال حثية التي تعي  نفس الواقع المّر. 
لم ما تم برموت  من تظالرات علمية وم اريع بحثية أمن استراتيوية المركز المستق لية ما يلي: 

أ
 ومن ا

 لنعقادتاري  ا القسم ط يعة التظالرق  عنواا التظالرق  الرقم 

01 
 

سرق في  ل التغيرات الجتماعية 
أ
الواقع    –ال

مول 
أ
 والما

 ملتقي دولي 
 افتراأي 

 الحضارق اإلسالمية 
في انتظار  
 الترخيص 

 في النتظار  تاري  الوزائر الثقافي  ملتقي دولي  فن ال   والم عوطات اإلسالمية  02
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03 
مسالمة التن ئة الجتماعية في تمكين قيم المواطنة  

 ع الوزائري بالموتم
 2022/ 10/05 تاري  الوزائر الثقافي  ندوق وطنية 

طفال في  ل التحديات الرالنة  04
أ
 الحضارق اإلسالمية  ملتقي وطني  ترسي  القيم لدى ال

في انتظار  
 الترخيص 

05 
ال عاب الديني النسوي في الوزائري الواقع 

 والتحديات
 05/2022/ 11 تاري  الوزائر الثقافي  ملتقي وطني 

06 
لمسالمة في تقنين القواعد الحاكمة لالجت اد ا

سرق 
أ
 القضائيوتع يق ا علي قانوا ال

 2022/ 22/05 الحضارق اإلسالمية  ملتقي وطني 

07 
الحي في  رية المعتقد وممارسة ال عائر الدينية بين 

 كام ال ريعة اإلسالمية والمواثيي الدولية 
أ
 ا

 ملتقي دولي 
 افتراأي 

نية  
ا
الدراسات القرا
 والفق ية 

في طور  
 الدراسة

 . خاتمة: 10
يمكن تل يص بعض النتائ  التي است لصنالا من خالل توربة مركز ال ح  في العلوم اإلسالمية والحضارق  

 .بالوزائر في أوش جائحة كورونا وما يعترض ال ح  العلمي في الوطن العربي
ل إلي اليوم وتتفاقم تتعلب من مراكز  إا الوأعية التي خلفت ا جائحة كورونا والتي ل تزال تداعيات ا تتناس -

ليات والوسائل المناس ة لتوسيد الدور الحضاري ل ا وتحقيي 
ا
ال ح  عموما التفكير الواد في س يل إيواد ال

الفاعلية الجتماعية والتنموية للمراكز وتوجي  لناع القرار للسياسات الرشيدق والقرارات الصائ ةي وتوفير الف م  
 لعيميي الدقيي والتحليل ا

ا مركز ال ح  ع إ ر يسعي إلي تحقيي ر يت  ال حثية الفاعلة في الموتمع واإلس ام في إيواد الحلول   -
أ
ا

المناس ة لتداعيات النوا؛ل والووائيي ناليل عن م كالت الفرد والموتمع من خالل رسم استراتيوية بمعايير  
 كانات. علمية تحفز العاقات وتستثمر في القدرات بما توفر ل ا من إم

 العمل علي تعزيز مكانة العلم وال ح  العلمي في الموتمع واسترجاع الدور الريادي للعلماش.  -
وطاا.  -

أ
 تفعيل العمل الت اركي والتعاوا العلمي بين المؤسسات وال

خبنا بالعت  -
أ
لداف والستراتيويات تعز؛ من مكانة مركز ال ح  ع إ ر بالوزائر خالة إذا ما ا

أ
ا كل لبع ال

أ
ار ا

ن  يتميز عن كيثير من المراكز المنافسة في 
أ
سيس  س ع سنواتي وا

أ
عمرع القصير نس ياي  ي  ي لا منب تا

لداف المرجوق والرتفاع إلي مستوى ال ح  العالمي بالنظر  
أ
ا ذلل ل يعني بلوج  ال

أ
وطاا العربيةي إل ا

أ
ال

ق التحديات والعق ات التي تععل  ركية ال ح  العلمي في العالم
أ
 العربي علي وج  العموم.  لوطا

و بعيد: 
أ
لم التوليات التي نرفع ا لكل من لدي  دور في لناعة القرار في بلداننا العربية من قريب ا

أ
 ومن ا

دمغةي   -
أ
لم ا الكيفاشات وال

أ
الحرل علي الحفاظ علي المقومات ال  رية للن ضة العربية المن ودقي وا

دائ م وتحيين
أ
معارف م ع ر الدورات التكوينية وال عثات العلمية وال راكات   واللتمام ب م وتحفيزلمي وتعوير ا

 والت ادلت في موال ال ح  العلمي. 
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في لمراكز ال ح ي وتوفير الدعم المادي   -
أ
تحرير طاقات اإلبداع ورفع الولاية السل ية والتوجي  الضيي ال

 والتقني والمعنوي المناسب ل بع المراكز مع المرافقة والتقويم. 
ن  ل -

أ
؛مات من تحرير مراكز ال ح  من النمعية التي تكرس االوداول الزمنية ا

أ
 بد في  ل الووائي وال

قلم وإيواد الوأعيات المناس ة للتعامل مع ما تملي  المستودات.  
أ
 المسعرقي وإععائ ا لام ا من المرونة للتا

وأاع العادي  -
أ
ا تتوفر مراكز ال ح  علي استراتيويات واأحة ل تتعلي بال

أ
ة لل ح  ولكن بالحالت العارئة  ا

ولويات ا.
أ
ساسيات ا وا

أ
قل في خعوط ا العريضة وا

أ
 والمتغيرات جير المتوقعةي علي ال

ا تستثمر مراكز ال ح  في وسائل اإلعالم والتصال وفضاشات التوالل الجتماعيي لما باتس تحتل  من  -
أ
ا

ي العام وتوجي  الموتمعات وتغيير البل
أ
لمية في لناعة الرا

أ
ثيرية ا

أ
نيات والسلوكيات. فضال عن كون ا س ال تا

 سريعة وم اشرق.  
 قائمة ألمرأجع: 

(ي دور المراكز ال حثية في إثراش المعرفة وال ح  العلمي دراسة ميدانية علي عينة  2020ال رق لعيفة عمر ) -1
داب جامعة سرتي مولة جيل للعلوم اإلنسانية والجتماعية

ا
عضاش ليئة التدريس بكلية ال

أ
 . 67العدديمن ا

(ي دور مراكز ال ح  السودانية في تحقيي التكامل بين دول  وض 2010 مدإجالل ع د اللعي   سن )  -2
النيلي مركز الرالد للدراسات الستراتيويةي مولة الرالدي مركز الرالد للدراسات السياسية والستراتيويةي 

 . 9يالعدد5مولد  
بعاد التنمية المستدامة2019؛اوية رشيدق ) -3

أ
في الوزائري مولة دراسات اقتصاديةي مركز ال صيرق   (ي ا

 . 1يالعدد20لل حوث والدراسات وال دماتيمولد 
(ي توربة المملكة العربية السعودية في تمويل التعليم العالي  2019سعدي رندق وبوعناا نور الدين ) -4

 .3دوال ح  العلمي من خالل الكراسي ال حثيةي مولة دراسات في القتصاد واإلدارقيالعد
(ي ال ح  العلمي في الوطن العربيي المولة الدولية لل حوث في العلوم 2018السيد ع د القادر محمد ) -5

 . 2يالعدد1التربويةي مولد
بحاث.   -6

أ
لمية مراكز ال

أ
ال  واني لاشم  سن  سيني ا

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/07/234398.html 
مم المتحدق اإلنمائيي تقرير التنمية 2002تصادي والجتماعي)الصندوق العربي لإلنماش الق -7

أ
(ي برنام  ال

اإلنسانية العربية لسنة  
2002.https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf 

بو عامر عدناا  -8
أ
لداف التمويلي 2013ع د الر ماا )ا

أ
(ي مراكز ال ح  العلمي في إسرائيل السياسات ال

 ي مركز نماش لل ح  والدراساتي بيروتي ل ناا. 1ي
جندق 2021جالم مريم )  -9

أ
لداف التنمية المستدامة ل

أ
ق ل وبعد جائحة كوروناي مولة المن ل   2030(ي ا

 . 3يالعدد4القتصاديي جامعة الواديي الوزائري مولد
 مد و روش لمية ) -10

أ
لية لتحقيي التنمية المستدامة في الوزائري 2016جربي ا

ا
لمية إنتا  المعرفة كا

أ
(ي ا

كاديمياي جامعة  سي ة بن بوعلي شل يالعدد
أ
 . 5مولة ا

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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ي دار محالوي 1الك يسي لالر الدين عواد كريم )د.ت(يالت عي  الستراتيوي واإلدارق الستراتيويةي ي -11
 للن ري عماا. 

(ي الستراتيوية من منظور و يفي إجرائيي مولة  2009عي  سامر مؤيد وخضير ياسين خضير )ع د الل -12
 . 1يالعدد1رسالة الحقوقي جامعة كربالشي مولد 

بحاث في الوطن العربي الواقع الرالن وشروي النتقال إلي فاعلية  2013محمود خالد وليد )  -13
أ
(ي مراكز ال

بحاث ودراسة السيا
أ
ك ري المركز العربي لال

أ
 ساتي الدو ةي قعر. ا
(ي إدارق المعرفة: الممارسة والمفاليمي مؤسسة الوراق للن ر والتو؛يعي  2007الملكاوي إبراليم ال لوف ) -14

 عماا 
يديولوجيا السلعة والموتمع.   -15

أ
لوا؛ا خدا ي السياسات الجتماعية بين ا

https://www.harmoon.org/reports/ 
16- https://archive.unescwa.org/ar/sub-site 
17- Caroline Luu, Analyse de la gestion stratégique de l’énergie en grand entreprise (Entre 
théorie et réalité), maitrise en environnement, Université de Sherbrooke, 20. 
https://savoirs.usherbrooke.ca 17 
18- https://www.crsic.dz/index.php/publications-du-centre-ar/pub 
19- https://www.sirajalilm.com 
 

 
1- https://www.sirajalilm.com/   عدد مراكز االبحاث في العالم ودورها في صناعة االستراتيجية. تمت زيارة

 03/2022/ 07املوقع بتاريخ: 
مراكز األبحاث في الوطن العربي الواقع الراهن وشروط االنتقال إلى  (، 2013) ينظر: محمود خالد وليد،  -2

  79فاعلية أكبر، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص
مراكز البحث العلمي في إسرائيل السياسات األهداف التمويل، (، 2013)أبو عامر عدنان عبد الرحمان،  -3

 92ن، ص،مركز نماء للبحث والدراسات، بيروت، لبنا1ط
 67، صمرجع سابق،محمود خالد وليد -4

ينظر: الشهواني هاشم حسن حسين، أهمية مراكز األبحاث.  -5

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/07/234398.html  :تمت زيارة املوقع في

يق التكامل دور مراكز البحث السودانية في تحق،(2010). وحمدإجالل عبد اللطيف حسن، 2022/ 03/ 16

مجلة الراصد، مركز الراصد للدراسات بين دول حوض النيل، مركز الراصد للدراسات االستراتيجية، 

 162-139ص،، ديسمبر9، ع5السياسية واالستراتيجية، مج س
دور املراكز البحثية في إثراء املعرفة والبحث العلمي دراسة ميدانية على عينة (، 2020)البرق لطيفة عمر، -6

، 67نسانية واالجتماعية، عضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة سرت، مجلة جيل للعلوم اإلمن أع

 49ص،سبتمبر

https://savoirs.usherbrooke.ca/
https://www.sirajalilm.com/
https://www.sirajalilm.com/
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 07/03/2022تمت زيارة املوقع بتاريخ: site/-https://archive.unescwa.org/ar/subينظر:  -7
صادية، مركز البصيرة ، أبعاد التنمية املستدامة في الجزائر، مجلة دراسات اقت(2019)زاوية رشيدة،  -8

 9، ص1، ع20للبحوث والدراسات، مج
9- https://savoirs.usherbrooke.ca, Luu Caroline, Analyse de la gestion stratégique de l’énergie en 

grand entreprise (Entre théorie et réalité), maitrise en environnement, Université de Sherbrooke, 

 16/03/2022 .2017 تمت زيارة املوقع في:
، إدارة املعرفة: املمارسة واملفاهيم، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  (2007)امللكاوي إبراهيم الخلوف،  -10

 74عمان، ص
 هوازن خداج، السياسات االجتماعية بين أيديولوجيا السلطة واملجتمع.:ينظر -11

https://www.harmoon.org/reports 16/03/2022تمت زيارته في 
، أهمية إنتاج املعرفة كآلية لتحقيق التنمية املستدامة في (2016)غربي أحمد وحروش المية، ينظر:  -12

 16-14ص ،، جوان5الجزائر، مجلة أكاديميا، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، ع
، تجربة اململكة العربية السعودية في تمويل التعليم العالي (2019)سعدي رندة وبوعنان نور الدين،  -13

 29، ص3والبحث العلمي من خالل الكراس ي البحثية، مجلة دراسات في االقتصاد واإلدارة، ع

تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، (، 2002) ،ينظر: الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -14

،  2002لعربية لسنة التنمية اإلنسانية ا

تمت زيارته في:  61https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdfص

16 /03 /2022 
ربي الواقع ومقترحات التطوير، ، البحث العلمي في الوطن الع (2018) ينظر: السيد عبد القادر محمد،  -15

 75ص ،2، ع1املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، مج
 67-66، صمرجع سابقأبو عامر عدنان عبد الرحمان،  -16
 76نفس املرجع، صينظر:  -17
 مرجع سابق.الشهواني،  -18
ورونا، مجلة املنهل  قبل وبعد جائحة ك 2030أهداف التنمية املستدامة ألجندة (، 2021)غالم مريم،  -19

 3، ع4مجاالقتصادي، جامعة الوادي، الجزائر، 
تمت زيارته في: ar/pub-centre-du-https://www.crsic.dz/index.php/publicationsينظر: -20

13 /03 /2022 
التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية، دار محالوي )د.ت(، الكبيس ي صالح الدين عواد كريم،  -21

 12مان، صع، 1عمان، طللنشر، 
، مداخل إلى االستراتيجية، محاضرات غير منشورة القيت على طلبة كلية العلوم (1994)خليل السامرائي،  -22

 .32السياسية، جامعة بغداد، ص

https://savoirs.usherbrooke.ca/
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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، االستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي، مجلة (2009)عبد اللطيف سامر مؤيد وخضير ياسين خضير،  -23
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ثيرأتها 
 
تقديم ألمعلومات ألصحية حول جائحة كورونا عبر وسائل ألتوأصل أالجتماعي وتا

 أالجتماعية 

ستاذ مساعد قسم علم أالجتماعد
 
يمان نصرى دأود، أ دأب-.أإ

 
جمهورية   -جامعة حلوأن  -كلية أال

 مصر ألعربية
 

 مقدمة:

مليوا ؛يارق يومياي و وم   52مصر فق   فيات المصريين لوسائل التوالل الجتماعي عدد ؛يار س بلغ
ول  فيو .( 2020)و؛ارق التصالتي دقيقة  60تيرابايسي خالل  19ال يانات المست لكة 

أ
مقارنة بين النص  ال

ا نس ة الزيادق كانس  2020بالنص  الثاني ل  ر مار   2020من ابريل 
أ
%  59% للفيس بوكي 151اتضي ا

%  131% واتس ابي وبصفة عامة ؛ادت نس ة است دام النترنس بنس ة 34%ي  41انستورامي اليوتيوب 
و الوزىئ ب عض الدول جراش اجتيار في

أ
الُمستود لدول العالم الم تلفة.   19-رو  كوفيدبس ب الغلي الكلي ا

لم عوامل ارتفاع معدلت است دام تلل التع يقات  بالمدار  والوامعات  كما ُيعد توق  الدراسة
أ
 د ا

أ
 في ا

ا العتماد علي التعليم عن بعد واللتمام بالمتابعة المستمرق للحصول علي المعلومات الصحية من  
أ
مصري إذ ا

لم اس اب ارتفاع تل
أ
ا فحسبي بل ل المعدلت. وقد ا ا دوليا ن ا ل تكافي وباشا

أ
علنس منظمة الصحة العالمية ا

أ
ا

ا وسائل التوالل الجتماعي ُتسرع المعلومات المضللة 
أ
ا ل ا إعالميا يضا وباشا

أ
نحاش   فيإن ا تكافي ا

أ
جميع ا

 دث . ( HAO, 2020)العالم 
أ
فصحس بيانات ا

أ
عن اعتماد   تقرير  ول العالم العربي علي اإلنترنسوا

وس  لتكوا أمن منظومة اإلعالم 
أ
و اللكيترونيةي  فيالتكنولوجيا الرقمية في منعقة ال رق ال

أ
لورت  الرقمية ا

ا يصل عدد مست دمي اإلنترنس إلي توقع ا 2020فمع  لول العام 
أ
مليوا ش ص. باإلأافة إلي   208ل  راش ا

خص
أ
ل ي المواطنوا العرب مست دمين شرلين لوسائل التوالل الجتماعي وبال

أ
الفيس وكي  ذللي ا

ثولينكد إا وتويتري,
أ
ش ال منصات التوالل الجتماعي للحصول علي معلومات  . فا

أ
ناش اإلجالقي است دم ال

ا علي   COVID-19  ول ثير البعر علي وسائل التوالل الجتماعي بين النا  اعتمادا
أ
واختلفس ط يعة تا

ا ي ك.جنس الفرد وعمرع ومستوى تعليم 
أ
ا في ن ر القلي ب ا ا رئيسيا ما لع س وسائل التوالل الجتماعي دورا

تقرير % فق  من المسَتعلعين في  20كما قال  .( Hossain, 2020)في كردستاا العراق COVID-19 تف ي
مور تتعلي بالصحة. كما   2017وسائل التوالل الجتماعي العربي للعام 

أ
إّن م يست دموا لواتف م النقالة ل

ا من  ي  توفير المعلومة التي تل ي ال تيا  المعر  ا  يويا ؛مات دورا
أ
ثناش ال

أ
ليس   فيتلعب وسائل التوالل ا

؛مة
أ
وبئة  فق  للمتضررين من ال

أ
ثناش انت ار ال

أ
يضا لوموع النا  وخالة ا

أ
خرواي في)الصيوإنما ا

ا
. ما  (2020 وا

يضا إنت ار معلومات عديدق خاطئة  ول جائوة  فيس ي ل ين
أ
س  س ال وف لل لكيثيرين  Covid-19ا

شاعس التوتر والكيتائب والقلي كما 
أ
ا استعالع نتائ  ك فس وا

أ
 اإلج اد النفسي ُاجري بالوليات المتحدق ب ا

ا 239 من عينة مكونة دراسة بعد كوروناي حةجائ عن الناجم بريل في ال ات  ع ر ش صا
أ
ا 2020 عام ا

أ
 يا

عراض لدي م % 46  والي
أ
عراض الكيتائبي  % 22 ونحو قليي ا

أ
ا  لدي م %5 و والي يعانوا من ا فكارا

أ
 ا

بحاث فعالية تقديم ون لكن في نفس الوقس (2021)فيصل ع د هللا, انتحارية
أ
ث تس العديد من ال

أ
قل الحقائي ا

http://www.mbrsg.ae/HOME/PUBLICATIONS/Research-Report-Research-Paper-White-Paper/The-Arab-World-Online-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/HOME/PUBLICATIONS/Research-Report-Research-Paper-White-Paper/Arab-Social-Media-Report-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/HOME/PUBLICATIONS/Research-Report-Research-Paper-White-Paper/Arab-Social-Media-Report-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/HOME/PUBLICATIONS/Research-Report-Research-Paper-White-Paper/Arab-Social-Media-Report-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/HOME/PUBLICATIONS/Research-Report-Research-Paper-White-Paper/Arab-Social-Media-Report-2017.aspx
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ا منظمة ُم غلي ال وات  المحمولة بال ند )  الصادقة عن طريي يضا

أ
شارت ا

أ
( الي  COAIخ راش الصحة. كما ا

% ي وارتفع الست دام بالمناطي الحضرية ي كما جيرت وسائل التوالل 20ارتفاع ال ح  عن ال يانات بنس ة 
ا الست دام المسئول لوسائل التوالل إ. (Hossain, 2020)الجتماعي عادق قراشق الصح  الورقية اليومية 

ثناش الوائحة علي
أ
ن ر معلومات م مة جديدقي وبسرعة ك يرقي وم اركة  الجتماعي يساعد ب كل إيوابي ا

خرى قد تؤدي المعلومات المت ائمة    الت  يص والعال  ومتابعة
أ
فعالية بروتوكولت العال ي ومن نا ية ا

لبلل ي فمن الم م عدم  تائب والنتحار في بعض الحالت القصوىتصل لإلكي  ول الوائحة إلي  الة مدمرق
ية بمسالمات ُتحفز انت ار دالوباش المعلوماتيد

أ
ا يلتزم مرتادو وسائل التوالل الجتماعي المسئولية   القيام با

أ
با

 . ( Hossain, 2020) الموتمعية

بحاث مركز “مشكلة ألدرأسة:  -1
أ
واقع اإللكيترونية  ”  ول است دامات المGlobal Web Indexتوللس ا

ا إلي ارتفاع نسب الست دام بمقدار  خ اري خصولا فيما يتعلي عن   50عالميا
أ
% تقري ا بغرض ال ح  عن ال

%  11وفي  الة “فيس وك”ي ت ير اإل صاشات إلي ؛يادق بلغس  .” وكيفية تون  ا19 -م اطر وباش “كوفيد 
. وكاا لبا ال  ر لو  2020ال  ر نفس  من العام مقارنة بنس ة الست دام في  2020يوميا خالل ش ر مار  

بداية فترق النصائي الحكومية بال قاش في المنا؛ل لتونب اإللابة بالفيرو  المستود. وتضاعفس خالل لبا 
يضا است دام منصة دواتسابد  

أ
ال  ر است دامات دماسنورد إلرسال وتلقي الرسائل النصية كما تضاع  ا

كيثر ت
أ
ا في المناطي ال كيثر تع يقات التوالل الجتماعي انت ارا خصولا

أ
ا بانت ار الفيرو . إذ يعت ر واتساب ا ثرا

أ
ا

ويوفر مركز معلومات “فيس وك” عن الفيرو  معلومات محلية خالة   (2020)طالر, الدول العربية  في
 دث ا

أ
لمعلومات المتا ة من  بالمنعقة التي يعي  في ا المست دم وفقا لرقم ال ات  ال ال ب ي ولو يتضمن ا

خ ار المتا ة
أ
خر ال

ا
قدمس إدارق  .الو ات الرسميةي بما في ذلل عدد اإللابات والوفيات محليا وعالميا وا

أ
وا

جل إتا ة فرلة المعلومات الصحيحة لمست دمي الموقعي باإلأافة إلي  
أ
“فيس وك” علي لبع الم ادرق من ا

خرى علي من 
أ
خ ار مضللة تن رلا ج ات ا

أ
ي ا

أ
أ  لما س ي إمكانية ن ر الصور المرئية  صت . ك   ؛ي  ا

أ
ا

 داث الصحية جير العادية بعد دقائي من  دوث ا علي
أ
و YouTube لال

أ
ي ومواقع الفيديو والصور مع   Flickr ا

تعمل كاميرات ال وات  المحمولة علي ؛يادق عدد الناشرين المحتملين علي مستوى   ماليين المست دمين كما
التعرف علي كيفية التعامل مع وسائل التوالل  فياإلشكالية تكمن .( McNab, 2009) العالم ب كل ك ير

ثناش انت ار الوائحة التي ما؛الس ممتدق قرابة عامين ولي مدق طويلة لنت ار فيرو  إنت ر عالميا  
أ
الجتماعي ا

تكي  عدق موجات متحورق متتالية لم يتوق  انت ارلا  تي تاري  الدراسةي بل إن  علي سكاا العالم ال فيبل و
س م 

أ
ا قضاش وقس فراغ ك ير بالمنزل ا

أ
ارتفاع معدلت   فيوالتعاي  مع  الي وقس انقضائ  جير المعلوم. كما وا

خريني وت ادل المعلومات الصحية والمعرفة وال  رات الويدق 
ا
است دام النترنس والولو  للتوالل مع ال

يضا ل غل وقس الفراغ و
أ
لي وا بالفيرو ي وا

أ
شياش مفيدق موانا مثل ال رام   والسيئة وخالة لمن ا

أ
تعلم ا

ا اجمالي المصابين بكوفيد
أ
ي واجمالي    139471مصر بلا في 19-التدري ية والتعليمية. تودر اإلشارق الي ا

اي وإجمالي المتوفين  385575بلا 2021مصر عام  في 19-المصابين بكوفيد ي تلل الحالت الُم لا عن ا رسميا
)و؛ارق وفقا إل صاشات و؛ارق الصحة المصرية  2021عام  فيُمتو  21752يوارتفعس لتصل ال  2020عام  7025
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ُقدمس  . ويدور التسا ل الرئيسي للدراسة الرالنة  ول السؤال التالي: كي  (2021الصحة المصريةي 

ثيرات ا الجتماعية المعلومات الصحية  ول جائحة
أ
؟ وكي    كورونا ع ر وسائل التوالل الجتماعي وما تا

 تعامل مع ا مرتادو تلل الوسائل؟ . 
م وسائل ألتوأصل أالجتماعى: -2

 
 مواقع   ور  ارت   مفاهيم ألدرأسة: شبكات ألتوأصل أالجتماعى أ

واعتاد بعض   يالفتراأيد الموتمعد البى َشٌكَل  web 2.0 الويب من الثاني الويل بظ ور  الجتماعي التوالل
ي   (2018)طرادي الجتماعي  التوالل مواقع علي للدللة الجتماعية ال  كات ال ا ثوا علي است دام مصعلي

خر من ال ا ثين إا مصعلي
ا
ا تلل المواقع مناسب جير اإلجتماعية ال  كات كما يرى ال عض ال

أ
 تقدم ل

ا ثانيا جتماعية.ال العالقات بناش  ول تتمحور  ال دمات من موموعة
أ
 مف وم الجتماعية مصعلي ال  كات ا

 يحيل Human Relations دورية في 1954 سنة ن رع مقال لو في بارنس جوا است دم  سوسيولوجي
و إطارمؤسسي في اجتماعيين فاعلين بين الجتماعية العالقات من موموعة

أ
تتيي تلل المواقع  منظم. و جير ا

فراد بموتمع ا
أ
خ ار التي تقع  التوالل بين ال

أ
فتراأي جير م اشر يت ادلوا من خالل  المعلومات وال  رات وال

موال التمام م. وُيقصد ب ا لنا: وسائل التوالل الجتماعي )الفيس بوكي تويتري انستورام ي الواتس  في
خ ار والمعلومات الصحية بين مست دمي ا وي اركوا بفعالية إلش اع

أ
 اجات   ابي يوتيوب( التي تتيي نقل ال

ثيرات  ( Livingstone, 1997)د Katzنموذ  د فيمعرفية وتل ية ا تياجات تل ي التوقعات كما 
أ
. تلل التا

ن   (2020)التومي & فلو ي المعرفية ستؤدى الي نتائ  سلوكية 
أ
ل ي 2021ديسم ر  في. تودر اإلشارق الي ا

أ
 ا

Facebook   كيثر منصات التوالل الجتماعي شع ية في مصر  ي  بلا عدد مست دمي
أ
مليوا   52.6لو ا

بعدد  Instagram و Messenger . تالع2021مست دم ي بان فاض يقارب مليوا مست دم عن س تم ر 
ليوا علي التوالي بحسب ما ي ير موقع م 15.9وما يقرب من  مليوا 46.1 سابات بلا

(Https://Www.Statista.Com/Statistics).     تلل المنصات الجتماعية ش دت بعض التغيرات
دت إلي مردودات ت كلس 

أ
و   فيالجتماعية ا

أ
و سياسية ا

أ
و لحية ا

أ
ى العام نحو قضايا اجتماعية ا

أ
تع ئة الرا

دت إلي تقوية دالعتماد المت ادلد 
أ
و ثقافيةي كما ا

أ
نقل المعلومات بما يؤثر علي المعتقدات  فياقتصادية ا

 اعية والمنافع.  والقرارات ال  صية والوم

يتمثل فيرو  كورونا الوديد في ساللة جديدق من الفيروسات :  Covid-19فيروس كورونا ألمستجد 
  في . تم اإلعالا عن تف ي  بمدينة وولاا الصينية ( 2020)العالمية, التاجيةي لم ُتك   إلابة ال  ر ب ا سابقاا 

  2019ديسم ر
أ
كيثر من ال فيوبدا

أ
دى لوفاق ا

أ
 كورونا البى ا

أ
نت ار بكل مدا العالم منب ذلل التاري . وانت ر وبا

موتمعات لم يس ي ل ا   فينتيوة المرض المفاجئ بالفيرو  و (2020)منظمة الصحة العالميةي مليوا نسمة 2
)الم  دانيي لابة ب ي ثم استعوا بعض الدول  نتيوة ارتفاع عدد اإللابات اليومية بصورق ملحو ةاإل

نماي وبائية للفيرو  ولي:  الت متفرقة تظ ر ( 2012
أ
الموتمعات ول نعلم مصدر الفيرو    في . يوجد ثالثة ا

و كي  تتم اإللابة وا
أ
سرقي كما ا

أ
فراد ال

أ
كمل ا إذ تكوا العدوى م اشرق بين ا

أ
نتقال العدوى ب  داخل عائلة با

ت الصحية كما  دث 
ا
 في فرنسا والسعوديةي وقد انتقلس العدوى  فيانت رت اإللابة بالعدوى داخل المن ا

ق الصحية. لبا ُاعت ر فيرو 
أ
  12-كوفيد لبع الموموعات بعد إدخال  الة مصابة بامرض للعال  داخل المن ا

 
أ
ا الفترق الزمنية ل با الوبا

أ
ن  مرض معدى  اد يتص  بتصاعد معدلت اللابة ب  ب كل انفوارى كما ا

أ
ا ل وباشا

و ش ور وإنما  فيليسس قصيرق متمثلة  
أ
سابيع ا

أ
 . (1999)العربي, عدق موجات ع ر سنوات  فيا
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القدرق علي تقديم معلومات لحية لحيحة وف م ا وتنفيبلا ":  E-Healthتقديم ألخدمة ألصحية "عن ُبعد "

سلوب التوالل جير الم اشر ع ر التفاعلي ول تتوق  التوعية الصحية فق  علي الو
أ
قاية من اإللابة  با

يضا دور 
أ
مراضي ولكن تلعب ا

أ
ا علي  تكوا   في بال الك   الم كر للمرض والعال  ومنع تدلور الحالةي وبناشا

يضا عصر   ور 
أ
التوعية الصحي معلب موتمعي لام وأرورى ونحن نعي  عصر التقدم التكنولوجي والع ي وا

وبئة وم ددات لحية لم نكن نسمع عن ا فيما س ي 
أ
ن    في. وتودر اإلشارق (1997)المليوي, ا

أ
لبا المقام إلي ا

 ادى التواعد والبى تحول إلي دمتعدد التوالاتدي   
أ
 تي وقس قريبي كاا نموذ  التصال السائد لو دال

و و؛ارق الصحة كانس تتوالل مع الوم ور )ُمرسل للرسالة فق ( 
أ
ا المؤسسة الصحية ا

أ
ي ا

أ
د. اتواع وا  فيا

ا جيرت وسائل التوالل الجتماعي لبا د
ا
ي ش ص لدي  dialogueد إلي د monologوال

أ
د ي  ي  يمكن ل

خرين من شتي بقاع  
ا
ا ُين ئ محتوى ويتحدث مع ا

أ
إمكانية الولول إلي تكنولوجيا المعلومات والتصالت ا

كد من لحة المعلومات وإمكانية الول
أ
رضي لبايوب علي الم نيين الصحيين التا

أ
 McNab).ول إلي ا ال

 كما يحتا  الم تغلين بالصحة العامة الي است دام من وية دالتعلم بالممارسةدعن طريي م اركة  (2009
دوات التحليلية مثلالمستفادقي و الدرو 

أ
ا يكونوا ُملمين بال

أ
نتناول  . Google Web16 (Kantzer, 1994) ا

الدراسة الحالية تقديم المعلومات الصحية ع ر وسائل التوالل الجتماعي بم اركة المعلومات الصحية   في
بين مرتادى تلل الوسائل بعض م ال عضي وما يرت   ب ا من خدمات توعوية عن الفيرو  وتحول الموجات  

و خدمات وقائيةي
أ
عراض اللابة وطرق العال  الع يعية والدوائيةي ا

أ
و اإلجابة عن  وا

أ
و خدمات نفسيةي ا

أ
ا

المستودي وقواعد التعامل اإلنساني التي ت ف  إنت ار الفيرو    Covid-19استفسارات تتعلي بانت ار 
ماكن المغلقة   فيوتقليل اإللاب  ب  مثل اللتزام بسلوكيات الت اعد الجتماعيي واللتزام بارتداش الكمامة 

أ
ال

يدى الدائمي وعدم بصفة خالةي واللتزام باست دام 
أ
المع رات والمنظفات ي واست دام الكحول لتعقيم ال

الضرورق القصوىي وتفضيالت الستعانة بع  يب خالي واللتمام بالصحة   في النزول خار  المنزل إل 
ال دنية والرياأةي والسعي لالستفادق من الم ادرات الصحية الرائسيةي و العتماد علي وسائل التوالل  

ولي والتعور اليومي الجتماع
أ
ول با

أ
عداد المصابين ا

أ
خ ار انت ار الفيرو  وا

أ
عداد المتوفيني   فيي لمتابعة ا

أ
ا

عراأ  الواني  علي لحة النساا والمرأي 
أ
ومدى توافر اللقار الفعال ومالشمت  للفائت العمرية الم تلفة وا

و 
أ
مراض مزمنةي ووسيلة التوالل الجتماعي الُمفضلة التي تقدم خدمة ا

أ
ثار با

ا
معلومة لحية للمست دم. وال

 اإليوابية والسل ية لن ر المعلومات الصحية عن الفيرو  ع ر وسائل التوالل الجتماعي الُمفضلة. 
همية ألدرأسة:

 
ل ي انت ارع ليس فق  أ

أ
اعتاد مست دمي وسائل التوالل الجتماعي علي وجود الفيرو ي وا

لابس ا 
أ
يضا  الرق اجتماعية ا

أ
ولي لنت ار الفيرو   فيل عض )  الرق مرأية ولكن ا

أ
مار    فيبداية الموجة ال

( بال وف والبعري وتقييد  ركة السكاا بين ال الد مما نوم عن  محدودية القدرق علي التنقل والسفر 2020
داش 

أ
سر عن  ا

أ
مام جميع ال

أ
ا ا و الترفي ي كما شكل ال قاش بالمنزل عائيقا

أ
و العمل ا

أ
داخليا وخارجيا سواش للدراسة ا

 
أ
ن عة الجتماعية والثقافية والراياأية المعتادقي كما دعس تلل الظالرق الي أرورق توخي الحبر الدائم ال

خار  المنزل باست دام الكحول بصورق دائمةي وارتداش الكمامة طوال الوقس خار  المنزل وال وف علي  
مراض مز 

أ
و مرأي با

أ
سرق من اإللابة وخالة إذا كانوا من ك ار السن ا

أ
عضاش ال

أ
لابت م ا

أ
خر ا

ا
منة. وال عض ال

ثناش عمل م وخ يس   فيبالولمة الجتماعية)كما  دث 
أ
ط اش ا

أ
دى لوفاق ا

أ
بدايات   ور وانت ار الفيرو  البى ا

لمية العملية للدراسة الرالنة 
أ
ن ا  فيسكاا قرالم دفن م بالقرية خ ية إنت ار الفيرو (. ويمكننا تحديد ال

أ
ا

  19كوفيد  -تلل الوسائل عن ُس ل تفادى انت ار الفيرو  )كورونا تلقي الضوش علي وعي المترددين علي
لمية تقييم وإ كام الرقابة علي نوعية المعلومات المن ورق ع ر وسائل التوالل 

أ
كيد علي ا

أ
المستود( والتا
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لمية النظرية للدراسة 

أ
ا نرلدع من خالل الدراسة الرالنة. ويمكننا تحديد ال

أ
مر لام نحاول ا

أ
  في الجتماعي ا

 
أ
؛مات الصحية علي وسائل التوالل الجتماعي.  ا

أ
 ن ا ستضي  للمعرفة العلمية النظرية المتعلقة بإدارق ال

 
هدأف ألدرأسة:

 
ثناش  -1أ

أ
التعرف علي المعلومات الصحية المتداولة بين مست دمي وسائل التوالل الجتماعي ا

 جائحة كورونا. 
ئل توالل اجتماعي معينة دوا جيرلا للحصول علي  اختيار وسا فيالتعرف علي تفضيالت اإلناث والبكور  -2

ثناش الوائحة 
أ
 المعلومات الصحية ا

ثناش موجات   -3
أ
نماي استفادق البكور والناث من المعلومات المتوافرق علي وسائل التوالل الجتماعي ا

أ
ول  ا

 التحول الوباىئ للفيرو  المتتالية . 
ثار اليوابية المتحققة من متاب -4

أ
عة وسائل التوالل الجتماعي فيما ي ص انت ار فيرو  التعرف علي ال

 . 19-كوفيد
ثار السل ية المتحققة من متابعة وسائل التوالل الجتماعي فيما ي ص انت ار فيرو  -5

ا
التعرف علي ال

 .. 19-كوفيد
  رفع الوعي المعلوماتي الصحي ع ر وسائل التوالل الجتماعي لت في   فيلياجة مقتر ات عملية ُتس م  -6

 مصر.  فيCovid-19  ول انت ار 

بعاد  -1الدراسة الرالنة علي ما يلي من تسا لت: فينسعي لإلجابة تساؤالت ألدرأسة: 
أ
المعلومات الصحية  ما ا

ثناش جائحة كورونا؟
أ
 المتداولة بين مست دمي وسائل التوالل الجتماعي ا

ات الصحية ع ر وسائل التوالل  موال م اركة المعلوم في لل توجد اختالفات بين البكور واإلناث  -2
 الجتماعي الم تارق؟ 

الحصول علي   فيكي  ت تل  تفضيالت اختيار وسائل توالل اجتماعي معينة دوا جيرلا ط قا للنوع -3
و تحقيي استفادق مرجوق؟

أ
 معلومة لحية ا

ثار اإليوابية المتحققة من ن ر المعلومات المتعلقة بفيرو  كوفيد-4
ا
لتوالل  علي وسائل ا 19-ما ال

 الجتماعي؟ 

ثار السل ية المتحققة من ن ر المعلومات المتعلقة بفيرو  كوفيد-5
ا
 علي وسائل التوالل الجتماعي؟  19-ما ال

ع ر وسائل التوالل   Covid-19رفع الوعي المعلوماتي الصحي الصحيي  ول  فيما المقتر ات التي ُتس م -6
 الجتماعي ؟ 

تقديم وسائل التوالل الجتماعي لمعلومات لحية   فيدللة ا صائية ل توجد فروق ذات -1فروض ألدرأسة:
تحقي  استفادق للمرتادين مع انت ار جائحة كورونا ت عا لسمات م الديموجرافية)النوعي العمري  

 الم نةيالمستوى التعليمي( 



 العربيالمركز الديمقراطي 
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ

 

59 

 

 

 
وع  تفضيل است دام وسائل توالل اجتماعي محددق  سب الن فيل توجد فروق ذات دللة ا صائية -2

خرين وتحقيي التكي  مع الفيرو . 
ا
 الجتماعي لم اركة المعلومات الصحية التوعوية وال دمية مع ال

ل توجد فروق ذات دللة ا صائية بين اإليوابيات المتحققة من تقديم ال دمات الصحية التوعوية والع ية  -3
 ي والمستوى التعليمي. التي رلدلا مرتادو وسائل التوالل الجتماعي تعزو الي النوع الجتماع 

ل توجد فروق ذات دللة ا صائية بين السل يات المتحققة من تقديم ال دمات الصحية التوعوية والع ية  -4
 التي رلدلا مرتادو وسائل التوالل الجتماعي تعزو الي النوع الجتماعي والمستوى التعليمي. 

طار ألمرجعى للدرأسة: -3 ( وباش   است دم علم الجتماع الوباىئأالإ
أ
وبئة النفسية الجتماعية )ا

أ
نواع من ال

أ
ثالث ا

  في : وباش ال وف: ( Darim al-Basam, 2020) فيال وف. )ب( وباش الولم. و) ( وباش الفعل ورد الفعل التكي
ا  الصيني كاا لناك ت وف لدى النا  من ا تمال  فيمقاطعة وولاا  فيبداية لبا الوباش وعندما كاا محصورا

خرين والنقعاع ولول  إلي م. و ال و  بعادات مثل جسل اليدين المتكرر والحف
ا
اظ علي مسافة عن ال

ما وباش الولم الجتماعي:  فيالمفاجئ 
أ
تي عادق من خالل المصافحة والتق يل. ا

أ
  في التعاط  الجتماعي البى يا

سيوى ب كل عامي   فيالوليات المتحدق كاا لناك تصاعد 
ا
لل ا

أ
لل ليني ومن ا

أ
ش ال من ا

أ
الولم تواع ا

ط اش 
أ
يضا ولم ال

أ
و ُتوفوا ب . وتم ولم الصين الحور الصحي و فيوا

أ
ثناش عمل م ا

أ
لي وا بالفيرو  ا

أ
البين ا
ن  فيرو  ليني 

أ
ا من خالل ول  الوباش با يضا وباش الفعل ورد الفعل التكي .سياسيا

أ
ي فظ رت ثقافة وردود فيوا

فعال تواع فيرو  كورونا للتعامل مع القيود المفروأة علي الحياق اليوميةي والعزل الممل للحور الصحيي 
أ
  ا

إيرااي   رت لقعات علي وسائل التوالل الجتماعي للعاملين بقعاع الصحة يرقصوا   فيف .المنزل  فيوال قاش 
 تفّ ٍّ لفيرو  كورونا خار  الصين  فيويغنوا 

أ
سوا

أ
ما  .محاولة للحفاظ علي معنويات م  ي  تواج  ال الد ا

أ
ا

 اإليعاليوا والفرنسيوا المحالروا 
أ
وروباي فقد بدا

أ
بالقيود المفروأة علي  ريت م  شقق م ي عروا فيا

مر بال قاش تود  ال  صية فقاموا بفتي نوافبلم والغناش لتوليد الدعم
أ
. فمن النا ية الجتماعيةي عندما يتعلي ال

كيثر تعاونا ومح ة للغير 
أ
ا يكونوا ا

أ
 الوم ور بال ح    .( Darim al-Basam, 2020)ال  ر يميلوا ل

أ
كما بدا

م
أ
وبصفة خالة فيرو   -راض والطالع لمعرفة د الععام الصحيد المالئم لرفع مناعة الوسم ومقاومت  لال

تضمين است دام التكنولوجيا وال يانات ع ر النترنس بصفة خالة لدم  ال دمات الصحية   ومع كورونا.
عن ُبعد بين الوماعات لتدعيم بعض ا ال عض   تحقي التوالل ( Hamid, A. and Sarmad, 2008)وتقديم ا

العالقات مع   . واشتدت(Neuhauser, L. and Kreps, 2003)فعال بصورق ك يرقا جراش ارتفاع نسب الم اركة 
ا بم خرين عن طريي الدعم الجتماعي البى يت اركون  سويا

ا
يضا  فيا يسالم ال

أ
ن ر المعلومات بين م ا

(Bugshan et al., 2014)(Wellman, B., Salaff, J., Dimitrova, D., Garton, L., Gulia, M. and 
Haythornthwaite, 1996)  ا

أ
وسائل التوالل الجتماعي شكلس قنوات مناس ة للتوالل مع المرأي  . كما ا

عملس تلل الوسائل علي بناش المزيد من (  إذ E-health؛يادق قيمة خدمات الصحة اإللكيترونية)   فيمما يس م 
 ,.Bugshan et al) الموتمعات الجتماعية التي تمّكن المرأي لم اركة معلومات م الصحية ال  صية والعال 

وركزت إ دى التوالات علي دراسة العالقة بين وسائل العالم التقليدية وبين وسائل التوالل . (2014
ثناش  

أ
؛ماتدي البى يسعي الي التعرف علي كيفية  صول الوم ور علي المعلومات ا

أ
الجتماعي مسار دإعالم ال

ثروا بييييييد
أ
؛مة يضم الوم ور البين يتا

أ
ا سياق ال

أ
؛مةي ويرى لبا النموذ  ا

أ
الُمؤثريند البين يستوي وا ال

 كوفيد في. و (2019)ب. السيدي لدوافع متابعي م وا تياجات م المعلوماتية
أ
؛مة انت ار وبا

أ
ي  19-إطار إدارق ا

ل حس منصات التوالل الجتماعي وتويتر وفيس وك..ال  موال واسعا لن ر الوعي الصحي الوم 
أ
عي. فكما  ا

؛مة )
أ
فصي مركز إدارق ال

أ
سيس لفحة علي تويتر وفيسوك م مت ا إرسال عدد ك ير من   في( CDCا

أ
ال ند عن تا
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الحالت العارئة ل فض معدلت ال عر المتوقعة  فيوقس قصير جدا بغرض التدخل العاجل  فيالرسائل 

؛مة بين السكاا)
أ
ق ال

أ
لقس نظرية دالش اعات  وانع(. Hossain, 2020 والتحفي  من ال عور بوطا

ا التفاعل والن اي البى يمارس  مست دمو وسائل التوالل الجتماعي التي  
أ
والست داماتد من فكرق ا

نفس مي تلل اإلش اعات إما تكوا توجي ية تتعلي بالعتماد علي وسيلة التوالل الجتماعي 
أ
  في ي تارون ا با

و
أ
اش اعات اجتماعية يتحصل علي ا من المحتوي   الحصول علي معلومة معلوبة من وج ة نظر المتلقيي ا

و إش اعات ش   توجي ية  
أ
لدقاش ..ال ي ا

أ
خرين من ال

ا
المن ور لتقوية الرواب  والعالقات الجتماعية مع ال

تتعلي بت في   دق التوتر وال وف وإش اعات ش   اجتماعية تتعلي بالعزلة الجتماعية التي يحاول اإلفالت  
 
ا
يضا الش اعات التوجي ية ب. ( 1998)السيدي خرينمن ا بتكوين لالت مع ا

أ
المعلوماتي   التما   نظريةترت   ا

فراد 
أ
ى سلوك ال

أ
خري  فيا

ا
ال ح  عن المعلومات والعوامل التي تقود إلي توالل بعض ا واست دام ال عض ال

.  ( 2006) السيدي لبى يلتمس الولول الي معلومات عن  فالتما  المعلومات يقود الفرد الي تحديد الن اي ا
فراد الموتمع إلي ت ني سلوكيات لحية مرجوبة  

أ
ا ارتفاع درجة الوعي الصحي سوف تدفع با

أ
ومما ل شل في  ا

ُتحلل نظرية التحول الوبائي عالقة الحالة الصحية  .( 2021)السوداني, تساعد علي تونب الم كلالت الصحية
العامة التي يمر ب ا سكاا العالم بمرا ل نمو السكاا الم تلفةي والتي تصنف ا نظرية التحول الديموجرافي  

عد
أ
مراض و ما يربع ا با

أ
ربع مرا ل بحي  يرتكز نمو السكاا علي معدلت اإللابة بال

أ
اد الوفيات المؤثرق علي  ل

نمو السكاا العام. ُبنيس النظرية علي الستدلل الوبائي للتغير في المرض و الصحة و الوفاق و ال قاش علي قيد  
سلوب  ياق الفرد و 

أ
الحياق و ال صوبة ع ر الزمن بالتعرف علي ال لفية الجتماعية و القتصادية و ال يئية و ا

وركزت الدراسات   .( 2019)سعي , ( Zagaglia, 2013) فية و مستوى الرعايةالموتمع و العوامل الديموجرا
دوار الجتماعيةي التي من الممكن تحديدلا بالعمر والنوع  الجتماعية الوبائية علي عال

أ
قة المرض ب عض ال

طر النظرية السابي (2007)طارق السيدي والحالة الزواجية والع قة الجتماعية ومحل اإلقامة 
أ
. وقد سالمس ال

داق جمع ال يانات  ي  تغعي محاور است دامات وسائل التوالل  فيذكرلا 
أ
لياجة الم كلة ال حثية ولياجة ا

و س ل الوقاية من فيرو  كورونا ي ومدى الستفادق من تلل الحصول علي  فيالجتماعي 
أ
و عال  ا

أ
ت  يص ا
ثارا اإليوابية الوسائل علي لعيد الصحةي وتحديد 

ا
ثارلا السل ية وا

ا
خصائص المعلومات الصحية المن ورق وا

مول مستق ال لتحقيي استفادق إيوابية لمرتادى وسائل التصال الجتماعي. 
أ
 والوأع الما

وبئة الي ألسابقة: ألدرأسات – 4
أ
ول دراسة عن است دامات وسائل التوالل الجتماعي خالل انت ار ال

أ
ترجع ا

ولي من فيرو  انفلنزا ال نا؛ير 2009عام 
أ
ي  ي  قام ال ا   بدراسة التغريدات التي است دمس الحروف ال

 (H1N1  خ ار
أ
عدق دول عربية  فيت ر ان يالب يالعالم  اشال اطئة والمغالعات  ول لبا الوب( ب دف تت ع ال

جن ية من خالل تحليل مضموا موقع 
أ
للت ين مدى بح  مست دمي   Twitter (Cynthia Chew, 2010)وا

نفلونزا ال نا؛يرد  H1N1الموقع لحروف 
أ
  2علي الموقع  ي  قام ال ا ثوا بمراجعة  وال ح  عن تكرار كلمتي دا

وأحس الدراسة 
أ
إمكانية است دام وسائل التوالل الجتماعي  مليوا تويتة ا توت علي تلل الكلمات ي وا

َقس  دراسة دالمكانة التي تحتل ا وسائل التوالل  إلجراش دراسات دعلم المعلوماتد للصحة العامة. وُط ٍّ
ثيرلا العاط (2013)طالب, الصحية لدى الوم ور السعودى الجتماعي بولف ا مصادر للمعلومات 

أ
 في ومعرفة تا

مفردق من سكاا الرياضي وتوللس النتائ  الي  دوث   299 ال العتماد علي اد علي  فيوالسلوكي  فيوالمعر 
كيثر من وسائل العالم التقليدية  فيتقدم 

أ
موال ات اذ   فياعتماد المواطنين علي وسائل التصال الجتماعي ا

ا لدى السعوديين للحصول علي المعلومة   القرار المتعلي بالصحةي وكبا اعت ار موقع ال وتيوب موقعا م ما
ا 

أ
% من المدا الع ية بالرياض لم تست دم منصات التوالل الجتماعي 60الصحيةي وتوللس الدراسة الي ا
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ثناش جائحة كورونا. كما لدفس دراسة  في

أ
س اب تحول الوم توستينالتوعية ا

أ
 ور الي ش كة الي التعرف علي ا

ا 
أ
% من مست دمي القوائم ال ريدية يفضلوا  35النترنس للحصول علي المعلومة الصحيةي وخلصس الي ا

.  (Tusten, 2010)% يفضلوا الحصول علي المعلومة الصحية من الع ب الم تص 19ش كة النترنس مقابل 
داق اتصال  اسمة لت COVID-1   ور جائحةومع 

أ
ل حس وسائل التوالل الجتماعي ا

أ
وليد المعلومات  ي ا

ولي من   COVID-19 دراسة ُاجريس عن 81ون رلا. وبفحص 
أ
ووسائل التوالل الجتماعي خالل الموجة ال

. ت ين ن ر خمسة موأوعات شاملة للصحة العامة علي وسائل التوالل 2020إلي نوفم ر  2019نوفم ر 
 صحة العقليةي واكيت اف  التالجتماعي لي استقصاش المواق  العامةي وتحديد المعلوماتي وتقييم ال

COVID-19   و التن ؤ ب ا ي وتحليل استوابات الحكومة للوباش ي وتقييم جودق المعلومات الصحية في مقاطع
أ
ا

ا وسائل التوالل الجتماعي 
أ
دبيات السابقة ا

أ
وأحس مراجعة ال

أ
الفيديو التثقيفية للوقاية. عالوق علي ذللي ا

 Tsao et) صحية ومعالوة المعلومات ال اطئة والمعلومات المضللةتقوم بدور  اسم في ن ر المعلومات ال
al., 2021) ثر السل ي لنت ار المعلومات عن انت ار الفيرو    (2021)بولالي  فيظةي رلدت دراسة .  وقد

أ
ال

سائل التوالل الجتماعي وتوليد ال وف والقليي وك فس تلل الدراسة عن ارتفاع مستوى القلي البى  علي و
كيثر من الوسائل التقليدية  

أ
يصاب ب  ال  ص من الحصول علي المعلومة الصحية من موقع الفيس وك ا

خرىي  ي  سالمس لبع المنصات الرقمية 
أ
للمعلومة عن   ل ا تيا  شديد  فينقل المعلومة الفورية  فيال

جريس تلل الدراسة علي عينة قوام ا  
أ
وأاع فيرو  وباىئ لاجم العالم كل ي وقد ا

أ
مواطن بالوزائر  ول   200ا

ا الم حوثين يعتمدوا علي  
أ
خ ار الكاذبة خالل المرور بوائحة كورونا ا

أ
مستوى القلي وعالقت  بالتعرض لال

كيثر من وسائل العالم
أ
مثل التليفزيوا واإلذاعة والصحافة. كما وللس   وسائل التوالل الجتماعي فيس وك ا

  ( Ahmad & Murad, 2020)دراسة   في% من العينة. و60نس ة من شعروا بال وف من تعور الفيرو  
ثر تلل الوسائل  516الكمية شملس 

أ
إثارق ال وف  في مست دم عراقي لوسائل التوالل الجتماعي للتعرف علي ا

ا الفيس وك كاا اكيثر الوسائل إثارق لل وف بين المستو ين بين الفئة 
أ
ثناش المرور بالوائحة ي ت ين ا

أ
العمرية  ا

مين وخالد ع د الحفية  مدي عام. والتمس دراسة  15-35
أ
بمراجعة محتوى ا دى لفحات  (2020)ال

ثرلا 
أ
تنمية الوعي الصحي للموتمع السوداني من   فيالفيس وك التابعة لو؛ارق الصحة السودانية للك   عن ا

س وع  لفحة الفيس بوك بالم فيخالل الحصر ال امل لرسائل 
أ
وقع الرسمي لو؛ارق الصحة السودانية علي مدار ا

ثنائ  معدلت اللابة بالفيرو  
أ
خ ار   في ارتفعس ا

أ
السودااي ومن نتائ  الدراسة متابعة الو؛ارق ن ر ال

ساليب ن ر رسائل 
أ
والمعلومات عن طريي لفحت ا بالفيس وك من خالل الصور والنصول الواأحة وتنوع ا

م ات التوعية المقدمة علي مدا
أ
تفاعل الوم ور  فيالتوعية الصحية مع ارتفاع تدريوي  فير الساعة واست داف ال

َمس مصحوبة بالصور الواأحة كما عرأس إ صاشات اللابة والوفيات بدقة وشفافية  ن ا ُقدِّ
أ
مع تلل الرسائل ل

يضا بن ر التوعية الصحية مصحوبة بوسائل إيضا ية. وعرأس دراسة 
أ
لمدى توفر   (2020)المغيري والتمس ا

إليوابيات   (2020)سليمي الحد من انت ار فيرو  كوروناي كما عرأس دراسة  فيسياسات إعالمية تسالم 
؛مة فيرو  كورونا المستود من بين ا إ فيوسائل التوالل الجتماعي 

أ
بقاش المست دمين علي توالل   ل ا

بناش الموتمع علي مدار الساعةي ون ر التوعية الصحية عن ُبعدي كما ت ين 
أ
لدقائ م وجيرلم من ا

أ
مستمر مع ا

ا  150من الدراسة التي شملس 
أ
؛مة والوائحة   في% يست دموا وسائل التوالل الجتماعي 93مفردق ا

أ
لبع ال

ا متوس  است دام ا اليومي
أ
كيثر من ساعتين من التوالل فق  عن  49ارتفع  العالميةي كما ا

أ
% يست دمون ا ا

؛مة. 
أ
الحدي  عن  في % 11% ثم تويتر بنس ة 49% يست دموا الواتس اب يلي ا الفيس بوك بنس ة 77لبع ال

؛مة. 
أ
 لبع ال
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كيثر مالشمة لع يعة الدراسة المعتمدقمنهج ألدرأسة:  -5

أ
ن  ال

أ
علي   اعتمدت الدراسة علي المن   الستعالعي ل
جير منتظمةي واعتمدت  باست دام عينة ع وائيةبيانات واقعية من مست دمي وسائل التوالل الجتماعي  

م  ا علي وسائل الفيس وك والواتس اب والتلورام واليوتيوب لستعالع ما ُقدِّ علي جم ور المترددين بانتظام يوميا
وليي والثانية التي  دثس معلومات  من

أ
كيتوبر و 14بين  لحية خالل الموجتين ال

أ
ديسم ر  29ا

2020 (Kandil, 2021)  عداد اإللابات اليومية إلي  31 في ووللس ذروت ا
أ
 سب ما   1418ديسم ر إذ قفزت ا

علنت  و؛ارق الصحة والسكاا المصريةي وُو 
أ
ا ا

أ
كيثر شراسةد إذ ا

أ
ن ا دا

أ
يوما فق  كافية   31لفس تلل الموجة ا

عداد اللابة الي 
أ
وليي كما ارتفعس اللابة  85 الة مقابل نفس العدد خالل  1000لرفع ا

أ
يوم بالموجة ال

ك ر من  
أ
يضا بين الفائت العمرية ا

أ
علي قليال بين البكوري وارتفعس ا

أ
ا.  40ب كل ا  عاما

دأة جمع ألبيانات:
 
ل صائص الديموجرافية  دام استمارق است ياا تضمنس ثالث محاور لي: محور اتم است أ

سئلة  ول السم )اختيارى(يالعمري النوعي المستوى التعليميي محل   7الجتماعية للعينة والبى تضمن 
أ
ا

ما المحور الثاني  ول است دامات وسائل التوالل الجتماعي 
أ
  في القامةي المحافظةي موال العمل . ا

و س ل الوقاية من فيرو  كورونا ي ومدى الستفادق من تلل الوسائل عي  الحصو
أ
و عال  ا

أ
ل علي ت  يص ا

  23لعيد الصحةي وشمل المحور الثاني 
ا
   علي النحو التالي: سؤال

سئلة محددق الختيارات )نعم  7
أ
 د وسائل التوالل الجتماعي  –ل  –ا

أ
ا( : لل تست دم ا  يانا

أ
ت  يص   فيا

عراضيلل تستفيد من ت  يص الع يب وول  العال  وال
أ
حصول علي روشتة من ط يب اذا شعرت بال

دعلي وسائل shareد  ن ر معلومة لحية فيللمرض ع ر وسائل التوالل الجتماعيي لل س ي وشاركس 
ثناش انت ار الموجة   فيلل اختل  دور وسائل التوالل الجتماعي  التوالل الجتماعي؟ي 

أ
التوعية الصحية ا

ولي ع
أ
م الدق وممارسة  فيما لو علي   اليا بالموجة الثانية؟ي لل تست دم وسائل التوالل الجتماعي ال

الرياأة للحفاظ علي لحتلي لل تستفيد من ت  يص الع يب للمرض ع ر وسائل التوالل الجتماعي؟ي  
مراض المزمنة واثرلا 

أ
ت علي وسائل التوالل الجتماعي عن ال

أ
لل تعرف   ي  خفض نس ة ال فاش ؟ فيلل قرا

عداد اللابات 
أ
عراض مستودق   رت بعد ان فاض ا

أ
  في شيائ عن الم ادرات التي تعلق ا و؛ارق الصحة؟ي لناك ا

 . 2021-2020شتاش  فيبفيرو  كورونا لم تكن موجودق  2020لي  
ثارا اإليوابية وا

ا
ثارلا السل ية وا

ا
سئلة  ول خصائص المعلومات الصحية المن ورق وا

أ
لوأع المحور الثال  لال

مول مستق ال لتحقيي استفادق إيوابية لمرتادى وسائل التصال الجتماعيي أم لبا المحور 
أ
سؤال  12الما

متعدد الختيارات كما يلي: ما  التع يقات التي يست دم ا الم حوث معظم الوقس بغرض ال ح  عن ال دمة  
نس تتصفي وسائل التوالل الج

أ
ى فئة تنتمي وا

أ
و الع ي. إلي ا

أ
خ ار العامة تماعي)االصحية ا

أ
إلطالع فق  علي ال

و ط ية-والتوالل مع اللدقاش
أ
قدم رعاية لحية ا

أ
يا من وسائل التوالل   -با    -اعمل بالعالم -ا

أ
ل است دم ا

ما المعلومة الصحية التي ت تم بن رلا علي وسائل التوالل  الطالع علي الخ ار و ال ح (. -الجتماعي 
ط اش يقدموا خدمات موانية-ية السليمةمعلومات عن التغبالجتماعي)

أ
سماش وعناوين ا

أ
توافر عال  وانابيب -ا

-جميع ما س ي-عناوين مست فيات العزل-معلومات عن جسيل اليدى واست دام الكمامة والكحول -اكسوين
لتم(.

أ
ثيرا  ل ا

أ
كيثر وسائل التوالل الجتماعي تا

أ
يل  فيما ا

أ
  -فيس وك -ن ر الوعي الصحي)واتس اب فيرا

ست دم ا-رسائل قصيرق-رامالتلو
أ
ي ما البى عرفت  عن طرق الوقاية من فيرو  كورونا من  ؟اليوتيوب(-ل ا

يدى بالماش والصابوا-طريقة است دام الكمامة السليمةوسائل التوالل الجتماعي )
أ
است دام -جسيل ال

خرى(-جميع ما س ي-الت اعد الجتماعي-الكحول
أ
 معلومات علي  . بماذا ت عر  ينما تقعلمس من مصادر ا

أ
را

العتياد علي قراشق  -الضغ  النفسي  -فيرو  كورونا)بال وف  فيوسائل التوالل الجتماعي عن التحول 
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و الوفاق 

أ
و وباش (. ما وسيلة التصال التي تفضل   -ا صاشات وبيانات عن اللابة ا

أ
عدم القتناع بوجود فيرو  ا

-تويتر-وسائل الصح  اللكيترونية-التلورام-اتس اب الو-الفيس بوكالحصول علي معلومة لحية من خالل ا)
ي ما الموأوع الصحي البى تود الحصول علي معلومة عن  من خالل وسائل التوالل الجتماعي اليوتيوب(

ت علي فيرو  كورونا)
أ
من -العالم  فيمدى انت ار الفيرو   -التغيرات التي طرا

ا
نس ة  -اخ ار عن توافر لقار ا

ماكن العزل -ة معينةاللابة بين فائت عمري
أ
دوية واسعوانات الكسوين وا

أ
كيفية تنفيب العزل  -مدى توافر ال

ما الم ادرات التي قدمت ا و؛ارق الصحة و ل شئ(. -جميع ما س قل-التغبية السليمة-المنزلي بعريقة سليمة
نس) 

أ
م والونين-اكيت اف امراض الثدى الم كر-مليوا لحة100استفدت من ا ا

أ
نيما وا -لحة ال

أ
لسمنة  ال

ساسية-والتقزم
أ
ذلب-ل اعلم عن ا سوي القليل-فيرو  الت اب الك د الوباىئ-التععيمات ال

أ
(.   علمس ولم ا

و  فيماالبى تفعل  
أ
و أع  ال م والتبوق ا

أ
عراض مثل ارتفاع درجة الحرارق ا

أ
ية ا

أ
 الة شعرت با

 
أ
لدقاش علي الفيس بو-توالل مع ط يب من خالل الواتس ابالكحة...ال )ا

أ
ل ال

أ
بح  علي موقع  -كاسا

أ
ا

لي وا من ق ل -جوجل عن العال 
أ
ش ال ا

أ
سال ا

أ
ذلب للمست -ا

أ
رقام الم صصة من ق ل و؛ارق -في ا

أ
تصل بال

أ
ا

لدافل من است دام وسائل التوالل الجتماعي)ل اعلم(. -الصحة
أ
-الحصول علي خدمة لحية موانيةما لي ا

س اب -ال ح  عن عمل-الترفي -ل اعرف-الحصول علي معلومة لحيحة
أ
الطالع علي  -كل ما س ي -متعددقا

فكار-الخ ار
أ
لدقاش وت ادل ال

أ
خرين رو يا وسلوكيا كيتنمية -متابعة الفنتات -التوالل مع ال

ا
توعية وتنمية ال

 ال ح  العلمي والتوالل مع اللدقاش(.  -ب رية
ثار اليوابية والسل ية :تم إدرا  

ا
سئلة متعددق الختيارات لي:  3محور ال

أ
مول ا

أ
بالنس ة لل  ينما  ما الما

الم اركة في  ملة توعوية -اإلجابة عن استفساري م اشرقتتصفي قنوات التوالل الجتماعي ال الة بالصحة)
ثار اليوابية لستمرار ن ر معلومات عن فيرو  كورونا علي وسائل التوالل  جير م ين(. -لحية

ا
من ال

دوية والفيتامينات لعال   معرفة -اللتمام بالنظافة-ارتفاع الوعي الصحيالجتماعي)
أ
جبية الصحية ونوع ال

أ
ال

ل حس ال دمات الصحية شاملة لوميع النا  -ورفع المناعة 
أ
معظم   فيتوافر ال دمات الصحية بالمواا -ا

 ياا
أ
وجود تع يقات تكنولوجية لمساعدق الحالت علي  -التمام وسائل التوالل الجتماعي المالئم بالحدث-ال

ثار انت ار العمل التعوعي(. -ة شراش السلع التي سيرتفع سعرلاوت زين اإتا -جميع ما س ي -التكي  
ا
من ال

التضليل والمعلومات  السل ية لست دام وسائل التوالل الجتماعي ب دف تقديم خدمة ت ص فيرو  كورونا)
-ال وف انت ار ال ائعات التي تثير-ل اعلم-عدم وجود محاس ة علي ما يتم تداول -عدم وجود رقابة-المغلوطة

 جميع ما س ي(. 
ا ولو: - ا مفتو ا ك ر  فيسؤال ختاميا

أ
يل ماذا تقترر كي تس م وسائل التوالل الجتماعي بفعالية ا

أ
ن ر  فيرا

خعاش ال ائعة؟ 
أ
 التوعية الصحية السليمة وتونب ال

 كوفيد
أ
ا نظرا لتف ي وبا ثناش فترق التع يي الميداني 19-تم اعتماد است دام الستمارق الكيترونيا

أ
ي لم يتم تع يق ا ا

عاما من الونسين ولمن   20وج ا لوج  مع الم حوثين بل ُط قس عن ُبعدي وُلممس لمن لم فوق 
 د وسائل التصال الجتماعي. 

أ
تم اخت ار لدق وث ات الستمارق بالعتماد علي لدق المحتوى  يست دموا ا

لداف والتسا لت علي عدد من المح
أ
داق مع ال

أ
رأس ال رائ م الظالرىي إذ عا

ا
خب با

أ
تعديل وإعادق  فيكمين لال

لياجة الع ارات بعد تحكيم ا. ولقيا  الث ات والتساق الداخلي بين فقرات محاور الستمارق ُاست دم 
لفا كرون اخ البى بلا 21اإللدار رقم   SPSSبرنام 

أ
ي كما تم  ساب قيمة معامل    0.762إليواد قيمة معامل ا

Kolmograov-Smirnov  ن ا والتي اتضي
أ
قل من  0.001ا

أ
ى ا

أ
ى توجد فروق ذات دللة جولرية بين  0.05ا

أ
ا

ن ا عالقة جير دالة ولبارامترية ل تت ع التو؛يع الع يعي. 
أ
 موموعتي البكور واإلناث ل
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و Linkedinو Facebookتم م اركة استمارق الست ياا علي وسائل التوالل الجتماعي عينة ألدرأسة: 

Whatsapp  (لم 115واستواب عدد )66.08إناث بنس ة  76% ي وعدد 33.9من البكور بنس ة  39مفردق  %
الفئة   في% 38. .2021ف راير عام  28 -1محافظة ي تم التع يي خالل الفترق من  14من إجمالي العينة ( بعدد 

نظر الودول رقم (عاما  29-20العمرية 
أ
كيثر من 1ا

أ
% اللوا علي مؤلل ما بعد الوامعيي ويعمل 40(ي ا

علي نس ة م اركة للعينة من المقيمين  32.7% من العينة بالقعاع الحكومي و31.3
أ
% ل يعملوا. وتصل ا

 %. 14.78% ويلي ا محافظة الويزق بنس ة 45.21بمحافظة القالرق بنس ة 
 ( 76، أناث=39ذكور=(( ألخصائص ألديموجرأفية للعينة 1جدول رقم )

ألخصائص   ألفائت ألعمرية  ألنوع 
رذك ألديموجرأفية  أنثى  

 ك % ك %
33.3 13 42.6 32 20-29  ألعمر  
30.7 12 24 18 30-39  
15.3 6 21.3 16 40-49 
12.8 5 10.6 8 50-59  
كيثر من  2 1.3 3 7.6

أ
60ا  

 أالجمالى  76 100 39 100
 ألمستوى ألتعليمى  دراسات عليا  23 30.6 21 53.8
 طالب جامعي  21 28 8 20.5
ع دكيتورا  16 20 3 7.6  

 مؤلل جامعي  10 13.3 4 10.25
 فوق متوس   4 5.3 1 2.56
 مؤلل متوس   2 2.6 2 5.12

تحقيي استفادق   فيدور وسائل التوالل الجتماعي  فيل توجد فروق ذات دللة ا صائية نتائــــج ألدرأسة:  -6
ري الم نةيالمستوى  للمست دمين مع انت ار جائحة كورونا  سب خصائص م الديموجرافية )النوعي العم

وأي 
أ
خ ار 80التعليمييمحل القامة(. ا

أ
% من اجمالي العينة اعتمادلم علي دالفيس وكد مصدرا رئيسيا لال

خ ار الوديدق.ولو ة ارتفاع 
أ
خرى نظرا لس ولة الحصول علي ال

أ
عن فيرو  كورونا مقارنة بالوسائل التقليدية ال
ا نس ة است دام الفيس وك بين إجمالي العينة ي إ

أ
ك ر عن 48.6ذ ا

أ
% من العينة يست دموا الفيسوك وبفارق ا

است دام  في  (2021)بولالي  فيظة, نس ة من يست دموا الواتس ابي تتفي تلل النتيوة مع دراسة 
ول و

أ
 ن ر الوعي الصحي .  فيسيلة مؤثرق الفيس وك كا
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( وسائل ألتوأصل أالجتماعى ألتى تستخدمها ألعينة معظم ألوقت للبحث خدمة 2جدول )

و صحية 
 
 طبية أ

 ألمجموع  ألمتوسط  أالنحرأف ألمعيارى  ألنسبة  وسائل ألتوأصل أالجتماعى ألمختارة 
 413.00 3.0000 2.32415 48.6 ألفيسبوك 
 25.2 ألوأتساب 

  ال
 
ًيا منهمأ

 
 18.3 ستخدم أ
 7 أليوتيوب 
 0.9 تلجرأم 

ا النوع  2وباست دام اخت ار كا
أ
نثي(ت ين ا

أ
و ا

أ
ل يتاثر بما ُين ر علي وسائل التوالل الجتماعي  ول   )ذكر ا

ا قيمة المعامل 
أ
ك ر من  Pvalue=0.474الفيرو  ل

أ
قل من  0.05ا

أ
ول توجد  0.05جير جولرية عند مستوى ا

 . 0.05>جولرية عند مستوى المعنوية   عالقة
 ( 3جدول رقم )

 ألداللة درجة ألحرية ألقيمة  
 0.474 4 3.524 2بيرسون كا

 0.402 4 4.029 ألنسبة ألمرجحة
 0.656 1 0.199 ألترأبط ألخطى
 115 عدد ألحاالت 

ثر ألمبحوث بما ُينشر على وسائل أ  2أختبار كا (4جدول رقم )
 
لتوأصل  للعالقة بين ألنوع وتا

 أالجتماعى عن ألفيروس 
ت  يص الع يب ل م   فيارتفعس نسب الستفادق من وسائل التوالل الجتماعي بين البكور عن اإلناث 

ت  يص وول  العال  والحصول علي روشتة من ط يب إذا وتقديم الدعم المعلوماتي ل م ع ر تلل الوسائل و
عراض

أ
يضا.  مقابل من لم يحققوا استفادق من ا  شعرت بال

أ
 لونسين ا

( تحقيق أالستفادة من تشخيص ألطبيب للمرض عبر وسائل ألتوأصل أالجتماعى حسب ألنوع  5جدول )
 )%( 

حيانا ال نعم  ألنوع 
 
 أ

 % 23.1 % 20.5 % 25.6 ذكور 
 % 31.6 % 10.5 % 15.8 أالناث 

ولي لمرتادى وسائل ا فيإ تل لد
أ
لتوالل الترفي  وكبا الحصول علي معلومة لحية سليمة المرت ة ال

ن  38.6الجتماعي لغال ية العينة بنس ة 
أ
ا المستوى التعليمي ل   2باست دام كا%. كما ا

أ
ك فس النتائ  عن ا

ت  يص وول  العال  والحصول علي روشتة   فييؤثر علي است دامات العينة لوسائل التوالل الجتماعي 
و م الدق 

أ
و الفيس وك ا

أ
عراض ع ر الواتس اب ا

أ
ا قيمة من ط يب إذا شعر بال

أ
 PValue>0.05اليوتيوب إذ ا

كما لم توجد عالقة بين م نة الم حوث واست دام  وسائل   . 0.05عند مستوى معنوية  0.823وتساوى 
ا قيمة معامل كا فيالتوالل الجتماعي 

أ
ك ر من 2 ت  يص وول  العال  إذ ا

أ
عند   0.565وبلغس  0.05ا

و ا0.05مستوى معنوية 
أ
ا العمل ال ال ا

أ
و التععل عن العمل ل يرت   . ولبا يعني ا

أ
للي ا

أ
و ال

أ
لحكومي ا
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عراض ي عر ب ا. بينما ي ير الودول التالي الي   فيباست دام وسيلة توالل معينة ُتفيد المست دم 

أ
ت  يص ا

طلقت ا و؛ارق الصحة  للتوالل مع ا  
أ
وجود عالقة ارت اطية بين م نة الم حوث واست دام تع يقات معينة ط ية ا

  في
أ
ط اش بقيمة  فيعراض والرج ة  ال ال عور با

أ
 د ال

أ
قل من   Pavlue0>014التوالل مع ا

أ
 . 0.05ا

هدأف ألعينة من أستخدأم وسائل ألتوأصل أالجتماعى  6جدول ) 
 
 ( أ

 ألهدف ك %
 ألترفيه 44 38.6
 ألحصول على معلومة صحيحة صحية 44 38
 ألحصول على خدمة مجانية 6 5

 ألبحث عن وظيفة  4 3.5
 مع أ ألتوأصل 4 3.5

 
صدقاءال  

 عدة أسباب مثل ألتوعية وألتنمية لالخرين 2 1.8
 جميع ما سبق  2 1.8
 ألحصول على أالخبار 2 1.8
 غير مبين  7 6

 ألمجموع  115 100
 

ثناء أنتشار  7جدول )
 
( ألوعى  باختالف تناول وسائل ألتوأصل أالجتماعى للخدمات ألصحية ألمقدمة أ

ولى عما هو عليه 
 
 ألموجة ألثانية  فيألموجة أال

جابة ألنوع   ألنسبة  ك أالإ
 % 60 69 نعم  ذكور 
ناث   % 40 46 ال أإ

دركوا وجود اختالف بين ما تناولت  وسائل التوالل ع ر  
أ
يتضي من الودول السابي ارتفاع نس ة البكور البين ا

ولي عن الموجة الثانية.  
أ
 الموجة ال

ون عن فيروس كورونا ( ألعالقة بين ألنوع وما يشعرون به حينما يقر 8جدول )
 
ألموجة ألثانية  فيأ
 2باستخدأم كا

جابة ناث         %  ك ذكور        % أالإ  ك أإ
 16,5 19 7.8 9 ألضغط ألنفسى 

 14.8 17 3.5 4 ألخوف 
خبار 

 
نى أعتدت على تلك أال

 
 32.17 37 21.7 25 ال شئ ال

 2.6 3 1.7 2 ال وجود للفيروس 
شارت نتائ  اخت ار كا

أ
ثار النفسية التي يتعرض ل ا مرتادو وسائل لحة الفرأي 2ا

ا
ة الي عدم ارت اي النوع بال

ا قيمة  
أ
التوالل الجتماعي جراش اإلطالع المستمر عن فيرو  كورونا ع ر وسائل التوالل الجتماعي إذ ا

ن ا  Pvalue=0.4747معامل بيرسوا 
أ
يضا الي ان فاض 0.05 >جير دالة ا صائيا ل

أ
شارت نتائ  العينة ا

أ
  ي . وا

و الوفاق بفيرو  كوفيد
أ
مقابل ارتفاع  19-نس ة من ي عروا بال وف عند اإلطالع علي ا صاشات اإللابات ا

يضا  
أ
يضا . خرجس النتائ  ا

أ
رقام من الفائت العمرية الم تلفة ومن الونسين ا

أ
نس ة من اعتادوا سماع تلل ال
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ثناش إطالع  علي تعورات اإللابة المستوى التعليمي لم حوث وما ي عر  ب  الم حوث  بعدم وجود عالق بين

أ
ا

ا 
أ
و الوفاق بالفيرو  ع ر وسائل التوالل إذ ا

أ
ي ما ينتاب م  0.05عند مستوى معنوية Pvalue =0.073 < 005ا

و الضغ   
أ
خ ار اليومية لنت ار الفيرو  و وم اللابات والوفاق ا

أ
ن م تعودوا علي ال

أ
و ل شئ ل

أ
لو إما ال وف ا

و إنكار وجود فيرو 
أ
  وباىئ. ولبا يفسر اإلعتياد بنس ة جال ة بين الونسين من البكور واإلناث علي  النفسي ا

عداد اإللابات والوفيات يوميا دوا انزعا  كما 
أ
خ ار انت ار الفيرو  ع ر العالم  والتعود علي سماع ا

أ
سماع ا

د علي استمرارية بقاش  العتيا فيولبا يتفي الي  د ما مع ط يعة الثقافة المصرية  بداية الوائحة. فيكاا يحدث 
بعض الظوالر المرأية والجتماعية  ينما تظ ر وتنت ر ول تنحسر بل تستمر لفترق جير معلومةي ويص ي  
عداد اإللابة 

أ
ا اذا ارتفعس ا يضا

أ
ا لبا العتياد مستمر ا

أ
اي كما ا ا  تميا مرا

أ
العتياد علي وجودلا واستمراريت ا ا

ول مرق ب كل مفاجئ ي ولبا وأع م تل  عما كاا عل
أ
ثناش   ور الفيرو  ل

أ
واخر شتاش  فيي  الحال ا

أ
 2019ا

 ين ُات بت إجراشات م ددق من  ظر التووال و ور لحي وتعليي الدارسة بالمدار  والوامعاتي بينما لم  
ثناش انت ار الموجات التالية للفيرو ي اذ ارتفعس 

أ
خرى ا

أ
يحدث مثل لبا الحظر ب بع الدرجة ال ديدق مرق ا

ولي   في موجات ال وف
أ
ثناش الموجة ال

أ
بينما لم   (Li ping Wong, Chia chun Hung, 2020) العالم كل  ا

ثناش انت ار الموجة الثان
أ
يضا ارتفاع نس ة ال عور بال وف بين اإلناث يتصاعد ال وف بنفس القدر ا

أ
ية. نلحة ا

كيثر من البكور ولبا يتفي مع 
أ
ثر ان (Arafa et al., 2021)ا

أ
ت ار الكورونا فيرو  علي النوم والقلي  لدراسة ا

 قل  فيوال وف واإل  اي لعينة الدراسة وك فس النتائ  عن ارتفاع نلل النس ة بين اإلناث جير العاملين 
؛مات. 

أ
ثناش ال

أ
علي ا

أ
 الصحةي من ثم يحتاجوا الي تقديم الدعم النفسي بدرجة ا

ناث 9جدول ) لمعلومة ألصحية ألتى يود ألمبحوث معرفتها وأ( ألفروق بين متوسطات مجموعتى ألذكور وأالإ
 عبر وسائل ألتوأصل أالجتماعى

ألداللة 
 أالحصائية 

ألقيمة  
 أالحتمالية 

أالنحرأف   قيمة ت
 ألمعياري 

 ألنوع  ألعدد  ألمتوسط  

جير دال  
 ا صائيا 

 ذكر 39 6.58 2.222 0.849 0.104
 أنثى  76 6.14 2.599

  رت نتائ  اخت ار ت عدم وجود فروق 
أ
ك ر  0.104المتوسعات بين البكور والناث وقيمت ا ال تمالية ) فيا

أ
( ا

ن  ل توجد فروق ذات دللة ا صائية عند مستوى الدللة ) 0.05من مستوى الدللة ) 
أ
ى ا

أ
( بين  0.05( ا

و الم حوثة  19-نوع والمعلومة الصحية ذات الصلة  بفيرو  كوفيد فيالونسين 
أ
  في التي يرجب الم حوث ا

يدى واست دام الكحول  الحصول عل
أ
ي اي تلل المعلومات لي: التغبية السليمةي معلومات عن جسيل ال

ط اش يقدموا  
أ
رقام تليفونات ا

أ
سماش وا

أ
و بدواي وا

أ
كسوين بالمولد ا

أ
نابيب ال

أ
الصحييي وكيفية الحصول علي ا

رقام تليفونات مست فيات العزل. 
أ
 خدمة متابعة مرأي الكورونا موانا ي وعناوين وا

يضا بعدم وجود فروق ذات دللة ا صائية بين الونسين خرجس الن 
أ
مدى المعرفة بالم ادرات الصحية   في تائ  ا

مراض الثدى الم كر للسيدات واكيت اف فيرو  
أ
الك دى الوباىئ   Cالتي تقدم ا و؛ارق الصحة مثل اكيت اف ا

نفلونزا وم ادرق 
أ
ساسية مثل ال

أ
نيميا والسمنة والتععيمات ال

أ
ا قيمة معامل   مليوا لحة 100وال

أ
ل

ي كما لم توجد فروق ذات دللة ا صائية بين البكور واإلناث من  ي  اإلطالع علي نسب  0.584بيرسوا=
مراض المزمنة من اللابة بفيرو  كوفيد 

أ
لحاب ال

أ
من خالل وسائل التوالل الجتماعي  ي    19-ال فاش ل

يضا بوجود عال. 0.251بلغس قيمت ا  Pvalueإا 
أ
قة بين م نة الم حوث/الم حوثة واست دام   خرجس النتائ  ا

و الع ية  
أ
لوسائل معينة من وسائل التوالل الجتماعي دوا جيرلا بغرض ال ح  عن ال دمة الصحية ا
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قل من  0.014=  2المعلوبة بقيمة معامل بيرسوا كا

أ
و  . 0.05ا

أ
كما ل توجد عالقة بين منعقة السكن ا

ا قيمة معامل   محل اإلقامة ووسيلة التوالل الجتماعي ال 
أ
ثناش المرور بالوائحة إذ ا

أ
تي يست دم ا الم حوث ا

ك ر من   >0.997بيرسوا=
أ
ى ا

أ
   0.05ا
 

تفضيل أستخدأم وسائل توأصل أجتماعى محددة حسب ألنوع   فيال توجد فروق ذأت داللة أحصائية  -2
خرين وألتعايش مع أست

 
مرأر وجود  أالجتماعى لمشاركة ألمعلومات ألصحية ألتوعوية وألخدمية مع أال

 فيروس كورونا.
 للعالقة بين ألعمر وبعض ألمتغيرأت  2( أختبار كا10جدول )

حد وسائل  
 
هل تستخدم أ

  فيألتوأصل أالجتماعى 
تشخيص ووصف ألعالج  
وألحصول على روشتة من  
عرأض 

 
ذأ شعرت باال  طبب أإ

هل تستفيد من  
تشخيص ألطبيب عبر 
وسائل ألتوأصل  

 أالجتماعى 

كـثر وسيلة توأصل 
 
  في أ
ثيرأ ر 

 
يك تا

 
نشر   فيأ

 ألوعى ألصحى
 

 ألعمر 

 2كا 102.365 0.435 44.957 9.722
 درجة ألحرية 6 4 4 2

 ألداللة 0.000 0.000 0.000 0.000
ثار السل ية لستمرار ن ر المعلومات  فيلو ة وجود عالقة لمتغير العمر  2باست دام اخت ار كا

ا
تحديد العينة لال

قل من   19-دالصحية المتعلقة ب بفيرو  كوفي
أ
علي وسائل التوالل الجتماعي كما ذكرت العينة بقيمة دللة ا

ثار السل ية ما يلي: المعلومات المغلوطة والتضليلي وعدم وجود  0.05عند مستوى معنوية  0.001
ا
ومن لبع ال

عدوى رقابة ومساشلة عما بتم ن رع ع ر وسائل التوالل الجتماعيي وانت ار ال ائعات المثيرق لل وف من 
ثار اإليوابية لستمرار ن ر معلومات عن فيرو   

ا
اإللابة والوفاق . وُوجدت عالقة بين العمر وتحديد العينة لال

قل من
أ
. والمقصود  0.05عند مستوى معنوية  0.001كورونا علي وسائل التوالل الجتماعي بقيمة الدللة ا

ثار اليوابية ما يلي: اللتمام بالنظافة ال  صيةي وا
ا
سيس تع يقات الكيترونية  بال

أ
رتفاع الوعي الصحيي وتا

ثناش العزل المنزليي والرج ة  فيبغرض مساعدق المصابين 
أ
جبية   فيالعال  والتكي  مع المرض ا

أ
معرفة ال

دوية والفيتاميناتي وإتا ة ال دمات الصحية لوميع النا ي والتمام وسائل التوالل 
أ
الصحيةي ونوع ال

انت ار العمل التعوعي ل دمة المرأي المصابين ب با الفيرو  وتوفير ال دمات  الجتماعي المالئم للحدثي و
 ياا. وُيظ ر كا فيالصحية بالمواا 

أ
خرين   2معظم ال

ا
عالقة العمر ونوع المعلومة الصحية التي ي ارك ا مع ال

قل من  Pع ر الوسائل قيمة 
أ
قل من   0.001ا

أ
التي تمس  ي تلل المعلومات الصحية 0.05عند مستوى معنوية ا

يدى واست دام الكحول 
أ
م اركيت ا  ول التغبية السليمة وعناوين مست فيات العزل ومعلومات عن جسيل ال

ط اش البين يقدموا خدمة موانية.
أ
سماش وعناوين ال

أ
كسوين وا

أ
نابيب ال

أ
جل ية من لم بالفئة  وتوافر عال  وا

أ
ا

ا ثمة اختالف بين التوعية 68.2 بنس ة 49-40%  والفئة العمرية 64.4عاما بنس ة  29-20العمرية 
أ
دركوا ا

أ
% ا

ثناش الموجة الثانية ولبا 
أ
ولي عن  ا

أ
ثناش الموجة ال

أ
الصحية عن انت ار الفيرو  وال دمات الصحية المقدمة ا

ثناش الموجة الثانية لم تكن 73يتفي مع ما ذكرع 
أ
عراأا مستودق   رت ا

أ
ا لناك ا

أ
% من إجمالي العينة با

لم تدرك ذلل الختالف ونس ت م  59-50% من الفئة العمرية 66.7ي بينما 2021-2020شتاش  فيموجودق 
فصحس عن  84.6-%75% من إجمالي العينة. معظم العينة بكافة الفائت العمرية بنسب تتراور بين 11.3

أ
% ا
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ت 

أ
ثناش جائحة كورونا. وقد را

أ
ثيرا ا

أ
 وتا

ا
كيثر الوسائل تناول

أ
ا الفيس وك لو ا

أ
الفئة  % من العينة ب26,7% و  27,3ا

ن م ي عروا بالضغ  النفسي بعد القراشق عن انت ار الفيرو  مقابل  39-30و  49-40العمرية 
أ
علي التوالي ا

جل ية العينة بالفئة العمرية  25-20% بالفئة العمرية 28.2
أ
ى شئ   59-50ي عروا بال وف و ا

أ
ل ي عروا با

ن م اعتادوا علي ما يسمعون  عن انت ار الفيرو  بمصر والعالم 
أ
يضا وبلغس نس ت م  ل

أ
% من تلل  69.2ا

كيثر من 
أ
ا جميع من لم بالفئة العمرية ا يضا

أ
ا.  59العينةي واتفي مع م ا ن  ل   2نتائ  اخت ار كا وت يرعاما

أ
الي ا

توجد عالقة دالة ا صائيا بين العمر ووسيلة التوالل الجتماعي المست دمة معظم الوقس للحصول علي  
ا قيمة الدللة

أ
قل من  P value  0.129= معلومة لحية إذ ا

أ
ا قيمة 0.05عند مستوى معنوية ا

أ
 P valueي كما ا

للعالقة بين العمر ونوع المعلومة الصحية التي ن رلا الم حوث ع ر ا دى وسائل التوالل   0.206=
قل من 

أ
ى ل توجد عالقة جولرية ذات دللة ا صائية عند مستوى ا

أ
لدقائ ي ا

أ
يضاي كما   0.05الجتماعي بين ا

أ
ا

ا ا
أ
ا ا

أ
قل من  P value =0.527لعالقة ليسس دالة ا صائيا إذ ا

أ
بين العمر وما إذا  0.05عند مستوى الدللة ا

ى معلومات لحية سابقا ق ل انت ار فيرو  الكورونا. ول توجد عالقة ذات دللة ا صائية بين  
أ
كاا ن ر ا

ئل التوالل الجتماعي.ومن  التعرف علي ا من خالل وسا فيالعمر والمعلومة الصحية التي يرجب الم حوث 
جل ية الفئة العمرية )

أ
ا ا

أ
يضا ا

أ
كيثر من 73.9( بنس ة 29-20نتائ  الدراسة ا

أ
عاما   59% وجميع من لم بالفئة ا

اتفقوا علي ارتفاع الوعي الصحي لدي م نتيوة  صول م علي معلومات لحية عن الوقاية والعال  من اإللابة  
ن م تمكنوا من معرفة 

أ
دوية والفيتامينات المفضل تناول ا ق ل  بفيرو  كوروناي وا

أ
جبية الصحية ونوع ال

أ
ال

اإللابة بالفيرو ي باإلأافة الي استفادت م من توافر تع يقات الكيترونية ساعدت الحالت علي التكي  مع  
ثناش العزل المنزليي كما سالمس 

أ
ا  فيالمرض ا و تغبوية  فيت ويع ال  اب علي التعوع موانا

أ
م ادرات توعوية ا

 
أ
يدى الدائمي وتوافرت خدمات لحية موانيةي  ا

أ
و رعوية لمرأي الكوروناي وارتفع اللتمام بالنظافة وجسيل ال

خرى. 
أ
 وانتقال  من موجة الي ا

أ
يضا الي التمام وسائل التوالل الجتماعي بما يتناسب مع تف ي الوبا

أ
شاروا ا

أ
 وا

يجابيات  ال توجد فروق ذأت داللة أحصائية من حيث ألنوع أالجتماعى وأل-3 مستوى ألتعليمى بين أالإ
 ألمتحققة من تقديم ألخدمات ألصحية ألتوعوية وألطبية ألتى رصدها مرتادو وسائل ألتوأصل أالجتماعى. 

طالع على ألمعلومات ألصحية 11جدول )  ( ألوسيلة ألُمفضلة لالإ
 أالختيار  ك %

 جميع أالختيارأت عدأ "ال شئ"  34 29.5
 ألفيسبوك  24 21
قنوأت ألفضائية أل 20 17.5  
 رسائل قصيرة 9 7.8
 ألصحف أاللكـترونية  4 3.5
 ألوأتساب  4 3.5
 ألرأديو  3 2.5
 الشئ  17 14.8

% يستعينوا 21% من العينة  لكل الوسائل العالمية دوا تحديدي و29.5يتضي من الودول السابي رجوع 
ولي ولبا ين  نا الي خعورق انت ار المعلومات المضل

أ
سرع مما لو الحال بالفيس وك ا

أ
و ال ائعات ب كل ا

أ
لة ا



 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -اأ

 

70 

 

 

 
% ي الدوا 20ي يلي م (Vosoughi, S., Roy, D. & Aral, 2018) علي  بالنس ة للمعلومات الصادقة 

 ا
أ
و الوبا

أ
 لمستود.القنوات الفضائية المفضلة لدي م للحصول علي المعلومة الصحية عن الفيرو  ا

فرأد ألعينة على وسائل ألتوأصل أالجتماعى12جدول )
 
 ( ألمعلومات ألتى شاركها أ

 ألمعلومة ألتى تم مشاركـتها ألنسبة  ألعدد 
 جميع أالختيارأت ألتالية معا   54 62
منة 13 15

 
 لقاحات أ

 ألعزل ألسليم بالمنزل  7.9 9
ت على ألفيروس  6 7

 
 ألتحوالت ألتى طرأ

 الشئ  6 7
 ألتغذية ألسليمة  4.4 5

ألعالم  فيمدى أنتشاره  3.5 4    
كل فئة عمرية فينسب أالصابة  2.6 3  
 توأفر أالدوية 2.6 3

 ألمجموع  100 115
خ ار عن  62قامس نس ة 

أ
% من العينة بتداول جميع ما يتعلي بالفيرو  من معلومات وقائية وعالجية وا

من وطرق العزل المنزلي السليم والتحو
ا
ت علي الفيرو  والتغبية السليمة نسب اإللابة  اللقار ال

أ
لت التي طرا

خعارع سواش علي  15كل فئة عمريةي يلي ا  في
أ
ثارع اليوابية وا

ا
نواع اللقار المتار وا

أ
% التموا فق  ال ح  عن ا

مراض مزمنة.  
أ
و المرأي با

أ
لحاش ا

أ
 ال

 مى للعينة ( ألوسيلة ألمفضلة للتعرف على تطور ألفيروس حسب ألمستوى ألتعلي 13جدول)
ألقنوأت   الشئ 

 ألفضائية 
ألصحف   ألرأديو 

 أاللكـترونية 
رسائل 
 قصيرة

جميع  ألوأتساب  ألفيسبوك 
 ماسبق

 ألتعليم 

مؤهل  -- -- % 4.2 % 10 -- -- % 10 --
 متوسط 

مؤهل فوق  % 6.1 -- % 8.3 -- -- % 33.3 -- --
 ألمتوسط 

مؤهل  % 9.1 75% % 12.5 % 20 -- -- % 10 % 5.9
 جامعى

درأسات   % 36.4 -- 50% % 40 25% % 33.3 35% % 41.2
 عليا

حاصل على   % 15.2 25% % 8.3 % 10 25% % 33.3 % 10 % 29.4
 ألدكـتورأه 

طالب  % 33.3 -- % 16.7 % 20 50% -- 35% % 23.5
 جامعى

  في % فضلوا است دام تع يي الواتس اب 75معظم العينة من الحاللين علي مؤلل جامعي ونس ت م 
ط اش/المرأي/مق

أ
 دث مستودات انت ار الفيرو  ولبع النتيوة تتفي مع  التوالل مع ال

أ
دمي ال دمة لمعرفة ا
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ج ر العالب علي است دام تع يقات ووسائل النترنس لل ح  والتعلم.  

أ
اتوالات العالم للتعليم عن ُبعد مما ا

دود ي وتونب اللابة ب ي والعال  تؤثر علي ر  19-إا المعلومات ال اطئة  ول كيفية انتقال فيرو  كوفيد
فعال النا  تواع الصحة العامة مثل ارتداش الكمامةي والت اعد الجتماعي والتي ل توجد ا صاشات تع ر 

أ
ا

  في كما إا تحديد اتوالات انت ار المعلومات ال اطئة بسرعة يمكن است دام   (Nsoesie et al., 2020) عن ا
يضا 

أ
؛مة كما سيسالم ا

أ
كيثر توفر رعاية لحي فيتوجي  اتصالت ال

أ
يلي م   .(Nsoesie et al., 2020)ة فعالة ا

وا للفيس وك ومع م 50
أ
وا للرسائل ا40% من العينة الملتحقين بمر لة الدراسات العليا يلوا

أ
قصيرق ل% يلوا

sms ما العالب الوامعيين فإا
أ
وا للصح  اللكيترونية )مثل اليوم السابع ومصراوى وجيرلا( 50ي ا

أ
% يلوا

 للين علي المؤلل فوق المتوس  فضلوا الراديو واتفي مع م الحاللين علي الدكيتوراع . % من الحا33.3مقابل 
ال توجد فروق ذأت داللة أحصائية تعزو ألى ألنوع أالجتماعى وألمستوى ألتعليمى وألسلبيات ألمتحققة   -4

 من نشر معلومات صحية على وسائل ألتوأصل أالجتماعى. 
كد من فرأيات الخت ار وشروط ي واتضي عدم وجود فروق تم اجراش اخت ار ت لعينتين مستقلتي

أ
 فين بعد التا

ك ر من  0.281( بقيمة ا تمالية ) 1.144المتوسعات بين البكور واإلناثي كما جاشت نتيوة اخت ار )ت( ) 
أ
( ا

قل  0.05مستوى الدللة ) 
أ
ن  ل توجد فروق جولرية ذات دللة ا صائية عند مستوى الدللة ا

أ
( وعلي  نقرر ا

ك ر  فيبين البكور واإلناث  P value=0.255وقيمة  0.05نم
أ
ن ر الوعي الصحي   فيمقتر ات تحقيي فعالية ا

نظر جدول رقم
أ
بلغس قيمة   2باست دام كا (.14السليم وتونب المعلومات المغلوطة ُتعزى للنوع الجتماعي)ا

ثر  0.001  2كا سوامعامل بير 
أ
علي مقتر ات العينة نحو تحقيي  لبا فإا المستوى التعليمي عامال مستقال ل  ا

ك ر 
أ
خعاب ال ائعةي ومن ا  فيوسائل التوالل الجتماعي فعالية ا

أ
ن ر التوعية الصحية السليمة وتونب ال

كد من مصداقية المعلومة ق ل الن ري وتوفير است ارات ط ية من ق ل مت صصين 
أ
شارت العينة(: التا

أ
)كما ا

رق يوميةي وتقديم توعية لحية لسكاا الري  بصفة خالةي ون ر علي الصفحات الرسمية لو؛ارق الصحة وبصو 
ا يقوم المت صصوا فق  بكيتابة النصائي   فيالدراسات الحديثة 

أ
كيد علي ا

أ
الموالت الع ية الم تلفةي والتا

سا  ل ا من الصحةي  
أ
الع ية علي وسائل التوالل الجتماعيي ومحاس ة من يقوم بن ر شائعات خاطئة ل ا

ليات ومعايير للرقابة وال فافيةي و وكمة ال يانات والمعلوماتي واست دام واللتمام با
ا
لتعليمي وتوفير ا

الصوت والصورق واست دام وسائل إيضار مستحدثة للمعلومات تتناسب مع جير المتعلمين والمرالقين ليس  
رقام ال حتة. تلل النتيوة ترت   بنتائ  دراسات سابقة 

أ
من  ي  ات ار  (2021)بولالي  فيظة, فق  ن ر ال

؛مات ب دق وجياب الرقابة والقوانين وُشي المعلومات ع ر المصادر الرسمية.  
أ
وقات ال

أ
خ ار الكاذبة خالل ا

أ
 ال

كيفية أسهام وسائل ألتوأصل   فيمقترحاتهم و لذكور وأالناث ( نتائج أختبار ت للفرق بين أ14جدول )
كبر 

 
 نشر ألتوعية ألصحية ألسليمة وتجنب ألمعلومات ألمغلوطة  فيأالجتماعى بفعالية أ

ألداللة 
 أالحصائية 

ألقيمة  
 أالحتمالية 

أالنحرأف   قيمة ت
 ألمعياري 

 ألنوع  ألعدد  ألمتوسط 

غير دأل  
 أحصائيا

 ذكر 39 4.12 1.709 1.144 0.281
 أنثى  76 3.69 1.880

ا سل يات ن ر المعلومة الصحية ع ر وسائل التوالل متعددق 41اتفقس معظم عينة الدراسة بنس ة 
أ
% علي ا

ن ا قد ل تكوا لحيحة مائة المائة ومغلوطة وم ولة  
أ
وموتمعة معا ولي ن ر ال ائعات التي ت   ال وف كما ا

نظر  نظرا لعدم وجود مساشلة علي ُمرسل الرسال
أ
ول )ا

أ
و محاس ة لمن يقوم ب رلا دوا التحقي من لحت ا ا

أ
ة ا

ثار انت ار فيرو  كوفيد15جدول رقم 
ا
لم ا

أ
علي   19-(. ويعت ر ارتفاع است دام تع يقات ال ات  المحمول من ا
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ي وتقديم خدمات الرعاية النفسية ي وخدمات ن ر المعلومات  (Hossain, 2020) وسائل التوالل الجتماعي

ن ر المعلومة وسل ا من  ي  ال ائعات والمعلومات المغلوطة بما يس م  فيمن  ي  السرعة  الصحية إيوابا
خرى 

أ
عداد  فيمن نا ية ا

أ
جي  القلي والتوتر بالتوا؛ى مع ن ر منظمة الصحة العالمية والموالت الع ية ل

أ
تا

خ ار اللقار...ال .  
أ
 المصابين والمتعافين والمتوفين وا

 لومات ألصحية عبر وسائل ألتوأصل أالجتماعى( سلبيات نشر ألمع15جدول )

 ألنسبة  ألعدد  ألسلبيات 
 21 24 ن ر ال ائعات ت   ال وف

 19 22 المعلومات المغلوطة والتضليل 
 6 7 عدم وجد مساشلة ومحاس ة علي ما يتم تداول 

 5 6 عدم وجود رقابة
 41 48 جمع ما س ي 

علم 
أ
 7 8 ل ا

 % 100 115 الموموع 

فصحس عن تعدد إيوابيات السعي  53يات السابي ذكرلا فإا نسة تفوق نص  العينة بلغس ومقابل السل 
أ
% ا

للحصول علي معلومة لحية ع ر وسائل التوالل الجتماعي ولي رع الوعي الصحي للمست دمين والتغبية 
ثناش انت ار الفيرو  لرفع مناعة الوسم وتحسين مقاومت ي وجود خدمات لحية موانيةي ا

أ
لتعوع ي  السليمة ا

اللتمام بالنظافة والتع يقات اللكيترونية المتا ة والموفرق ل دمات عديدق من بين ا تسويل اإللابة 
رقام تليفونات و؛ارق الصحة لالستعالم. 

أ
 بالفيرو  واجراشات العزل المنزلي وا

يجابيات نشر ألمعلومة ألصحية عبر وسائل ألتوأصل أالجتماعى16جدول )  ( أإ

 أالجابة ك ألنسبة 
 جميع الختيارات التالية معا  61 53.04
 رفع الوعي الصحي  26 22.8
 معرفة الغباش السليم  11 9.6
 التع يقات  5 4.4
 ال دمات الصحية الموانية المقدمة  4 3.5
 التعوع  4 3.5
 النظافة  3 2.6
 التمام وسائل التوالل 1 0.9
 الموموع  115 100
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نظر  فين اتضي عدم وجود فروق وبإجراش اخت ار ت لعينتنين مستقلتي 

أ
المتوسعات بين البكور والناث)ا

ك ر من مستوى الدللة )  0.763بقيمة ا تمالية  0.452( إذ جاشت نتيوة اخت ار ت= 17الودل رقم 
أ
ى  0.05ا

أ
( ا

مول  في )0.452( وقيمة ت )0.05ل توجد فروق ذات دللة ا صائية عند مستوى الدللة )
أ
توقعات م الما

بصفة خالة. النتائ  السابقة   19-ي ا فيما ي ص المعلومات الصحية بصفة عامة وفيرو  كوفيدالحصول عل
شارتا إلي عدم وجود فروض   (2019) ربوش, و ربوش (2019)محمد, تتفي مع نتائ  بح  الحميداا 

أ
اللتاا ا

 السلوك الصحي تعزى للنوع الجتماعي.  في فيجولرية 
 ( نتائج أختبار ت للفرق بين ألذكور وأالناث 17جدول)

 
مول بالنسبة له/لها حينما تتصفح قنوأت  وألما

 ألتوأصل أالجتماعي ألخاصة بالصحة
ألداللة 
 أالحصائية 

ألقيمة  
 أالحتمالية 

أالنحرأف   قيمة ت
 ألمعياري 

 ألنوع  ألعدد  ألمتوسط 

جير دال  
 ا صائيا 

 ذكر 39 2.36 1.168 0.452 0.763
 أنثى  76 3.48 1.201

تيا  النا  الي است دام وسائل التوالل لإلبقاش علي عالقات م   ل العزل المنزلي ارتفع ا  فيخاتمة: 
ل حس السياسات   (Hossain, 2020) ذات الوقس فيالجتماعية والحصول علي قس  من الترفي  

أ
يوا

الصحية التوعوية الحديثة تعتمد علي دم  المنصات اللكيترونية لوسائل التوالل مع بعض ا ال عض مثل 
مما يس ل للمنظمات الصحية إدارق المعلومات المصورق والمسموعة والمقروشقي  اليوتيوب والفيس بوك وتويتر 

العثور علي المعلومات المعلوبة  فيوكبلل التفاعل مع مست دمي وسائل التوالل الجتماعيي ومساعدت م 
شكال م تلفة في

أ
ا لناك عالقة ارت اطية بين الع قة  ( Reed, 2010)ا

أ
ث تس الدراسات السوسيولوجية ا

أ
. وا

ن ا لفتس النت اع الي دراسة  والمستوى الجتماعي والقتصادى 
أ
خرى كما ا

أ
من ج ة والمستوى الصحي من ج ة ا

كما إا الوأع القائم لتف ي الفيرو  يتعلب دراسة    .(2012)الم  داني, النت ار بين النساش والرجال 
ت اعد  ل أرورق اللتزام بال فيالم اطر اإلعالمية المؤثرق علي التماسل والتال م الموتمعي وخالة 
يضا 

أ
و العمل ا

أ
كدت بعض  (2020)المغير, الجتماعي واست دام وسائل التعليم اللكيتروني عن ُبعد ا

أ
. وقد ا

ا  (2020)يسعد, الدراسات علي 
أ
خ ار المغلوطة والكاذبة ع ر وسائل التوالل الجتماعي إذ ا

أ
لة انت ار ال

أ
مسا

لمية الرقابة  75بنس ة فاقس معظم عينة الدراسة 
أ
مر يؤكد ا

أ
؛ماتي ولبا ال

أ
ثناش ال

أ
خ ار المزيفة ا

أ
% تعرأوا ل

ى العام 
أ
مر البى دفع الرا

أ
عدق دول من ا الوزائر   فيعلي تلل الوسائل إذ ارتفعس نس ة المست دمين ل اي ال

خ ار ع رلا إلش اع ا تياجات م المعرفية  ول تعور 
أ
  علي س يل المثال الي متابعة ال

أ
)بولالي وانت ار لبا الوبا

 .  ختاماي تولي الدراسة ما يلي: ( 2021 فيظة,  
و دالداش المعلوماتيد Infodemicأرورق مواج ة انت اش  الرق  د -

أ
بتوأيي م اطر  (Cinelli et al., 2020)د ا
وبئة. 

أ
ثناش تف ي ال

أ
  الرق المعلومات المضللة ا

من نقل  ن ر وتعزيز التثقي  الرقمي من خالل اإلعالم المرىئ والمسموع والمقروش والرقميي للحماية -
و رقابة.  فيالمعلومات 

أ
كاذيب وال ائعات بعريقة ع وائية دوا أواب  ا

أ
 عضر يتم في  تداول ال

ليات رقابية قابلة للتنفيب لمروجي ال ائعات ذات الصلة بالصحة العامة والوقاية من الفيروسات  -
ا
وأع ا

مراضي لرفع الوعي الصحي السليم والسلوك اإليوابي ورفع مستوى الثقة بي
أ
ن مرتادى وسائل التوالل  وال

 الجتماعي. 
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دغار مورأن زمة كورونا من منظور أإ

 
 أ

.ق
 
 رفي فضيلةأ

 ألجزأئر-2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  
 

 مقدمة:
سئلة والتحولت الك19إا بحلول وباش كورونا دكوفيد

أ
فر؛ موموعة من ال

أ
 رىي ولسيما  د علي العالمي ا

خالقي البي ي تم بدورع ب بع 
أ
خالقيةي التي نحن بحاجة إلي معالوت ا وتحليل ا في إطار الحقل ال

أ
الم كالت ال

خالق التع يقية  
أ
خالق اليوم ات بت فرعا مغايرا جديداي ولو ما يصعلي علي  بال

أ
ا ال

أ
اإلشكالياتي علي اعت ار ا

خالق النظريةي التي تويب عن ا
أ
لنتائ  الوخيمة التي خلفت ا التقنية والتعور التكنولوجيي ف ي  في مقابل ال

خالقية قيمية تؤدي باإلنسانية إلي مصير مو ولي  
أ
ت تم بفعل اإلنساا البي خلي لفوات ولراعات وم اكل ا

د المستودي 19ي   ر في دولة الصين وبالتحديد في مدينة وولاا فيرو  كورونا دكوفيد 2019فمع ن اية سنة 
ا مع بداية سنة والبي ج

ا
ي  ول ي فنحن ال

أ
ي  2022ير مورى العالمي وقلب كافة الموا؛يني وتصادمس الرا

؛مة 
أ
خص ا

أ
؛مةي وبال

أ
كمل ا تعاني من ا

أ
ومزال فيرو  كورونا يضرب العالم من كافة الووانبي فال عوب اليوم با

خالقيا.ومما ت
أ
لعدق اقتصادياي سياسياي اجتماعياي وا

أ
تي: إلي  كورونا التي طالس جميع ال

ا
قدم نعرر اإلشكال ال

ثر فيرو  كورونا علي ال  رية؟ ولل بالفعل استعاع العالم الولو  إلي ما بعد كورونا؟
أ
ي مدى ا

أ
 ا
زمة1

 
 : تعريف أال

؛مة م تقة من الكلمة اإلجريقية 
أ
؛مة راجع إلي العصور القديمةي وب با فكلمة ا

أ
وتعني   Krisisإا مف وم ال

؛مة لي ما يويز القيام بعملية   القراري ولي تنتمي إلي اللغة
أ
بيقراطيةي فال

أ
الع ية وإلي المدونة ال

ا 71ي ل2005الت  يص)بودرياري مورااي 
أ
(. ولبا الت  يص يتعلي باستحالة ت  يص واقع الكوكبي وا

؛مة كوكب فق ي  
أ
؛مة في ن اية المعاف ليسس ا

أ
؛مة ل تتعلي بحال كوك نا فق ي وإنما تعال  تي الفكري فال

أ
ال
؛مة. فقد تولي  صرلا في جميع الموالت الماليةي وال يئيةي  وإن

أ
؛مة فكري وتفكير في ا

أ
سا  ا

أ
ما لي في ال

؛مة تعني الصراع والتغيير الحاسم وت ير إلي الركود واإلفال  وتو ي 
أ
وال تروليةي والسياسية وجيرلاي دفال

؛مة علي (ي وب با نصل إلي 36ي ل 2018بالمواج ة بين القوى الم تلفةد )إدريسي 
أ
ا ال  رية اليوم تعي  ا

أ
ا

ا  
أ
؛مة معناع ا

أ
ا نقول ا

أ
؛مةي وا

أ
لعدقي ولبا بين في قول إدجار موراا: دكل شيش في لبا العالم يعي  ا

أ
كافة ال

ا مالمي اليقين تك ري ففي كل مكااي وفي كل شيش يك ر الغموضد )مورااي 
أ
ينا ا

أ
ي  2009نقولي كما را

؛مة كورونا ال41ل
أ
؛مة تلل إن ا ا

أ
ي ا

أ
دي إن ا  دي  الساعةي فيرو  العصري فما لو 19معروفة باسم دكوفيد ( وا

 فيرو  كورونا؟  
 :: تعريف فيروس كورونا2

( من ساللة كورونا ولو مرض سريع النت اري وقد تم التعرف علي  للمرق 19فيرو  كورونا المستود )كوفيد 
عراض اللت اب الريي في مدينة وول

أ
ولي في عدد من المصابين با

أ
اا لوبي بالصينفقد د  ر في مست ل ش ر  ال
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مراضي قد تتضمن اللت اب الرييي لكن 2019ديسم ر 

أ
ي ويصيب الو ا؛ التنفسي العلوي ويس ب موموعة ا

ن  قد يتوجل في الوسم فيصيب الو ا؛ العص ي المركزيي ويس ب اأعرابات عص ية طويلة  
أ
دلة تث س ا

أ
ثمة ا

مد...ي واستمد الفيرو  اسم  من شكل 
أ
ي  2020الحلقي المغعي بالنتوشات التي ت    التا د )ملو يي  ال
مر ما  81ل

أ
(.دكما يمثل فيرو  كورونا  دثا كونياي  دث بالمعني البي يوردع جاك دريداي ويحيل ذلل إلي ا

و في مكاا و؛ماا محدديني ويكوا ل  
أ
و فريد في بيئة ماي ا

أ
 ب كل م اجسي ول متوقعي وجير مس وق ا

أ
يعرا

(.ولبا بالفعل ما خلفت  الوائحة من للع 134ي ل2020كرقي وَروُع في ال اطرد )محفوضي َوقع في البا
 وخوف في النفو ي وعدم القدرق علي مواج ة الفيرو  وجيرع. 

زمة فيروس كورونا3
 
دغار مورأنمن أ  : موقف أإ

ش ال البين توقعوا  دوث
أ
ن  من بين ال

أ
؛مات اقتصاديةي تقن يبلب إدجار موراا إلي القول ا

أ
ي  يةي بيئية ا

ا 
أ
شار إلي ا

أ
؛مة كوروناي فقد ا

أ
؛مة  يوية أ مة كا

أ
قام ا عام  بيل غايتسولكن لم يكن يتوقع ا

أ
علن في ندوق ا

أ
ا

ا الوليات المتحدق 2012
أ
ا ال  رية ل تتعرض لت ديد نووي بقدر ما تتعرض إلي ت ديد لحيي إل ا

أ
ي ا

ن  من 
أ
لملس لبا العرري فإدجار موراا يبلب إلي ا

أ
مريكية ا

أ
جل ال

أ
ا يحضر العلم وبقوق من ا

أ
الضروري ا

ا كل علم يتعور 
أ
ا العلم وال حوث العلمية دائما ما تقربنا إلي ك   الحقيقةي رجم ا

أ
مواج ة لبع الوائحةي ل

يعرر لنا بدورع موموعة من السل يات واإليوابياتي يقول إدجار موراا دفإا كل بح  يتعور بالتوارب  
يضا بالتوديدات 

أ
خعاش ولكن ا

أ
يضاي تلل لي المغامرق وبال

أ
التي نعت رلا انحرافات جير مف ومةي بل مرفوأة ا

العالجية أد لبا الفيرو ي العال  البي قد نودع في جير الموأع البي ننتظرع في د )موموعة من ال ا ثيني  
 ( 33ي ل2021

خب اتوالين م تلفين متعارأين:  
أ
؛مة  سب إدجار موراا تا

أ
 فال

ول: يحفز ألخيال
 
 وألتوجه ألخالق في ألبحث عن حلول مستحدثة. أالتجاه أال

ا يكوا انتظارا لما ستوود ب  العناية  أالتجاه ألثاني
أ
ا يكوا انكيفاش علي  الة استقرار سابقةي وإما ا

أ
: فإما ا

 اإلل ية. 
ا لبع الوائحة القاتلة التي تعي  ا اإلنسانية اليوم تدفع ا إلي الاليقين والالث اتي دفم

أ
يضا علي ا

أ
  كما يؤكد ا

أ
 دا
كيثر من ذلل: ففووق المستق ل ال ائلة تع ع الحاأر بعابع الاليقيند 

أ
الاليقين يؤثر في المستق لي بل ا

ساويي مع عدم وجود اللقار الفعال البي يق  كدرع  19ي ل 2009)مورااي 
أ
( فال  رية اليوم تعي  وأع ما

الحور الصحي اإلج اريي فالفرد  لحماية اإلنساا في وج  الوائحةي في  ل عدم ا ترام ال روتوكول الصحيي و
ا ال عور بال وف البي ل؛م  في لي  2021اليوم يرفض كافة التدابير الوقائية في سنة 

أ
قد ؛الي   2020ي ل

ا مع بداية سنة 
ا
ل ي ال

أ
فراد ل ي رجوا بدوا كمامةي وبدوا معقمي ا

أ
ا كاا ال

أ
ي ومع  لول  2022ف عد ا

خب التدابي
أ
ا الوائحة ل تر مي ولم يسلم الموجة الرابعة جير م اليين با

أ
ر الوقائية بعين العت اري مع اعتقادلم ا

من ا ل لغير ول ك يري ف ل ستكوا جائحة كورونا في  ل انعدام الثقة في اللقار ومع تصاعد الموجة الرابعة  
م يمكن اعت ار لبا بداية جديدق وولدق جديدق لإلنسانية تحس مسمي الت 

أ
عاي  مع  ن اية  تمية لإلنسانيةي ا
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مل ي لي بعد ن اية 

أ
من وال

أ
ا ال

أ
جل العي  والستمرار في الحياقي وكبلل انعالقا من ا

أ
الوباشي والكيفار من ا

سواق  
أ
؛مة اقتصادية تمثلس في ان يار ال

أ
؛مات تعددت بين ا

أ
؛مة كورونا من ا

أ
؛مةي ف رجم ما خلفت  ا

أ
ال

؛مة
أ
فراد منعزلين عن بعض م   وال ورلةي ولبا راجع إلي جلي المعارات وتوق  التسوييي وا

أ
اجتماعية إذ بقي ال

ال عض أمن العائلة الوا دقي والوميع مت وف من ال الك والموتي فقد انقضي موسم الحفالتي 
؛مة فكرية تمثلس في جلي الوامعات والمدار  وجميع  

أ
لدقاش وجيرلاي وا

أ
والجتماعات العائليةي ولقاشات ال

؛مة سياسية تم
أ
خرى في تصادم المصاليي والصراع بين القوىي وتعالس  المؤسسات التعليميةي وا

أ
ثلس لي ال

 ي في التصدي ل ي وتنافسس الم ابر الع ية من التي ستظفر بإنتا   
أ
ليحات الر ساش والدبلوماسيين من ال

ا جميع ال لداا وال عوب عاشس نفس المصير من ارتفاع في عدد الوفياتي امتالش  
أ
ولي إل ا

أ
اللقار ا

ط اشي نقص المواد الغبائية...ي رجم كل لبا البي خلفت   المست فياتي ن
أ
قص في المعدات الع يةي وندرق ال

الوائحة وما؛الس لحد الساعة مع موجت ا الرابعةي ف ي خلقس في المقابل نوع من التضامن والصداقةي تضامن  
ا ال  رية اليوم تعاني 

أ
نفس القدري دف عدما كاد  ال عوبفيما بين اي وخلي لداقات بين ال لداا علي اعت ار ا

ا البكاش  
أ
مراض المستق لية المحتملةي ك   فيرو  كورونا ا

أ
ا يتحكم في كل شيشي  تي في ال

أ
العلم ا

قل قدرق مما يعتقدد)عنياتي  
أ
 ( 145ي144ي ل 2012ال  ري ا

دغار مورأن وال: ألدروس ألتي قدمها أإ
 
 أ

 فيرو  كورونا في العالم ولي: لقد تولل إدجار موراا إلي است الل خمسة ع ر درسا من انت ار 
و كيف نعيش؟ .د1

 
ل ي م ما جدا في نظر إدجار موراا في  ل فرض الحور رس عن حياتنا أ

أ
لبا السؤال ا

ا ذلل دفع م 
أ
ا يراعي فئة معينة في الموتمع ولي الفقراش والمعو؛يني ل

أ
المنزليي ولبا الحور المنزلي يوب ا

ا يكوا ال تواش ق ل كل شيش  إلي ا؛دياد شكوالم  ول ا تياجات م اليومية
أ
ي فحسب إدجار موراا ديوب ا

 من اد
أ
 ,Morin منفتحا علي أرورات الوجود ... مصير ال  رية التي ي كل كل وا د منا جزش ل يتوزا

Abouessalam, 2020 , p17)  ) 
نسان: .د2 ارت تلل  في ن اية لبع الفقرق يعرر إدجار موراا سؤال مالو اإلنساا؟ فلقد ان رس عن حالة أالإ

المقولة التي جعلس من اإلنساا دسيدا ومالكا للع يعةد ففي  ل وجود فيرو  كوروناي ؛اد التمامنا بالوعي  
ل ي جزش من  ياتناي ففي سنة 

أ
ي ونظرا للتقدم ال ائل البي  ققت   2008اإليكولوجيي و؛اد اعتمادنا علي  وا

ن  قادر علي 
أ
ل ي العالم علي اليقين التام ا

أ
القضاشي وإن اش جميع الفيروساتي بل السيعرق علي اي  التكنولوجيا ا

ا التقدم التقني
أ
ا تاسس يبلب إلي ا

أ
القتصادي لو الفرع الو يد القادر -ويست  د لنا موراا في لبا الدر  با

ا المنافسة الحرق والنمو القتصادي لما العنصراا المحققاا للرفالية  
أ
علي تحقيي التقدم لل  ريةي وا

شياش من خالل البكاش   الجتماعية دولو
أ
ا اإلنساا سينال ال لودي ويسيعر علي كل ال

أ
 با

أ
يتن ا

ن  ل يمكن الت لص ن ائيا من الفيروسات وال كيتيريا التي ل ا  ( Ibid, p18اللعناعيد)
أ
فإدجار موراا يصل إلي ا

جل مقاومة المضادات الحيوية والعال ي واللقار. 
أ
 القدرق علي تغيير نفس ا دائما من ا

إننا اليوم  سب إدجار موراا نعي  في الاليقيني ويستمر في ال قاشي  عن عدم أليقين في حياتنا: درس .3
و ات اذ 

أ
ل  ياتنا ولحتنا في  ل استمرار لبا الفيرو ي وكيفية مواج ت  سواش بالفحصي ا

ا
فنحن نو ل ما
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ةي فاإلنساا اليوم التدابير الوقائيةي فقد خل  عواقب سياسيةي واقتصاديةي واجتماعيةي ووطنية وكوك ي 

؛مة إا لي التع ير دالمستق ل المو ولدففيرو  كورونا عمي  
أ
؛مة عدم التن ؤ بالمستق لي ا

أ
؛مةي ا

أ
يعي  في ا

ن  مؤكد موتنا بوجود الفيرو   
أ
عدم اليقين وفرض علينا التعاي  مع ي يقول إدجار موراا دعلي الرجم من ا

؛مات التي ستلي ي سنواج  بال شل قدرا من عدم 
أ
ا نتعلم  وال

أ
كيثر من ذي ق لي وسيتعين علينا ا

أ
اليقين ا

 ( Ibid, p19التعاي  مع د)
وروبا الغربية منب ما يقارب درس عن عالقتنا بالموت:  .4

أ
سنة ي عرفس ؛يادق في  75إا فرنسا وعلي العموم ا

ل حس الوفيات في 
أ
ي قلة الوفياتي ولكن مع  لول فيرو  كورونا ا

أ
اليوم  العمر )ارتفاع نس ة ال ي وخة(ي ا

مام وأع  د وإيواد عال  ل با الفيرو ي 
أ
لفي بحي  وقفس العلوم ال يولوجية والع ية عاجزق ا

ا
الوا د بال

ن وب  
أ
مل م معلي في الحصول علي ا

أ
ش ال ا

أ
رجم محاولت ا في انوا؛ اللقا اتي ففيرو  كورونا جعل ال

ل ي الفرد  تنفسي فقد جعل فيرو  كورونا الموت يزداد كل يوم عن سابق ي وفرق بين 
أ
العائالتي  ي  ا

 يموت و يداي ول تقام ل  جنا؛قي ويدفن من طرف الدولة. 
إا الحضارق الغربية المعالرق تفرض علينا التواع نحو اللتمام بال ار  من نقل وعمل   :درس عن حضارتنا .5

سعي المحالت التوارية الض مةي توببنا موموعة من اإل
أ
عالنات ومعاعم ومواعيد... والتفسي علي ا

قفل عليناي  
أ
ا الحور المنزلي   سنا وا

أ
والت فيضاتي كيت فيض سعر المالبسي الععام مثالي رجم كل لبا إل ا

نفسنا.
أ
 وقيدنا داخل بيوتناي بل تواو؛ ذلل إلي ا

ثير الفردانية : درس عن صحوة ألتضامن  .6
أ
قد تقلص التضامن بل يكاد ينعدم  سب إدجار موراا تحس دتا

نانية المتزايد
أ
ا التضامن كاا نائما في الوميع واستيقة في  قي ال

أ
ثير التوزئة الجتماعية المتزايدقي والواقع ا

أ
تا

عادت التضامن التقليديي وبعثس في   (Ibid, p21المحنة الم تركة التي عاشولاد)
أ
؛مة فيرو  كورونا ا

أ
ي فا

ي تقديم وج ات موانية الرور من جديد بفضل المساعداتي والتي ذكر من ا: الولدق الموانية في المنا؛ل
سوش الظروف وجيرلا.بعدما  

أ
طفالي واستمرار التصالت بين المعلمين وتالمبت م في ا

أ
للمت رديني ورعاية ال

رضد )مورااي 
أ
شد إلحا ا واستعوال في سياسة اإلنساا لي تحقيي التضامن علي كوكب ال

أ
كانس دالم مة ال

 ( 78ي ل2012
كورونا ك فس عن الحقيقة التي تسود  ائحةج: في ألحجر ألمنزلي درس عن عدم ألمساوأة أالجتماعية .7

فراد يملكوا منزل في الري  لي ربوا 
أ
الموتمعي فعدم المساواق بين المواطنين خلي تصدع ك يري فليس كل ال

؛مة  
أ
إلي  نظرا لتف ي الوباش في المدينةي والم ردين والم اجرين البين ي كل الحور المنزلي بالنس ة ل م ا

اع بين عدم وجود المؤوى وعدم توفر المواد الغبائية الال؛مةي وقد ك   الفيرو  عن وأع مزري تعي    أي
راملي النساش المعلقاتي ال يوخي مع إععاش اللتمام المتزايد كبلل للممرأات وعمال  

أ
بعض الفائت كال

ا تحظي الم ن 
أ
ا ولاعداي ا

ا
التي ل قيمة ل ا بالعتراف  النظافةي والتوار ... إذ يقول دومن الم مي من ال

جور وخالة  (Ibid, p22)الجتماعي الكامل ...د 
أ
ق والرجل في تقاأي ال

أ
ي كما ينادي كبلل بالمساواق بين المرا

 في موالي الصحة والتعليم. 
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دأرة هذأ ألوباء ألعالمي:  .8 في  ل انت ار جائحة كورونا نود بعض الدول سيعرت درس عن تنوع ألحاالت وأإ

يسلنداي فيتنامي كوريا الونوبيةي المغربي البي تمكن  علي لبا ا
أ
لوباشي وذلل نظرا لنقص مسا ت اي مثل ا

وروبيةي وتم تحويل شركة النسي  إلي شركة   6من لنع 
أ
ماليين كمامة في اليوم الوا دي وسلم ا إلي ال لداا ال

قنعةي في مقابل ذلل نود بلداا عانس من لول الوائحة من أياع ووأع 
أ
مزري وارتفاع لائل في لصنع ال

قنعةي والمضادات  
أ
 ياا ندرق  ادق في ال

أ
دوية وندرق العالجاتي بل في بعض ال

أ
نس ة الوفياتي ونقص ال

 الحيويةي ولبا راجع لس  ين: 
ول: ارتفاع الكيثافة السكانية.  

أ
 الس ب ال

لي ي ومن بين لبع الدول:  والس ب الثاني: است تار الدول واست انت ا وف ل ا في ا تواش الوباشي والسيعرق ع 
مريكيةي فرنساي المكسيلي بيرو ... 

أ
 ال را؛يل مع رئيس جير مسئولي الوليات المتحدق ال

زمة: .9
 
؛مات  سب  درس حول طبيعة أال

أ
؛مة ت لي لنا الصدمات وعدم اليقيني وقد تكوا لبع ال

أ
إا ال

 في كيفية الستوابة ل ا. موراا كارثيةي وقد تكوا نحو إ داث تغيير جبريي ولكن ال لل يكمن 
لقد كانس الحكومة بحاجة إلي العلم لمواج ة فيرو  كوروناي وإا لبا العلم  . درس في ألعلوم وألطب:10 

ا العلم لم يستعع 
أ
لن تكوا نظريات  دائما معلقة ولادقةي مثلما الحال بالنس ة إلي الديني ولبا ما ث س ل

الفيرو ي البي افتل بالحياق اإلنسانيةي وارتفاع لائل في نس ة  مواج ة الوائحةي وذلل بإيواد العال  ل با
جل القضاش علي  

أ
مر البي نستدعي  لنا لو التعاوا من ا

أ
وأاع القتصادية والجتماعيةي وال

أ
الوفياتي وتردي ال

ما بالنس ة إلي العب فإننا نود بعض الم ت رات  افظس علي سرية معلومات اي رجم  الة العوارئ 
أ
 . الفيرو ي ا

زمة ألذكاء:  11
 
 أ

 .
 
ا فووات  ألتعقيدأت ألخفية أ

أ
وردنا سابقا نصل إلي نتيوة  سب إدجار موراا مفادلا دا

أ
: من خالل ما ا

ذلانناي والبي يوعل تعقيدات الواقع جير مرئية )
أ
سود ال ائل في ا

أ
(ي ف و  Ibid, p27الفكر... تك   الثقب ال

ي  علي الحساب كمعدلت النمو  يفصل المعرفة ول يربع اي وإا القسم التكنولوجي ا
أ
لقتصادي يعتمد في را

ن  ل يمكن إسقاي ذلل مثال علي المعاناق والسعادق والكراليةي  
أ
مثال لمعرفة الحقائي اإلنسانيةي في  ين ا

وج  القصور في المعرفة  
أ
فمعرفتنا  سب إدجار موراا لي التي تصي نا بالعميي إذ يقول دإا اإلخفاقات وا

 
أ
ننا بحاجة إلي نم  من المعرفة والتفكير قادر علي التصدي لتحديات التعقيداتي  والتفكير خالل ال

أ
؛مةي تؤكد ا

  (Ibid p28)وتحديات عدم اليقيند
ساسيا ورئيسيا في تكيي  الظروف المالئمة بيئة ألعمل ب.

أ
 ياا تلعب بيئة العمل محورا ا

أ
: في كيثير من ال

قنعة والمضادات الحيويةي ودعم الحكومة 
أ
جل توفير ال تياجات الال؛مة  لصنع ال

أ
للمست فيات من ا

 والضرورية للمرأي. 
 ألحذر:  .

 
لحاح/ مبدأ  أالإ

 
؛مات؟  سب إدجار موراا تم اقترار إستراتيويتين   مبدأ

أ
ماذا ن تار في وقس ال

 متناقضتين لمكافحة فيرو  كورونا:  
فراد. 

أ
 ال تواش البي يمنع النت ار ال ائل للوباشي ويسالم في  ماية ال

جل توفير الوقاية الصحية الال؛مة.  -
أ
 تمديد الحور من ا
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 درس عن عدم وجود ألفكر وألعمل ألسياسيين:    .12
 
 
ساسية: -أ

 
ا يقود التفكير الختزالي   ألمشكالت ألسياسية أال

أ
ساوي( ا

أ
مر مؤس  )ما

أ
يقول إدجار موراا دإن  ل

الوقاية والت  يص ال اطئي   (ي ونتيوة لبا خل  لنا نقص لائل فيIbid, p29السياسة والقتصادد)
و  
أ
قنعة عديمة الفائدقي وقرار جلي المدار  ا

أ
مر سوشي مثل: ال

أ
والقرارات التي ل فائدق من اي والتي ؛ادت ال

وقع اإلنسانية في كوارث ل ن اية ل اي ودليل ذلل ما خلف   
أ
فتح اي وإا التعع  السريع للربي لو البي ا

 فيرو  كورونا. 
جل ية بلداا العالمي وس ب وراش 2019لقد سادت اللي رالية الوديدق عام لية ألجديدة: ألسياسة ألليبرأ  -ب 

أ
ي ا

 المنافسة الحرقي والبي يراع الوميع  ال لوميع  
أ
ن  يعتمد علي القتصاد البي يقوم بدورع علي م دا

أ
ذلكا

رالية الوديدق تعمل الم اكل الجتماعيةي ولكن لو نظرنا إلي الواقع  سب إدجار موراا فإا دالعقيدق اللي 
ي ول با لبد من (Ibid, p31)ب كل ك ير علي تفاقم التفاوت الجتماعي وتععي سلعات لائلة للقوى الماليةد

جل تحسين الوأع المعي ي في  ل لبع الوائحة. 
أ
 إعادق النظر في موقع اللي رالية الوديدق من ا

؛مة فيرو  كورونا ك فس لنا عن ف ل ال فشل ألدولة: -ج 
أ
دولة في إدارت ا وا توائ ا للفيرو  في  ل  إا ا

 تضارب المصالي. 
زمة ألفكر ألسياسي: -د 

 
مور الدولة   أ

أ
إا ثقة ال عب في الرئيسي وعدم قدرق الرئيس علي التحكم في ا

؛مة فراغ في الفكر السياسي. 
أ
 وتسييرلاي ي لي ا

ا عن  قيقة ت عية ال لداا  إا انت ار فيرو  كورونا ك   لن درس عن ألتهجير وألتبعية ألوطنية: -13 
قنعة  

أ
دوية والمعدات الع يةي و تي ال

أ
الك رى كيفرنساي وبلداا العالم الثال  لصيني وذلل في اقتناش ال

وجيرلاي فدول تت الي باقتصادلا ل تملل القدرق الكافية  ل تواش الفيرو  من جانب توفير المعقمات والقناع  
ا تغلي علي نفس ا وتكيتفي باإلنتا  الواقيي ففي  ل تواجد لبا الفيرو  كا

أ
ا لبد من كل دولة في العالم ا

الوطني لكي تكوا فرل نوات ا وا توائ ا للفيرو  ك يرقي وفي لبا الصدد يقول إدجار موراا د يز معي تنا  
 . (Ibid, p33)لو فضائنا الوطنيد 

زمة كورونا -14 
 
وروبي بالنقس :درس حول أ

أ
؛مة كورونا التحاد ال

أ
لابس ا

أ
جزاش لغيرقي  ا

أ
امي فقد انقسم إلي ا

لمانيا في عدم مساعدق إيعاليا وإس انيا 
أ
واعتكيفس كل دولة علي جلي  دودلاي و  ر الوج  الحقيقي لفرنسا وا

 في محنت م. 
زمة ألكوكب:  -15 

 
خر في تف ي الوائحةي وكبلل جبائنا واإلنتا    درس حول أ

ا
و با

أ
لقدسالمس العولمة ب كل ا

ل حس العولمة  ور تعثر في  المكيث  للزراعة الصناع
أ
يضا علي الستقالل القتصاديي فقد ا

أ
ثر ا

أ
يةي كما ُتا

مراضي والتوسع علي  ساب ال لداا  
أ
تعور الكيثير من ال لداا نظرا لنتائو ا السل ية الوخيمة في انت ار ال

؛مة اقتصادية...دفالعولمة اليتكنولوجية القتصا
أ
ا  الفقيرقي واستغالل ال عوب التي تعاني من ا

أ
ديةي بدل من ا

؛مة إنسانيةد
أ
دت إلي خلي ا

أ
مم ... ا

أ
فالعالم اليوم  سب إدجار  (Ibid, p34) ت لي رواب  بين الثقافات وال



 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -اأ

 

84 

 

 

 
ا تواج  كل لبا في  

أ
ا اإلنسانية علي ا ا

أ
؛مةي في تق قري وفي ثورقي وفي خعري وا

أ
ا وا د في ا

ا
موراا يعي  في ا

ا وا د.  
ا
 ا

؛مة كورونا ولي:  وأع إ: ثانيا: تحديات ما بعد كورونا
أ
 دجار موموعة من التحديات لمواج ة ا

 ألتحدي ألوجودي:   .1
إذا كاا الحور المنزلي يمثل نوع من السوني فإن  في  د ذات  يعد تحرير للبات عالقة جديدة مع ألزمن: أ.

مثل للزمن. 
أ
 اإلنسانيةي ويوج  الفرد نحو الستغالل ال

فراد وال عوب وال لداا عنصر فعال في   لقد لعب  جعل ألتضامنات ألجديدة تدوم: ب.
أ
التضامن ما بين ال

مواج ة الوائحةي ولبا يعت ر جانب إيوابي في اي فاستمرار التعاوا والمساندق رجم ما خلفت  من اأعرابات 
فرادي والدولي وسالمس في 

أ
 رى عالميةي خلي لداقة قوية بين الويرااي وال

أ
داخلية وخارجيةي وبل بال

سريةي كالولو  مدق طويلة مع بعض في المنزلي وم الدق التلفا؛ي وتناول وج ة ساخنة تعزيز الرواب
أ
  ال

 معاي وقراشق الكيتب. 
زمة ألسياسية: .2

 
ا يستعيد عافيت ي   تحدي أال

أ
؛مة فيرو  كوروناي ل بد من ا

أ
إا النظام الم تز البي خلقت  ا

ا الدولة خصصس كافة ج ودلا لتغعية الرعاية الصحيةي وتوف
أ
ير ا تياجات المواطنيني لبلل لبد من وا

جل إلالر الدولة وإعادق بناشلا من جديد.
أ
؛مة من ا

أ
 تحدي لبع الظروف التي خلقت ا ال

زمة: .3
 
م ل؛الس تدافع عن نفس ا؟ في  ل انت ار الفيرو  وجلي   تحدي ألعولمة في أال

أ
لل عولمة ان ارت؟ ا

دت العولمة إلي فقداا جميع الحدود من ق ل الدول بدافع ال تواشي خلقس 
أ
العولمة نوع من التراب ي دفلقد ا

ساويةد  )
أ
خرى فإا  ibid, p40الستقالل القتصادي للدولي وكانس العواقب ما

أ
( لبا من ج ة ومن ج ة ا

وأع السياسات الوقائيةي وتوفير المواد الغبائية الال؛مةي واإلمدادات الصحيةي وفرض الحوري كل لبا 
؛مة. يسالم في التصدي وال 

أ
 رو  من ال

زمة ألديمقرأطية: .4
 
؛مة في العالم  تي ق ل انت ار فيرو  كوروناي  تحدي أال

أ
لقد كانس الديمقراطية تواج  ا

؛مات يعاني من الت ديدي فوميع ال تياطات التي ات بت ا الدولة في  ل تف ي  
أ
وإا مستق لنا في  ل تفاقم ال

ن  لن يتم الحفاظ علي ا. الوباشي كالتعقب عن طريي ال ات  البكيي البكا 
أ
 ش اللعناعيي ي  ي ا

لمية ك يرق في تعزيز الرواب ي واستمرار ألتحدي ألرقمي:  .5
أ
لع س التكنولوجيا الرقمية في  ل فرض الحوري ا
خرى...ي  Zoomالتوالل كالعمل عن بعد مثالي إقامة المؤتمرات عن طريي تقنية 

أ
و جيرع من العرق ال

أ
ي ا

دوات التكنولوجيةي 
أ
ا وا دي ولبا راجع إلي فال

ا
واستعمال النترنس يعود بالنفع والضرر علي اإلنساا في ا

 اإلستعمالي العقالني للوسائل من طرف الفرد. 
رض تستغي ي ألتحدي ألبيئي:  .6

أ
أرار رمي النفايات علي المحي  ال يئي جعل ال

أ
إا م لفات المصانع وتزايد ا

؛مة  فيرو  كوروناي وتوق  النق
أ
ل حس ولكن بحلول ا

أ
ل ي ال واش نقياي وا

أ
ن عة المصانعي ا

أ
لي وتراجع ا

ا الع يعة ولدت من  جديد في  ل انت ار لبا الفيرو . 
أ
ن ار والمحيعات لافيةي وكا

أ
 ال
زمة أالقتصادية: .7

 
؛مة   تحدي أال

أ
ثار وم لفات ا

ا
ا تواج  ا

أ
لل بإمكاا الدول الغربية ودول العالم الثال  ا

ا ل نسمي كورونا علي القتصاد ؟ يبلب إدجا
أ
؛مة الفيروسيةي وا

أ
ر مورااي إلي أرورق القيام للتصدي ل بع ال
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ا تس ب ركودا اقتصادياي مثل ما  صل عام 

أ
و كساد عام 2008ل ا با

أ
ي فوجب إنعاش القتصاديات  1929ي ا

 للن وض من جديد.
لو كامن في  علي  إا اإلنسانية اليوم تعي  مستق ال مو ولي ل تعي ماألتحدي ألمتمثل في عدم أليقين:  .8

 بم تل   
أ
ا نكوا علي تن ا

أ
ا إدجار موراا يؤكد علي أرورق ا

أ
؛مة وانت ار الفيرو ي إل ا

أ
ثر م لفات ال

أ
ا

 التوالاتي وما ي  ئ  لنا المستق ل. 
لعدقي القتصاديةي الجتماعيةي    خطر ألترأجع ألكبير: .9

أ
ثارلا علي كافة ال

ا
فال  رية اليوم تواج  الوائحة وا

ةي الثقافيةي السياسيةي ف عد التعور البي  قق  العالم من ا؛دلار اقتصادي وثقافي و رية الفكر...ي  اإلنساني
ا اإلنسانية ستحقي الكيتفاش الباتي وتسالم في تواو؛ لبع 

أ
ما ا

أ
لل تراجع كل شيش في  ل ليمنة الوائحة ؟ ا

لعدق ؟
أ
؛مةي وم لفات ا علي كافة الموا؛ين وال

أ
 ال

 ألنتائج: 
؛مة إا 

أ
ا دفعت ا إلي مواج ة كافة النتكاسات السياسيةي القتصاديةي   ال

ا
التي تمر ب ا اإلنسانية ال

الجتماعيةي الثقافيةي واإلنسانية في  د ذات اي ولبا ما يدفعنا جميعا إلي الوعي بمصيرنا الم تركي وتوديد 
؛مة الفكر والتفكيري وب با يتمكن كل فرد من ال 

أ
عور بإنسانيت  التي سل س من ي  الععاش المعرفي ي وتواو؛ ا

ساسا علي 
أ
؛مة ل يستند إلي التحليل الجتماعيي بقدر ما يرتكز ا

أ
والم اركة في ن ر الوعيي فال ح  عن  ل لال

 الوانب اإلتيقي.  
؛مة  

أ
؛مة اقتصاديةيوا

أ
؛مة سياسيةي وا

أ
؛مة الصحيةي ا

أ
؛مات باإلأافة إلي ال

أ
؛مة كورونا الكيثير من ال

أ
فلقد خلقس ا

سا  وأع إدجار موراا اجتماعية
أ
ي ولبا ما يوعلنا ن عر بالقلي والرتياب إ؛ار مستق لناي وعلي لبا ال
؛ق 

أ
 . موموعة من التحديات التي ستمكننا من الن وض من لبع النتكاسةي ولبا الما

؛مة فيرو  كورونا لم تقد ال الك لل  رية وال وف فق ي وإنما كانس ل ا جوانب من الست راق 
أ
ا ا

أ
  .كما نود ا

سريةي وتراجع التلوث ال يئي وجيرلا. 
أ
عاد اإلنساا العت ار للعالقات ال

أ
 والنفتاري وبفضل ا ا

؛مة كورونا من وأع النظر  ول موموعة من ال فوات والأعرابات التي  لس بالوعي اإلنسانيي 
أ
لقد تمكنس ا

ا يكوا علي استعداد تام لدخول مر لة جديدقي ولي 
أ
دخول نظام عالمي جديدي وبالتالي يوب علي اإلنساا ا

لعدق.
أ
 يعيد بناش إيديولوجيا اإلنساا علي كافة ال

؛مة الفردانية وتعالي اإلنساا الفردي لكن بحلول الوائحة ان زمس القيم  
أ
لقد كانس الحضارق الغربية واقعة في ا

 الفردانيةي و لس محل ا قيم النظام والتماسل الجتماعي والقتصادي واإلنساني. 
 : در وألمرأجعقائمة ألمصا

وال: قائمة ألمصادر 
 
 أ
 : باللغة ألعربية1
 مدي ي2009)ي مورااي إدجار.1

أ
ين يسير العالم؟ي ترجمة: العلميي ا

أ
ي الدار العربية للعلوم  1(ي إلي ا

 ناشروا.
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 (ي لل نسير إلي ال اوية؟ي ترجمة: ع د الر يم  زلي إفريقيا ال رق. 2012مورااي إدجاري).2
 ي دار الحوار للن ر والتو؛يع. 1(ي عن  العالمي ترجمة توما عزيزي ي 2005ريجاا)مورااي إدجاري بودريا.3
جنبية 2

 
 : باللغة أال

.1 Morin Edgar,  Abouessalam Sabah, (2020), Changeons De Voie : les leçons du 
coronavirus, Denoël . 

 ثانيا: قائمة ألمرأجع 
 : ألكـتب 1
خالقية العن  عند جاا بودريار: عن  التكنولوجياي عن  اإلعالمي  (ي ل 2018إدريسي سو؛اا ع د هللاي ).1

أ
ا

 ي   من ورات أفاف. 1الواقع الفتراأيي ي 
ي كيتب كوق  1(يفلسفة الوائحة: كورونا من منظور فالسفة العصري ي2021موموعة من ال ا ثيني ).2

 الرقمية. 
 : ألمجالت 2
 . issue 39/9فيرو  كوروناي مولة عمرااي العدد (ي فلنغير الس يل: درو  في  2021عنياتي ع د الكريمي).1
ي المركز اإلسالمي  20(ي  ادث كورونا وما بعدعي مولة الستغرابي العدد2020محفوضي عقيل سعيد ).2

 . 5594 - 2518للدراسات اإلستراتيويةي 
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 ألمجتمع وألصحة في ظل جائحة كرونا في ألجزأئر

 ألجزأئر  -1نةد.قرنان كميليلة، جامعة بات 
 ألجزأئر-2د.طاهري حياة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 
 مقدمة : 

وبئةي التي شكلس تحديا لقدرات  بل فتكس ال  رية  
أ
مراض وال

أ
فقد عرف العالم علي مر العصور العديد من ال

دى إلي اختفاش ب
أ
ا التعور البي عرفت  الدول المتحضرق والمصنعة ا

أ
ا تقضي علي ا إل ا

أ
وبئة وكادت ا

أ
عض ال

مراض المزمنة  
أ
دى إلي   ور ال

أ
دني المستوياتي ولكن علي الرجم من لبا التعور ا

أ
وتراجع نسب الوفيات إلي ا
كيثر من 

أ
مراض المزمنة   36التي تؤدي بحياق ا

أ
مليوا نسمةي الوزائر ك اقي الموتمعات النامية سولس ارتفاعا بال

 (ons) 2008 سب تعداد  %63قدرت نس ة الوفيات ب ا 
خيرتيني ي  

أ
س اب الوفاق في السنتين ال

أ
لم ا

أ
؛مة   2019ش دت ن اية سنة ومع لبا ي قي فيرو  كورونا من ا

أ
ا

و بما يعرف كوفيد 
أ
ي ي  شكلس لبع الوائحة خعرا ك يرا 19لحية عالمية يوالمتمثلة في جائحة كورونا ا

خير بين الدول المتقدمة والنامي
أ
و ذات النظم الصحية القوية  ي دد ال  رية جمعاشي ي  لم يفرق لبا ال

أ
ةي ا

؛مة من خعر علي  ياق اإلنساا ي ي   
أ
 د ما شكلت  لبع ال

أ
فالكل عاني من لبع الوائحةيول ي في علي ا

؛يد من 
أ
رجاش العالمي  3 صد لبا الوباش ا

أ
وانت ر فيرو  كورونا منب   ورع في  ماليين ش ص في م تل  ا

 2019مدينة وولاا الصينية ن اية العام 
أ
يتعافي  ش صا 139710707دولةيمتس  ا بإلابة  200كيثر من ي في ا

 مريضا  ول العالم للعال  17910479ش صا يفيما ي ضع  118763479من م 
(http://apps.who.int/gb/bd, 2021) . 

ن ا علي جرار باقي دول العالم واج س فيرو   
أ
خيرق إل ا

أ
ونة ال

ا
رجم التعور الصحي البي ش دت  الوزائر في ال

سرع يو كغيرلا من الدول تعي  لبع الوائحة ات بت عدت تدابير للوقاية من لبع  كورونا
أ
البي اجتار العالم با

الوائحة  ي  قامس بتع يي ال رتوكول الصحي المتمثل في جلي الحدوديوفرض الحور المنزلييوفيما ي ص 
مريض متواجد 23س لل فاشي  الة جديدق تماثل 375 الة جديدقي 375مؤشرات الترلد لوباش كورونا في الوزائر

 (http://apps.who.int/gb/bd, 2021) .28/06/2021وفياتي وذلل يوم 06بالعناية المركزقي و
المن   يعني موموعة من القواعد العاميية التييي يييتم وأييع ا بقصييد الولييول إلييي الحقيقيية فييي العلييم دإنيي  العريقيية التييي 

. لبا اعتمدنا في دراستنا علي كييل ميين (29ي لفحة 2002ماري )ع يتم وأع ا بقصد الولول إلي الحقيقة في العلمد
كيثييير شييييوعا واسيييت داما فيييي الدراسيييات الكمييييةي و ايضيييا المييين   

أ
ل المييين   الوليييفي: اليييبي يعت ييير مييين بيييين المنيييال  ا

 اإل صائي: قمنا بالستعانة بموموعة من اإل صائيات المتعلقة بفيرو  كورونا في الوزائر ومحاولة ت وي  ييا ووأييع ا
 في شكل جداول والقيام بتفسيرلا وتحليل ا ثم الولول إلي نتائ  معينة.

 :  تعريف ألكلمات ألمفتاحية.1
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رجيياش العييالم تعريف ألجائحة:

أ
و قييد تتسييع لتضييم كافيية ا

أ
 لييي وبيياش ينت يير بييين ال  يير فييي مسييا ة ك يييرق مثييل قييارق مييثال ا

(Ar.m.wikipedia.org  2022ي) 
ن ييا تسيي ب م يياكل فييي الو ييا؛ التنفسيييي لو مصعلي ي تعريف فيروس كورونا:

أ
 ييير إلييي عائليية الفيروسييات المعييروف ا

والتيييي تنتقيييل مييين الحييييواا إليييي اإلنسيييااي وبالتيييالي ل ي يييير المصيييعلي إليييي الميييرض المنت ييير  الييييا بيييل إليييي عائلييية 
 الفيروسات التي ينتمي إلي ا.

ت ييكل شيي كة العالقييات بييين النييا ي لييو موموعيية ميين النييا  التييي ت ييكل النظييام نصيي  المغلييي والتييي ألمجتمــع : 
المعنيييي العيييادي للموتميييع ي يييير إليييي موموعييية مييين النيييا  تعيييي  سيييوية فيييي شيييكل مييينّظم وأيييمن جماعييية منظمييية. 

سا  ترتكز علي  دراسة علوم الجتماعيات
أ
 (2022ي https://ar.wikipedia.org) والموتمعات ا

ولييية عييام وفقا لتعرييي  منظميية الصييحة العالمييية فييي إعييالا لم يياد ألصحة :
أ
. لييي  اليية ميين 1978ئ الرعاييية الصييحية ال

و العوز.
أ
و انعدام للمرض ا

أ
 اكيتمال السالمة ال دنية والعقلية والجتماعية وليس مورد جياب ا

 عوأمل ومحددأت أالنتقال ألوبائي:.2
وبئة: أنخفاض ألوفيات

 
سييرق ولييي إلييي  بفعل ترأجع أال

أ
 ييد إا ان فاض الوفيات يس ي ان فاض ال صوبة فييي ال

وروبييييا بييييين وجييييود بعييييض 
أ
ي تقلييييص فييييي الييييولدات. وإذا كيييياا التيييياري  الييييديموجرافي ل لييييداا ا

أ
مييييا أييييرورق تعقييييب ا

لمانييياي فييإا المعاينيية المدقعيية لحييالت لييبع ال لييداا 
أ
ي مثييل فرنسييايبلويكاي ا

أ
السييتثناشات بالنسيي ة ل ييبا  الم ييدا

ن ييا اسييتثناشات مزيفيية م نييية علييي معرفيية ناقصيية بالتيياري  الييديم
أ
 تراجييع بييين ا

أ
وجرافي ل ييبع ال لييداا. ففييي فرنسييا بييدا

ما فييي بلويكييا فيييمكن 
أ
الوفيييات خييالل القييرا السييابع ع يير بفعييل تراجييع العيياعوا ون ييوش نظييام الدوليية الحديثيية.ا

ا ان فاض ال صييوبة ال ييرعية قييد 
أ
د ض تلل الفتراأات  ول ترتيب تعور الظوالر الديموجرافية والتي تقول ا

طفال.
أ
  س ي ان فاض وفيات ال

طفييال خييالل 
أ
كيثر تعقيدا بس ب الغياب الظالري بييل الرتفيياع لمعييدلت وفيياق ال

أ
لمانيا ي دو ا

أ
وإذا كاا الوأع في ا

 في التقدير بس ب تحسن  تسويل ومال ظة الظوالر الديموجرافييية 
أ
القرا التاسع ع ري فإا ذلل ما لو إل خعا

طفال 
أ
ل   400عامة والوفيات خالة. ي بلا معدل وفيات ال

أ
 م.1870سنة بال

س قية الوفيات نود ؛وال وانقضيياش العيياعوا والوييدري تراجييع الكييوليرا 
أ
 ا
أ
ساسية التي تؤكد م دا

أ
ومن العوامل ال

خرى في الغرب في منتص  القرا 
أ
وبئة ال

أ
ق 19وال

أ
خالقييية الك ييرى التييي لييا  س ن ييا

أ
يالتحولت السياسية وال

ماا الجتم
أ
من وال

أ
باري الدول الحديثة منب الن ضةي تحسين ال

أ
سيس ال ني التحتية )قنواتي طرقي ا

أ
اعيي تا

سدودي ثم السكة الحديدية(ي التو يز البي ي مل المييدار ي معالييد تكييوين فييي التمييريض وتكييوين النسيياشي 
لييم العوامييل 

أ
القييابالت..(ي سياسييات تنمييية التوييارق والزراعييةي تعييور التغبييية والنظافيية العمومييية. لعل ييا تكييوا ا

 لموت.التي ساعدت علي تراجع ا
مييل الحييياق خييالل عملييية النتقييال الييديموجرافي يرجعنييا إلييي  عامــل أنتقــال ألوفــاة:

أ
إا التفسييير التقليييدي لتعييور ا

خرى . و إذا كيياا كاللمييا قييد 
أ
موموعتين من العوامل نمو المستوى المعي ي من ج ة ي التقدم الع ي من ج ة ا

لع ييي ) العامييل الييداخلي ( و التفسييير القتصييادي سييالما فعييال فييي ان فيياض ال صييوبة فييإا التمييييز بييين التفسييير ا
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ثر 

أ
ثير و تييا

أ
لميت  فإرجاع ت اطؤ الوفيات إلي نمو الموارد المعي ية يفترض وجييود عالقيية تييا

أ
) العامل ال ارجي( ل  ا

ا تعيييييور السيييييكاا ل ييييييتم فيييييي جيييييياب التعيييييور 
أ
بيييييين المتغييييييرات القتصيييييادية والمتغييييييرات الديموجرافييييييةي ذليييييل ا

 
أ
خيرق عن عوامل ان فاض الوفاق توللنا في ن اية المعاف إلييي رفييض لييبا التفييرغ القتصادي. ي دو ا

أ
بحاث ال

أ
ا ال

ربعيية عناليير: تنييامي المييوارد الغبائييية وتحسييين التغبيييةد التعييور الع يييي مييع  Dichtomieالثنييائي 
أ
الييبي يظ يير ا

مراض وطرق التداويد النظافيية ال  صييية ي والن
أ
ظافيية العمومييية. وبييبلل تمييز ؛يادق التحصين والمناعة أد ال

خييير لعوامييل ان فيياض الوفيياق قييد خفييض ميين  ييدق التضيياد بييين العوامييل القتصييادية والعوامييل 
أ
يكييوا الترتيييب ال

لل إلي تحسين الوس  الع يعي.
أ
ا بعض التعور الع ي يعود في ال

أ
 الع ية باعت ار ا

 تطور ألوضعية ألوبائية في ألجزأئر:.3

مراض المتنقلة التي ميييزت الوأييع العييام للصييحة فييي تعرف الوزائر تحول وبائي ك يري  
أ
ي  انتقلنا من ليمنة ال

مراض المزمنةي ومرد ذلل إلي المحي  الجتماعي وتحول نم  المعي ة للسكاا 
أ
الوزائري إلي   ور وسيعرق ال

ين يمكن جض ال صر علي نتائو ا ال ع
أ
يرق علي بما في ا م اكل الصحة العقليةي واإلدماا والحوادث المرورية ا

كيثييير (O.M.S) الموتميييع
أ
ل ميييراض الت ييياب الك يييدي التوفييييدي اللي ييييمانيو؛ي الحصييي ة وميييرض السيييل ا

أ
يوتعت ييير ا

طفييال خالييةي إلييي جانييب ذلييل الفقيير 
أ
انت يياراي والتييي سييالمس وب ييكل ك ييير فييي ؛يييادق الوفيييات لييدى شييريحة ال

ط يياشي 
أ
ودت وسوش التغبيةي ونقص اإلمكانياتي خالة  اليينقص ال ائييل فييي عييدد ال

أ
طفييال الع ييية التييي ا

أ
وكيثييرق ال

ييين تييم اللوييوش إلييي التعيياوا ال ييارجيي ورجييم ذلييل ف فضييل 
أ
 ييياا بحييياق الكيثييير ميين المرأيييي ا

أ
فييي كيثييير ميين ال

مييراضي لييبا ل يعنييي القضيياش علي ييا  
أ
ال رنام  ال ال بالتلقيي تم إلي  د ك ير التحكم في عدد المصييابين ب ييبع ال

كيثر شيوعا في الوزائر والبي ي دد  ياق الع رات من ب كل كليي مثل مرض السل البي يع
أ
ل مراض ا

أ
ت ر من ال

خييرى قليية النظافيية التييي 
أ
طفالي نتيوة لسوش التغبية لعدد ك ير من العائالت وذلل بس ب الفقييري وميين ج يية ا

أ
ال

خييرى فييي انت ييار مييرض السييل.
أ
مييراض المعدييية 23تسالم لي ال

أ
مييراض المعدييية لييي تلييل ال

أ
ا ال

أ
ويمكننييا القييول بييا

خر إذا ما توفرت ال روي التالية:
ا
 التي تتمكن من النتقال من ش ص إلي ا

ول  امل للميكروب.-
أ
 ش ص مريض ا

 ش ص سليم عن  قابلية لإللابة بالمرض.-
 بيئة مناس ة لنتقال العدو.-

ا نقييوم
أ
مييراض المعدييية فمييا علينييا إل ا

أ
نواع ال

أ
بمييا  و تي نتمكن من وقاية ال  ص السليم من اإللابة بنوع من ا

 يلي:
 القضاش علي الميكروب المس ب للمرضي مثل الوراثيم.-
 القضاش علي العامل الناقل للمرض. مثل الببابي ال عوض.-
 منع الميكروب من النتقال من مصدر العدوى إلي ال  ص السليم.-



 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -اأ

 

90 

 

 

 
سيياليب الوقاييية خاليية التلقيييي -

أ
مييراض تقوييية مناعيية ال يي ص السييليم أييد العوامييل الممرأيية وذلييل بإت يياع ا

أ
أييد ال

 المعدية والسارية نود من ا:
 برنام  التلقيحات الواسعة: والتي قامس ب ا المصالي الصحية في الوزائر  ي  نود:-

 م التلقيي أد داش السل وأد داش الوبري.1968في سنة 
ل ي إج اري ومواني أد السل والدفتيريا الكزا؛ والسعال الديكي.1969في سنة

أ
 م التلقيي ا

 م ت ني ال رنام  الواسع للتلقيحات.1984في سنة 
مراض -

أ
 ال رنام  الواسع للتلقيي أد ال

.
 
مرأض ألمعدية:من بين أالمرأض ألمعدية مايليأ

 
 : (ONS, 2020) أال

 الةي لتتناقص عدد موموع   487م قدر  والي 1998التراخوما : في موموع عدد المصابين بالتراخوما في سنة 
م  2013قدر  الة خالل ع رق سنواتي ولكن في سنة 133 الةي بفارق  374م إلي  2008الحالت في سنة 

ي بفارق ما بين الفترق الممتدق  7672ترتفع موموع الحالت المصابة 
أ
 الة   7298م قدر ي 2013-2008 الةد ا

 -مصابة بالتراخوما خالل خمس سنوات فق ي لبا الرتفاع ك ير مس كل من وليات التالية : ) بسكرق 
ن ا مسس وليات الونوب وولية تيارت وولية بر   -الوادي  -تندوف  -ورقلة  - تمنراسس

أ
اليزي (ي نلحة ا

 بوعريري  و لكن عدد الحالة قليل جدا مقارنة بوليات الونوب . 

ا التراخوما ما؛لس منت رق في وليات الونوب ب كل ك ير. 
أ
 مما س ي نستنت  ا

 الةيلتتناقص عدد  678م قدر  والي1998المائي في سنة كيس مائي: في موموع عدد المصابين بالكيس 
ي بفارق  468م إلي  2008الحالت في سنة 

أ
 الة خالل ع رق سنوات  ليتوالل نقص  دد  210 الةد ا

ي بفارق مابين الفترق الممتدق 388م إلي 2013الحالت في سنة 
أ
م قدر بي ثمانوا  الة  2013-2008 الةد ا

خمس سنوات فق ي إل بعض الوليات مس ا ارتفاع طفي  جد في عدد الحالت  مصابة بالكيس المائي خالل 
لرا  ي ...ال (.  -قالمة  -تيارت  -بليدق  -المصرر ب ا في الوليات نبكر من ا : ) بواية 

أ
 سوق ا

 الة ليتناقص عدد الحالت في سنة   3132م قدر بي 1998الحص ة: في موموع عدد المصابين بالحص ة في سنة 
ي بفارق مابين الفترق الممتدق  1521م بي  2008

أ
 الة خالل ع رق سنواتي ليتزايد  1611م بي2008-1998 الةد ا

ي بفارق مابين الفترق الممتدق  3544م إلي 2013عدد الحالت في سنة 
أ
 2023م ؛يادق قدر بي 2013-2008 الةد ا

رتفاع ب كل واأي في عدد  الة مصابة بالحص ة خالل خمس سنوات فق ي إل بعض الوليات مس ا ا
درار 

أ
مستغانم  -عنابة  -سيدي بلع ا   -سكيكدق  -تيارت  -تلمساا  -ب ار  -الحالت المصرر ب ا نبكر من ا : ) ا

 تندوف ...ال (.   -ال يض  -ولراا  -مسيلة  -
 مما س ي نستنت  ما؛لس الحص ة تنت ر في بعض وليات الوزائر. 

 الة  ليتزايد  2779م قدر  والي 1998لمصابين بالحمي المالعية في سنة الحمي المالعية: في موموع عدد ا
ي بفارق مابين الفترق الممتدق  5056م إلي  2008عدد الحالت في سنة 

أ
 الة   2277م 2008-1998 الةد ا

 الة د اي بفارق ما بين الفترق الممتدق   3936م إلي 2013خالل ع رق سنواتي ليتناقص عدد الحالت في سنة 
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 الة مصابة بالحمي المالعية خالل خمس سنوات فق  ي إل بعض الوليات مس ا   1120م قدر بي 2008-2013

سيدي  -سعي   -تيزي و؛و  -تيارت  -ارتفاع ب كل واأي في عدد الحالت المصرر ب ا نبكر من ا : ) ب ار
 الوادي...إل (.  -العارف  -ال يض  –بلع ا  

مراض المزمنة :  ب.
أ
 ال

 م 2013م و 2008: تو؛يع الوفيات  سب المرض لسنتي  -1-جدول 

**2013 2008*   

6147 3909 Tumeurs   ورام
أ
 ال

790 520 Maladies des organes hématopoïétiques  المراض بالعضاش المسؤولة عن
 انتا  الدم 

3312 2620 Maladies Endocriniennes  مراض الغدد الصماش
أ
 ا

909 732 Maladies du système nerveux   مراض الو ا؛ العص ي
أ
 ا

13621 10395 Maladies de l'appareil circulatoire   مراض الو ا؛ الدموي
أ
 ا

3957 2658 Maladies de l'appareil respiratoire   مراض الو ا؛ التنفسي
أ
 ا

2049 1519 Maladies de l'appareil digestif  مراض الو ا؛ ال ضمي
أ
 ا

122 95 Maladies de la peau  مراض الولدية
أ
 ا

41 55 Maladies du système ostéo articulaire   مراض العظام والمفالل
أ
 ا

1759 1367 Maladies de l'appareil génito urinaire  مراض الو ا؛ ال ولي التناسلي
أ
 ا

Source : 
*INPS : Causes medicales de deces année 2009 « SERVICE D’ANALYSE DES CAUSES 
MEDICALES DE DECES » , Unité de déclaration des causes de décès, institut national de 
santé publique, Algérie 2010 Dr Belamri ,  MINISTERE DE LA SANTE, DE LA 
POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE. INSTITUT NATIONAL DE 
SANTE PUBLIQUE , p 6.   
**INPS : Causes medicales de deces – algerie année 2013 ,  MINISTERE DE LA SANTE, 
DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE. INSTITUT 
NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE , mai 2015 , p 6.  

مراض الو ا؛ الدموي تحتل الصدارق في عدد 2008في سنة  -1-من خالل الودول رقم 
أ
الوفياتي ثم م كانس ا

مراض الو ا؛ ال ضمي 
أ
مراض جدد الصماشي يلي ا ا

أ
مراض الو ا؛ التنفسيي ثم ا

أ
ورامي ثم ا

أ
 يلي ا ال

ما سنة  
أ
مراض مقارنة بسنة  2013ا

أ
جلب ال

أ
 م.  2008م تزايد عدد الحالت في ا
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مراض المعدية

أ
مراض المتعلقة ا

أ
ا الم كلة الصحية تتمثل في اختفاش ال

أ
لتحل في   من نتائ  السابقة نستنت  ا

مراض جير معدية دمزمنةدي لبا نتيوة ان فاض مستوى الوعي الصحيي باإلأافة إلي الممارسات  
أ
مكان ا ال

كل السريع...ال . 
أ
 الغبائية جير لحية كالتغبية جير منتظمة وقلة النظافة وانت ار ال

بتوفير الدولة الوزائرية  م2013م إلي جاية 2008اجلب الوفيات في تزايد رجم مرور خمس سنوات منب سنة       
و عدم 

أ
ما إلي نقص الت  يص من طرف الم  ص ا

أ
المرافي الصحية وال ياكل ال  رية المت صصةي لبا يرجع ا

و 
أ
توفر الوسائل الال؛مة عال  المرض ...ال ي كل ا عوامل متداخلة فيما بين ا سوشا كاا التقصير من المريض ا

 الع يب. 
4. 

 
 وضاع في ألجزأئر:أنعكاسات جائحة كورونا على أال

مع انت ار جائحة كورنا عرفس المنظومة الصحية الوزائرية تحديا ك يرا ي ي  تم اإلعالا عن  الة العوارئ  
لدرت الحكومة الوزائرية المرسوم 

أ
من خالل ات اذ تدابير الوقائية الال؛مة التي تحول دوا انت ارلاي ي  ا

 ار فيرو  كورونا ومكافحت ي ويتضمن لبا المرسوم موموعة  المتعلي بتدابير الوقاية من انت 69-20التنفيبي 
من  التدابير ت دف لتحقيي الت اعد  الجتماعي الموج ة للوقاية من انت ار فيرو  كورونا والحد بصفة 
ماكن العمل  بحي  تم إ الة 

أ
استثنائية من ال تكاك الوسدي بين المواطنين في الفضاشات العمومية في ا

 
أ
بنائ ن الصغاري كما تم تعليي  المو فين ذو ال

أ
مراض المزمنة والنساش الحوامل والنساش المتكيفالت بتربية ا

ش ال علي المستوى ال ري  والووي 
أ
ن اطات نقل ال

جالستمراريةالن اطاتالحيوية
أ
دنىلل دمةالعموميةمنا

أ
. اا نقص (p. 184 ,2020 ,ك ينة ) معضمانتوفيرالحدال

 الموتمع الوزائري ب عورق الفيرو  ومواللت م  يات م ب كل عادي الوعي واست تار فئة ك يرق من شرائي
سرع في انت ار الوباش.ونظرا لتزايد عدد اإللابات وج س جائحة كورونا أربة (pp. 37-26 ,2020 ,سمار)

ل ي فيرو  كورونا خعرا ي دد العالم .الوزائر كغيرلا من دول 
أ
أرار لائلة إلي م تل  القعاعات وا

أ
موجعة وا

لعدق نبكر من بين ا ما العالم
أ
ثيرات علي عدت ا

أ
دى تف ي الوائحة إلي إ داث جملة من التا

أ
 يلي:  ا

ثير فيروس كورونا على قطاع أالقتصاد ألجزأئري:  -4-1 
 
 في التعافي بعد ركود  تا

أ
ا بدا

أ
لم يل   اقتصاد الوزائر ا

عن  من   بس ب الحراك ال ع ي البي لز ال وارع وجير السلعة  تي 2019طويل امتد لفترق 
أ
تعرض لن يار ا

دولرا في   25ذي ق ل بس ب تف ي فيرو  كورونا في العالم ول وي سعر برميل النف  البي ولل إلي ما دوا 
من   2020دولر لل رميل في 30.سيقلل سعر النف  عند 2020مار ي والبي قلب الموا؛ين في الوزائر  18

والست الك  %-9.7ي الرجم من خفض الستثمار العاموعل % 21.2إجمالي اإليرادات المالية للوزائر بنس ة 
من   %19.3فإا عوز الموا؛نة سيرتفع إلي  2020 سب ما نص علي  قانوا المالية التكميلي لسنة  %-1.9العام

ا يتراجع النات  المحلي اإلجمالي  سب توقعات لندوق النقدي  
أ
إجمالي النات  المحليي  ي  من المرجي ا

مستعينا من  الة التعافي القتصادي   %6.23ب 2021عاود النمو من جديد في سنة لي% -5.2الدولي بنحو 
سعار النف   

أ
 وكبا التحسن في ا
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خرى ليصل إلي 

أ
ي 2020من النات  المحلي اإلجمالي في سنة  %19.79وي  د عوز الميزانية ارتفاعا من سنة ل

ا كاا 
أ
ا يصل لبا العوز ف 2019في سنة  %9.32بعد ا

أ
في  ين  %15.03إلي  2021ي سنة ي ومن المتوقع ا
ا كانس  %60.97بلغس نس ة الدين العام إلي النات  المحلي اإلجمالي 

أ
. ومن 2019في سنة   %46.26بعد ا

ا يصل لبا العوز إلي 
أ
؛مة فمن   2021في سنة  %65.83المتوقع ا

أ
ولم يكن قعاع ال غل بعيدا عن لبع ال

ا يصل معدل ال عالة خالل سنة 
أ
ا تدابير ا تواش جائحة كورونا مثل تقييد   15.1لي نحو إ  2020المتوقع ا

أ
كما ا

الحركة والتومعاتيإلي جانب المستوى المرتفع لعدم اليقين القتصاديي ستث   لالست الك ال ال  
ساسية والستثمارات ال الة في  ين 

أ
والستثمار وسين فض العلب علي ال دمات والسلع الست الكية جير ال

وروبا 2020عام  4رض وسيرتفع التض م إلي قد تتععل سلسة الع
أ
ا انقعاع اإلمدادات من الصين وا

أ
. كما ا

كيثر من 
أ
خير و؛يادق  80نتيوة تف ي فيرو  كوروناي والتي تمثل ا

أ
من الواردات الوزائرية قد يتس ب في تا

سعار الواردات
أ
. يعتمد القتصاد الوزائري في نسيو  الصناعي  ( 133-134ي الصفحات 2020)؛لرقي  ا

وليةيإأافة إلي  
أ
لم موردي  بالماد ال

أ
والست الكي بدرجة رئيسية علي ال ار ي وتعت ر دولة الصين من ل ن ا

ل سة وبعض 
أ
بعض المعدات الع ية والصيدلنيةي ؛يادق علي مواد واسعة الست الك كالمواد المدرسية وال

القعاعات التحويلية  ي  توفر قعع جيار  اللوا؛م المنزليةي كما تعت ر المصانع الصينية المورد الرئيسي ل عض 
لي. وفي  ل شلل  

ا
الصناعات الك ربائية والك رومنزلية والميكانيكيةي علي جرار ال وات  ولوا؛م اإلعالم ال

المصانع الصينية فإا الععب في مسار بعض القعاعات في الوزائر سيكوا ك يراي وقد ت تل  التقديرات  
ثير الوطني المح 

أ
 . (95ي لفحة 2020)علي و توانيةي  تمل ب كل ك ير مع خسارق في اإلنتا القتصادية للتا

و   
أ
لمواج ة لبا الوأع فإا الحكومة الوزائرية ستكوا بين خيارين إما اللووش إلي التمويل جير التقليدي ا

ثار انتقادات واسعةي وإما العت
أ
خيرق ات اذع وا

أ
ماد مايعرف يع ع النقوديولو إجراش س ي للحكومة ماق ل ال

 مرا ترفض الحكومة تواو؛ع
أ
)عمري و م يديي  علي تمويالت خارجية ع ر الستدانة التي تظل من جان  ا خعا ا

 . ( 315ي لفحة 2020
ثير فيــروس كورونــا علــى  قطــاع ألتعلــيم فــي ألجزأئــر:   -4-2

 
نحيياش تــا

أ
ثيير فيييرو  كورونييا علييي التعليييم فييي جميييع ا

أ
ا

دى إلي جلي كامل للمدار  والو
أ
دى الدول لست دام برام  التعليم عيين بعييد العالم مما ا

أ
امعات والكليات مما ا

والوزائيير ميين بييين لييبع الييدول فقييد ات عييس من وييية التعليييم عيين بعييد لمواج يية فيييرو  كورونييا ومحاوليية القضيياش 
علي .ولمسييايرق التحييولت الوديييدق لكورونييا فييي الوزائيير وللحييد ميين اإللييابات والتقليييل ميين انت ييارلا كيياا ال يييار 

 يييييد علييييي مسييييتوى و؛ارق التربييييية الوطنييييية وو؛ارق التعليييييم العييييالي وال حيييي  العلمييييي لييييو اللوييييوش إلييييي التعليييييم الو
اللكيترونييي الييبي اعتمدتيي  الدوليية الوزائرييية اأييعراريا فييي ر ييية اسييت اقية واعييدقي وتعليييي الدراسيية تماشييي مييع مييا 

قرت  الكيثير من دول العالم.
أ
 ا
لييييييدرت  و؛ارق التربيييييي  

أ
ول بييييييياا ا

أ
ة والتعليييييييم ب صييييييول التيييييدابير الوقائييييييية لمنييييييع انت يييييار الفيييييييرو  يييييييوم كييييياا ا

تي ال ييياا الثيياني ال ييال بييو؛ارق التربييية والتعليييم بتيياري   21/03/2020
أ
جريليييا

أ
مييني ععليية اسييتثنائية مدفوعيية ال

طييوار الثالثيية ويضييمن جمليية ميين التييدابير لمواب يية انقعيياع التعليييم عيين  2/04/2020
أ
ليعلييي دوام التعليييم فييي ال



 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا  

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين -اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -اأ

 

94 

 

 

 
طييوارع (93ي لفحة 2020)دراري  التالميب

أ
لدر قانوا تحويل نظييام التعليييم بكييل ا

أ
. وفي ن اية الععلة الربيعية ا

ا نسيي ة 
أ
نييباك بييا

ا
إلي التعليم عن بعييد ميين خييالل بيي  درو  علييي التلفزيييوا الرسييميي  ييي  لييرر و؛ييير التربييية ا

ول فقيي  علييي 10متابعيية الييدرو  تويياو؛ت 
أ
سيي وع ال

أ
منصيية اليوتيوب.وتسيي ير قنييوات ماليييين م ييالدق خييالل ال

 التلفزيوا العمومي الرسمي واإلذاعات لفئة التالميب جير القادرين علي التصال بالنترنس .
؛ميية ب ييروع ا فييي تقييديم الييدرو  عيين بعييد ميين خييالل 

أ
عملييس و؛ارق التعليييم العييالي وال حيي  العلمييي علييي تويياو؛ ال
طرييييي التسيييويل وتحمييييل جمييييع المحاأيييرات قصيييد إطيييالق منصييية وطنيييية يمكييين الوليييو  إلي يييا وتحميل يييا عييين 

إليييييييييي السيييييييينة الوامعيييييييييية  2020_2019التحضييييييييير لالمتحانييييييييات السداسيييييييييي الثيييييييياني مييييييييين السيييييييينة الوامعييييييييية 
راش  ييول فعاليتيي  ك ييديل  2021_2020

ا
.لقييد شييكل التعليييم عيين بعييد بصييورق مفاجئيية م يي دا جديييدا ت اينييس ال

بعد  دود ولو ما جسد في إلغاش الثالثي الثاليي  وكييبا للتعليم الكالسيكي واعت ر عند الكيثير بتوربة فا
أ
شلة إلي ا

ثنيياش بيي  الييدرو  
أ
جيل المتحانات الرسمية كال كالوربا ويمكن إرجاع لبا الف ل إلي انقعاع التيار الك ربييائي ا

أ
تا

ثنيياش 
أ
جلب منيياطي الييوطني عييدم ت يئيية نفسييية التالميييب لتلقييي درو  ا

أ
علي ال اشاتي أع  تدفي النترنس في ا

لععلة ال  ريةيأع  إستعاب التالميب للدرو  التييي ت يي  علييي التلفزيييوا العمييومي خاليية مر لتييي البتييدائي ا
ج رت الو؛ارق الكيتفاش بفصلين دراسيين ولم تحقي الغاية المرجوق تعت ر 

أ
والمتوس . كل لبع الظروف القاسية ا

ا مييا لبع التوربة الوديدق في بالدنا فرلة إلعادق النظر في لبا النوع م
أ
ن التعليييم مييا بعييد الوائحيية علييي اعت ييار ا

  صل خالل لبع التوربة يستحي كل الثناش رجم النقائص المسولة .
ثير فيــروس كورونــا علــى قطــاع ألصــحة: -3_4

 
شييكلس ميزانييية الصييحة السييتثناش كمييا كيياا منتظييرا فييي ميزانييية تــا

رات دينيياري وذلييل بييالنظر للتحييديات مليييا 410إلييي  %5ي بعييدما ارتفييع القتعيياع السيينوي الم صييص ل ييا ب2020
دوييية 

أ
التي تنتظر لبا القعاعي خالة في  ل تف ي وباش كوروناي وذلل لتغعية ارتفيياع اإلنفيياق الحكييومي علييي ال

ط يياش 
أ
جييور العمييال بعييد إقييرار الحكوميية تحفيييزات ومنحييا مالييية لال

أ
والعتاد الصيدلني. لبا إأافة إلييي ارتفيياع كيتليية ا

ك يير ميزانييية فييي  وش   الع يين والصيادلة
أ
العاملين في المست فيات الحكوميةي ما جعل ميزانية الصحة ثال  ا

ي بعيييد اليييدفاع والداخلييييةي إذا ميييا تيييم ا تسييياب ميزانيييية دعيييم خيييدمات الصيييحة والقتعاعيييات 2021الوزائييير سييينة 
الدكيتور دجمييال الستثنائية ل راش اللقا ات والمواد الصيدلنية وش   الصيدلنية لمواج ة وباش كورونا.و سب 

فييوراردي مييدير الوقاييية فييي و؛ارق الصييحة الوزائرييية والنيياطي الرسييمي للونيية رلييد ومتابعيية فيييرو  كورونيياي فيييإا 
و سياسيييييةي بييييل تعاملييييس مع ييييا 

أ
ي  سييييابات مالييييية ا

أ
خرجييييس ميزانييييية و؛ارق الصييييحة ميييين ا

أ
الحكوميييية الوزائرييييية ا

رقييام يقييول  بموأييوعية ومسييؤوليةي الوزائيير علييي جييرار بيياقي دول العييالم تعييي 
أ
وأييعا لييحيا اسييتثنائيا.وبلغة ال

كيثر من 
أ
ا قعاع الصحة خصصس ل  ا

أ
مليارات دولر كميزانية خار  ميزانية و؛ارق الصحة التي تنقسييم  3دفورادر ا

كمل مي و 330إلييي 
أ
مليييار دينييار لصيييدلية المست ييفيات المركزييية التييي  53مليييار دينييار كرواتييب لعمييال القعيياع بييا

ل سة ولول إلييي أمادات.وتضيياف إلييي ذلييل تموا مست فيات الوزا
أ
دوية والمواد ش   ليدلنية من ا

أ
ئر بكل ال

خيرا تم ت صيص ميزانية مفتو ة قد تصل إلييي  5
أ
وبئة وا

أ
بحاث في ال

أ
 20مليارات دينار موج ة لمع د باستور لال
 .(2021.ي https://www.alaraby.co.uk) مليار دينار ل راش لقا ات فيرو  كورونا
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 ور فيرو  كورونا في الوزائر وكاا ذلل تحديدا بولية ال ليدق وبعدما ا؛داد انت ارع بصفة متسارعة ع يير نظرا لظ

معظييييم وليييييات الييييوطني ات ييييبت الدوليييية الوزائرييييية موموعيييية ميييين اإلجييييراشات الوقائييييية ولييييبا للحييييد ميييين انت ييييار 
الوليات. ولبا مان ينيي  ميين خييالل الفيرو ي فقد ش دت الوزائر ارتفاع في عدد اإللابات والوفيات ع ر م تل  

 الودول التالي ما يلي: 
لى غاية   31/08/2020: تطور ألوضعية ألوبائية في ألجزأئر لفيروس كورونا من -2-ألجدول أإ

01/03 /2021 . 

 31/08/2020 الحالت 
* 

31/09/2020 
** 

31/10/2020 
*** 

31/12 /
2020 
**** 

01/03 /
2021 
***** 

 113092 83199 57842 51510 444494 عدد الحالت التراكمية 

 77655 53869 40201 36147 31244  الت ال فاش 

 2980 2431 1964 1736 1510 الوفيات التراكمية 

sourse:* bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 2 
nmr4. 
** bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 2 nmr5 
***bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 2 nmr6 
**** bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 
2nmr7 
*****bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 2 nmr8. 

 ييي    2020شيي دت الوزائيير تعييورا فييي عييدد  ييالت اإللييابة بفيييرو  كورونييا وذلييل إبتييداشا ميين مييار 
ولييي اإللييابات بييالفيرو ي  ييي  سييولس ليييوم 

أ
 اليية  31244 اليية إلييابة من ييا  444494 31/08/2020سييولس ا
 اليية  51510تعييورت اإللييابات بييالفيرو  فييي سيي تم ر ميين نفييس السيينة  ييي  سييولس  اليية وفيياقي  1510شييفاش و

 الة وفاق.  ي  نال ة ان فاض في تعييور الفيييرو  وذلييل ميين عييدد  ييالت  1736 الة شفاش و 36147إلابة و 
يثم ال ييفاش والوفيياق يعييود السيي ب إلسييتعاب المييواطنين بضييرورق إت يياع التييدابير الوقائييية الال؛ميية لمواج يية الوبيياش

تعييور عييدد  31/12/2020 اليية إلييابة فييي  83199عرف الوباش موجة ثانية عرفس ارتفاع شديد  ييي  تييم تسييويل 
  الة وفاق. 2980 الة شفاش و 77655ي من ا 2021 الة في مار   1133092اإللابات ليصل 

 تو؛عس اإللابات بفيرو  كورونا في الوزائر  سب المناطي وذلل كما يلي:
صابة وألوفاة بفيروس كورونا حسب ألمناطق في ألجزأئر.:توزي-3-ألجدول   10/2020/ 31ع معدالت أالإ

 عدد  الت اإللابة الموقع
 التراكمية

 100معدل الوقوع لكل 
 ال  نسمة

 معدل الوفيات
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 1.82 114.46 9994 الغرب

 4.05 151.18 23167 المركز

 3.63 137.71 17654 ال رق 

 2.85 124.51 7127 الونوب

 3.39 136.01 57942 وعالموم

Sourse : bulletin d’information au cœur de la pandémie de l’infection au virus sars cov 2 
nmr .8  
علي معدل وفيات )

أ
ا المنعقة المركزية سولس ا

أ
( مقارنة بال رق والمنعقة الونوبية والغربيةي %4.05نال ة ا

علييي  ييالت إلييابات فييي منيياطي علييي التييوال %  1.82% 2.85ي %3.63التييي سييولس 
أ
يي فييي  ييين تييم تسييويل ا

عليييي  7127و 9994 الييية إليييابةي ثيييم الغيييرب والونيييوب ب  17654يلتلي يييا منييياطي ال يييرق ب  23167المركيييز ب 
ليي  نسييمة منعقيية المركييز ب 

أ
ثييم منعقيية   137.71ثييم ال ييرق ب  151.18التواليي كمييا نال يية معييدل الوقييوع لكييل ا

خيرا منعق 124.51الونوب ب 
أ
 .  114.46ة الغرب ب وا

ثناء ألجائحة: .5
 
 تقييم ألوضعية ألصحية في ألجزأئر أ

شييّل  بييال يصييّن  العييدوى تف ييي لتفييادي ووقائييية ا ترا؛ييية إجييراشات ميين ذلييل تييال ومييا كورونييا فيييرو  انت ييار إّا 
لوطن يلبا استثنائياي ي  عرفس الوزائر ارتفاع ك ير في عدد اإللابات وانت ار ك ير في م تل  وليات ا  دثا

لييبع الوائحييةي ولييبا  ميين تف ييي للوقاييية السييرعةي وجيي  علييي  الييياا  إت اع ييا الييال؛م تييدابير الصييحة يوييب اا ت قييي
  مييوا؛اق مييع العوييز المسييول فييي المنظوميية الصييحية  ييي  كانييس تعيياني  ميين م يياكل ليكلييية عميقيية خاليية فيمييا

 كل من إلال   في المسارعة أرورق اتضي فقد المعزولةي المناطي في الصحية إلي ال دمات يتعلي بالولول
 الووانب.

مييراض مييا يييزال العييالم يعيياني بييين الحييين 
أ
بالرجم من التقدم الك ير البي ش دت  ال  رية في موييال الوقاييية ميين ال

خر من جائحات خعيرق ومن بين ا جائحة كورونا التي سييرعاا مييا تف ييس فييي العييالميوالوزائر علييي جييرار بيياقي 
ا
وال

ا الرتفيياع المسييتمر فييي عييدد  2020 دت انت ار فيرو  كورونا ش ر مييار  دول العالم ش
أ
 القلييي ب ييا

أ
ي ييي  بييدا

خييبت الحكوميية علييي عاتق ييا COVID19 اإللييابات بييي ي
أ
يوكييبا كيفييية الحفيياظ علييي  ماييية وسييالمة المييواطنين يوا

اليية فييي العتيياد مسؤولية  ماية المواطنين من لبع الوائحة .إل اا المنظومة الصحية عرفس بعييض النقييائص خ
ا ي 2020مييار  22 فييي الصييحة الع ي فحسب تصييريي دو؛ييير

أ
ا82 826يضييم الوزائيير فييي الصييحي القعيياع ا  سييريرا

مييراض قسييم 64 مسييتوى علييي بييالمرض للتكيفل م صصة 5002 من ا الوطنيي المستوى علي
أ
 247 و المعدييية لال

مييراض ال اطنييية قسييم
أ
لإلنعيياش  قسييم 24 و الم تلفيية الت صصييات ميين قسييم 100 و الييريي للعييب قسييم 79 و لال

ج ييزق ب مو ييزق ط ييية إسييعاف سيييارق 64 إلييي باإلأييافة سييرير 460 علييي تحتييوي التييي
أ
التيينفس اللييعناعي د. فييي  ا

سيياكنايوط يب عييام وا ييد لكييل  1521معييدل ط يييب م ييتص وا ييد لكييل  2013 ييين سييولس الوزائيير فييي سيينة 
ما1242

أ
م يييابر رئيسيييية فيييي  3  فيييالوزائر تمتلييل فيميييا ي يييص م ييابر الت ييي يص والك ييي  عيين الفييييرو  سيياكنايا
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مييا فيمييا ي ييص ال روتوكييول  11851العالمة وولراا و قسنعينة فمنب بداية الوائحة فقد تم الك يي  عيين 

أ
عينيية يا

ل  19العال  في بداية الوباش اعتمدت الوزائر علي بروتوكول أد  الكوفيد  
أ
ولو الكلوروكين ولو مضاد للمالريا يا

ت الوزائييييير فييييييي العتميييييياد عليييييي بروتوكييييييول جديييييييد والمتمثيييييل فييييييي لقييييييار 2021انييييي  مييييييع بدايييييية سيييييينة 
أ
-) بييييييدا

https://www.france24.com/ar//خ ييار
أ
ت الوزائيير 5دسيي وتنيل  (2021المغيياربي -ال

أ
د الروسييي ي ييي  بييدا

ول بييؤرق 19-فييي تلقيييي مواطني ييا أييد فيييرو  كوفيييد
أ
الفيييرو . وستتوالييل لييبع  ميين ولييية ال ليييدق التييي كانييس ا

ا الحمليية ب يي 
أ
كييد ا

أ
نحيياش اليي الد  سييب و؛ييير الصييحة ع ييد الر ميياا بيين بو؛يييد الييبي ا

أ
كل تييدريوي لت ييمل جميييع ا

ل  جرعة من لقار دس وتنيل  500استلمس الومعة  الوزائر
أ
خرى من 5ا

أ
د من روسيا في انتظار استالم جرعات ا

وروبية
أ
 .م ت رات ا

مييين م تلييي  المعتيييادات الع يييية  كميييا تلقيييس الوزائييير مسييياعدات ط يييية مييين الصيييين والمتمثلييية فيييي ثيييالث شيييحنات
؛مة الصحية ال عيرق ت قي لبع 

أ
ج زق ت  يص فيرو  كورونا .في  ل لبع ال

أ
)كمامة من نوع ثالث ط قات(يوا

؛ميية 
أ
ي ا

أ
اإلمكانيات جير كافية لمواج ة لبع الوائحة ويوب العمل علي تعوير المنظوميية ب ييكل جيييد لمواج يية ا

خرى.
أ
 وبائية ا

من النات  المحلي اإلجمالي للنفقات الصحية يلكن ت دو لنالل الخييتاللت  7.4 اولقد خصصس الوزائر تقري    
خييرى  ج يية ميين للمنيياطي الصييحية والتغعييية ج ييةي ميين المقدميية الصييحية ال ييدمات ي ييص نوعييية فيمييا واأييحة

أ
ا

 تتييوفر ل  فييي  ييين العلييياي ال ضيياب منيياطي فييي%  28.4 و ال ييمالي فييي المست ييفيات ميين  61 %نحييو ويوجييد
     11.7%علي نحو إل )الصحراش( الونوبية اطيالمن

 :خاتمة
مييراض مزمنيية ولييبا مييا ل ظنيياع فييي الوانييب التع يقييي ميين 

أ
مييراض معدييية وا

أ
مييراض ا

أ
شيي دت بالدنييا العديييد ميين ال

خيييرا تييم   ييور وبيياش كورونييا فييي العييالم عاميية 
أ
وبئيية الفتاكيية لكيين ا

أ
خالل النتقال الوبائيي  ي  تييم القضيياش علييي ال

 الة.والوزائر خ
ا الوزائيير عرفييس نقييص ك ييير فييي ال ياكييل الصييحية فقييد كانييس تعتمييد علييي م  يير -

أ
ميين خييالل الدراسيية اتضييي لنييا ا

وا ييد فقيي  للتحليييل والك يي  علييي الفيييرو ي لييبا قامييس و؛ارق الصييحة بتسيي ير كييل إمكانيات ييا ميين اجييل تقييديم 
د علييي بروتوكييول لييحي ميين مسييتوى عييالي ميين ال ييدمات فقييد قامييس بفييتي م ييابر للك يي  عيين الفيييرو ي واعتمييا

ش ال يوكبا أماا استمرارية ال دمات الصحية
أ
ولوية ذات اجل أماا سالمة ال

أ
من. ب كل ال

ا
 ا

ول  الييية مؤكيييدق لفييييرو  كورونيييا فيييي ال لييييدق بتييياري  -
أ
ا الوزائييير عرفيييس ا

أ
يثيييم  2020ميييار   1وميييا است لصيييناع ا

مار  علي التوالي(يلينت ر بعدلا في باقي   22-21-17يعنابة وولراا قسنعينة في )2020مار    16ال ويرق في  
 
أ
رجاش الوطن.ومنب   ور الوباش قامس الوزائر بالعديد من الفحولات التي تك   عن إلابة ال

أ
 يفييراد بييالفيرو ا

 (.Test AGو – PCR- TDM ي  اعتمدت في ذالل علي )
مييراض مراق يية ميين خييالل اسييتعراض الوأييع الصييحي للوزائيير يوييب تعزيييز-

أ
لمواج يية الوائحييةيفمن  اسييتعداداا  ال

نظمة تدعيم الضروري 
أ
 ويمكيين .دائييم ب ييكل كورونييا جائحيية علييي يتسييني السيييعرق تييدريويا كييي الصييحية الرعاييية ا
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 الحييالت فحييص علييي القييدرات بنيياش طريييي عيين القصيري علي المدى المحتملةي الوديدق العدوى موجات ا تواش

خرى  الووانب وتعزيز وتت ع ا وعزل اي
أ
 رض.الم لمراق ة ال

كيثيير تضييررا بالوبيياش و سييب مععيييات المع ييد الييوطني للصييحة العامييةي تمثلييس فييي الفييائت -
أ
ل فيما ي ييص الفييائت ا

 سنة  ويرجع لبا إلي كوا لبع الفائت لي الن يعة في الموتمع. 49_40سنة    39_30
ك يير ميين عييدد اإللييابات تتركييز عنييد اإلنيياث وذلييل-

أ
ل ا النس ة ا

أ
بعييدد يقييدر ب   من خالل تحليل المععيات ت ين ا

 .2021 الة سولس في ش ر فيفري  1200
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الرسالة للدراسات وال حوث   مولة .اإلجراشات الوقائية للتصدي لفيرو  كورونا في الوزائر .(2020) .  ,سمار
 .اإلنسانية 

لم التدابير المت بق :تداعيات فيرو  كورونا .(2020) .ر  ,توانية & ,.ا ,علي 
أ
ثار الجتماعية والقتصادية وا

ا
ال

 .مولة العلوم القتصادية و علوم التسيير   .للحد من الوائحة في الوزائر
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 .موفر للن ر :الوزائر .ة الرسائل الوامعية دليل ال ا   في المن وية و كيتاب .(2002) .ب ,عمار

سعار النف  وانعكاس ا علي بعض  .(2020) .ذ ,م يدي  & ,.   ,عمري 
أ
تداعيات فيرو  كورونا علي ا

 .المؤتمر الدولي المرسوم بوائحة كورونا بين  تمية الواقع والتعلعات  .اقتصاديات الدول النفعية

لل الة طوارئ الصحية  .(2020) .ر .ا ,ك ينة 
أ
دراسة مقارنة بين الوزائر )بين ابا ة الستثناش وتوريم ال

 .p. 184 .ي (والمغرب
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في الوطن العربي في ضل  في تحقيق التنمية االقتصادية دور البحث العلمي السسيولوجي
 جائحة كورونا 

 الجزائر -  العربي التبسي، جامعة نحال سناء 
 الجزائر - العربي التبسي جامعة  حسناوى رجاء ،

 

وال 
 
شكالية: -ا  االإ

دت هذه التغيرات الى ظهور عدة في ضل ما شهده العالم من تغيرات على المستويين العالمي وال محلي فقد اأ
زمات 

أ
ن هذه ال زمات مست بدورها عجلة التنمية في عدة قطاعات مختلفة، خاصة في الوطن العربي،حيث اأ اأ

زمات صحية تمثلت في جائحة كورونا، والتي كان لها دورا كبير في اغالق العديد من  جاءت على شكل اأ
 ية او القتصادية.المسارات سواء التعليمية او الجتماع

صبحت تبحث على  ن العديد من الجهات المسؤولة في مجتمعات الوطن العربي اأ زمة ال اأ
أ
وبالرغم من هذه ال

حلول تعالج بها السقوط المفاجئ الذي تعرضت له التنمية القتصادية بسبب جائحة كورونا فقد تسببت هذه 
خيرة في ظهور عدة ازمات اجتماعية واقتصادية من ب

أ
بترول ينها الفقر والبطالة باإلضافة الى انخفاض اسعار الال

نحاء الوطن العربي.
أ
سهم مما انعكس ذلك على النتا القومي والوطني ل

أ
 وانسحاب المستثمرين وانخفاض ال

عتبر البحث العلمي الحقل  بحاث علمية تمول عبر جهات مسؤولة لذا اأ كل ذلك تم الكشف عنه عن طريق اأ
دوار المعرفي الواسع ال ن له اأ

أ
دواته، وعليه فقد وجد با ساليبه واأ ا ذي يسعى الى الكشف والتقصي والبحث عبر اأ

مهمة في ايجاد حلول وظيفية في زيادة التنمية القتصادية عن طريق ما يقدمه من ابحاث ونتائج في ضل 
يمة، مست جائحة كورونا، وخاصة في بلدان الوطن العربي لما تعرضت له من خسائر اقتصادية وصحية وخ

 انتاجها على المستوى المحلي الوطني والقومي العالمي وعليه تم طرح التساؤل التالي:
هداف التنمية القتصادية في ضل جائحة كورونا في الوطن العربي؟ ما  هو دور البحث العلمي في تحقيق اأ

 ولقد انبثقت من خالله مجموعة من التساؤلت الفرعية تمثلت في:
 ات التي سببتها جائحة كورونا؟هي اإلنعكاس _ ما
 هي التحولت القتصادية التي تعرضت لها التنمية القتصادية في ضل جائحة كورونا؟ _ ما
دوار ووظائ ف البحث العلمي  ما هدافها في الوطن السسيولوجي هي اأ في تعزيز التنمية القتصادية وتحقيق اأ

 العربي؟
هداف الدراسة:  اأ

 _ هدفت هذه الدراسة الى:
 لتعرف على انعكاسات جائحة كورونا على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والتربوية_ ا

زمة.
أ
هم التحولت القتصادية التي تعرضت اليها التنمية في ضل هذه ال  _ التعرف على اأ

هم ادوار هدافها  السسيولوجي البحث العلمي وتدخالت _التعرف على اأ في تعزيز التنمية القتصادية وتحقيق اأ
 في ضل جائحة كورونا لوطن العربيفي ا

همية الدراسة:1.
 
 ا

يعد موضوع التنمية من المواضيع القديمة والعصرية التي يطمح لتحقيقها بلدان العالم الثالث، حيث يقدم 
هذا الموضوع فائضا علميا ومعرفيا يساعد في تنمية عجلة التنمية القتصادية للوطن العربي بشكل خاص في 
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ضافة الى كونه يساهم في التقدم والتطور عبر استخدامهلعدة ابحاث علمية اساسية ونتائجها كافة جوانبه، باإل
في عالج عدة ازمات خاصة جائحة كورونا وما ترتب عنها من انعكاسات مست عجلة النمو القتصادي بشكل 

ز 
أ
 مات.سلبي، لذا تطمح هذه الدراسة الى تكوين اضافات علمية تحاول بدورها عالج مثل هذه ال

طار المفاهيمي للدراسة:2.  االإ
 البحث العلمي:

فكار وتناول المعاني القريبة والبعي
أ
دة هو التقصي المنظم للحقائق العلمية والدراسة العميقة والغوص في ال

نواعها النظرية والتطبيقية منها وذلك فيما يخص
 والخاصة بجميع فروع المعرفة النسانية والعلوم بمختلف اأ

و الحقيقة المستهدفة )البسيوني،المشكلة الم و الظاهرة التي ينبغي تفسيرها اأ  (48_47، ص2013راد حلها اأ
جرائي:  المفهوم  االإ

وقات  السسيولوجية البحث العلمي 
أ
عملية اساسية في البحث والتقصي والكشف على حلول ناجعة في ال

زمات ومشاكلها
أ
 الجتماعية واإلقتصادية. الراهنة في مواجهته لال

 مية:التن
خرى ومن تمثيل إلى  شياء من حالة تاريخية إلى اأ

أ
 هي مفهوم متنازع المفاهيم ل غنى عنه حيث يمثل تشكل ال

رقى ريس على استخدام كلمة تنمية خالل القرن الماضي بسب قدرة مفهومها  اخر، كما اأ
 (katsoulakos,2016)وسلوكه

نها عبارة عن تحقبق زيادة سري
أ
ج عة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في اإلنتا وهناك من يعرف التنمية با

نشطة المشتركة الحكومية والشعبية.)بن 
أ
والخدمات نتيجة استخدام الجهود العملية لتنظيم ال

 (2015جمو،دريس،
جرائي:  المفهوم االإ

خر بل تشملهم  بحس ما سبق فالتنمية تركز على التقدم والتطور بصورة سريعة بحيث ل تمس قطاع دون ا 
 ميعا.ج

 التنمية االقتصادية:
هي العملية التي يتم بمقتضاها النتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم،وهذا النتقال يقتضي احداث  

نها العملية ا
أ
لتي العديد من التغييرات الجذرية والجوهرية في البنيان والهيكل القتصادي. ويعرفها اخرون با

 (81،ص2008مرحلة النتقال نحو النمو الذاتي.)عجمية واخرون، يتم بمقتضاها دخول القتصاد القومي
جرائي:  المفهوم االإ

بر عهي عبارة على التحسين التطوري للوتيرة اإلقتصادية من حالة الركود إلى التقدم وفك المشاكل اإلقتصادية 
ساليب متنوعة  في البلدان العربية.  نموها اإلقتصادي الهيكلي المنظم عبر اأ

 نا:جائحة كورو
مراض متنوعة لإلنسان كالزكام ونزلت البرد نا فصيلة كبيرة من الفيروسات التتمثل فيروسات كورو ما اأ ي تسبب اأ

وسط التنفسي ومتالزمة اللتهاب الروئي الحاد الوخيم سارس والذي يمثل ساللة 
أ
متالزمة كورونا الشرق ال

ن كوفيد  علنت اللجنة ومنظمة الصحة الدولية اأ السم الرسمي لهذا المرض الجديد، وقد انتشر هو 19جديدة، اأ
مم المتحدة للجنة القتصادية

أ
خير حسب مصدر ال

أ
يبين الشكل  اإلسكوا، -والجتماعية لغربي اسيا هذا ال

دناه انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول العربية لغاية تاريخ  ، 2020)العقله واخرون، 2020_5_31اأ
 (17_16ص

جرائي:  المفهوم االإ
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دت إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية في 
أ
خرة ،ا

أ
ونة ال

 
جائحة صحية عالمية ذات مفهوم واسع ظهرت في ال

 البلدان العربية بشكل خاص والبلدان الغربية بشكل عام.
 الدراسات السابقة:3.

اد (: تحت عنوان تداعيات فيروس كورونا على اإلقتص2020دراسة سيداعمر زهرة، بن عبد الفتاح دحمان)
ثر اإلقتصادي 

أ
العالمي_ مخاطر وانعكاسات على الوطن العربي، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على ال

قضاء لفيروس كورونا على الدول العربية، باإلضافة إلى سعيها إلى إبراز الجهود الدولية والعربية المبذولة لل
ة، تماد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسالوباء مع تسليط الضوء على اإلقتصاديات العربية، وقد تم اع

جل تحليل المؤرات المستخرجة من التقارير الدولية والبنوك المركزية لتغطية الجوانب الموضوعية بما  من اأ
 يتالءم مع طبيعة الموضوع، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

ثار اإلقتصادية لجائحة كورونا على اإلقتصاد العالمي
أ
زمات السابقة التي  إن ال

أ
ر بها مكانت مختلفة عن اثار ال

 اإلقتصاد العالمي.
سواق السلع العالمية وخاصة سوق النفط في ضل جائحة كورونا  وروبا في اأ إن الدور المتزايد للصين ودول اأ

 سيلقي بضالله على جانبي العرض والطلب في الدول العربية.
ثارللحد من 

 
ر فيروس كورونا الجديد، سعت المنظمات الدولية والحكومات القتصادية السلبية لنتشا ال

المختلفة لتبني مجموعة من السياسات اإلقتصادية التوسعية في شكل منح وقروض، وكذلك زيادة اإلنفاق 
 الحكومي.

( على نشاط المؤسسات الصغيرة 19(: انعكاسات جائحة كورونا )كوفيد2020دراسة بن عديدة نبيل)
ثر السلبي الذي تعرض إليه القطاع والمتوسطة في الج

أ
زائر، حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح ال

 اإلقتصادي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
زمة كورونا  ثرت مواردها المالية المحدودة بسبب اأ

أ
ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تا  اأ

زم وضعية
أ
زم  عائدات النفط وتراجعها زاد من تا

أ
 المؤسسات المتوسطة والصغيرة. إن تا

ن دراسة عياد السعدي وحجاب إكرام) (: بعنوان انعكاسات جائحة كورونا على اإلقتصاد 2021في حين اأ
ة الجزائري وضرورة تفعيل استراتيجية التنويع اإلقتصادي، وقد هدفت هذه الدراسة إلى النعكاسات القتصادي

ثار السلبية لهذه الجائحة،  لجائحة كورونا وكذا سبل تفعيل استراتيجية
أ
التنويع اإلقتصادي كحل لتجنب ال

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى: النعكاسات السلبية 
سعار النفط من تراجع للمداخيل البترولية والعجز الموازني وتراجع معدل

أ
ت التي خلقتها جائحة كورونا على ا

 نمو القتصادي، مما يستوجب ضرورة تفعيل إستراتيجية التنوع اإلقتصادي.ال
ثر جائحة  فيروس كورونا على مسار التنمية المستدامة في 2021ونجد دراسة يسلي تنهينان )

أ
(: والمعنونة با

قع (_والتي هدفت  الى الوقوف على الوا2020_2000الجزائر_ دراسة تحليلية للمؤشرات اإلحصائية للفترة )
ثر السياسات التنموية المنتهجة، وإعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليل

أ
ي، التنموي في الجزائر وا

ثرت على توزيع الموازين.    ثارا اقتصادية سلبية اأ ن فيروس كورونا قد خلف اأ  وقد توصلت إلى ما يلي: اأ
 التعليق على الدراسات السابقة: 
ن معظم الدراسات قد ركز 

أ
زمة العلمية التي حلت بالعالم )جائحة نجد با

أ
ت على النعكاسات اإلقتصادية لال

 كورونا(،باإلضافة إلى كون هذه الدراسات بداية اإلنطالقة لبحثنا الحالي.
وليا عل ن نتائجها قد كونت لنا مفهوما اأ ى حيث تم الستفادة منها في صياغة عنوان الدراسة، باإلضافة إلى اأ

 للعالم بشكل عام وللوطن العربي بشكل خاص. النعكاسات اإلقتصادية
 : تحوالت التنمية االقتصادية للمجتمعات العربية في ظل جائحة كوروناثانيا
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 :19التعريف بمرض كوفيد_1.
نه: 19يعرف فيروس كوفيد_

أ
و فيروس كورونا با

أ
 ا

خيرة خسائر بشر
أ
داء المجتمعات، مما إنطوى على هذه ال

أ
ية كارثة خطيرة عملت على تعطيل ا

زمة 
أ
وماديةواقتصادية وبيئية واسعة النطاق، وهو ماتجاوز قدرة المجتمعات المتضررة على التعامل مع ال
وبئة الواسعة ومحدودة النتشار ع

أ
دبيات إدارة الكوارث ال

أ
لى باستخدام الموارد الخاصة بها، وعادة ماتصنف ا

مم المتحدة ،
أ
نها كوارث. )منظمة ال

أ
 (15، ص2020ا

عبارة على مرض معدي يسببه اخر فيروس تم اك تشافه من ساللة فيروسات كورونا، ولم  19فمرض كوفيد _
ي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية، وقد تحول  يكن هناك اأ

 (.2020الى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.)حمدوش، دعاس، 19كوفيد _
لخير من الفصائل الفيروسية التي يمكن ان تسبب في طائ فة من المراض التي تتراوح بين حيث يعد هذا ا

، 2020نزلة البرد الشائعة والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. )مركز المساعدة النفسية الجامعي،
 (.05ص

ثار المترتبة عن فيروس كوفيد_ -5
 
 :19اال

ثار التربوية: -5-1
 
 اال

في إغالق المدارس وانقطاع التعليم في التاريخ، حيث كان لها حتى الن بالفعل  19ة كوفيد تسببت جائح
ثير شبه شامل على طالبي العلم والمعلمين حول العالم، من مرحلة ما قبل التعليم البتدائي إلى المدار 

أ
س تا

ة تنمية ا
أ
لمهارات. وبحلول منتصف الثانوية، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهنيوالجامعات،ومنشا

بريل  ثرو بالجائحة، وهو ما  94، كان 2020نيسان _ اأ
أ
في المئة من طالبي العلم على مستوى العالم قد تا

طفال والشباب، من مرحلة ماقبل التعليم البتدائي إلى التعليم العالي، 1.58يمثل 
أ
بليون من ال

مم المتحدة ، سنة 200في
أ
 (.04، ص 2020بلد.)ال

ك ثر من باإلضافة  نحاء العالم قد فاتتهم فرص التعليم في مرحلة الطفول 40إلى وجود اأ ة مليون طفل في جميع اأ
،  المبكرة في السنة الحرجة السابقة للتعليم المدرسي ، حيث فقدو القدرة على التواجد في بيئة محفزة وثرية

يضا ، كذلك مما انعكس عليه عدة مواطن ضعف في نظم التعليم والتدريب في المجال الت قني والمهني اأ
نترنت في القطاع الفرعي للتعليم العالي بشكل عام من 

أ
تاحت فرص التعلم عبر ال ن هذه الجائحة قد اأ

أ
نجدبا

يضا حول الموائمة بين 
أ
نه ما تزال هنالك تساؤلت ا

أ
خالل المحاضرات المسجلة ومنصات النترنت ، إل ا

كاديمية
أ
نترنت بينما تعذر ت الفصول الدراسية والجداول الزمنية ال

أ
نفيذ ، حيث تم نجاح تنفيذ البرامج على ال

مم المتحدة،
أ
خر. )ال

أ
 (.7_6، ص 2020البعض ال

ثار -5-2
 
 االجتماعية: اال

دت إلى العديد  الثار على المستوى اإلجتماعي  الميادين  يقول سراج في حديثه معظهور الجائحة العالمية  اأ
"، وي: "لحظنا خالل سنة مضت منذ بدانت ثرت فعالً

أ
ن العالقات الجتماعية تا شير ية انتشار الوباء عالميًا، اأ

نماط لهذه العالقات يمكننا اختصارها كالتالي: ن هناك عدة اأ  إلى اأ
و مخالفة   ي تغيير، مع ظاهرة إنكار الوباء اأ العالقات الجتماعية التي استمرت كما كانت سابقًا من دون اأ

مراض، و
أ
ن عليهم التراجع والتنبه إلى مفاهيم الوقاية من ال

أ
صحاب هذا التوجه با حس اأ ن اأ لكن ما لبث اأ

خطورة الوضع، ل سيما مع اقتراب المرض من عائالتهم وموت عدد من معارفهمويوجد ومن العالقات 
خر يتمثل في  و صارت بعيدة نوعًا ما مع تفضيل النعزال الجتماعي،  ومناك نمط ا  الجتماعية التي انقطعت اأ

 ( http://:www.almayadeen.netقات الجتماعية التي تحولت كليًا إلى التواصل اللك تروني.  )العال
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ثر في تدني نوعية المنافع المشتركة رغم ك ثافة التواصل، وهي ما لحظناه في 
أ
فصارت العالقات جافة، ما ا

ي م
أ
طراف، ا

أ
هل والطالب والمعلمين غالبية تجارب التعليم عن بعد، من خالل شكاوى جميع ال

أ
ن ال

 واإلداريين على السواء.
ن يلتزموا بالوقاية والتباعد الجسدي، مع إيجاد  -

أ
صحابها ا

أ
العالقات الجتماعية المتكيفة، وهي التي حاول ا

نشطة المتعددة 
أ
حلول عديدة إلقامة العالقات اإليجابية عن بعد، من خالل ال

http://:www.almayadeen.net )) 
يضا بالضمير الجمعي، وهو منسوب إلى عالم الجتماع دوركايم الذي عرفه بكونه: مجموعة من 

أ
ويترجم ا

المعتقدات والعواطف المشتركة بين العضاء العاديين في مجتمع معين، التي تشكل النسق المحدد 
 (.369، ص 2009لحياتهم.)سيمور،سميث، 

جل توفير وتحقيق نمو اقتصادي وتهدف التنمية القتصادية إلى عزيز الق  درات المحلية للوطن العربي من اأ
ة باإلضافة الى خلق فرص العمل، فهو يعد كمنهج سياسي يؤثر على القتصاد الكلي واصالحاته المالية والنقدي

طر الرقابية والقانونية والوطنية مثل اإلصالح الضريبي وتحرير قطاع 
أ
بشكل مباشر، بحيث تؤثر على ال

و تقليل فرص التصا داء المحلي، سواءا من خالل تعزيز اأ
أ
لت والمعايير البيئية بشكل مباشر على مناخ ال

ن هذه التنمية قد واجهت عدت تحديات من بينها 2004التنمية القتصادية المحلية.)سوينبرن واخرون، ( إل اأ
و مايطلق عليها باسم كوفيد  هم التغيرات والتحد 19جائحة كورونا اأ يات الصحية التي كان لها من بين اأ

 انعكاسات جذرية على عدة ميادين اقتصادية واجتماعية ونفسية.... الخ
خيرة في حصول عدة تداعيات اقتصادية على مستوى الوطن العربي تمثلت في:

أ
ثرت هذه ال  حيث اأ

ثرا على مستوى النشاط القتصادي في الدول العربية نتيجة لنت
أ
شار الفيروس _القطاع الحقيقي: حيث نجد تا

ثر مستويات الطلب الخارجي التي تساهم بنحو 
أ
همها تا بالمئة من الطلب  48من خالل عدد من القنوات لعل اأ

ساسية والتي 
أ
ثر اإلنتاج في عدد من القطاعات القتصادية ال

أ
سهم تالكلي في البلدان العربية عالوة على ذلك تا

توقف اثار هذه الجائحة في هذه النقطة بل تسارعت بالمئة من الناتج المحلي الجمالي، ولم ت 60بنحو 
وتفاوتت لتشمل المشاريع الستثمارية القائمة والمخطط لها نتيجة لوتيرة التباطئ الستهالكي. 

 (22، ص2020)طلحة،
عمال والوظائ ف: 

أ
ثيراتها منشات ال

أ
_ ولم تتوقف انعكاسات هذه الجائحة على هذا القطاع فحسب بل شملت تا

ن ال
أ
نحاء الدول خاصة على مستوى حيث ا

أ
ثير في شتى ا

أ
ة الناجمة لهذه الجائحة كان لها تا

أ
غالقات المفاجال

و المتوسطة في بلدان العالم النامية ، فقد
أ
عمال والوظائ ف سواءا الصغيرة ا

أ
ت ال

أ
 الشركات بإضافة الى منشا

ن مبيعات الشركات قد تراجعت بمقدار النصف بسبب ا
أ
دى الى نبهت عدة بيانات احصائية با زمة، مما اأ

أ
ل

جور، بالضافة الى سعي هذه الشركات للحصول على دعم مالي عام جراء ماخلفته 
أ
تقليص ساعات العمل وال
 (2020هذه الجائحة.)بليك،وادوا،

نه في عا
أ
جنبي في مجتمعات الوطن العربي: حيث ا

أ
م _ باإلضافة إلى العجز المالي نتيجة انخفاض الستثمار ال

جنبي مرتفعا بنسبةكان الستثم 2019
أ
صبح يعاني مع ظهو 1.426ليصل إلى  12ار ال مريكي لكنه اأ ر مليار دولر اأ

، وذلك يؤدي إلى صدمات في قانون 2019مقارنة بعام  2020بالمئة في عام 30هذا الفيروس المستجد بنسة 
لوطن العربي العرض والطلب الناتجة باإلضافة الى انخفاض اسعار النفط وانخفاض ثقة المستثمرين في ا

وسط وشمال افريقيا، وبذلك سيوقف المستثمرون الستثمارات الجديدة وعمليات 
أ
وخاصة في منطقة الشرق ال

ن قيمة صفقات الندماج والستحواذ قد انخفضت  ولية اأ
أ
اإلندماج والستحواذ، حيث تشير التقديرات ال

ولى من عام 71بالفعل بنسبة 
أ
شهر ال

أ
مريكي الى  89.6)من 2020بالمئة في ال  مليار دولر 26.2مليار دوار اأ

مريكي(مقارنة بالفترة نفسها من عام   (14،صOECD،2020.)2019اأ
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ما فيما يخص الدين العام ففي ضل التطورات المتسارعة في القتصاد العالمي وفي ضل تفشي فيروس  _
أ
ا

ت إليها الدول
أ
دوات التي لجا

أ
هم ال

أ
حد ا

أ
، العربية لتصدي لجائحة كورونا كورونا، يعتبر موضوع الدين العام ا

 فبالضافة إلى العديد من اإلجراءات التي تم تبنيها من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية من 
أ
جل ا

دت هذه الجائحة إلى ارتفاع ملحوظ في 
أ
توفير السيلولة الالزمة للجهاز المصرفي لدعم القطاع الخاص.فقد ا

عباء المالية للدول العربية
أ
ج ، والتي ستؤدي بدورها إلى زيادات في إجمالي الدين العام كنسبة من الناتال

عوام القادمة، )طلحة،
أ
شارت الحكومة المغربية إلى 23،ص2020المحلي اإلجمالي خالل ال

أ
(ففي المغرب ا

ما فيما يخص دول 3على نحو  2020امكانية تجاوز سقف الدين لعام 
مليارات دولر امريكي بسبب الجائحة،اأ

صدرت ا ما فيما يخص دولة قطر فقد اأ صدرت سندات دين لدعم جهودها للتصدي لهذه الجائحة، اأ لخليج فقد اأ
 (23،ص2020مليار دولر.)طلحة، 10سندات سيادية بقيمة 

 ((%مخطط يوضح تنبؤات المحليلين إلجمالي الناتج المحلي العالمي
دوا،  (2020المصدر: تنبؤات صندوق النقد الوطني )بليك،اأ

ن الناتج  فمن
أ
خالل ما سبق ومن خالل التعليق على مخطط تنبؤات المحللين لصندوق النقد الوطني نجد با

و ثابت مابين السنوات  وى التي سبقت ظهور جائحة كورونا قد كان في مسار إما مرتفع اأ
أ
المحلي في السنوات ال

ذه الفترة يعاني من مشاكل ، ولم يكن النشاط اإلقتصادي في ه2018إلى غاية  2009_1990المتراوحة من 
نه في عام 

أ
زمة في النشاطات  2020كبيرة، إل ا

أ
ثرت هذه ال

أ
نه في انخفاض متسارع ملحوظ حيث ا

أ
نجد با

دت إلى انخفاض
أ
دى إلى  اإلقتصادية بشكل عام وا

أ
عميق في اسعار النفط والبترول للدول العربية مما ا

 اختاللها إقتصاديا في هذه الفترة. 
دت إلى ظهورظاهرة الفقر المدقع ،بالضافة الى تس

أ
فلقد كان لهذه ارع وتيرة هبوط النشاط القتصادي والتي ا

نظمة الرعاية الصحية الُمنهكة -القيود 
أ
التي ُفِرضت لكبح انتشار الفيروس، ومن ثمَّ تخفيف الضغوط على ا

طة، قال إصدار شهر ي -والضعيفة ثير هائل على النمو القتصادي. وبعبارة ُمبسَّ
أ
فاق  ونيو/حزيران منتا

 
تقرير ال

زمة عالمية ليس لها مثيل القتصادية العالمية حدثت الجائحة اأ زمة صحية  -: "لقد اأ عالمية، عالوًة على خسائر اأ
 التقرير بانكماش القتصاد  -بشرية هائلة 

أ
ا شد ركوٍد شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية." وتنبَّ فضت إلى اأ اأ

العالمي وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدخل هذا العام ليدفع بماليين من الناس في هوة الفقر المدقع 
دوا،  ( 2020) بليك،اأ
ك ثر احتياجًا، فعلى مدار ال

أ
شد الضرر بالفائت الفقيرة وال لحقت جائحة كورونا اأ ثني عشر شهرًا الماضية، اأ

عداد الفقراء  ن بسقوط ماليين من الناس في براثن الفقر. فبعد عقود من التقدم المطرد في الحد من اأ
 
وُتنِذر ال

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii


 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا 

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين-اأ
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة 

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين-اأ

 

106 

 

قل من 
أ
ول انتكاسة لجهود مكافحة  دولر للفرد في اليوم، سيكون هذا العام 1.90الذين يعيشون على ا

أ
إيذانًا با

دوا،
أ
 (2020الفقر المدقع في جيل كامل.) بليك،ا

فضت إلى سقوط 
أ
ن الجائحة ا

أ
حدث تحليل تحذيرًا مؤداه ا

أ
ق ا

خر في براثن الفقر المدقع  88ُيطِلِّ
 
مليون شخص ا

ولية.
أ
ن ذلك الرقم هو مجرد قراءة ا

أ
حوال، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى   هذا العام، وا

أ
 ال

أ
سوا

أ
 115وفي سيناريو ا

ن تكون
أ
ع مجموعة البنك الدولي ا كبر شريحة من "الفقراء الجدد" مليونًا. وتتوقَّ

أ
سيا، تليها مباشرة  ا

 
في جنوب ا

حدث نسخة من
أ
فريقيا جنوب الصحراء. ووفقًا ل

أ
، فإن "ك ثيرًا من الفقراء تقرير الفقر والرخاء المشترك منطقة ا

رجح في قطاعات الخدمات غير الرسمية، واإلنشاءات، والصناعات التحويلية 
أ
وهي  -الجدد يشتغلون على ال

ر فيها النشاط القتصادي بشدة من جراء اإلغالقا ثَّ
أ
خرى على الحركة القطاعات التي تا

أ
ت العامة والقيود ال

دوا،  (2020والنتقال.") بليك،اأ
ة إلى دعم المشار مينة التنفيذية لإلسكوا الدك تورة رول دشتي الحكومات العربيِّ

أ
يع وفي هذا السياق، دعت ال

ى الح ن تتبنِّ ة قائلًة: "من الممكن اأ ساسيِّ
أ
نشطة ال

أ
ة للحدِّ من تسريح العاملين ومواصلة ال زيًجا مكومات التجاريِّ

جال سداد المساهمات الجتماعية؛ وتوسيع نطاق اإلعفاءات الضريبيِّ   ودعم  من سياسات الدعم، ك تمديد ا 
جور لضمان حصول العاملين على رواتبهم ووقف سداد القروض مؤقًتا".

أ
 ال

ة بما ل يقلِّ عن   ة في المنطقة العربيِّ ن تنخفض اإليرادات الضريبيِّ يًضا اأ ع اأ نتيجًة  مليار دولر 20ومن المتوقِّ
ذار/مارس  سعار النفط في ا  ثار المتراكمة للجائحة وللهبوط الحاد الذي شهدته اأ

 
.")بيانات صحفية 2020لال

2020) 
قتصادية في ظل جاحة كورونا:  -ثالثا  دور البحث العلمي في تعزيز تنمية االإ

ساليب"1.
 
دوات وا

 
همية ،ا

 
 البحث العلمي السسيولوجي :"خصائص ،ا

و تصحيح للنظريات يعد ال جل تحقيق اأ بحث العلمي وسيلة لالستقصاء والستعالم المنظم الدقيق، من اأ
 والمعلومات المتاحة.

ساسية من 
أ
خير بعدة مميزات تتمثل في كونه يبداأ بسؤال ومن ثم يتعامل مع المشكلة ال

أ
حيث يتميز هذا ال

 ة على مسلمات واضحة.خالل مشكالتها الفرعية، ومن ثم يحدد اتجاه بحث بفرضيات مبني
ن الوصول لحل لمشكلة البحث ق

أ
د ول يتوقف في هذه النقطة بل يتجاوزها في تعامالته مع الحقائق ومعانيها ل

 ( 49،ص2013يكون بداية لظهور مشكالت بحثية جديدة.)البسيوني،
ما فيما يخص خصائصه العلمية فتتمثل في : 

أ
 _ ا

سئلة
أ
 التي تخطر في باله  _قيام الباحث بالجابة عن كافة ال

_يساهم في وضع الباحث عللى الطيق الصحيح للبحث ، وذلك من خالل قيامه بوضع خطة محددة يسير 
 عليها الباحث 

سلوب واضح 
أ
 _يقوم البحث العلمي باستعراض وشرح المشكلة با

 البحث العلمي بمعالجة المشكلة الرئيسية ومن  ثم ينتقل لحل المشكالت الفرعية 
أ
 _يبدا
 قوم البحث العلمي بوضع الفرضيات التي تناسب وتالئم البحث _ي

ثناء بحثه .  )  (https://mobt3ath.com_تحديد الصعوبات التي قد تواجه الباحث اأ
ما سمات البحث العلمي فتتمثل في كونه:  اأ

 _ عملية منظمة هادفة .
 راءات منهجية ._ يتضمن خلفية نظرية ويستلزم باج

 _ متعدد المناهج والساليب 
 _ يمكن التحقق منه امبريقيا .

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%90%D9%91%D9%82+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%A4%D8%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D8%A3%D9%81%D8%B6%D8%AA+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+88+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9+%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85+%D9%87%D9%88+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%90%D9%91%D9%82+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%A4%D8%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D8%A3%D9%81%D8%B6%D8%AA+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+88+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9+%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85+%D9%87%D9%88+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-effect-new-data
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-effect-new-data
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://mobt3ath.com/
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 (.02وما يترتب عنها من حلول وقضايا مثارة)شربال ، دسنة ، ص  _ يقدم تفسيرا وتحليال للظواهر
ساليب البحث العلمي:2.

 
 تقنيات و ا

 المالحظة: 
ن المالحظة تقنية معتمدة داخل مختلف ميادين 

أ
البحث العلمي وقد ارتبطت اساسا بالمنهج  من المعلوم ا

ن تتخذ لها مواصفات خاصة في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 
أ
 .التجريبي داخل العلوم الطبيعية اول قبل ا

خرى في البحث اإلجتماع
أ
ية وسيلة تقنية ا

أ
ن ا

أ
نها في ذلك شا

أ
ن استخدام المالحظة ، شا

أ
ي ويجدر التذكير بداية ا
  ، فما يميز المالحظة

أ
حيانا ما تكون سابقة على لحظة صياغة المشروع نفسه ، إذ تعد الخطوة ال

ولى هو كونها اأ
 ك تقنية للعمل على اعداد البحث الجتماعي بحيث تلعب دورا لالستطالع والستكشاف والتي بدورهاتستخدم

 (. 28،ص2006لنثروبولوجي)حمداش، السسيولوجيا الجتماعي، للبحث
 المقابلة:

دوات البحث العلمي الالزمة لجمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة المدروسة ويستتعتبر الم  عين قابلة إحدة اأ
دوات البحث العلمي الخرى  هداف قد ل تمكن اأ داة بحثية لما تحققه من اأ

أ
العديد من الباحثين بالمقابلة كا

 الباحثين من الحصول عليها .
داة رئيسية بحثية

أ
همية رئيسية كا  : وللمقابلة اأ

خرى كالستبيانات. دوات اأ
أ
 _حيث تفيد المقابلة في الكشف ن جوانب الموضوع التي يصعب التوصل إليها با

 _تسهل الحصول على ما يبطن من معلومات قد ليسهل الحصول عليها في المواقف العادية .
 _ تسمح مرونتها في امكانية تكرارها مما يفيد استيضاح بعض المعلومات الخفية .

 من رصد انفعالت المبحوثين وتعبيراتهم ._تمكن 
فعال المبحوثين. قوال واأ  _يمكن من خاللها من المقارنة بين اأ

_ تستخدم في البحوث التجريبية كوسيلة يتم من خاللها من تعديل اتجاهات او سلوكيات او اراء المبحوثين 
 (.173_172،ص 2012)سالم ،

 االستبيان:
دوات جم داة من اأ و المشكلة في البحوث العليعد الستبيان اأ مية ع البيانات من المبحوثين المعنيين بالظاهرة اأ

سئلة المرتبطة حول موضوع معين يتم وضعها في استمارة ترسل 
أ
و الجتماعية ، فهو عبارة على مجموعة من ال

سئلةالواردةفيه
أ
جوبة ال

أ
و يجرى تسليمها باليد تمهيدا للحصول على ا

أ
شخاص المعنيين بالبريد ا

أ
 لال

أ
براش .       )ا

 (.269،ص 2009،
ك ثر الدوات استخداما و ذلك يعود الى امكانية تطبيقه على اعداد كبيرة وبسهولة   ،حيث يعد الستبيان من اأ
 كما تتميز بسالسة تفريغ بياناتها وتحليلها وتفسير نتائجها ، بالضافة اللى انخفاض تكلفتها وقلة مجهود

و جمعها.    (.246ص 2009) نوفل ، ابو عواد ،        الباحث عند توزيعها اأ
نواع البحوث في البحث العلمي3.
 
 :  السسيولوجي ا

 البحوث الوصفية :
حداث معينة و جمع المعلومات و الحقائق و المالحظات عنها ، ووصف 

أ
و ال وتهدف إلى وصف الظواهر اأ

و تفسير ، وتمل البحوث  الظروف الخاصة بها ، وتقرير حالتهاكما توجد عليه في الواقع دون تعليل و تحليل اأ اأ
و الدراسات التطورية ،  نواعا فرعية متعددة : كالدراسات المسحية ودراسة الحالة ودراسات النمو اأ الوصفية اأ
يضا بتقرير ما  و التشخيص الوصفي بل تهتم اأ وفي ك ثير من الحالت ل تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف اأ

شياء و
أ
ن تكون عليه ال الظاهرات التي يتناولها البحث ، وذلك في ضوء قيم ومعايير معينة و اقتراح ينبغي اأ
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ن تكون عليه الشياء في ضوء هذه 
أ
ن تتبع للوصول الى الصورة التي ينبغي ا

أ
الساليب والخطوات التي يمكن ا

 ( 79_78،ص2000المعايير والقيم . ) دويدري ،
 : البحوث التجريبية

نه تغير عمدي ومظبوط للشروط المحددة لحدث ما مع مالحظة التغيرات يمكن تعريف البحث التجريبي عل
أ
ى ا
 الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها .

و المصطلحات ذات العالقة بالمنهج التجريبي التي : 
أ
هم المفاهيم ا

أ
 ا

ثر.
أ
خرى لمعرفة ما يحدثه من ا

أ
 _ التجربة : ويقصد بها تطبيق عامل معين على مجموعة دون ال

ثره على النتيجة ._ المتغير ا و السبب الذي يطبق بغرض معرفة اأ  لمستقل : هو العامل اأ
ثر تطبيق المتغير المستقل عليها .   _ المتغير التابع : هو النتيجة التي يقاس اأ

 (.372،ص2008وهي المجموعة التي تطبق عليها التجربة .) معمر، المجموعة التجريبية :
دوار ووظائ ف البحث العلمي في تعزيز هدافها في ضل جائحة كورونا: _اأ  التنمية اإلقتصادية وتحقيق اأ

ساسية من ضروريات التنمية فعن طريق هذه البحوث يمكن  نواعها ضرورة اأ تعتبر البحوث العلمية بمختلف اأ
ساس واقعي وذلك بحصر اإلمكانيات القائمة وتقدير  وضع الخطط على النطاقين القومي والمحلي على اأ

فراد والجماعات والمجتمعات والتعرف على الظواهر والمشكالت التي الحتياجاتوالضروريا
أ
ت الحقيقية لال

تعترض سبيل التنمية كما يمكن استخدام هذه البحوث في متابعة المشروعات وتقويمها)بن فالح، 
 عطية،دسنة(

دوار البحث العلمي في تحقق اهداف التنمية القتصادية متمثلة في: ن اأ  _حيث نجد اأ
 حث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية في تحقيق التنمية الوطنية والعمار_تفاعل الب

 _تشجيعه على البحث والبتكار واستثمارهما على احسن وجه
ساسية التي تك فل لدولة ما 

أ
س المال البشري التي تتمثل في تشديد وصيانة البنى ال _تنميته وتطويره للراأ

وضاع والمساهمة في ال
أ
 (2019رفاهية البشرية. )يوسفي،مهاراتها في تحسين ال

_ اعتبار البحث العلمي المحرك الساسي للنمو القتصادي لرفاهية المجتمع وذلك عن طريق تقديمه للبحوث 
 العلمية للقطاع الحكومي والخاص حتى يساعد على فتح المشروعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

ات ب من بينها القتصادية، لذا يرتبط ارتباطا مباشرا بمتطلب_له دور في نشر المعرفة وانتاجها في عدة جوان
ساليب والتقنيات 

أ
التنمية في المجتمعات ، حيث يترتب عليه رفع معدلت النتاج وتحسين نوعيته وادخال ال

 (2015الحديثة في في النشاطات التجارية والصناعية والخدماتية )البنداري،
 باإلضافة إلى:

الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهيئة المكلفة بتحديد التوجيهات الكبرى  _إعادة تنشيط المجلس
 للبحث العلمي وتطويره التكلونوجي.

داء مهامها.
أ
 _ مساعدة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث للدخول في المرحلة العلمية في ا

 والخاصة._ تشجيع إنشاء وحدات ومخابر بحث في المؤسسات اإلقتصادية العمومية 
صبح البحث العلمي التطبيقي دورا في حل المشاكل التي تصادفها المؤسسات الصناعية واإلنتاجية ركيزة  _ اأ

و تطور صناعي واقتصادي .)يونسي واخرون،  (2020لكل منطلق اأ
 _دور البحث في زيادة التحفيز والنتاجية:

ن هناك عالقة بين التنمية والنفاق عن ال
أ
صبح تشير عدة دراسات با بحث العلمي من الناتج القومي ، فلقد اأ

ساس الذي تقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره،خاصة في العالم العربي وقد اشارت 
أ
البحث العلمي ال

صبحت ترسم المخططات وتنص لبناء 
أ
الجزائر الى اهمية الستثمار في البحث العلمي منذ العقدين الماضيين فا
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جل تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية المستدامة التي يشهدها قاعدة وطنية للبحث والتطوير م
أ
ن ا

 (2020المجتمع. .)يونسي واخرون،
 الخاتمة:

دت الى اختالل في التنمية القتصادية ونموها، بالضافة الى ا
أ
زمات الجديدة ا

أ
ن ال

أ
خير نستخلص با

أ
نه وفي ال

ي كافة انحاء الوطن العربي، مما ادى بها الى كانت هناك تحولت وانعكاسات سلبية قد مست هده العجلة ف
في مجال السسيولوجي في ميدان العلوم اإلجتماعية ك تدخل عميق يقوم تك ثيف جهودها عبر البحوث العلمية 

هداف المرجوة  بتحقيق
أ
جللال

واحتواء انعكاساته حتى ل تتفاقم واإلجتماعي تحسين النمو القتصادي  من اأ
 محليا.

 النتائج التالية والتي تجيب بدورها على التساؤلت المطروحة: وقد تم من استخالص
_ توجد العديد من النعكاسات التي سببتها جائحة كورونا خاصة على المستوى القتصادي ولم تكن هذه 
النعكاسات محلية فقط بل مست الواقع العالمي وخاصة الوطني، ولم تعد منعكسة على القتصاد فقط بل 

دة من بينها اجتماعية وحتى تربوية، لذا فقد فرضت هذه الجائحة تطوير البحث العلمي مست جوانب عدي
ساليبه للبحث والتقصي ومن ثم يقترح حلول لتحدي انعكاسات هذه الجائحة.   حتى يقوم بتعزيز اأ

دت الى  زمة عالمية مست عدة قطاعات كان اهمها القتصادية في الوطن العربي حيث اأ _ جائحة كورونا اأ
حولت جذرية تمثلت في ظهور افات عديدة كالفقر والبطالة بالضافة الى المشاكل الصحية وارتفاع نسبة ت

دى الديون القومية، بالضافة الى ان هذه الخيرة ادت الى اغالق المطارات الخاصة بالماكن السياحية مما ا
بالضافة الى اختالل اسعار البترول الى انسحاب المستثمرين، وعدم القدرة على استقطاب العملة الصعبة، 

ن القتصاد الوطني خالل الفتة الممتدة من  وزيادة مجمل الناتج العام للدين المالي في الدول العربية، حيث اأ
ما خالل الفترة الممتدة من  2019_2009 نه كان لها  2021_2020كان لها خط اقتصادي ثابت اأ

أ
نجد با

ن هذه الزمة خلفت هذا النخفاض انخفاض سريع في الوتيرة القتصادية 
أ
بشكل ملحوظ حيث نستنتج با

بعاده.   ومست مؤشراته واأ
بحاثه التي تمس النمو القتصادي وعليه فقد

أ
ساسية في طرحه ل

أ
ساليب ال

أ
هم ال عتبر من اأ  __ البحث العلمي اأ

دوار مهمة تتمثل في البحث والتقصي بالضافة الى ال هم وسيلة متمركزة على اأ
أ
 تحفيز والنتاجية،تم عرضه كا

 وايضا تشجيعه لنشاء مخابر لكي تدرس هذه المشاكل القتصادية حتى يتم معالجتها مبكرا.
_ فالبحث العلمي ل تتوقف ادواره على الجانب القتصادي بل تحاول معالجة ما انعكس من ازمات مست هذا 

بالضافة الى مساهمته في تحسين  الجانب ومست قطاعاته حتى تعود العجلة القتصادية الى سابق عهدها
يضا.  هذه العجلة عبر اساليبه التكنولوجية اأ

بحاثه المنظمة  _بشكل عام للبحث العلمي اساليب في تحقيق اهداف التنمية اإلقتصادية عن طريق اأ
 والدقيقة.

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة:
ن نتائج دراستنا قد اتفقت مع دراسة كل من:

أ
( 2020دراسة سيداعمر زهرة، بن عبد الفتاح دحمان) _نجد با

( والتي كشفت على تداعيات فيروس كورونا على اإلقتصاد 2020باإلضافة إلى دراسة دراسة بن عديدة نبيل)
( على 19العالمي_ مخاطر وانعكاسات على الوطن العربي، بالضافة إلى انعكاسات جائحة كورونا )كوفيد

 المتوسطة في الجزائر.نشاط المؤسسات الصغيرة و
ن دراسة عياد السعدي وحجاب إكرام) (::  قد اتفقا مع نتائج 2021( ودراسة يسلي تنهينان )2021ونجد اأ

دراستنا التي توصلت إلى انعكاسات جائحة كورونا على اإلقتصاد الجزائري كبلد من الوطن العربي وضرورة 
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ثارها تفعيل استراتيجية التنويع اإلقتصادي، لتحدي الصعوب
أ
زمة، وتوسع ا

أ
ات والنعكاسات الخاصة بهذه ال

 على مسار التنمية المستدامة في الجزائر من خالل المؤشرات اإلحصائية المتوفرة. 
قتراحات:  التوصيات واالإ

ساسية يتم استغاللها في البحوث التنموية اإلقتصادية.
أ
 _ ضرورة تمويل الجامعات بمخابر بحث ا

 مي في كافة قطاعاته من قبل الباحثين._ التشجيع على البحث العل
ساسية تعاونية بين الدول التي مسها 

أ
_ احتواء النعكاسات التي مستها جائحة كورونا عبر طرح بدائل ا

 النخفاض في الوتيرة القتصادية.
 _ طرح بدائل إلحتواء المشاكل القتصادية كالفقر والبطالة عن طريق البحث العلمي.

 قائمة المراجع: 
 
ساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واإلجتماعية واإلنسانية، دار الفكر العربي2013محمد سويلم البسيوني) _ .1  (: اأ

 للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
2. _Nicolas Katsoulakos(2016):environment and development metsovion,interdisciplinary research 

center,national technical university of Athens,Greece,p 499_569. 
(: المعوقات الثقافية للمشروع التنموي اإلقتصادي،دراسات في التنمية والمجتمع، 2015_ فايزة بن جمو،رشيد دريس) .3

 114_103،ص 2مجلد 
 سكندرية.(: التنمية اإلقتصادية ، مطبعة البخيرة للنشر والتوزيع ، ال2008_محمد بد العزيز عجمية واخرون) .4
هداف التنمية المستدامة 19(: جائحة كورونا كوفيد 2020_ خلف العقله واخرون) .5 لكسو 2030وتداعياتها على اأ

أ
، نشرية ال

 .2020العلمية، العدد الثاني، يونيو 
حمد طلحة) .6  (:التداعيات اإلقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، صندوق النقد الولي.2020_الوليد اأ
ثير فيروس كورونا المستجد في 2020(: استعراض حصادعام 2020_ بول بليك،ديفيانشي وادوا) .7

أ
شكال بيانيا، 12:تا

  2022_01_20بتاريخ: http://www.blogs.worldbank.orgمدونات البنك الدولي موقع التصفح: 
8. _OECD(2020زمة ف

أ
وسط وشمال إفريقيا.(:الستجابة ل

أ
 يروس كورونا في دول الشرق ال

جنبي في المنطقة العربية بسبب 2020_بيانات صحفية) .9
أ
(: اإلسكوا تحذر انخفاض تاريخي وغير مسبوق بالستثمار ال

 2022_01_20بتاريخ:  : www.unescwa.orgكورونا، بموقع
10. _https://mobt3ath.com19:00على الساعة    16_11_2020اريخ تصفح الموقع  :ت 
 (:تقنيات البحث السوسيولوجي ،المطبعة السريعة ، القنيطرة ،المغرب.2006_ عمار حمداش) .11
( : البحث اإلجتماعي "الساليب _المناهج_اإلحصاء ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2012_سماح سالم سالم) .12

ردن_ ابراهيم ابراش )
أ
 2009ال

أ
 ردن .(: المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم اإلجتماعية ،دار الشروق للنشر والتوزيع عمان ، ال

بو عواد) .13  (: التفكير والبحث العلمي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان .2010_محمد بكر نوفل، فريال محمد اأ
ساسياته الن2000_رجاء وحيد دويدري ) .14  ظرية وممارساته العلمية ،دار الفكر المعاصر ، بيروت .(: البحث العلمي اأ
 ( :البحث في العلوم الجتماعية ، دار الك تب الوطنية _بنغاري _ ليبيا.2008_علي معمر عبد المؤمن) .15
_شربال مصطفى )د.سنة(: ملتقى التدريب على البحث اإلجتماعي، قسم علم اجتماع جامعة محمد الصديق بن يحي  ى  .16

 _جيجل 
محسن بن فالح اللحيد،طارق عطية عبد الرحمان)دسنة(: دور البحث العلمي في تحديد ومعالجة قضايا التنمية _عبد ال .17

 .42_1اإلدارية ، المؤتمر الثاني لمعاهد اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص
البحوث النفسية واإلجتماعية في اتخاذ القرار ووضع السياسات في (: معوقات العتماد على نتائج 2019_ حدة يوسفي) .18

 الجزائر،جامعة باتنة .
ثير البحث العلمي على النمو اإلقتصادي في الدول العربية، كلية القتصاد 2015_ خالد عبد الوهاب البنداري) .19

أ
(: تا

 والدارة،جامعة مصر للعلوم والتنولوجيا.
بعادها"دراسة نقدية"، مجلة سسيولوجيا (: الب2020_ عيسى يونسي واخرون) .20 حث العلمي وظيفة لتحقيق التنمية بمختلف اأ

 .167_48_الجزائر_ص

http://www.blogs.worldbank.org/
https://mobt3ath.com/
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ساتذة علم الجتماع:موسوعة علم النفس "المفاهيم والمصطلحات 2009_سيمور شارلوت،سميث ) .21 (، ترجمة مجموعة من اأ
نثربولوجية، المركز القومي للترجمة "نهضة العرب"، القاهرة.

أ
 ال

ثناء جائحة كوفيد_2020لمم المتحدة )_ا .22   ومابعدها..19(: التعليم اأ
 (، الدلياللمساعد للطالب في الدخول الجامعي، جامعة محمد خيضر، بسكرة.2020_مركز المساعدة النفسية الجامعي ) .23
حمد ) .24 ي العامالعالمي ف2020_ حمدوش رياض،دعاس اأ ي الحد من (: وسائل التصال الجتماعي ودورهما في تعبئة الراأ

ي العام، ص 03،المجلد 03(، العدد19انتشار وباء كورونا )كوفيد  .173_160،المجلة الجزائرية لبحوث اإلعالم والراأ
مم المتحدة للتنمية الصناعية ) .25

أ
ثناء جائحة كورونا،النمسا، فيينا.20ِّ20_ منظمة ال عمال واستمرارها اأ

أ
 (: تعافي ال

26.  _http://:www.almayadeen.net ) :12_02_2022( تاريخ التصفح 
(: تداعيات فيروس كورونا على اإلقتصاد العالمي_ مخاطر وانعكاسات على 2020_ سيداعمر زهرة، بن عبد الفتاح دحمان) .27

 .446_427،ص04، العدد09الوطن العربي، مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية، المجلد
( على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 19سات جائحة كورونا )كوفيد(: انعكا2020_ بن عديدة نبيل) .28

وت، ص Cمجلة قانون العمل والتشغيل صنف  .162_153عدد خاص بشهر اأ
(: انعكاسات جائحة كورونا على اإلقتصاد الجزائري وضرورة تفعيل استراتيجية التنويع 2021_ عياد السعدي وحجاب إكرام) .29

 .935_918،ص04، العدد12لة اإلقتصاد الجديد، المجلد اإلقتصادي، مج
ثر جائحة  فيروس كورونا على مسار التنمية المستدامة في الجزائر_ دراسة تحليلية للمؤشرات 2021_ يسلي تنهينان ) .30 (: اأ

 .  142_123، ص27، العدد17(، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، مجلد 2020_2000اإلحصائية للفترة )
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ثره في ترسيخها لدى تالميذ الصف الخامس ا
 
ئي في ظل البتدامدى تناول ك تاب اللغة العربية لقضايا االنتماء الوطني وا

 جائحة كورونا بمصر

عداد الباحثة :  ا 

 مروة عبد الظاهر السيد محمد الليثي

سكندريةباحثة   مصر -بجامعة اال 

 

 مقدمة:

ن مإن قيمة النتماء الوطني تستحق بذل الجهود لترسيخها، وجعلها سلوكا لدي المواطنين، والدولة لم تغفل عن ذلك، وتبذل العديد 

ي ظيفه فالوطني وتو مؤسساتها وفي طليعتها المؤسسات التربوية جهودا واضحة، ومن ذلك توجهات وزارة التربية والتعليم؛ لتعزيز النتماء
 المناهج.

ة الحاجة إلى النتماء فاعتبرها البعض واحدة من الغرائز اإلنسانية، بينما ذهب البعض إ
أ
ارها لى اعتبوقد تباين علماء النفس في تفسير نشا

فراد الذين ل يستطيعون 
أ
ها لى اتخاذإإشباعها منفردين نتيجة لمتطلبات الحياة الجتماعية وقد تحولت من كونها وسيلة إلشباع احتياجات ال

حمد درويش،  ( 270، 2009غاية في حد ذاتها .) محمد اأ

ولى، واأ 
أ
سرته التي تتوله في سنوات عمره ال ولى من عمره داخل اأ

أ
ول مراحل النتماء التي يمر بها الفرد هي تلك المرحلة ال حاجات ن من الواأ

سرة التي تؤد
أ
نه ينتمي إلى ال

أ
ن يشعر الفرد با ساس حاجالهامة اأ سي التنشئة الجتماعية السليمة التي هي معايير المجتمع وعلى اأ

أ
رة ته لال

 ولؤه لها .) يحي  ي فكري،
أ
 (19، 2014وانتمائه لها ينشا

 مشكلة البحث :

 تحددت مشكلة البحث من خالل الدراسات السابقة التالية:

كدت دراسة تغريد محمد) ذ في المحلية والعتماد على نشاط المتعلم؛ حيث إن اشتراك التالمي( استخدام مصادر التعلم في البيئة 2007اأ
ي الجماعة، كما يساعد على غ م رس القيالعملية التعليمية يساعد على إعدادهم للمواقف الحيوية التي تتطلب الزعامة والقيادة واحترام راأ

المحلية  م البيئةللوطن والتي تشارك في المشروعات الوطنية التي تخدالوطنية والقومية والسلوكية وبناء الشخصية التي تدين بالولء والنتماء 
 وتساعدهم على التعرف على واقع وطنهم وتاريخه وتنمية الوعي بحضارته العريقة .

حمد الشعراوي) وصت دراسة حازم اأ ائية ؛ ثر ( ضرورة إنتاج مواد تعليمية تعني بالتعلم الذاتي وتوزيعها علي الطالب كمواد مساعدة إ2008واأ
 لتعزيز قيم النتماء الوطني والوعي البيئي والصحي.

وصت دراسة مروة عبدالرازق) همية استخدام الوسائل التعل2010واأ همية إقامة الورش الفنية في المدرسة بعد زيارة المتحف، واأ
أ
يمية ( با

همية الممارسة والتطبيق يضًا؛ لتوضيح المعروضات واأ اعد لدى الطفل عند التعليم والتعلم مما يس كالنماذج في التدريس وفي المتحف اأ
طفال على معرفة تاريخهم وغرس روح النتماء ومحبة الوطن لديهم.

أ
 ال

سئلة البحث :
 
 ا

سئلة البحث فيما يلي :
 
 حددت الباحثة ا
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بعاد النتماء الوطني؟-
أ
هداف وا

أ
 ما ا

 النتماء الوطني؟ ما دور المدرسة ومنهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي في غرس قيم-

 ما دور النتماء الوطني في ظل جائحة كورونا؟-

همية البحث :
 
 ا

 يفيد البحث فيما يلي :

 تالميذ الصف الخامس البتدائي. ىتعزيز النتماء الوطني لد-

 تضمين دروس اللغة العربية للصف الخامس البتدائي قيم وقضايا النتماء الوطني في كل وحدة .-

زمات وتكاتفنا لمقاومتها.مواجهة -
أ
 ال

هداف البحث:
 
 ا

لى:  يهدف البحث ا 

بعاد النتماء الوطني. - هداف واأ  تحديد اأ

 تحليل ورصد دور المدرسة ومنهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي في غرس قيم وقضايا النتماء الوطني.-

 تحديد دور النتماء الوطني في ظل جائحة كورونا .-

 عينة البحث :

تحديد تم اختيار العينة "الحصصية" ؛ حيث تم تحديد الخصائص العامة والخاصة التي يتصف بها مجتمع البحث والتي لها عالقة بالبحث، و
الجزء الذي يتوافر فيه هذه الصفات والخصائص من المجتمع، وتقسيم المجتمع إلى فائت، وتم اختيار عدد من مفردات مجتمع البحث 

 معلم ومعلمة بمحافظة مطروح جمهورية مصر العربية. 100دات المجتمع ككل. وكان عدد العينة يتناسب مع عدد مفر 

 حدود البحث: 

 اقتصر البحث على ما يلي:

 تالميذ الصف الخامس البتدائي.-

 معلمات ومعلميين اللغة العربية للصف الخامس البتدائي بمطروح جمهورية مصر العربية.-

ول.ك تاب اللغة العربية -
أ
 للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي ال

 منهج البحث:

 ا.اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للبحث الذي يقوم على وصف الظاهرة بطريقة علمية من ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية له

 مصطلحات البحث:

 االنتماء الوطني:
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خوذ من النماء يعني الزيادة والعلو
أ
 والرتقاء؛ ويقال انتمى فالن إلى فالن إذا ارتفع إليه في النسب. النتماء لغًة: ما

جله، وهي ت
أ
، ويكون النتماء للوطن بتجسيد التضحية من ا

ً
بعة من لك الناالنتماء اصطالحًا: هو النتساب الحقيقي للدين والوطن فكرًا وعمال

 (28، 2011الشعور بالحب له.)علي سالمة عيد،

اللتزام وموزها، شعور والرابط القوي الذي يربط بين الفرد ووطنه ويتجسد من خالل العتزاز بالهوية الوطنية واحترام ر والنتماء الوطني هو ال

الت الحتف بالنظم والقوانين السائدة، والعمل على المحافظة علي الوطن وحماية ممتلكاته مع التمسك بقيمه وعاداته والمشاركة بكل فخر في
عمال التطوعية التي تخدم البالد، والتضحية بالنفس دفاعًا عن الوطنالدينية والوطنية 

أ
ريدة، .)خوني و التي يزخر بها الوطن والمشاركة في ال

2011 ،85) 

نه: "اتجاه يشعر من خالله اإلنسان بالفخر لكونه منتميًا لجزء من كل مؤكدا هذه المشاعر سلوكياً 
أ
ل  من خال ويعرف النتماء الوطني على ا

ن هذا الوطن".)ملفي عبدالرحمن،اللتزا
أ
فراده مع العمل على اإلعداد من شا

أ
 (29، 2012م بقيم الوطن ومعاييره التي ارتضاها ل

نه جزء من تراب الوطن، ويتضح ذلك من التزامه بدينه وقيمه، وتقديم الص
أ
نه :"شعور المواطن با

أ
ام الح العكما يعرف النتماء الوطني على ا

حداثه".)فاطمة محسن، على مصلحته الشخصية، وا
أ
 (43، 2012ندماجه في ا

نه:" الشعور الوجداني الذي يلزم الفرد بالتضحية والمحافظة على الوطن و
أ
ن خالل محمايته وتعرف الباحثة النتماء الوطني تعريفًا إجرائيًا با

بناء وطنه، وسيؤدي هذا الشعور إلى صقل توجهاته بحيث
أ
رضه وبا

أ
تتحول إلى توجهات تهدف إلى خدمة  الرابط المشترك الذي يربطه با

ولي في غرس مفهوم النتماء للوطن في النفوس".
أ
 الوطن، وإن التعليم هو المعني بالدرجة ال

 جائحة كورونا:

و فيروس كورونا." ومرض كوفيد 19-جائحة فيروس كورونا هي جائحة عالمية جارية لمرض كوفيد خر فيروس تم 19-اأ  هو مرض معد يسببه ا 

ي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصاك تشافه م  ينية فين ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك اأ
علنت ذلك منظمة الصحة العالمية في  19-وقد تحول كوفيد   2019ديسمبر  مارس  11إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم حسبما اأ

من وحة العالمية، فإن فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان. وحسب منظمة الص 2020
شد 

أ
مراض ال

أ
مراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلت البرد الشائعة إلى ال ن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر اأ ل خامة مثوالمعروف اأ

وسط التنفسية
أ
طيع ويست 19 -)ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا مرض كوفيد متالزمة الشرق ال

ن ينتشر بين البشر مباشرة.)زوقايمونية،   (6-5، 2020الفيروس اأ

ثرت على العالم بعد تفشيها في الصين، وتعتبر من ساللة ا نها: " جائحة عالمية اأ لتي امعدية لفيروسات الوتعرف الباحثة جائحة كورونا على اأ

 
أ
ثير بالغ على النواحي القتصادية والمسارات التعليمية مما استلزم الحفاظ على قيم النتماء الوطني لمواجهة هذه ال

أ
ثرت تا  زمة".اأ

 هيكلية البحث:

بعاد وافتراضات النتماء الوطني، بينم هداف واأ ول إلى اأ
أ
 اني دور ا تناول المبحث الثتناول البحث الحالي ثالثة مباحث. تطرق المبحث ال

 المدرسة والمنهج في غرس قيم النتماء الوطني، وتطرق المبحث الثالث إلى دور النتماء الوطني في ظل جائحة كورونا.

بعاد وافتراضات االنتماء الوطني
 
هداف وا

 
وال: ا

 
 ا

 (39،40، 2012يستهدف النتماء الوطني إلى ما يلي : )محمد يحي  ي، 

فراد ا-
أ
 لمعرفة من خالل تعلم مبادئ الديمقراطية، وحقوق اإلنسان.إكساب ال

خرين والمساواة والكرامةتنمية القيم والتجاهات التي يحتاجها الفرد؛ ليكون مسئول، وتتم من خالل إكساب الفرد احترام الذات واح-
أ
 ترام ال

 والمشاركة المسئولة.
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فكار والحوارتنمية المهارات الهادفة للمشاركة المجتمعية الفعالة -
أ
الناقد  والتفكير ويتم ذلك من خالل مهارات التصال وتبادل المعلومات وال

خرين والتعلم الذاتي وحل المشكالت .
أ
 والتطوع والعمل مع ال

فراد في تحقي
أ
هداف التي منها مساهمة كل ال

أ
لح المصاق وإن ترسيخ النتماء الوطني داخل الكيان المنتمي إليه يعمل على تحقيق عدد من ال

نه يدعم قيم اإلخالص والولء للك
أ
فراد الكيان المنتمي إليه. كما ا

أ
كيد التماثل والوحدة بين ا

أ
هداف الوطنية ويعمل على تا

أ
نتمي يان الموال

حمد درويش، 
أ
 (299، 2009إليه.)محمد ا

بعاد ما يلي :
أ
بعاد النتماء الوطني التي عرضها المفكرين ومن تلك ال

أ
 وتعددت ا

 :Identityالهوية  -1

كيد للهوية القومية وتعبي
أ
 جودها .ورًا عن يكون النتماء لكيان معين هذا الكيان الذي هو الوطن يتسم بهوية معينة وبالتالي يكون النتماء تا

 : Loyaltyالوالء  -2

 ه.لنتماء لكلية للوطن ويؤكد اليمثل الولء تدعيم الفرد لجماعته ووطنه ويشير إلى مدى النتماء لها ويؤدي الولء إلى حماية الحياة ا

 : Obligationاللتزام ا -3

بمعايير  للتزامااللتزام يعني التمسك بالمعايير والقيم الجتماعية السائدة والتي تفرزها الهوية القومية، وتولد الهوية ضغوطًا فاعلة نحو 
 الجماعة ومعايير الهوية الوطنية.

و الحب  -4
 
 : Courtship or loveالتودد ا

هم دوافع تكوين العالقات ال و المجتمع والوطن وهو من اأ و النضمام إلى الجماعة الكبيرة اأ ة. )محمد جتماعيوهو ينبع من الحاجة إلى النتماء اأ
حمد درويش،  (289، 2009اأ

 : Collectivismالجماعية  -5

فراد مع الهدف العام للجماعة التي ينتمون إليهاإن الروابط النتمائية تؤكد على الميل نحو الجماعية، ويعبر عنها بتوحد 
أ
الجماعة  ، وتؤكد ال

 (98، 2011على كل من التعاون والتكافل والتماسك، والرغبة الوجدانية في المشاعر الدافئة للتفاعل الجتماعي المتبادل.)سعاد سيد محمد،

ساسية ينبغي ترسيخها في  فراد المجتمع كافة؛ لتعزيز روح التالحم والتراوإن قيم النتماء والولء هي محددات وطنية اأ  بنائها.بط بين اأ وجدان اأ

حمد درويش ،   (296:297، 2009ويمكن وضع افتراضات النتماء الوطني كما يلي: )محمد اأ

قوى كان مصدر فخر واعتزاز الفرد وزيادة النتماء لهذا الكيان- شمل واأ كبر واأ و الوطن كيان اأ  .كلما كانت جماعة النتماء اأ

 كلما تزايد التفاعل بين الفرد والكيان المنتمي إليه زاد التوافق والنتماء بينهم.-

ساسية من حاجات اإلنسان.-  النتماء حاجة اأ

 تلعب التنشئة الجتماعية دورًا هامًا في تقوية النتماء.-

 نسحاب من التزامات المجتمع )الوطن(.يؤدي ضعف النتماء إلى الغتراب وما ينتج عنه من مظاهر السلبية والالمبالة وال-

 تؤدى قوة النتماء إلى نمو وتحقيق الذات.-

 تؤدى قوة النتماء إلى تزايد تماسك المجتمع.  -
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أ
سرة ا

أ
طفالنا النتماء للبيت ولال

أ
ن نعلم ا

أ
همية النتماء لمصر ... النتماء للوطن والطريق إلى النتماء هو ا

أ
 ا
أ
.ومن هنا تنشا

ً
 ول

 المدرسة والمنهج في غرس قيم االنتماء الوطنيثانيا: دور 

جل ذلك فإن مهمة المدرسة إعداد ا
أ
هدافه الوطنية من ا

أ
وجدها المجتمع؛ لتحقيق ا

أ
ولى التي ا

أ
فراد تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية ال

أ
يكونوا لل

ابي ا اإليجنتمون إليه، وحتى تحقق المدرسة دورهمواطنين صالحين قادرين على العمل واإلنتاج والمشاركة مع الجماعة لبناء المجتمع الذي ي

 (52: 50، 2012)محمد يحي  ي ،   :في تكريس مفهوم النتماء لبد من مراعاة الجوانب التالية

 تحويل الحياة المدرسية إلى نموذج للتطبيقات الديمقراطية يمارس فيها المتعلمون والمعلمون دورهم في إدارتها.-

و التعلم بالخدمة؛ وذلك لسد الفجوة التي تعاني منها التربط المدرسة بالمجتمع -
أ
ربية وهي الخارجي من خالل برامج الخدمة الجتماعية ا

 الهتمام بالنظرية على حساب التطبيق.

 حفظ وتقنية التراث الثقافي للمجتمع والذي يؤكد على الهوية الثقافية والموروث الشعبي للمجتمع المصري.-

هداف تربية -
أ
نشطة التربوية الصفية والالصفية التتحقيق ا

أ
نالمواطنة من خالل استخدام كافة اإلمكانات والوسائل التعليمية وال

أ
 ي يمكن ا

سوار المدرسة.
 تمارس داخل وخارج اأ

هداف تربية المواطنة من خالل المنهج بمفهومه الشامل الذي يعني كل الخبرات التعليمية والتربوية التي يك تسبها المت-  لم داخلعتحقيق اأ
هداف المنهج التربوي على الك تاب المدرسي فقط إنما تتجاوزه إلى وسائل  سوار المدرسة وخارجها وبذلك ل تقتصر وسائل تحقيق اأ عليمية تاأ

هداف التربوية المنشودة.
أ
 متعددة تساهم جميعًا في الوصول إلى ال

ساسية هي المعرفة والقيم - ن تشمل المناهج الدراسية ثالثة عناصر اأ  والتجاهات، ومهارات المشاركة المجتمعية الفاعلة.اأ

كيد على المنظومة القيمية المجتمعية التي تحقق المواطنة الصالحة والنتماء للوطن وتصون الوحدة الوطنية وتهيئ للفرد -
أ
ة من رجة عاليدالتا

 التوافق مع مجتمعه.

 مل الواعي مع قضايا المجتمع.الهتمام بالثقافة السياسية بما ينمي لدى النشء مهارات التعا-

كيد على الثقافة القانونية والتي تشمل الواجبات والحقوق للمواطنين .-
أ
 التا

نشطة التعليمية الصفية وال-
أ
 الصفية.إعداد المتعلم للممارسة الحياتية المستقبلية للمواطنة الصالحة عن طريق التطبيقات العملية وال

هميته في تعزيز القتصاد الوطني.تكوين قيم ومهارات العمل المنتج و-  اأ

ساليب تدريس موضوعات النتماء الوطني بصورة مشوقة ومبتكرة. -  تنوع طرق واأ

 (6: 3، 2014كما يمكن للمدرسة والمنهج تنمية روح النتماء الوطني والتي تتمثل فيما يلي : ) محمد السيد، 

ساسي بالقيم والتجاهات التي تؤدي إلى تعميق معاني اإدخال مفاهيم العتزاز الوطني في المناهج الدراسية بحي- لنتماء ث تعني بشكل اأ
ن  تشكيل واحد من خالل التربية الوطنية والتاريخ.  الوطني والقومي والمواطنة في ا 

نشطة التربوية التي تسهم بشكل جوهري في تشكيل شخصية الفرد.-
أ
 توجيه ال

ات التعرف على درع الوطن ومعقل الوطنية )القوات المسلحة( بتنظيم زيارات لمراكز ومؤسسغرس الروح الوطنية لدى الطلبة من خالل -
 ومعسكرات القوات المسلحة.
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 إبراز دور الطالب في العمل الوطني التطوعي مثل العناية بنظافة المدارس والمرافق العامة.-

لدراسي المصري وتحية الصباح في طابور المدرسة قبل بدء اليوم اتعزيز الحس والشعور الوطني لدى الطالب في المدارس من خالل الَعلم -
بان حرب 

أ
تصارهم على والذي يعد فخرًا للمصريين جميعًا بان 1973واإلشارة إلى رفع الجنود المصريين لَعلم مصر عند اجتياحهم لخط بارليف ا

 العدو الصهيوني.

ساليب التفكير العلمي ومهاراته لدى الطالب عن طر-
أ
 طالب علىيق إعداد جيد لندوات يتحدث فيها بعض العلماء والمفكرين وتعويد الترسيخ ا

 كيفية تحديد مشكلة ما وجمع معلومات عنها واقتراح الحلول الممكنة لها .

 ن وتجاهطتعويد الطالب على ممارسة الحرية المسئولة من خالل المسئوليات المدرسية وارتباطها بالواجب فال حرية بدون واجبات تجاه الو-
خرين

 
 .ال

دباء والفنانين في الم-
أ
بطال والزعماء والعلماء والمفكرين وال

أ
دوار الوطنية التي قام بها ال

أ
مختلفة جالت التعريف الطالب في المدارس بال

 عسكريًا وسياسية وعلمية وثقافية وفنية.

ن قوة الوطن من
أ
رضه جزء من قوته، وا

أ
ن التصاقهم با

أ
نهم جزء منه وا

أ
ن يحس كل المواطنين فيه،  با

أ
صبح الوطن بحاجة إلى ا

أ
قوة  وعليه فا

مام تالميذه يمجد حضارة الغرب، ويحقر ثقافة العرب، ويسفه اإليمان بالوطن، ويحذ ستاذ الذي ل يقف اأ
أ
هله، وهو بحاجة إلى ال ر من اأ

ن تصل إلى الفال المستقبل في هذ مة من المستحيل اأ ننا اأ
أ
جاح ح والنا الوطن المتفائل ، ولكن بحاجة إلى الراشدين الذين ل يبشرون الجيل با

 ( 39، 2011في المقبل من حياتها.)فيصل محمود،

مل مل وإنجاز . فهو سلوك متفاعل بين الفرد ونفسه وعمله ومجتمعه ووطنه، وهو اأ رة يعود صاحبه النظ والنتماء في حد ذاته سلوك واأ
هداف المرجوة بصورة سليمة.)محمود المداح،

أ
نه يعمل على اإلنتاج واإلسهام الفعال في تحقيق ال

أ
 (9 ،2000المتفائلة ، وهو إنجاز ل

ليات تنفيذ وتطبيق النتماء الوطني بمنهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي:  ويوضح الشكل التالي ا 

 

 

 

 

 

 ش

 

 

 

 

 

ليات( 1شكل )  تنفيذ وتطبيق قيمة النتماء الوطني بالمنهج "إعداد الباحثة" ا 

يق أليات تنفيذ وتطب

االنتماء الوطني 

 بالمنهج

الرؤية  -1

الواضحة 

 لالنتماء

 الوطني

الرسالة  -2

 الواضحة

األهداف  -3

 والقيم المحددة

المعايير  -4

 المحددة

 

 أليات التطبيق -5
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نها تهدف إلوعليه فتعد 
أ
ذهان النشء؛ حيث ا

أ
دوات الرئيسة في غرس القيم الوطنية في ا

أ
ى غرس المناهج التعليمية إحدى الوسائل وال

و 
أ
و اللغوية ا

أ
والوطنية  إلنسانيةاالقيم التعليمية التي تربط اإلنسان بعالمه وتقوم بإعداد ذهنه وتفكيره بالمعارف المختلفة سواء العلمية ا

 ه إل من خالل مناهج تعد لهذا الغرض .وهذا ل يمكن تحقيق

 ثالثا: دور االنتماء الوطني في ظل جائحة كورونا

 
أ
يساهم زمات، وإن تعزيز انتماء الفرد لوطنه يعتبر وسيلة فعالة في غرس روح البذل والعطاء تطبيقا لما تلقاه من مبادئ وقيم لمواجهة ال

ساس مية اإلحد من خالل تمتعه بالثقة والتقدير والمبادرة والقدرة على العطاء، وتنتعزيز روح الولء للوطن ببناء شخصية إيجابية للفر 

من الصحي الوطني.)زوقا
أ
زمة، ودعم جهود الدولة للحفاظ على ال

أ
ي بالمسؤولية تجاه المجتمع واإلسهام في تجاوزه لخطر هذه ال

 (10، 2020مونية،

وسط والدول العربي
أ
قوى دول الشرق ال

أ
وبئة بشوتعتبر مصر من ا

أ
مراض وال

أ
نظمة الترصد والك تشاف المبكر لال

أ
اء هادة خبر ة وإفريقيا في ا

مراض والوقاية منها 
أ
كد ذلك من خالل التقييم المشترك الخارجي CDCمنظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على ال

أ
لمك تب ل، وقد تا

ك توبر 
أ
وسط في سبتمبر وا

أ
الء ع) 2020، وكذلك التقييم الذي تم إجراؤه في مارس 2018اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق ال

 (3، 2021عيد،

سرة والمجتمع، ومن تلك اإل
أ
ثير إيجابي في حياة الفرد وال

أ
همية وتا ن تنمية قضايا النتماء الوطني لها اأ ثار ويجابيات ومما لشك فيه اأ

 
ال

زمات.
أ
 نجد تحسين المستوى الجتماعي والقتصادي في ظل ال

جراءات  البحث: ا 

جرت الباحثة استبانة على معلمين ومعلمات اللغة العربية للصف الخامس البتدائي؛ لتعرف مدى تناول ك تاب اللغة العربية  قضايا لاأ
ثره في ترسيخها لدي تالميذ الصف الخامس البتدائي في ظل الجائحة الحالية.  النتماء الوطني واأ

 ما إذا كان هناك فرق دال وذلك بستخدام كاي سكوير كما يلي : سنستخدم بيانات الجدولين التاليين ؛ لتعرف

 (1جدول رقم)

 
 المجموع رافض% موافق %

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية 

لها دور كبير في تعزيز النتماء 
 الوطني في ظل الجائحة.

82              "  100 "ج"              18 "اأ

يعزز المعلمون مفهوم النتماء 

 في المدرسة.الوطني 

 100 "د"             45 "ب"             55

 200 63 137 المجموع

  ="  137×100التكرار المتوقع للخلية"ب"=      137×100التكرار المتوقع للخلية "اأ

                                       200                                              200 

                                  =68.5                                       =68.5 

 63×100التكرار المتوقع للخلية"د"=        63×100التكرار المتوقع للخلية"ج" = 

                                    200                                              200 

                            =31.5                                                =31.5 
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 2المتوقع( –كاي سكوير=)التكرار المالحظ 

 المتوقع                            

=   (82- 68.5)2   ( +55- 68.5)2 ( +31.5-18)2(+45-31.5)2 

             68.5                  68.5               31.5          31.5 

2.6605   +2.6605   +5.7857   +5.7857 =16.8924  

عمدة 1-درجات الحرية = ) عدد الصفوف 
أ
 1(=1-() عدد ال

ن كاي سكوير الجدولية =  0.05، ومستوي دللة  1بالكشف في الجداول اإلحصائية لتوزيع كاي سكوير عند درجة حرية=
أ
 3.84نجد ا

ن قي
أ
كبر من قيمة مربع كاي الجدولية.وبما ا

أ
 مة مربع كاي سكوير المحسوبة ا

 إذن هناك فرق دال.

 (2جدول رقم)

 
 مجموع رافض موافق

تؤثر روح النتماء الوطني في 

 تطورات ثقافة طلبة المدارس.

78            "  100 "ج"            22 "اأ

يتناول منهج اللغة العربية 

للصف الخامس البتدائي 
ول قضايا 

أ
الفصل الدراسي ال

 النتماء الوطني.

 100 "د"            55 "ب"          45

 200 77 123 المجموع

="  123×100التكرار المتوقع للخلية"ب"=     123×100التكرار المتوقع للخلية"اأ

                                   200                                               200 

                               =61.5                                           =61.5   

    77×100التكرار المتوقع للخلية "د"=     77×100التكرار المتوقع للخلية"ج"= 

                                         200                                          200 

                                  =38.5                                       =38.5 

 2المتوقع( -كاي سكوير= )التكرار المالحظ

 المتوقع                            

( =78- 61.5)2 (  +45- 61.5)2  ( +22- 38.5)2 ( +55- 38.5)2 

         61.5            61.5                 38.5                     38.5 

 =4.4268+4.4268 +7.0714 +7.0714  =22.9964 
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عمدة 1-درجات الحرية =) عدد الصفوف 
أ
  1( =1-( ) عدد ال

ن قيمة كاي سكوير =  0.05، ومستوي دللة  1يع كاي سكوير عند درجة حرية =بالكشف في الجداول اإلحصائية لتوز 
أ
 3.84نجد ا

كبرمن قيمة مربع كاي الجدولية.
أ
ن قيمة مربع كاي سكوير المحسوبة ا

أ
 وبما ا

 إذن هناك فرق دال إحصائيًا.

 نتائج البحث وتفسيرها:

تي:
 
 حددت الباحثة نتائج البحث الحالي  من خالل ال

 ( كما يلي :1تبانة ملحق )استمارة االس -1

نتماءالوطني ؟ بعاد اال 
 
هداف وا

 
ول: ما ا

 
 السؤال اال

سئلة التالية كما موضح في الجدول التالي: -
أ
ول ستتحقق من خالل اإلجابة على ال

أ
 لإلجابة على السؤال ال

 

 رافض% موافق%

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية لها دور 
 كبير في تعزيز النتماء الوطني.

82 18 

يعزز المعلمون مفهوم النتماء الوطني في 
 المدرسة.

55 45 

 تفسير نتائج الجدول السابق:

نتماء الوطني % كما يعزز المعلمون فيها مفهوم ال82تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية لها دور كبير في تعزيز النتماء الوطني بنسبة      
 %55بنسبة 

 غة العربية للصف الخامس االبتدائي في غرس قيم االنتماء الوطني ؟السؤال الثاني: ما دور المدرسة ومنهج الل

سئلة التالية كما موضح في الجدول التالي: -
أ
 لإلجابة على السؤال الثاني ستتحقق من خالل اإلجابة على الال

 

 رافض% موافق%

تؤثر روح النتماء الوطني في تطورات 
 ثقافة طلبة المدارس.

78% 22% 

العربية للصف  يتناول منهج اللغة
الخامس البتدائي الفصل الدراسي 

ول قضايا النتماء الوطني.
أ
 ال

45% 55% 

 تفسير نتائج الجدول السابق:

لبتدائي % كما يتناول منهج اللغة العربية للصف الخامس ا78تؤثر روح النتماء الوطني في تطورات ثقافة طلبة المدارس وذلك بنسبة 

ول قضايا
أ
ة للصف % وعليه ينبغي زيادة تعزيز النتماء الوطني في منهج اللغة العربي45النتماء الوطني بنسبة  الفصل الدراسي ال
 الخامس البتدائي.

نتماء الوطني في ظل جائحة كورونا ؟  السؤال الثالث:  ما دور اال 
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سئلة التالية كما موضح في الج
أ
 دول التالي :لإلجابة على السؤال الثالث ستتحقق من خالل اإلجابة على ال

 
 التكرار

يبني النتماء للوطن في اإلنسان المصري وخاصة في مرحلة  -

 الطفولة.

30 

يبني النتماء للوطن في اإلنسان المصري وخاصة منذ  -

 دخول المدرسة.

45 

يبني النتماء للوطن في اإلنسان المصري وخاصة في مرحلة  -

 الشباب. 

25 

 100 المجموع

سر من الذين لهم  -
أ
كبر في غرس النتماء الوطني ال

أ
 10 ة.الدور ال

 

كبر في غرس النتماء الوطني  -
أ
من الذين لهم الدور ال
 المدرسة.                               

26 

سر  -
أ
كبر في غرس النتماء الوطني ال

أ
ة من الذين لهم الدور ال

 والمدرسة.
64 

 100 المجموع

 41 الوطني من خالل طابور الصباح.تدعم المدرسة النتماء  -

نشطة  -
أ
تدعم المدرسة النتماء الوطني من خالل ال

 المدرسية كالرحالت .

15 

تدعم المدرسة النتماء الوطني من خالل طابور الصباح  -
نشطة المدرسية معا.

أ
 وال

44 

 100 المجموع

 14 معايير النتماء الوطني تتحدد في المعايير الدينية. -

 46 ية.معايير النتماء الوطني تتحدد في المعايير القيمية القوم -

ة معايير النتماء الوطني تتحدد في المعايير الدينية والقيمي
 القومية.

40 

 100 المجموع
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يتضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي  -
ول قضايا النتماء الوطني في ظل جائحة 

أ
الفصل الدراسي ال

 من خالل درس من دروس الوحدة.كورونا 

40 

يتضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي  -
ول قضايا النتماء الوطني في ظل جائحة 

أ
الفصل الدراسي ال

ول .
أ
 كورونا من خالل درس من دروس الفصل الدراسي ال

45 
 

 
 

يتضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي  -
ول قضايا النتماء الوطني في ظل جائحة الفصل الدراسي 

أ
ال

 كورونا من خالل عدة دروس في الوحدة.

 
15 

 

 100 المجموع 

 تفسير نتائج الجدول السابق :

علي -
أ
ة % منذ مرحل25% منذ مرحلة الطفولة ،30% لبناء النتماء في اإلنسان المصري منذ مرحلة دخول المدرسة، 45كانت النسبة ال

 الشباب.

علي  النسبة-
أ
سرة والمدرسة في غرس النتماء الوطني ،64ال

أ
سرة فقط.10% للمدرسة فقط، 26% لدور ال

أ
 % لال

علي -
أ
نشطة المدرسية معا،44النسبة ال

أ
% 15ح،% من خالل طابور الصبا 41% لتدعيم المدرسة لالنتماء الوطني من خالل طابور الصباح وال

نشطة المدرسية كالرحالت.
أ
 لال

علي -
أ
 لمعايير الدينية.ل% 14% للمعايير الدينية القيمية، 40% لقتصار معايير النتماء الوطني علي المعايير القيمية والقومية ، 46النسبة ال

ول قضايا النتماء الوطني في ظل جائحة كورو45بنسبة -
أ
نا من % يتضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي ال

ول، خالل درس واحد فقط
أ
ك ثر من درس في الوحدة.15%من خالل درس واحد في الوحدة،40في الفصل الدراسي ال

أ
 % ل

ول ملحق).2
 
 (:2تحليل محتوي منهج اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي اال

ول كما يل
أ
 ي:جاءت نتائج تحليل محتوي منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي ال

ي دروس لتعزيز النتماء الوطني.- ولى درسين لتعزيز النتماء الوطني، ولم تتضمن الوحدة الثانية والثالثة اأ
أ
 تضمنت الوحدة ال

 تضمن الدرس الثاني في الوحدة الثانية بشكل ضمني التحدث عن سيرة إحدى الشخصيات المؤثرة في المجتمع.-

همية النظافة في مجتمعنا.تضمن الدرس الثاني في الوحدة الثالثة بشك-  ل ضمني ك تابة عبارات عن اأ

 توصيات البحث :

 عمل دورات وورش عمل حول تعزيز النتماء الوطني لدى التالميذ.-
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ثره لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي.-
أ
 عمل مبادرة؛ لتعزيز النتماء الوطني وا

 تساعد على تعزيز النتماء الوطني.تزويد مك تبات المدارس بمجموعة المراجع والمصادر التي -

سائل إعداد دليل معلم يساعد على تعزيز النتماء الوطني لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي، ويوضح الستراتيجيات والمصادر والو-
 التعليمية التي تساعده على ذلك. 

زما-
أ
زمة من ال

أ
ثروا في مصر وقت ا

أ
 ت التي كانت تمر بها البالد.تكليف كل طالب بعمل بحث عن زعماء وقادة ا

نشطة ومسرحيات مدرسية تحث على التوعية واللتزامات الصحية؛ للحد من اإلصابة، والتي تساهم بذلك -
أ
 ي تعزيزفمشاركة التالميذ في عمل ا

 قضايا النتماء الوطني. 

نشطة بك تاب اللغة العربية للصف الخامس البتدائي المرتبطة بالنتماء الوطني، والمحافظة على النظافة الشخصي-
أ
 ة. زيادة عدد ال

 مقترحات البحث :

 دراسة حول مدى تناول ك تب اللغة العربية لقضايا النتماء الوطني.-

ثره -  لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي .دراسة فاعلية برنامج قائم على تعزيز النتماء الوطني واأ

ثير النتماء الوطني على تالميذ الصف الخامس البتدائي.-
أ
 دراسة تا

 تطوير منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي وفق تعزيز النتماء الوطني في ظل جائحة كورونا.-

خرى؛ لتعزيز قضايا النتماء ا-
أ
زمات المختلفة. ربط منهج اللغة العربية بالمناهج ال

أ
 لوطني ومواجهة ال

 المراجع:قائمة 

ميذ (، فعالية استخدام مصادر تعلم متعددة في تدريس التاريخ لتنمية قيمة النتماء الوطني لدى تال2007تغريد محمد عبد الحميد،) -1
ول اإلعدادي "رسالة ماجستير"،جامعة عين شمس، كلية التربية.

أ
 الصف ال

حمد  -2 ثر برنامج بالوسائط المتعددة على تعزيز قيم النتماء الوطني والوعي البيئي لدى طلبة الصف2008الشعراوي،)حازم اأ التاسع "  (،اأ
 رسالة ماجستير"،الجامعةاإلسالمية،كلية التربية.

ول حول  الملتقى الدولي(، دور المدرسة في تنمية قيم النتماء الوطني، مجلة العلوم اإلنسانية والجتماعية ، 2011خوني وريدة ،) -3
أ
ال

 الهوية والمجالت الجتماعية.

زمة كورونا نموذجا، المعهد المصري للدراسات. 2020زوقاي مونيه، ) -4 زمات اأ
أ
 (،العمل التطوعي في ظل ال

بعاد المواطنة طرائق تدريس ممارسات المواطنة الفاعلة، دار الك تاب 2018سعاد سيد محمد إبراهيم الفجال،) -5 همية واأ (،اأ

 1حديث،القاهرة،طال
فاق استراتيجية2021عالء الدين،) -6 العدد  -(، جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ا 

(3) 
 1(،النتماء والمواطنة، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،ط2011علي سالمة عيد الخضور،) -7

طفال في إطار مفهوم النتماء الوطني للطفل  "رسالة ماجستير2012فاطمة محسن علي جياش،) -8
أ
دب ال " ، (، دراسة تحليلية لمضمون اأ

داب والعلوم التربية.
 
 جامعة عين شمس، كلية البنات لال

 1(، تنمية العتزاز الوطني، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،ط2011فيصل محمود غرايبه،) -9
حمد درويش،) -10 بناء وهبه، القاهرة، ط (، العولمة200محمد اأ  1والمواطنة والنتماء الوطني، عالم الك تب مطبعة اأ



 المركز الديمقراطي العربي
دوار خالل جائحة كورونا 

أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين-اأ

دوار خالل جائحة كورونا 
أ
 المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: التدخالت وال

فريل  و-30 لمانيا 2022ماي  01اأ  برلين-اأ

 

124 
 

 ث.، العدد الثال 65(، دور المؤسسات التعليمية في تعميق النتماء للوطن ، صحيفة التربية ، مجلد 2014محمد السيد حسونة ،) -11
 ، العدد الثالث.63لد (، غرس مفاهيم المواطنة والنتماء، صحيفة التربية، مج2012محمد يحي  ي ناصف،) -12

مادو للنشر، القاهرة.2000محمود المداح،) -13
أ
 (، في النتماء لمصر، دار ا

ولى 2010مروة عبد الرازق محمد،) -14
أ
ن التعليم م(، دور الوسائط التعليمية في تدريس التربية المتحفية لمقرر التربية الفنية للحلقة ال

ساسي لتنمية  النتماء الوطني، "رسالة ماجستير
أ
داب والعلوم والتربية.ال

 
 "، جامعة عين شمس ، كلية البنات لال

دية "رسالة (، التعليم والنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية  السعو2012ملفي عبد الرحمن هادي العتيبي ،) -15

 دك توراه " ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية.
  1والنتماء رحلة في عمق الوطن ، مؤسسة عالم الرياضة ، ط (، الرياضة2014يحي  ي فكري،) -16

 المالحق :

ثره في ترسيخها لدى تالميذ الصف الخا1ملحق )
أ
مس ( استبانة حول مدى تناول ك تاب اللغة العربية لقضايا النتماء الوطني وا

 البتدائي في ظل جائحة كورونا "إعداد الباحثة"

ول "إعداد الباحثة" ( استمارة تحليل محتوي ك تاب 2ملحق )
أ
 اللغة العربية للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي ال

 استمارة االستبانة

 عزيزي المعلم ، عزيزتي المعلمة 

ثره في ترسيخها لدى تالميذ     تدائي س البالصف الخام لديك استبانة حول مدى تناول ك تاب اللغة العربية لقضايا النتماء الوطني واأ

ة في ظل جائحة كورونا "إعداد الباحثة". الرجاء  من حضراتكم إفادتنا بالمعلومات حول الموضوع من خالل اإلجابة على اسئل
ن هذه المعلومات تستخدم فقط لإلحاطة بالبحث العلمي.

أ
 الستبانة علمًا با

 ولكم جزيل الشكر.                                                                                      

ثره في ترسيخها لدى تالميذ الصف الخامس الب ي ظل تدائي فاستبانة حول مدى تناول ك تاب  اللغة العربية  لقضايا النتماء الوطني واأ
 جائحة كورونا.

ول: ضع عالمة 
 
و  السؤال اال

 
 : لما يلي ا

 لها دور كبير في تعزيز النتماء الوطني في ظل جائحة كورونا.)  ( تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية  -1

 يعزز المعلمون مفهوم النتماء الوطني في المدرسة . )  ( -2

 تؤثر روح النتماء الوطني في تطورات ثقافة طلبة المدارس. )  ( -3

ول قض -4
أ
 ايا النتماء الوطني .)  (يتناول منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي ال

 ما اقترحاتك لزيادة تعزيز النتماء الوطني في منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي في ظل جائحة كورونا ؟ -5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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جابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي : السؤال  الثاني: اختر اال 

 يبنى النتماء في اإلنسان المصري وخاصة منذ مرحلة : -1

 مرحلة الشباب ( –دخول المدرسة  –)  الطفولة 

كبر في غرس النتماء : -2
أ
 من الذين لهم الدور ال

سرة 
أ
سرة والمدرسة( –المدرسة  –) ال

أ
 ال

 النتماء الوطني من خالل :تدعم المدرسة  -3

نشطة المدرسية كالرحالت  –) طابور الصباح 
أ
 كل ماسبق( –ال

 معايير النتماء الوطني تتحدد في : -4

 المعايير الدينية والقيمية( –المعايير القيمية القومية  -) المعايير الدينية 

ول قضايا النتماء الوطني في ظل جائجة كورونا يتضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس البتدائي الفصل الدراسي -5
أ
ل من خال  ال

: 

ول –) درس واحد من دروس الوحدة 
أ
ك ثر من درس في الوحدة ( -درس واحد في الفصل الدراسي ال  اأ

 شكرًا لتعاونكم معنا                                                                                  

 تحياتي

 

عداد الباحثة".است ول "ا 
 
 مارة تحليل محتوي ك تاب اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي اال

ولي : "قيم خالدة"
 
 الوحدة اال

 وحدات التحليل

 
 فائت التحليل

 مستوي التضمين شكل التضمين

ول:جزاء العاملين
أ
 ضمني واضح ضمني واضح الدرس ال

الذي يحدد الفكر الرئيسة في النص 

 استمع إليه.
  

  

 يعبرالتلميذ عن مضمون بعض الصور.
  

  

 يحدد التلميذ جزاء العاملين المخلصين.
  

  

 يحدد التلميذ معني الكلمة في السياق.
  

  

مثلة لعمال يستحقون  يذكر التلميذ اأ

 التقدير.
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 الدرس الثاني: حب الوطن
 يتحدث التلميذ عن دوره نحو مجتمعه.

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

عجبه ومال يعجبه في 
أ
يحدد التلميذ ما ا

 الدرس.
 

 
 

 

 
 

 

 

  يتحدث التلميذ عن مكانة وطنه.

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

يعلق التلميذ على بعض الصور  التي 
 تعبر عن حبه لوطنه.

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

يتعرف التلميذ على بعض الشخصيات 
 المؤثرة في المجتمع.

 
  

 

نشودة الدنياالدرس الثالث:   مصر اأ

يعبر التلميذ عن مكانة مصر حديثًا 
 وك تابة.

  
  

يعبر التلميذ عن بعض الصور التي تعرض 

 عليه للوطن.

 
  

 

ها.   يحدد التلميذ عناصر قصة يقراأ
  

 

 الوحدة الثانية : "علم وتكنولوجيا"

 وحدات التحليل
 

 فائت التحليل
 

 مستوي التضمين شكل التضمين

 ضمني واضح ضمني واضح

ول: العلم النافع وتقدم 
أ
الدرس ال
 المجتمع

نبياء في 
أ
يتحدث التلميذ عن دور ال

 توجيه الناس.

  
  

خالق العلماء.  يتحدث التلميذ عن اأ
  

  

 يذكر التلميذ فضل العلماء.
  

  

يك تب التلميذ لفتة عن قيمة العلم في 
 حياتنا.

  
  

 في حياتناالدرس الثاني: الكهرباء 

همية الكهرباء في  يتحدث التلميذ عن اأ
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 حياة الشعوب.

يذكر التلميذ سيرة إحدى  الشخصيات 

 عنها.
أ
 التي قرا

 

 
  

 

يك تب التلميذ لفتات عن حسن 

جهزة الكهربائية.
أ
 استخدام ال

  
  

 الدرس الثالث: طريق المعالي

 يلقى التلميذ النص إلقاء صحيحًا.

 
  

 

همية العلم يتحدث 
أ
التلميذ عن ا

 لتحقيق المعالي.
  

  

يك تب التلميذ موضوعًا عن واجب 
 المعلم والتلميذ.

 
  

 

 الوحدة الثالثة: "عادات وسلوكيات"

 وحدات التحليل
 

 فائت التحليل

 مستوي التضمين شكل التضمين

 ضمني واضح ضمني واضح

ول: العتدال في اإلنفاق
أ
 الدرس ال

الفكر حسب ورودها في يرتب التلميذ 

يات.
 
 ال

  
  

همية العتدال في  يذكر التلميذ اأ

 اإلنفاق.
  

  

يات الكريمة.
 
 يعبر التلميذ عن معاني ال

  
  

 الدرس الثاني: تربية الدواجن
همية تربية الدواجن.  يذكر التلميذ اأ

  
  

يوضح التلميذ كيفية الوقاية من إنفلونزا 
 الطيور.

  
  

التلميذ وسائل لتوعية الفالحين يقترح 

 من إنفلونزا الطيور.

 
  

 

همية  يك تب التلميذ عبارات عن اأ

 النظافة.

 
  

 

 الدرس الثالث: التسامح والعفو

بيات التي 
أ
يفسر التلميذ معني ال

 استمع إليها.
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سلوبه.
أ
بيات با

أ
 يشرح التلميذ ال

 
 

 

 
 

 
 

 
 

يعبر التلميذ عن جمال التعبير في 

 النص.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستخدم التلميذ مفردات النص في 
 جمل من عنده.
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 -االجتماع ءاعلمموقف و(19-جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 سعيدي خديجة د.

بوبكر بلقايد تلمسان
 
 الجزائر -جامعة ا

 

ن الوضع الحالي، المتمي   
أ
نفلونزا )لطالما اعتبرت ا

أ
يًضا، مرورًا با

أ
ز بجائحة فايروسية، لم يكن استثنائيًا للغاية. فمنذ وباء اإليدز الفيروسي ا

و السل الذي لم تعد المضادات 1، وفيروس سارس وفايروس إيبول، الطيور 
أ
نفلونزا  وحتى عودة الحصبة، ا

أ
نواع ال

أ
، ناهيك عن العديد من ا

خذ التطعيمات الالزمة، 
أ
الحيوية تعالجه، جنبًا إلى جنب مع وجود مناطق شاسعة ل تخضع للعالج الطبي ومع نقص النضباط العالمي في ا

ن  
أ
وبئة خطير ذلك يؤدي حتما  فا

أ
دى الى ماليين الوفيات ة ومدمرة كما حصل في حالة اإليدزإلى ظهور ا

أ
ليمكن اعتبار الوباء الحالي ،الذي ا

ن  
أ
و " المتالزمة الت  ، النو  ه يمثل في الحقيقةجديدا ل

أ
ول مرض  2003لحادة " والذي انتشر في عام نفسية اع الثاني من وباء سارس ا

أ
وكان وقتها ا

ن   ، فان  رن الحادي والعشرين، لذلكمعروف في الق غير
أ
و لم يسمع به من الوباء الحالي ل من الواضح ا

أ
ية حال ظهور شيء جديد، ا

أ
يعني با

ن   ،قبل
أ
سفر عن تلك النتائج من قبللى نسل وباء سارس إه ينتمي ل  1(.وهو مايؤكد فشل الدولة في عالقتها بالبحث العلمي الذي اأ

النباديو .
 
 الفرنسي ا

 مقدمة:

ما عنه، على الحياة، حالة باعثة على القلق والتوتر جعاللنسان يخضع لقوانين الحظر رغ 19-لقد مثلت حالة الطوارئ التي فرضها كوفيد 
خ
آ
ها الخوف: الخوف من المرض والعدوى، الخوف من الختالط بال

أ
ولى لنتشار الوباء حياة رتيبةيمال

أ
ضحت الحياة في الشهور ال

أ
ر الذي فا

صبح هو اأ  صبحوا ممتنعين حتىاأ مارسون ول ي يتسوقون عن تلبية احتياجاتهم اليومية ل يًضا عنصًرامهدًدا باعتباره ناقاًل للمرض. فالك ثيرون اأ
قنية الطريقة الوحيدة لالتصال بين الب صبحت الت  ن  شبح الوباء فرض سيطرته على العالم، اأ

أ
طمئنان شر والنشاطاتهم ول عاداتهم الدينية. وكا

جهزة الكمبيوتر لمواجهة هذه الحياة الجديعلى م جهزة الذكية، من هواتف واأ
أ
قبل الك ثيرون على اقتناء ال

أ
قرب اليهم، فا

أ
د عام دة. وبعن هم ال

ليات تجعله قادرا على ال وجد لنفسه طرق واآ صبح النسان متقباًل لوضعه الحالي، اأ د على الطريقة الجديدة في العيش، اأ عايش من التعو  ع هذا مت 

سلوب حياته الجديد عند الختالط بغيره، واصبحت العالقات يال باعد هو اأ توًرا طبعها فواقع الجديد، فالقناع الواقي والكمامة والمعقم والت 
ن  هذه الحياة الجديدة كانت سبًبا في انهاء الك ثيرين لحياتهم والسبب يرجعلضغ وباء وطات الوقلًقا. وتشير الك ثير من الدراسات العالمية اأ

ثار سلبية ك ثيرة و يًضا حيث كان لالمتناع عن الدراسة اأ طفال والمراهقين اأ
أ
ثرت الحياة العلمية لال

أ
ثاره من وحدة وقلق، كما تا الحياة  واء علىساأ

واصل حصيل الدراسي للك ثير من الطلبة وصل إلى نسبة متدنية بسبب قلة الت  و الحياة العلمية، فالت  فسية اأ عليم لت  ئهم  واالمدرسين واصدقا الن 

ثر على اأ  19-عن بعد. يعتبر كوفيد دائه لحظة فارقة في تاريخ البشرية، وهي لحظة جعلت هذا النسان يعيش هلع شخصي واجتماعي ونفسي اأ
ة وجد نفسه يعيش حالة عزلة لم يحسب حسابها من قبل.ونريد من خال هذه الدراسة التطرق إلى موقف 

أ
لماء عداخل الحياة الجتماعية، فجا

 ارئة.الة الطجتماع من فيروس كورونا، والحديث عن قراءتهم لهذا الواقع الجديد وماهي الفكار التي قاموا بتقديمها كحلول لهذه الحعلم ال

 ماذا نقصد بجائحة كورونا:

 الجائحة: 

                                                             
لنباديو، ليمكن اعتبار الوباء الحالي جديدًا علينا، ترجمة: عدوية الهاللي، مجلة لسيانس ال 1  ،  2021/01/04فرنسية، لقاء مع اآ

www .almadapaper.net 
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فة سماوية كمطرهي ما ل يستطاع دفعه، وهي مصيبة عامة ل 
آ
كل الزرع  يستطاع دفعها من ا

أ
فاق ويا

أ
شديد وحرب وبرد شديدين وجراد يغطي ال

ن  
أ
مر، وعرفها بعضهم على ا  2ها: كل شيء ل يستطاع دفعه ولو علم بهوالث 

 :لغوياً 

صابته ج  ائ  ات وج  ح  ائ  جمع ج   ة  جائح   
أ
صابته علة، تهلكة، داهية ويقال الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله ائ  ح، يقال ا

أ
ي ا

أ
فتجتاحه حة، ا

رجاء العالم وقد ظهر عبر التاريخ العديد من الجوائح  مساحة كبيرة مثل قارة، وقد تتسع كله، وهي وباء ينتشر بين البشر  في
أ
لتصيب كافة ا

ما الفرق بين الوباء والجائحةمثل )الجذري، الطاعون، السل(.
أ
ن المرض المستوطن واسع  ا

أ
، والمستقر من حيث معرفة عدد النتشارهو ا

فراد الذين يمرضون بسببه يدرج" كوباء" وليس ك" جائحة" وعليه فإن  ا
أ
مراض، الموسمية مثل ل

أ
رة من لت البرد المتكر  ز نه يتم استبعاد ال

ي وباء إلى جائحة عدى منظمة الصحة العالمية صاحبة الختصاص ولها 
أ
و منظمة عن تصنيف ا

أ
ي بلد ا

أ
مسمى )جائحة النفلونزا( وليس ل

سره تصنيف الجائحة
أ
و العالم با

أ
 3تشير ان المرض انتشر رسميا عبر مناطق جغرافية كبيرة تغطي قارات متعددة ا

 .19-كورونا، كوفيد

ن   السميرة من الفيروسات موجودة على نطاق واسع في الطبيعة، وسميت بهذا فيروسات كورنا هي فئة كب
أ
اج عند ها تتخذ شكل الت  نظرا ل

إلى رتبة الفيروسات العشية فصيلة الفيروسات التاجية جنس الفيروسات  ينتمي فيروس كورونا المستجدفحصها تحت المجهر اللك تروني، 
ن   كبر فين فيروسات الحمض الن   التاجية، ومن المعروف حاليا اأ

أ
ن    RANووي الريبوزي حجم جينيوم فيروسات كورنا هي ال فيروس  كما وجد اأ

ن ومن الم
آ
نفسي  والجهاز الهضمي والجهاز العصبي لدى اإلنسان كورونا يصيب الفقاريات فقط حتى ال مراضا في الجهاز الت  ن يسبب اأ مكن اأ

 4.والحيوان

(COvid-19 علنت اللجة الدولية لتصنيف الفيروسات تسمية فيروس كورنا المسبب لمتالزمة اللتهاب الروئي الحاد الوخيم  SARS(  اأ
(COV-2 اسمًا رسميا للفيروس الجديد في )ا بفيروس كورونا الذي سبب ، واختير هذا السم لرتباط الفيروس جيني  2020فبراير شباط/  11

ن   2003متالزمة اللتهاب الروئي الحاد الوخيم )السارس( في عام  ن  غير اأ علنت اأ  19-كوفيد الفيروسين مختلفين رغم ارتباطهما الجيني، حيث اأ
مم اظمة العالتي وضعتها سابقًا المن  هو السم الرسمي لهذا المرض  الجديد عمال باإلرشادات 

أ
غذية والزراعة لال

أ
لمية لصحة الحيوان ومنظمة ال

 5المتحدة )الفاو(

صرفات غير العمدية)...(وفترة الت   ( هو سهولة انتشاره وانتقاله بين البشر، وعلى ذلك فإن  COvid-19مكمن الخطورة في فيروس كورونا )
خر، انتقال الفيروس للش   حضانة فيروس كورونا وهي الفترة ما بين

آ
عراض اإلصابة عليه طويلة نسبيا وقد تختلف من شخص ل خص حتى ظهور اأ

ن   مر  إل اأ
أ
ول تزال معدلت الوفيات بسبب  ،مقلق هو إمكانية انتقال هذا الفيروس بالعدوى في فترة الحضانة إلى الغير خالل هذه المدةالال

 .6لعالم.هذا الفيروس، في ازدياد مستمر في جل دول ا

                                                             
ثير جائحة كوفيد -بلقاسمي بوعبد هللا  2

أ
ساتذة التعليم البتدائي في ظل تا حمد ، جودة الحياة لدى اأ ، العدد 14، مجلة دراسات نفسية وتربوية. المجلد19-مسعودي اأ

وت 2  .249،ص2021،اأ
، 23،مجلة العلوم النسانية، المجلد-دراسة ميدانية بالمدن الجزائرية-عمار مبروكي،  جائحة كورونا في مختبر سوسيولوجيا الحياة اليومية في الوسط الحضري 3

 .  264، ص2021، ديسمبر3عدد
كورونا المستجد، تر: إيمان سعيد، ومجموعة مترجمين، بيت اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومك تب الدارة الوطنية للطلب الصيني، الدليل الشامل لفيروس 4

 .2، ص2020، الحكمة لالستثمارات الثقافية، القاهرة
ثناء جائحة كورونا. المجلة الجزائرية لالتصال. كلية  5 يمن عبد هللا النور. اتجاهات طالب العالقات العامة نحوى التعليم اللك تروني اأ ئر. العالم والتصال. جامعة الجزااأ

 .112، ص147-109، ص2021. 1، العدد20المجلد 
شريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة. المجلد  COvid-19 محي الدين حسيبة، المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس كورونا  6 ، 2021، 2، العدد 7في الت 

 .1057ص
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عراض تنفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون دون الحاجة إلى  على المريض وتظهر
أ
دخل تا

ن  
أ
ك ثر عرضة لإل عالجي خاص. غير ا

أ
شخاص ال

أ
عراض شديدة ويحتاجون إلى العناية الطبية. وال

أ
صابة بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم ا

مراض الت  
أ
وعية الدموية وداء السكري وال

أ
مراض القلب وال

أ
مراض كامنة، مثل ا

أ
عراض الوخيمة للمرض هم المصابون با

أ
منة نفسية المز بال

ن  ووالسرطان. 
أ
ي شخص معر ض لإل ا

أ
فضل للوقاية من ان19-صابة بمرض وخيم والوفاة بسبب كوفيدا

أ
يًا كان عمره.وتظل الوسيلة ال

أ
تقال ، ا

فسك نوإبطاء وتيرة انتقالها هي اإللمام بخصائص المرض وطريقة انتشار الفيروس. وتشمل التدابير الحتياطية لحماية  19-عدوى كوفيد
خرين من العدوى

آ
 :ما يلي وال

خرالت  -
آ
قلباعد عن ال

أ
 .ين مسافة متر واحد على ال

 .داً ارتداء كمامة مثبتة جي  -

و فركهما بمطهر كحولي.-
أ
 المواظبة على غسل اليدين ا

- 
أ
 ا

 
 قاح عندما يحين دورك واتبع تعليمات السلطات المحلية.خذ الل

نف  و من اأ و يتكلم وينتشر الفيروس من الجسيمات السائلة الصغيرة التي تنطلق من فم الشخص المصاب بالعدوى اأ و يعطس اأ ه عندما يسعل اأ

و يتنفس. ويتراوح حجم هذه الجسيمات من القطيرات الت   و يغني اأ داب اأ
آ
نفسية الكبيرة إلى الرذاذ المتناهي الصغر. لذلك من المهم ممارسة ال

ن تتعافى بالكاملنفسية عن طريق السعال في ثنية المرفق مثاًل، والبقاء في المنزل والعزل الذاتي عندما تكون متوعكًا الت    .7إلى اأ

 عالن فيروسفمنذ إعالقة هذا الوباء بعلم الجتماع، وموقف علماء الجتماع منه.عن الن إلى الحديث  سننتقل،بالوباءبتعريف هذا ما يتعلق 

تماعية كورونا كظاهرة اجلى فهم جائحة إكورونا كجائحة من طرف منظمة الصحة العالمية، نجدمساهمات ك ثيرة لعلماء علم الجتماع  ترمي 
فراده مر الجديد على علم الجتماع، فهناك فرع من فروع علم الجوتحليل انعكاساتها، ونتائجها على المجتمع واأ

أ
مى:  تماع يس، وهذا ليس بال

ثار التي تح بشكل "علم اجتماع الوباء" وهو موجود 
آ
ه يهتم بدراسة ال ن 

أ
خر في تاريخ علم الجتماع العام، ل

آ
و با غيرات  ع جراءدث في المجتماأ الت 

تي من خارج الن  
أ
وبالخارجية التي تا

أ
وارث، ئة والكسق ل من داخله، مثل التغيرات المناخية والظروف البيئية المحيطة، وتلك التي تنتجها ال

زمات وصورًا عدة، شاقة ومبهظه ثيرًا كبيرًا، وُتحدث في الحياة الجتماعية اأ
أ
لكشف اساعد في يلم اجتماع الوباء" ع، وهي تؤثر في المجتمعات تا

خرى؟ويطرح اسئلة ك ثيرة حوله عن انتشار المرض ك ثر من اأ  : هل ينتشر بين فائت اجتماعية اأ

سلوب الحياة يؤثر في اإلصابة بالوباء؟    هل اأ

 ما الظروف الجتماعية المصاحبة له؟ 

م غذية يؤثر اأ
أ
  ل يؤثر؟ هل نمط ال

وبئة إلى تغيرات كبيرة في الجسد، والطريقة التي يحضر بها الجسد في الحياة؟ 
أ
 8كيف تؤدي ال

وال
 
 :19-وك فيد علم االجتماع/ا

سس وقواعد  يقتضهعليمي، وما تهج الهو علم يهتم بدارسة اإلنسان والمجتمع دراسة علمية، تعتمد على المن  علم الجتماع  هذا المنهج من اأ
ساليب في البحث  ،9واأ

                                                             
  اء/ جائحة عالمية، جنيف.، اعالن كورونا وب2020مارسWHO ،11 منظمة الصحة العالمية 7

www.independentarabia.com/tags   8احمد فرحات، عالم اجتماع يتساءل، هل سيعزز كورونا تفكيرنا النقدي 
وت 1981، ص9.15   عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الجتماع، عالم المعرفة44، الكويت، اأ
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 علم الجتماع مع دوركايم بتعظيم دور المجتمع وجعله مهيمنً 
أ
ا على الفرد في صياغة حياته وسلوكياته، ومع فيبر واهتمامه بالعمل بدا

 فاعلية الرمزية تصورا يمنح الفرد دورًا محوريًا في إعطاء معنى للعالم الجتماعي،ر جورج هربت ميد وبقية منظري الت  الجتماعي ومعانيه، وطو  

فكاره قادرة على صياغة واقعه 
أ
صبحت تصورات الفرد وا

أ
صحاب مدرسة)البناء الجتماعي للواقع(، ا

أ
، ولعل  اللجوء إلى علم الجتماعيومع ا

وقات الجوائح التي يصبح فيها الفرد حقا قدر  الجتماعيفس الن  
أ
 لفهم عالقة الفرد بالمجتمع باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، في ا

ً
يكون مدخال

خرين من ضغوطات نفسيةع
آ
دوات الوعي الكافية لذلك، وما يشكله الحساس بالمسؤولية اتجاه ال

أ
 .10لى صنعه واقعه بما يملك من ا

  إن التناول السوسيولويجي
ً
  للواقع كما ذهب بيار برديو ليس تناول

ً
و تناول

أ
حولت الغائرة التي تخترق الجسم باردا بل هو في عمق الت   محايدا ا

تها ل يتم في سماء الفكار المعلقة بل في مغارس المعيش  التنظيري الجتماعي برمته، فالفعل  والنظريات التي ل تصاغ ول تك تسب قو 
د إلى سطح العالم جملة الشكاليات الجديدة.الت   بدا من فراغ اجتماعي، فهي تنسج في سياق خصوصي يصع 

أ
 11فسيرية ا

 :19-ثانيا /موقف علماء االجتماع من كوفيد

 جتماع في هذا الوباء هي:حسب بروديو مهنة عالم ال

ل المجتمع،  الت التي من خاللها يتشك  فعال والتمث 
أ
ز على فهم  والتي تمثلدراسة علمية للعالقات الجتماعية وال الحقل المعرفي الذي يرك 

فراد والمجتمع، والعمل والحركات التي يسير  ويتغير الكيفيات 
أ
، والفائت والطبقات الجتماعيةبها الجسم الجتماعي، وعلى العالقات بين ال

صدقاء، 
أ
والتكنولوجية والسياسية  والجتماعيةوالمدارس والمؤسسات، من خالل جوانبها الثقافية  يماتوالتنظ  والعائالت والشبكات وال

 .12...الخوالقتصادية

لن تورين، يرى: عالم ا ن  لجتماع الفرنسي اأ ناك حقيقة، هه يشعر اليوم بالخوفمضيف في حوار صحفي "في الالعالم لم يعد كما كان، حيث إن   اأ

ن هو تفضيل الفيروس )كورونا( استهداف كب
آ
فكار، بل حتى الهتمام؛ ما يبدو واضحا ال

أ
. ار السنغياب الفاعلين، وغياب المعنى، وغياب ال

يادينا فارغة، نحن محبوسون ومنعزلون.. مهجورون. يجب عكما ليس ل ي سالح، اأ لدينا إلى حدود الساعة عالج ول لقاح. ليس لدينا اأ  لينا اأ
ن نلزم البيت. هذه ليست حربا  !.نتصل ببعضنا البعض، وفوق هذا وذاك يجب اأ

نتقد استعمال لفظ الحرب لكن الحرب تحدث بين بني البشر، ما نعيشه اليوم هو مواجهة بين ما هوإ يقول )إن  " نساني وما هو ل إنساني، ل اأ
ننا نعيش في عالم دون قد تكون حربً  عتقد اأ ا دون مقاتلين، ليست هناك استراتيجية، الفيروس ليس رئيس الحكومة وفي الجانب النساني اأ

ل تحدث كوارث إيكولوجية كالويضيف قائال: من فاعلين.  بيرة في السنوات العشر  المقبلة، ل سيما بعد ضياع مدهش للغاية لي بالنسبة إلي اأ
ن   نبه إلى اأ خيرة، واأ

أ
نن  السنوات العشر ال عتقد اأ وبئة ليست كل شيء اأ

أ
ا دخلنا في نوع جديد من المجتمعات، مجتمع الخدمات وفق تعبير ال

ن فئة مقدمي الرعاية
أ
زمة من شا

أ
ن يستمر هؤلء في الحصول على القتصاديين لكنه مجتمع الخدمات بين البشر، سترفع هذه ال ، ل يمكن اأ

صنفها في خانة الفاشية، لكني  ن تؤدي صدمة اقتصادية إلى ردود فعل اأ زمات، هناك احتمال اأ
أ
رواتب هزيلة، في الوقت ذاته، في ظل هذه ال

فضل في المقابل التركيز على الحاضر حبذ ك ثيرا الحديث عن المستقبل واأ  13.اأ

ما زميله ميشيل فييفيوركا، ن   اأ صول بولونية فيرى اأ وضاع العالم تماما بعد كوفيد :هعالم اجتماع فرنسي من اأ ن تتغير اأ عما  19-لمن الممكن اأ

عادت إلى الساحة الفكرية   ن  اأ ذ إكانت عليه قبله، وستتغير معها تصنيفاتنا، ومفاهيمنا بصفة عامة 
يه" قد اأ جائحة الوباء المستجد، حسب راأ

                                                             
سماء حسين ملكاوي، كورونا وعلم الجتم 10 زمة كورونا وانعكاساتها على علم الجتماع والعلوم، مجموعة باحثين، مركز ابن خلدون اأ سئلة جديدة، ضمن ك تاب اأ اع: اأ

 .10،  ص2020، 1للعلوم النسانية والجتماعية، قطر، ط
فريل 2020، ص11.6  ماهر حنين، سوسيولوجيا الهامش في زمن كورنا، المنتدى التونسي للحقوق القتصادية والجتماعية، اأ

  ماهر حنين، المرجع نفسه، ص612
خرى، حاوره مارك باسيتس، تر: توفيق السليمان 13 معنى في بيوتنا ...وستكون هناك كوارث اأ نشرت ترجمة المقال ي،حوار الن تورين: فيروس كورونا جعلنا نعيش الال 

سبوعي السبت
أ
بريل 5الحد /4في العدد ال خبار اليوم، 2020اأ  www.mupresse.comجريدة اأ
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فضل من النقاش  الدائر حول سؤال مذ
أ
ليس نظام تركيز السلط في يد واحدة ا

أ
ذهان الك ثير من المفكرين لسنين طويلة: ا

أ
هبي طالما شغل ا

من والصحة؟
أ
 ."14حيث الجدوى والفاعلية  من النظام الديمقراطي، خصوصا فيما يتعلق برفاهية الشعب، وبال

ستاذ علم الجتما  (Vincenzo Romania)يقول البروفيسور فيشينزو رومانيا
أ
  الجائحة إن   -للجزيرة نت-ع بجامعة بادوفا اإليطالية ا

ً
"تمثل تحول

مهفي نماذج تنظيم العالقات اإلنسانية على جميع المستويات العالئ قية والجماعية، والقتصادية، والثقافية، والدينية"، ويتجلى 
أ
ر "على ذا ال

جزاء مختلفة من العالم، ومع ذلك 
أ
همية في ا

أ
ليات مشتركة بين جميع البلدان والشعوبمستويات مختلفة من ال

آ
مانيا ويضيف رو "فإن بعض ال

ضيف إلى التباعد الجتماعي. تؤثر في تفاعالتنا وتمنعنا من المتثال لقواعد ال
أ
لة العدوى هي في الواقع عنصر جديد، ا

أ
ن "مسا

أ
معتادة. سلوك الا

ساس
أ
صبحت وبينما كانت لغة الجسد في الماضي في معظم الثقافات تمثل بشكل ا

أ
لة تعبير رمزي عن الختالفات الجتماعية، فقد ا

أ
في  مسا

ن تتحول إلى وصمة عار
أ
 لخطر العدوى بصورة متزايدة، ويمكن ا

ً
 ."الوقت الحاضر ناقال

يًضا بعد نهاية الوباء منها ونتيجة ذلك، يتابع رومانيا القول إن  
أ
 :هناك تغيرات اجتماعية مهمة، ستستمر ا

 .ربزيادة رقمنة سلوك التقا-

 .زيادة تحويل تفاعالت العمل إلى تفاعالت عمل ذكية-

 .زيادة المسافة الجتماعية في فضاءات مثل المدرسة والعمل-

جانب والالجئين-
أ
 .زيادة ازدراء فائت معينة مثل السجناء السابقين وال

 ."15المجتمعات الدينيةورقمنهجربة الدينية خصخصة الت  -

 :علم االجتماع القديم سؤال /االجتماعي ثالثا/ التباعد

ن  ما كنا نعده في
أ
ن نقر  با شكل ، ولكن ل بد لنا من اأ ن من المبكر الوصول إلى استنتاجات حول ظواهر مازالت قيد الت   قد يعتقد البعض اأ

كملها تحت الحجر الكامل وتوقف ا
أ
لوف الجديد(، فقد رزحت مجتمعات با

أ
صبح في خانة )الما لعالم الذي خانة )متعذر الحدوث( قد حدث واأ

لفناها في حياتنا اليومية إلى التشتت نتيجة لسواد حالة عدم اليقين واحي التي اأ خر تعرضت العديد من الن   نعرفه عن الدوران.، من جانب اآ

ثيرها إلى العالقات الج
أ
ثر على مختلف الجوانب الحياتية التي امتد  تا

أ
ثير هذه الجائحة عميق ال

أ
تماعية بين والسيولة والخوف، ولقد كان لتا

فراد، 
أ
نساقالجتماعيةال

أ
ال ن  حدثت شرخا فيالمخياللسوسيولوحي لفهم كيف اأ نها اأ هم من ذلك كله اأ المختلفة، عبر الثقافات، وداخل الثقافات اأ

تتغير البيئة  الفرعية في المجتمع الواحد، تتفاوت في فهم الصحة والعتالل وإعادة إنتاج الحياة وكيف تتفاوت في تحديد سبل المواجهة عندما
ظريات الكبرى ومساهمتها قد تعجز عن إيراد تفسيرات لذلك ن الن  خيًرا كيف اأ لوف مسبًقا واأ

أ
 16البيولوجية بشكل غير ما

ن   صله، هو نوع من التضامن، وكان إميل دوركايم يتحدث عن المجتمع على اأ شكال الت  التباعد الجتماعي في اأ ضامن ه يقوم على شكل من اأ
عضاء، وكل عضو فيه يؤدي وظيفته بالتكامل مع سائر العضوي الذي يشب عضاء. فيه فيه المجتمع الكائن الحي الذي يتكون من اأ

أ
الحقيقة  ال

شارت إليه دراسات في علم  شار إلى ذلك نيتشه في حديثه الشيق عن شجون المسافة، واأ يعتبر الحديث عن المسافة الجتماعية قائمًا، واأ
خرين لظروف معينة، والمسافة فس الجتماعي عندما تحدثالن  

آ
فراد ال

أ
فراد بينهم وبين ال

أ
ن يخلقها ال ت عن المسافة الجتماعية التي يمكن اأ

خر هذه الستخدامات التي كانت محط تداول لدى الن   سرة، إلى اآ
أ
و تحدث في داخل ال ن تفصل ما بين الزوج والزوجة، اأ فسية التي يمكن اأ

                                                             
  ايهاب الشاوش، الكورونا في مختبر علم اإلجتماع، إيالف، يومية الك ترونية، لندن، 21ماي14.2021

جوبة علماء الجتماع والعمران15 سئلة عالم كورونا واأ مد.. اأ
أ
ثاره بعيدة ال مكور، العمل عن بعد واآ  www.aljazeera.net،2021، عثمان اأ

 
بحاث 2021، المجلد، التاسع، ربيع36الجائحة في )معرفة المعرفة(الجسد والثقافةوالمجتمع، مجلةعمران، العدددارم البصار، ابستمولوجيا 16

أ
، المركز العربي لال

 14ودراسة السياسات، الدوحة, ص
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و حول مفهوم المسافة بشكل عام. لكن هذه الستخدامات كانت في الفالسفة وعلماء الجتماع وعلماء 
أ
النفس حول المسافة الجتماعية ا

ن يضاف إلى 
أ
وجدته الجائحة، يمكن ا

أ
ك ثر من استخدامها بشكل تفضيلي. لذلك فإن التباعد الجتماعي الذي ا

أ
معظمها ُتستخدم بمعنى نقدي ا

صلية
أ
ول يشير إلى التباعد بين الطبقات والفائت الجتماعية في القيم هكذا إذن، يوجد نوعان من ال.صور التباعد ال

أ
تباعد الجتماعي لدينا. ال

فرا
أ
د. ونوعيات الحيوات. والثاني هو التباعد الجتماعي بشكله الجديد الذي يفرضه المرض، والذي يرتبط بخلق مسافة اجتماعية في ما بين ال

ن نسمي المجتمع المقبل "مجتمع
أ
ن نسميه "مجتمع التباعد الجتماعي" ولذلك إذا صح ا

أ
يضًا ا

أ
 .17ما بعد الجائحة"، فإنه يصح ا

ثير كوفيد
 
 على الحياة االجتماعية: 19-رابعا/ تا

نساني، دليل استرشاديجاء في  ثير االجتماعي لكوفيدعن تحالف حماية الطفل في العمل االإ
 
 مايلي: 19-التا

 المجتمع:

س المال اإلنساني.-1
أ
 تراجع را

و تقييد إمكانية الحصول عليها.تعطل -2
أ
 الخدمات الساسية ا

 المجتمع المحلي:

 انهيار الثقة -1

 التنافس على الموارد المحدودة -2

 .محدودية امكانية الحصول على خدمات الدعم المجتمعية. والوصول لمرافق التعليم -3

عراف االجتماعية والثقافية: 
 
 اال

نة. ا-1 ة معي   لوصم ضد جماعات إثني 

 
 
 سرة:اال

 تعطيل سبيل العيش.-1

سري -2
أ
سرية والدعم ال

أ
 .تعطيل الروابط ال

 الخوف من المرض.-3

سرة.-4
أ
فراد ال  انفصال اأ

 ازدياد خطر العنف /الساءة المنزلية. -5

 محدودية الحصول على الدعم الجتماعي.-6

 الكرب بين مقدمي الرعاية.-7

 الطفل: 

                                                             
حمد فرحات، المقال السابق.17   اأ
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ثير السلبي على نمائه.واإلهمال والعنف واإلستغالل والكرب الن   زدياد خطر تعرض الطفل لإلساءات والعنف-1
أ
 18فسي, وتا

زمة كورنا على المجتمع:
 
 دراسات عالمية حول ا

ن   الصحة
أ
زمة ا

أ
ظهرت العلوم الجتماعية حساسية ً تجاه قضايا العدالة واإلنصاف، وكشفت ال

أ
الوليات المتحدة في ففيفي خضم هذه البحوث، ا

ز رك  ميركية، ت 
أ
لة العن   ال

أ
ى في بداية الجائحة خطاب الكراهية  مييزصرية والت  الهتمام على مسا عمار يعتمدان على لون الجلد؛ ما غذ 

أ
لت ال ومعد 

ت  تجاه الناطقين د 
أ
ة بالموارد، فقد ا ا في سويسرا، وهي دولة غني  م 

أ
صلية المكان الذي انتشرت منه الجائحة ا

أ
بالصينية الذين كانت بالدهم ال

اتإدارة  مام محال   توزيع المواد  الوباء إلى إلقاء ك ثير من الناس في وضعي 
أ
رتال المنتظرين ا

أ
منة؛ واك تشف العالم ا

آ
ة وغير ا فعك فتغير مستقر 

الغذائيةالعلوم الجتماعية على دراسة الطريقة التي تعاملت بها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات مع هذه الوضعيات )تقديم وجبات 
ك
أ
خرى لتقديم المعونة الغذائية)قسائم الطعام وا

أ
نظمة ا

أ
ياس المؤونة التي ل تترك لهم اختيار مواد   ها، بل إنها مهينة لهم(، إضافة إلى ظهور ا

طت التحقيقات  المساعدة المالية للعاملين لحسابهم الخاص والطالب والمشتغلين في الجنس شراء ُتستبدل في المتاجر لمكافحة
 
وقد سل

ل واستجداء الناس خوًفا من اك تشافهم الستقصائية ا دون في التسو  شخاص ذوي اإلقامات غير النظامية، الذي يترد 
أ
وضاع ال

أ
لضوء على ا

فت بها  طفال والخدمة المنزلية، والطرائق التي تكي 
أ
عمالهم في مجال البناء والمطاعم وحضانة ال

أ
ب ذلك انقطاع ا وترحيلهم، في حين سب 

 .19مع موضوع التشغيل في وقت الجائحةالشركات والمؤسسات العامة 
وجه عدم المساواة الجتماعية القائمة في المجتمع، وتضاعف19-تسبب جائحة كوفيد مواطن الضعف في النظم الجتماعية  في تعميق وتعزيز اأ

ثار الجتماعية لكوفيد.والسياسية والقتصادية
آ
خر الذي يجب مراعاته عند التفكير في ال

آ
ساسي ال

أ
الفقر في  يتمثل في مستويات19-والعنصرال

عداد القائمة وغير .البلدان
أ
ك ثر من تفش ي المرض بسبب ال على من الفقر ستتضرر اأ ن البلدان التي تعاني من مستويات اأ وتشير الدراسات إلى اأ

سيا.المعتادة لسكانها الضعفاء والمحرومين مم المتحدة القتصادية والجتماعية لغربي اآ
أ
في موجز للسياسات (سكوااإل)كما كشفت لجنة ال

ن كوفيد
أ
ن19-العامة بشا ن المنطقة العربية تعاني من فقدان الوظائ ف بمعدل ينذر بالخطر واأ مليون شخص سيقعون في براثن الفقر في 8.3اأ

نحاء الدول العربية ن حالت العنف والتحديات الجتماعية التي يواجهها المسنو.جميع اأ ن والشباب وعالوة على ذلك، يبرز نفس الموجز اأ
طفال والنساء تزداد سوءا في العالم والمنطقة العربية

أ
 .20وال

سري ضد النساء والفتيات خالل الجائحة فواحدة من ك
أ
د  الحجر الصحي والتوترات الناجمة عنه إلى ارتفاع معدلت العنف ال  ل ثالثةوقد اأ

سي،  و العنف الجن  ة ويؤكد على ذلك الدراسة التي قامت بها مؤسسة قضايا المسيدات على مستوى العالم تتعرضن إما للعنف الجسدي اأ راأ
ن  ظهرت اأ ل كورونا بالمئة من النساء المعنفات قب 90بالمئة، من النساء تعرضن للعنف السري في ظل جائحة كورونا، و 63المصرية، والتي اأ

شارت در بالمئة من النساء تعرضن للع 42قد زاد العنف النفسي والجنسي ضدهن في ظل الوباء و يضا اأ ول مرة في ظل الجائحة، اأ
أ
اسة نف ل

ي العام ) ة، ومركز بصيرة لبحوث الراأ مم المتحدة للمراأ
أ
ة بالتعاون مع هيئة ال طات (إلى تعرض النساء لضغو2020للمجلس القومي للمراأ

ثيرلت نفسية شديدة خالل جائحة كورونا كالتوتر 
أ
سرة والك تائبوتا

أ
فراد ال حد اأ ن يصاب اأ ن  والخوف، من اأ  خفضينبالفيروس والقلق من اأ

سرة عمله نتيجة لزيادة تفشي فيروس كورونا.
أ
و يفقد العائل الرئيسي لال سرة، اأ

أ
 داخل ال

قدر على المساهمة في تقليل تبعاته 
أ
نها في الوقت ذاته هي ال زمة جائحة كورونا، المستجد إل اأ ثار اأ

آ
ك ثر عرضة ل

أ
ة هي ال ن المراأ إذا ما ورغم اأ

سرة وعلى المجتمع. اك تسبت الوعي با
أ
 21لتعامل على الجائحة للحفاظ على نفسها وعلى ال

 قائمة المصادر المراجع:

                                                             
ولى، مارس2019، ص3. 18

أ
ثناء وباء فيروس كورونا، النسخة ال   تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني، دليل استرشادي : حماية الطفال اأ
 دومنيك فانك، جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(في المجتمعات الغربية والعلوم الجتماعية، ص7119

ثار الجتماعية والقتصادية لجائحة كوفيد 20
آ
في الدول العضاء في منظمة التعاون السالمي، مركز البحاث الحصائية والقتصادية 19-منظمة التعاون السالمي، ال

 .33-32،  ص2020والجتماعية والتدريب للدول السالمية،تركيا،  مايو
حمد السيد، شبكات التواصل الجتما21 زمة،  نجال رجب اأ

أ
زمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في التخطيط إلدارة ال

أ
ة با مجلة دراسات في الخدمة عي وتنمية وعي المراأ

ك توبر1المجلد52الجتماعية والعلوم اإلنسانية،العدد  . 126، ص2020اأ
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، اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومك تب الدارة الوطنية للطلب الصيني، الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد، تر: إيمان سعيد
 .2020، القاهرةومجموعة مترجمين، بيت الحكمة لالستثمارات الثقافية، 

www.indeentarabia.com/tags   احمد فرحات، عالم اجتماع يتسائل، هل سيعزز كورونا تفكيرنا النقدي 

ثناء جائحة كورونا. المجلة الجزائرية لالتص
أ
يمن عبد هللا النور. اتجاهات طالب العالقات العامة نحوى التعليم اللك تروني ا

أ
ة العالم ال. كليا

 .147-109، ص2021. 1، العدد20لجزائر. المجلد والتصال. جامعة ا

 .2021ماي21ايهاب الشاوش، الكورونا في مختبر علم اإلجتماع، إيالف، يومية الك ترونية، لندن، 

حمد ، جودة الحياة لدى -بلقاسمي بوعبد هللا 
أ
ثير جائحة كوفيد مسعودي ا

أ
ساتذة التعليم البتدائي في ظل تا

أ
فسية ن، مجلة دراسات 19-ا

وت 2، العدد 14وتربوية. المجلد
أ
 266-246،ص2021،ا

ولى، مارس
أ
ثناء وباء فيروس كورونا، النسخة ال

أ
 .2019تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني، دليل استرشادي : حماية الطفال ا

   www.independentarabia.com/tags1احمد فرحات، عالم اجتماع يتساءل، هل سيعزز كورونا تفكيرنا النقدي 

رنة. المجلد في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقا  COvid-19محي الدين حسيبة، المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس كورونا 
 .2021، 2، العدد 7

خرى، حاوره مارك باسيتس، تر: توفيقحوار الن  معنى في بيوتنا ...وستكون هناك كوارث اأ  تورين: فيروس كورونا جعلنا نعيش الال 
سبوعي السبتالسليماني،

أ
بريل 5الحد /4نشرت ترجمة المقال في العدد ال خبار اليوم، 2020اأ  www.mupresse.comجريدة اأ

علوم ،مجلة ال-دراسة ميدانية بالمدن الجزائرية-جيا الحياة اليومية في الوسط الحضري عمار مبروكي،  جائحة كورونا في مختبر سوسيولو
 .2021، ديسمبر3، عدد32النسانية، المجلد

وت 44عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الجتماع، عالم المعرفة  .1981، الكويت، اأ

سئ مد.. اأ
أ
ثاره بعيدة ال مكور، العمل عن بعد واآ جوبة علماء الجتماع والعمرانعثمان اأ  www.aljazeera.net،2021، لة عالم كورونا واأ

 (في المجتمعات الغربية والعلوم الجتماعية، 19-دومنيك فانك، جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

زمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في التخطيط إلدارة ا
أ
ة با حمد السيد، شبكات التواصل الجتماعي وتنمية وعي المراأ زمة، نجال رجب اأ

أ
 ل

ك توبر1المجلد52مجلة دراسات في الخدمة الجتماعية والعلوم اإلنسانية،العدد  .2020اأ

ثار الجتماعية والقتصادية ل
آ
ز البحاث في الدول العضاء في منظمة التعاون السالمي، مرك19-جائحة كوفيدمنظمة التعاون السالمي، ال

 .2020الحصائية والقتصادية والجتماعية والتدريب للدول السالمية،تركيا،  مايو

 7.، اعالن كورونا وباء جائحة عالمية، جنيف2020مارسWHO ،11منظمة الصحة العالمية 

 .2020زمن كورنا، المنتدى التونسي للحقوق القتصادية والجتماعية، افريل  ماهر حنين، سوسيولوجيا الهامش في

لنباديو، ليمكن اعتبار الوباء الحالي جديدًا علينا، ترجمة:عدوية الهاللي، مجلة لسيانس الفرنسية  2021/01/04لقاء مع اآ

 ،www .almadapaper.net 
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، 2021، المجلد، التاسع، ربيع36فة(الجسد والثقافةوالمجتمع، مجلةعمران، العدددارم البصار، ابستمولوجيا الجائحة في )معرفة المعر 
بحاث ودراسة السياسات، الدوحة

أ
 المركز العربي لال

زمة كورونا وانعكاستها على علم الجتماع والعلوم، مركز ابن خلدون للعلوم النسانية والجتماعية، قط
أ
، 1ر، طمجموعة باحثين، ك تاب ا

2020.. 
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 دور المختص النفسي المدرسي في تجسيد المرافقة المدرسية خالل جائحة كورونا: 
 دراسة تحليلية

سالم عماري م                             د. علي فارس                                        حمد ا 
"                                                  طالب

 
ستاذ محاضر صنف "ا

 
 هدك تورا ا

ساتذة 
 
 رة، الجزائالجزائر                    جامعة يحي فارس، المدي-القبة-المدرسة العليا لال

 

 مقدمة:
مٌر ضرورٌي، إذ تقع على عاتقه مسؤولية الت خصائي النفسي المدرسي في المؤسسة التعليمية اأ

أ
قويم ُيعتبر وجود ال

ل تقديم خدمات نفسية للمتعلمين، ع نَّ الهتمام بالخدمات التربوية والنفسية النفسي، من خال لى اعتبار اأ
ثيرات ايجابية على الجانب النفسي للتلميذ وتحصيله الدراسي، ولهذا ُيعد عضوًا 

أ
ساسٌي لما له من تا عاًل فشرٌط اأ

خصائي النفس المدر 
أ

 سيفي المدرسة كونه يتبواأ مكانة بارزة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع مراحلها. فال
خيرة جوهر عمل 

أ
متعدد المهام، لكن تصب كلها في خدمات المرافقة النفسية المدرسية، بحيث تشكل هاته ال

خذ في 
أ

و الجماعية في المحيط المدرسي مع ال المختص النفسي المدرسي، الذي يعمل مع الحالت الفردية اأ
ن ُتؤثر على تحقيق التكيف داخل البيئة المدرسية مثل تفشي  العتبار كل التغيرات الخارجية التي ُيمكن اأ

فراد خاصة بعد إعالن ضرورة الح
أ

ثر سلبًا على سلوكيات ال ونة الخيرة الذي اأ
آ

جر وانتشار فيروس كورونا في ال

ف
أ

ثيرات نفسية مختلفة على جميع ال
أ

نَّ البقاء في المنزل له تبعات وتا راد المنزلي والتباعد الجتماعي، غير اأ
طوار التعليمية دون استثناء. ومع بسبب تغير النمط المعيش

أ
ي، بما في ذلك شريحة المتعلمين في جميع ال

خصائي النفسي المدرسي باعتبار الجانب
أ

 ذلك، فإنَّ الممارسة الميدانية بينت العديد من المهام الموكلة لال
  النفسي التربوي له دور كبيٌر ومهٌم لتحقيق جودة التعليم والرتقاء بالمدرسة الجزائرية. 

خصائي النفسي 
أ

ل الورقة البحثية الحالية تسليط الضوء على دور ال ساس سنحاول من خال
أ

وعلى هذا ال
تية:

آ
كيد على المحاور ال

أ
ل التا ل جائحة كورونا من خال  المدرسي في تجسيد المرافقة المدرسية للتالميذ خال

دوار(
أ

خصائي النفسي )التعريف وال
أ

: ال
ً

ول
أ

 ا
 ةثانيًا: المرافقة المدرسي

ل جائحة كورونا  ثالثًا: مساهمة المختص النفسي في التك فل بالتالميذ ومرافقتهم خال

دوار(:
 
خصائي النفسي المدرسي )التعريف واال

 
واًل: اال

 
 ا

  تعريف االخصائي النفسي المدرسي:-1
: "الخصائي النفسي المدرس نَّ مريكية للمختصين المدرسيين على اأ

أ
 ي يتدربُتعرف الجمعية الرابطة الوطنية ال

جل ضمان تعليم  تدريبًا متخصصًا في الميادين علم النفس وعلوم التربية ُيمكنه من العمل ضمن فريق من اأ
منة وصحية، ويكون بمقدوره تقديم حلول للمشكالت المحتملة مستقباًل بإجراءات يتخذها  الطفل في بيئة اآ

نيًا")الطيب العربي،   :(03، ص: 2020اآ
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قسام علم النفس في الجامعة وُيفضل 2009يسوي )وُيعرفه عبد الرحمان الع
أ

حد ا
أ

نه: "شخٌص يتخرج من ا
أ

( على ا
حصوله على دورات تدريبية خاصة تؤهله للعمل في المجال المدرسي، وهو يتناول المشكالت المتصلة بنظام 

ن يرشد التالميذ ويجري اختبارات، كما يساعد في دراسة وحل المشكالت المدرسي
أ

ة التعليم، وُيمكن ا
 (24، ص: 2009والسلوكية والنفسية للتالميذ". )عبد الرحمان العيسوي، 

زهر بلقاسمي )
أ

نه: "الشخص الذي يساعد التالميذ عبر الطور المتوسط 2019ويعرفه الهادي سرايا وال
أ

( على ا
رشاد والثانوي، بتقديم الخدمات النفسية واإلرشادية حسب المهام الموكلة إليه من طرف مركز التوجيه واإل

و هو الشخص الذي يقع على عاتقه عبء مساعدة جميع التالميذ ومقابلة احتياجات نموهم  المدرسي والمهني اأ
زهر بالقاسمي، 

أ
 (132، ص: 2019وما يصادفونه من مشاكل في حياتهم". )الهادي سرايا ومحمد ال

نه 
أ

خصائي النفسي المدرسي با
أ

ن ُنعرف ال ل التعريفات السابقة يمكننا اأ شخٌص مؤهٌل علميًا ومهنيًا، من خال
ل تشخيص ودراسة وعالج المشكالت، التي  لتقديم الخدمات النفسية المدرسية لمن يحتاجها، وذلك من خال

و الثانوي. و المتوسط اأ  يعاني منها التالميذ في المؤسسات التعليمية سواء في مرحلة التعليم البتدائي اأ

خصائي النفسي المدرسي:-2
 
دوات اال

 
  ا

دوات العلمية قصد التشخيص والعالج، والتي ُيمكن تلخيص  يستخدم
أ

خصائي النفسي المدرسي الك ثير من ال
أ

ال

تية:
آ

همها في النقاط ال  اأ
ساسية لفهم الظواهر العيادية وتشخيصها، وتمثل إطار العمل اليوم المالحظة:-2-1 ي ُتعتبر المالحظة تقنية اأ

خصائي النفسي المدرسي، وهي في حال
أ

مام الخصائي النفسي في ممارستبالنسبة لال ه ت ك ثيرة التقنية المتاحة اأ
ن تعبر عن نفسها عن طريق التصال  العيادية، وذلك مع بعض الظواهر النفسية والعيادية التي ل يمكن اأ

و بعض الضطرابات الخطيرة التي تمس العالقة  ولى من الطفولة اأ
أ

مر بالمراحل ال
أ

ن يتعلق ال
أ

اللفظي كا
 والتصال.

دوات التي يعتمد عليها الفحص النفسي  االختبارات النفسية:-2-2
أ

هم ال ُتعد الختبارات النفسية من اأ
شكال، بحيث ُتستخدم 

أ
ي شكل من ال

أ
خصائي النفساني المدرسي با

أ
والممارسة العيادية ول يستغني عنها ال

و المرضية و
أ

 النفسية والعقلية والمعرفية،الختبارات النفسية في المجال العيادي لقياس الخصائص العادية ا
ن يستهدفها الفحص النفسي استقصائيا  غراض متعددة يمكن اأ

أ
خذ فكرة عن القدرة والتجاهات، ويوليه ل واأ

غراضه يبقى الهدف والغاية من الختبار 
أ

و توجيهية ومهما كانت ا
أ

و عالجية ا
أ

و تقييمية ا
أ

و تشخيصة ا
أ

كانت ا
 (50، ص: 2019)علي فارس، النفسي فهم الشخص قصد مساعدته وتوجيهيه. 

ساسية في  المقابلة:-2-3
أ

خصائي النفسي المدرسي، فهي الوسيلة ال
أ

دوات عمل ال
أ

تعتبر المقابلة من بين ا
ك ثر، وتتيح إمكانية  و اأ ساس تفاعل لفظي مباشر بين شخصين اأ الفحص والتشخيص والعالج، بحيث تقوم على اأ

نواع تسجيل الستجابات غير اللفظية، وهي عبارة عن م خر بهدف الوصول على اأ حادثة موجهة يقوم بها فرد مع اآ
ت،  من المعلومات لستخدامها في عملية التوجيه والتشخيص والعالج. )عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبا

 (75، ص: 2001

 ثانيًا: المرافقة المدرسية

  تعريف المرافقة المدرسية:-1
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نها: "عملية تقديم خدمات نفسية تربوية اجتماعيالمرافقة ال Rito Baring et Al( 2020وتعرف )
أ

ة مدرسية على ا

 للتالميذ قصد تحقيق التكيف المدرسي".
نها: "عملية واعية وبناءة ومخطط لها تهدف إلى مساعدة 2019تعرف عفاف وسطاني )

أ
( المرافقة المدرسية على ا

نة وتوجيهها نحو التعلم والخبرات وتوجيه الفرد على فهم ذاته والستبصار بها، والكشف عن قدراته الكام
من النفسي، وكذلك تحقيق السعادة مع النفس ومع 

أ
لها إلى تحقيق الصحة وال المناسبة، التي يسعونا من خال

خرين".
آ

 ال
ساس وضع خطط مع التلميذ1996وُيعرفها محمد الشنتاوي ) نها: "تلك المعاونة والوساطة القائمة على اأ  ( على اأ

مناسبة للمشكالت التي تصادفه، سواء مشاكل نفسية، صحية، نفسية، تعلمية، قصد ايجاد الحلول ال

ن تعيق العملية التعليمية التعلمية". )محمد الشنتاوي،  نها اأ
أ

سرية ... والتي من شا  (91، ص: 1996اأ
ن يفهم ذاته ويعرف2004ويعرفها طه عبد العظيم حسين ) نها: "عملية بناء تستهدف مساعده الفرد في اأ  ( على اأ

هدافه  خبراته ويحدد مشكالته وينمي إمكانياته لحل مشكالته في ضوء معرفته وتدريبه لكي يصل إلى تحقيق اأ
مولة". )طه عبد العظيم حسين، 

أ
 (16، ص: 2004الما

نها 
 
 منح وتوفير لتلميذجميعنستخلص من مفاهيم المرافقة النفسية في الوسط المدرسي بشكل عام على ا

خذ في العتبار استعداالمساعدات والدعامات الن
أ

ل مرافقته طيلة مساره الدراسي مع ال داته فسية الالزمة من خال

  وميولته وقدراته بهدف رفع من مردوديته في مساره التعليمي .

هداف المرافقة المدرسية:-2
 
  ا

بركان العمري ) هداف المرافقة المد01، ص: 2019( وعفاف وسطاني )04، ص: 2020يشير كل من اأ رسية ( إلى اأ
 في ما يلي:

 تنويع طرق التعلم والستكشاف؛-
جل التعلم؛- مثل للوقت والمكانيات من اأ

أ
ل ال  التحسين والستغال

 تطوير الك فاءات والمهارات الشخصية والتعليمية خاصة لتالميذ الذين يواجهون صعوبات خاصة؛-
داء التلميذ؛-

أ
 تشجيع المبادرات الشخصية والتجديد في ال

 ارسات التربوية والتعليمية والبيداغوجية وكذا النفسية والجتماعية الصحيحة؛تفعيل المم -
 تمكين التلميذ من تحقيق التقييم الذاتي؛-

ك تساب؛-  تحسين مسار التعلم وال
 تحقيق النتائج المرجوة؛  -

 تفعيل النخراط في المسار التكوين الذاتي والنخراط في جميع مناحي ومشاريع الحياة.  -

 ائف المرافق المدرسي:وظ-3
 :تتمثل وظائ ف المرافق المدرسي في ما يلي

توفير المساعدة المتواصلة للتلميذ قصد تمكينه من العمل بطريقة تفاعلية جيدة والعمل على تدعيم ثقة -

 التلميذ بنفسه.

 التعرف على هوية التالميذ في مجموعات صغيرة قصد توطيد العالقة وثقه بين الجميع.-
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 رص الحوار لتالميذ قصد مساعدتهم.توفير ف-
خذ قرارات مناسبة لعالجها.-

أ
و ا

أ
 الصغاء لمشاكل التالميذ قصد ايجاد حلول لها ا

تحسيس والتوعية والتوجيه والنصح واإلرشاد، في ما يتعلق بكل جانب )تعليمي ونفسي( يساعد التلميذ على -
 
أ

سرة ال
أ

طراف متعددة كال
أ

و المساهمة في النجاح في الدراسة وذلك بإشراك ا
أ

ساتذة وكل ما يستطيع تقديم ا

 الخدمة المرافقة المدرسية.
 إبراز نقاط القوة عند التلميذ لدفعه نحو التقدم في تعليمه وتعلمه.-

 (02، ص: 2019)عفاف وسطاني،  تصحيح الخطاء المرتكبة وإسداء المالحظات.-

دوات المرافق المدرسي:-4
 
 ا

دا دوات التي نوجزها في ما يلي:يستعين المرافق المدرسي عند اأ
أ

 ئه لعملية المرافقة جملة من ال
 نتائج الفردية للتلميذ.-

نشطة التقويم الذاتي.-  اأ

 الوثائق الخاصة بالفروض والختبارات.-
التوجيهات والنصائح واإلرشادات العمل الخاصة بالحالت والوضعيات التربوية والتعليمية والنفسية  -

 المختلف.
نشطة الال-

أ
 صفية.ال

 الختبارات المقاييس النفسية.-
 قوائم وشبكات المالحظة.-

 سجالت وملفات خاصة بالتلميذ.-
ولياء وكل المشاركين في النظام المرافقة.-

أ
 المقابالت مع تالميذ وال

مر لذلك. )عفاف وسطاني، -
أ

 (04-03، ص ص: 2019البرامج اإلرشادية والعالجية إن استدعى ال
بركان ال أ

شار ا
أ

دوات وفنيات المرافقة المدرسية في ما يلي:06، ص: 2020عمري )وقد ا أ
 ( إلى ا

 
 
دوات المرافقة المدرسية:-ا
 
 ا

 *المالحظة؛

 *الختبارات النفسية؛
 *المقابالت )الفردية والجماعية(؛

 *دراسة الحالة؛
لعاب.

أ
 *الرسم وال

 فنيات المرافقة المدرسية:-ب
 *اإلصغاء؛

 *التوجيه واإلرشاد؛
 لدعم؛*المساندة وا

 *التخطيط وبناء المشروع )التربوي، المهني، الجتماعي(؛
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 *الوساطة واإلقناع؛

هيل والتدريب؛
أ

 *التا
 *العالج؛

 *المتابعة.
ن يكون متمكنًا من 

أ
و المرافق المدرسي يتطلب ا

أ
نَّ المختص النفسي المدرسي ا

أ
ل ما سبق ُيمكن القول ا من خال

ن يكون مهنيًا وممارسًا حقيقيًا لك
أ

ل تخصصه وا ي يضمن تقديم الدعامات والمساعدات للمتعلمين من خال
دوات والفنيات السابقة.

أ
 الستخدام الجيد لمجمل ال

  مجالت المرافقة النفسية:-5

سمائهم نذكر منهم ما يلي:  هناك الك ثير من المجالت التي تتمثل فيهم المرافقة بالرغم من تعدد اأ
رشاد التربوي: -5-1 كاديموتكون هنا المرافقة اال 

أ
ي النفسية عبارة عن تقديم خدمات في كل من جانب نفسي ال

والجتماعي والمهني لدى التالميذ، حيث يسعى هذا النوع من اإلرشاد إلى مساعدة التالميذ على فهم نفسه 
هدافه الخاصة. لها في تحقيق اأ  وقدرته وإمكانياته الذاتية، واستغال

رشاد النفسي: -5-2 نعن تقديم م وهو عبارةاال  ي اأ مثل اأ
أ

ه ساعدة نفسية للتالميذ، بحيث يكون موجه للسلوك ال
 المرشد النفسي ليساعده ويق

أ
ثير على السلوك وتغييره وتعديل مساره، وبرغبة من التلميذ يلجا

أ
دم يسعى إلى التا

لية  ن توفر ظروف تسهل حدوث التغيير للسلوك، وجعل التلميذ فردًا اك ثر استقال نها اأ
أ

له خططًا من شا
خرون،  ية قادرًا على اختيار ما يريد في ظل الظروف المناسبة.ومسؤول ، ص: 2002)يوسف مصطفى القاضي واآ

26) 
رشاد المهني:-5-3 مع  في هذا المجال تعتبر المرافقة النفسية مساعدة للفرد في اختيار مهنته بما يتالءم اال 

فض ل مستوى ممكن من التوافق المهني استعداداته وقدراته وطموحاته وظروفه الجتماعية، والسعي لتحقيق اأ
ساسًا إلى مساعدة الفرد في معرفة قدراته  لجعل الشخص المناسب في المكان المناسب هذا النوع من اإلرشاد اأ

تغيرات الكافية نحو اختيار المهنة لضمان النجاح والستقرار وكسب المرونة الكافية والخبرات الالزمة لمواجهه ال
 (373، ص: 1980بد السالم زهران، الحياة المهنية.)حامد ع

سري:-5-4
 
رشاد اال سرة على فهم الحياة  اال 

أ
فراد ال سرية، افي هذا المجال ُتعد لمرافقة النفسية عملية مساعدة اأ

أ
ل

وحاجتها بشكل دقيق والتعرف على مشكالتها ومحاولة ايجاد سبل لحلها، باإلضافة إلى إعانتها على فهم 

جل تحقيق التوافق المعوقات التي تحول دون حل ت لك المشكالت، وذلك بالستعانة بالمرشد النفسي من اأ
من النفسي.

أ
سري إلى تقديم العون  كما والصحة النفسية وال

أ
تهدف المرافقة النفسية في المجال اإلرشاد ال

طفال بصورة سليم
أ

سرة وتحقيق السعادة والستقرار، وتقديم خطط ممنهجة لتنشئة ال
أ

فراد ال
أ

ة والمساعدة ل
حمد مشاقبة،  سرية. )محمد اأ

أ
دوارهم ال

أ
سرة با

أ
فراد ال  (188-184، ص ص: 2015والمساعدة في تبصير اأ

 عوامل نجاح المرافقة المدرسية:-6
بركان العمري ) تية:06، ص: 2020يشير اأ

آ
 ( إلى عوامل نجاح المرافقة المدرسية في النقاط ال

لفة؛ والتقبل؛
أ

 *ال

 *التسامح؛ والحترام؛
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 *المشاركة الوجدانية؛
 *اإلصغاء؛

 *الحكمة؛
نينة؛

أ
 *الطما

 *الثقة المتبادلة؛
 *المسؤولية المشتركة؛

 *السرية والخصوصية.
كد عبد العزيز خميس ) همية المرافقة، فغالبًا ما يتك فل المختص النفسي المدرسي بالجانب 2018وقد اأ ( على اأ

يه في عملية المرافالنفسي والتربوي للتالميذ كونه خبير ووسيط تربوي ك ن يتجلى موقفه وراأ قة ان من الضروري اأ
 بشكل متقارب وباإلجماع بالرغم من وجود بعض المتغيرات التي تحول تحقيق ذلك.

 ثالثًا: مساهمة المختص النفسي في التك فل بالتالميذ ومرافقتهم خالل جائحة كورونا

ز -1
 
 مة:واقع الحياة المدرسية خالل جائحة كورونا في بداية اال

ده فرزت الك ثير من الضطرابات النفسية في ظل الحجر المنزلي في بداية الوباء، الذي اأ ش إنَّ جائحة كورونا اأ

عطى تحدي جديد للعلوم  العالم برمته، نظرًا لعدم مواجهة اإلنسانية لمثل هذا الظرف الصحي من قبل، حيث اأ
ل المساعدة النفسية والتك فل الجدي بالحا زمة، لتحقيق التكيف، لسيما في قطاعالجتماعية من خال

أ
 لت المتا

قدم على غلق المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة واإلحالة إلى العطل المسبقة طوي لة التربية الوطنية الذي اأ
مد، تجنبًا لتزايد عدد اإلصابات، وتفشي الفيروس التاجي

أ
وتفاقم الوضع الصحي، والتقدم نحو  COVID-19 ال

قدمت وزارة التربية الوطنية في السنة الدراسية  المجهول. ولكن، على  2020-2019ورغم كل هذه المعطيات اأ
ول والثاني( كمعيار للنجاح

أ
 إلغاء امتحان شهادة التعليم البتدائي، والمتوسط، واحتساب الفصول )الفصل ال

ن جيل امتحان شهادة التعليم الثانوي )البكالوريا(، إل اأ
أ

ن كل هذه اإلجراءات لم تك والنتقال، فضاًل عن تا
وحدها كافية، بل تم التركيز كذلك على الجانب النفسي للمتعلمين، حيث تم إنشاء قناة تبث الدروس 

طوار، وفتح خاليا اإلنصات، وتجنيد المختصين النفسانيين 
أ

للمتعلمين، في كل المواد والمراحل وال
 المدرسي. المدرسيين للتك فل بالحالت التي تدهور وضعها النفسي و

جراءات المرافقة المدرسية خالل جائحة كورونا:-2  ا 
حدثت طريقًا جديدا يتمثل في مواجهة الحياة النفسية مبنية على الدعم 2021ُيشير رابح دبي ) نَّ المرافقة اأ ( اأ

ك ثر و في قدراته المتنامية، وللمرافقة النفسية 
أ

همية بالغة الذي يتلقاه المرافق. تزيد من تفاؤله و ثقته في نفسه ا
أ

ا
ثارًا سلبية على التلميذ، ونظرًا لإلحباط الذي يتعرض له يجعله ل يدلي اهتمام  نظرَا للفشل المدرسي الذي يخلق اآ

س، وعدم المشاركة في الحياة اليومية العزلة التي تظهر من  لم الراأ لما يجري حوله، ويصحبه اضطرابي النوم، واآ
ل ضعف النتباه،اضطراب الذاكرة، وع ن تظهر اضطرابات خال دم القدرة على الدخول في المنافسة، ويمكن اأ

سلوكية خاصة عند المراهقين، لذا يحتاج التلميذ مرافقة لجتياز الفشل فالمتحانات المصيرية التي تحتاج 
ل مساعدتهم على  شكالً خاصة  للتدخل النفسي بهدف تصحيح وإعادة التوازن لهؤلء التالميذ، من خال اأ

صعوبات التي تقلل من عمليات التعلم ومن فعاليتها، ويساعد على السير في دراستهم سيرًا حسنا، مواجهة ال
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ومساعدتهم التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم الدراسية )مثال: ضعف التحصيل الدراسي، عدم 

وقات 
أ

وقات دراسته، وا
أ

ل وقته، تنظيم ا ثناء المراجعة، مساعدته فاستغال
أ

الترفيه( بطريقة تضمن له التركيز ا
التوفق النفسي والصحة النفسية والنجاح الدراسي، فالهدف الرئيسي لإلرشاد التربوي هو تحقيق النجاح تربويا و 

يتدخل اإلرشاد التربوي في حالت الرسوب الناتج عن صعوبة التعلم،وتشتت النتباه، ونقص القدرة على 
،والتوتر وقلة الهتمام بالدراسة والغياب المتكرر وغيرها من التركيز، وضعف الذاكرة،والفهم،واإلجهاد

 المشكالت التربوية.
  ومن بين إجراءات المرافقة المدرسية التي ركزت على الجانب النفسي نذكر ما يلي:

، بما يشمل المواظبة على تنظيف اليدين 19-القيام ببرامج توعوية في المدارس بشان الوقاية من مرض كوفيد-

نة التالميذ بالتصدي للشائعات والمعلومات الخاطئة من بشكل 
أ

داب باستخدام الكمامة، وطما
آ

صحيح وإتباع ال
 وسائل التواصل الجتماعي. 

القيام ببرامج المرافقة اإلرشادية، قصد التشخيص ومعرفة المعلومات المناسبة حول طبيعة صعوبات التي -
وضاع، وبالتالي القيام تواجه المتعلمين، وتحديد طبيعة الحاجيات النف

أ
سية والمعرفية الضرورية في هذه ال

  بالتكييف محتوى ونشاطات البرنامج اإلرشادي.
و فرديًا  إليجاد - ل القيام بمناقشات مفتوحة مع المتعلمين ومرافقتهم جماعيًا اأ لحلول ااإلصغاء للتالميذ من خال

 لمشاكلهم الدراسية.
س-

أ
جل معرفه الصعوبات القيام بمقابالت مع التالميذ وال ولياء من اأ

أ
اتذة والمساعدين التربويين وحتى ال

  النفسية والدراسية التي ظهرت لدى المتعلمين.
ل تنمية الستعدادات والهتمامات - القيام باستراتيجيات مساعدة على الندماج في الحياة الدراسية من خال

  وزيادة الدافعية للمتعلمين.

3- 
 
 خصائي النفسي المدرسي خالل جائحة كورونا:الصعوبات التي واجهت اال

دعم  على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الخصائي النفسي المدرسي وكافة الطاقم في المدارس لستمرار في
دت الى عرقلة طبيعة العمل، من بين 

أ
نهم واجهوا العديد من الصعوبات التي ا

أ
ومساعدة التالميذ لتعلم، إل ا

  ما يلي:هاته الصعوبات 
خصائي -

أ
النتشار السريع وغير المتوقع لفيروس كورونا مما سبب عدم الستعداد ونقص التوجيه بالنسب لال

  النفسي المدرسي.
تحمل الخصائي النفسي المدرسي ظروف عمل غير اعتيادية لفترات طويلة مثل عبء العمل المرتفع -

  ومحدودية الوقت لتقديم الدعم الكافي.
خصائي النفسي المدرسي من قضاء وقت كافي في العمل بصورة مباشرة مع التالميذ، وذلك عدم تمكن ا-

أ
ل

عمال اإلدارية المواجهة لهم مما انهكت قدرتهم على التواصل بفاعليه مع التالميذ.
أ

 نتيجة لال
دى إلى ضعف تعزي- ز نقص اليد العاملة الكافية للتك فل النفسي والمرافقة المدرسية في المدارس مما اأ

ئمة للتالميذ في ظل انتشار الوباء. خصائيين في تقديم الخدمات المال
أ

 ال

كلينيكي له دوٌر 51، ص: 2021وقد توصل هشام قندوز وسالم العياشي ) خصائي النفسي اإل
أ

نَّ تواجد ال ( إلى اأ
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 .Covid-19كبيٌر في عالج المشاكل النفسية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 
ووبناء على ما سبق يُ 

أ
و المرشد النفسي ا

أ
نَّ رغم الظروف التي يعيشها المختص النفسي المدرسي ا

أ
 مكن القول ا

ن ننكره، نظرًا لضرورة تواجده في ال
أ

نَّ دوره ل ُيمكن ا
أ

مؤسسات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني إل ا
جل تقديم خدمات نفسية وتربوية تسمح بالتخفيف من المشكالت ا

أ
لنفسية التي قد ُتلقي التعليمية، من ا

طوار التعليمية.
أ

لها على الجانب الدراسي لدى المتعلمين في كافة ال  بظال

 حوصلة عامة:-2
ل نتائج الدراسة التحليلية، وبعد تحليل كامل لبيانات الجداول السابقة الذكر توصلنا إلى نتائج ت مثلت من خال

 فيما يلي:

ي-1 خصائي النفسي المدرسي عضو ضروري في اأ
أ

و الستثنائية ال  .مؤسسة تعليمية سواء في الحالت العتيادية اأ
همية المرافقة المدرسية في التخفيف من الك ثير من مستوى المشكالت النفسية قصد تحقيق الصحة -2 اأ

 النفسية المدرسية.

ل جائحة كورونا رغم-3 قلة  يساهم المختص النفسي المدرسي على نحو فعال في تجسيد المرافقة المدرسية خال
ثير الظروف الحالية.

أ
 اإلمكانيات وقوة تا

 مقترحات الدراسة:-3
ه ُيمكن الخروج ببعض القتراحات العملية، وذلك  ن مفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة الحالية من نتائج، فإنَّ

كيد على النقاط التالية: 
أ

ل التا  خال
ل التركيز على المخططات السنوإعادة النظر من جديد في المناهج التعليمية وتخفيفها قدر اإلمك- ية ان من خال

ساسية التي تضمن تحقيق الك فاءات المستهدفة.
أ

كيد على التعلمات ال
أ

ليات تنفيذها والتا  لتدرج التعلمات واآ
زمات الصحية التي تعصف بالحياة المدرسية برمتها من -

أ
تكوين المختصين النفسسين المدرسيين على مثل ال

ل تقديم لهم دورات تدر وبئة.خال
أ

 يبية تستهدف كل ما هو جديد بما يسمح بالتعامل الجيد مع ال
ساتذة في مجال استخدام تكنولوجيات اإلعالم والتصال قصد التصدي للحالت الستثنائية التي -

أ
تكوين ال

مد.
أ

 تفرض غلق المؤسسات التعليمية واإلحالة إلى العطل المسبقة طويلة ال
 تويات والعمل على التعلم الذاتي.مساعدة التالميذ في مختلف المس-

كيد على التقويم المستمر.-
أ

ل التا  إعادة النظر في نظام التقويم والمتحانات المدرسية من خال

 خاتمة:
خرى، منها عملية المرافقة المدرسية 

أ
دوارًا ا

أ
ضاف للمدرسة ا

أ
إنَّ المستجدات التي يشهدها العالم اليوم، ا

صبحت و الضطرابات النفسية  للتالميذ، هذه المرافقة التي اأ شكال المشكالت اأ ك ثر من ضرورة لمقاومة كل اأ اأ

السلوكية،والذي يلعب فيها دور المختص النفسي المدرسي دورًا مهمًا يتميز بالتوجيه واإلرشاد ومرافقة ومتابعة 
و الذين ي لذلك فعملية المرافقة المدرسية للتلميذ. همية كبيرة سواء للتالميذ العاديين اأ عانون من تك تسي اأ

ك ثر  صبحت اأ و للتالميذ الذين تتطلب حالتهم إعادة التكيف. فالمرافقة في الوسط المدرسي اأ صعبات مختلفة،اأ
ن تبقى المنظومة التعليمية في الجزائر بعيدًا عن  هذه الرؤى، وخاصة في ظل تفشي  من ضرورة ول يمكن اأ

يذ في حياتهم المدرسية وكذلك تجاوز الفشل لتجاوز العقبات التي يواجهها التالم  Covid19فيروس كورونا 
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و الذين يسجلون فشل في 
أ

، ا
ً

و البكالوريا مثال
أ

الذي يتعرض له )كإعادة السنة إعادة شهادة  التعليم المتوسط ا

 عملياتية تسمح 
ً

مواد تعليمية عن غيرها(. وهذا ما تطمح إليه وزارة التربية الوطنية التي سارعت في ايجاد حلول
و الضطرابات التي ُيعاني من التالميذ، والتي قد ُتؤثرًا سلبًا على مسارهم الدراسي بالتخفيف م

أ
ن المشكالت ا

 برمته.

 قائمة المراجع:
: المراجع باللغة العربية:

ً
ول

أ
 ا

بركان العمري )-1 (، محاضرات مقياس مرافقة ذوي صعوبات التعلم لطلبة السنة الثالثة علم النفس 2020اأ

 بوعريريج محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر. المدرسي، جامعة برج 

(، مطبوعة في علم النفس المدرسي، كلية العلوم الجتماعية واإلنسانية، جامعة 2020الطيب العربي )-2
بو القاسم سعد هللا، الجزائر.  2الجزائر   اأ

زهر بالقاسمي )-3
أ

ها في رشاد الخصائي النفسي المدرسي ودور (،  الفعالية الذاتية إل2019الهادي سرايا ومحمد ال
 . 137-124(، ص ص:  03(، العدد )05العملية اإلرشادية، مجلة العلوم النفسية والتربوية، المجلد )

، دار عالم الك تاب للنشر والتوزيع، 2(، التوجيه واإلرشاد النفسي، ط1980حامد عبد السالم زهران )-4
 القاهرة، مصر.

المرافقة التربوية، محاضرات قدمت لطلبة السنة الثانية ماستر علم النفس التربوي، (، 2021رابح دبي )-5
 لونسي علي، البليدة، الجزائر. 2جامعة البليدة 

ردن.1(، اإلرشاد النفسي، ط2004طه عبد العظيم حسين )-6
أ

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ال
داب، مصر.(، علم النفس 2009عبد الرحمان محمد العيسوي )-7

آ
 المدرسي، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة وال

 (، المرافقة النفسية والتربوية لدى التالميذ في مؤسسات التعليم الثانوي العام2018عبد العزيز خميس )-8
والتكنولوجي من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: دراسة ميدانية ببعض ثانويات 

 .112-101(، ص ص: 35جلة الباحث في العلوم اإلنسانية والجتماعية، العدد )ولية ورقلة، م
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