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 COVID-19استشفاء ما بعد الصدمُ لدٍ طالب اجلامعُ يف ظل 
 الذاتًُ اللفاءَ متغري االنفعالٌ يف ضىء اإلبداع وأثزه علٌ

 أ.و.ر/ ذلنز ذلنز الغٔز الكللٕ

 أعتاس عله اليفػ املغاعز بكغه العلْو الرتبْٓ٘ ّاليفغٔ٘

 نلٔ٘ الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ دامع٘ رمٔاط. 
 :مستخلص 

ٚايهؿا٠٤  ،ا٫ْؿعايٞ ٚاٱبداع ،بني ا٫صتغؿا٤ بعد ايصد١َ ١ايع٬ق َعزؾ١ ؾت ايدراص١ إيٖٞد
 ع١ٓٝ ايدراص١ٚتهْٛت  ،٤٢٤٢ْٜٛٝٛ حيت ٚ ٤٢٤٢بايهٛرْٚا يف ايؿرت٠ َٔ ابزٌٜ  اٱصاب١ت١ٝ بعد ايذا

 ،جاَعه٘ مَٝها   هًٝه١ ايرتبٝه١ ايٓٛعٝه١    ( طايبا ٚطايبه٘ َهٔ ايبه٬مل الضهبًني ب    ٣٤٥٥) اذتاي١ٝ َٔ
ٙ   (٥٫عهدم ؾكزاتٗها )   اصهتبا١ْ اصتخدّ ايباحه   ٚ ٞ  ٭ ٚيًتعهزف َهٔ اعهدام ْتها٥  ايدراصه١ ؾكهد       عًه

ٚ  اصهتخداّ ابتبهار ايؿها    اصتخداّ العادتات اٱحصها١ٝ٥ اٯتٝه٬١ ابتبهار )ت( يًعٝٓهات الضهتك١ً،      
ٟ   (، (Cronbach’s Alpha خنزْٚبها   ،، ٚايتههزارات (One-Way ANOVA)  ٚحتًٝهٌ ايتبهأٜ ا٭حهام

التٛصهههبات اذتضهههاب١ٝ، ٚا٫ضتزاؾهههات العٝارٜههه١، ٚحتًٝهههٌ ا٫رتبههها ، َٚعههها٬َت ارتبههها  ب صهههٕٛ،      
(، باصهتخداّ  ٫CIبتبهار تكهدٜزات ؾاصهٌ اي كه١ )     bootstrapًٌٝ ا٫ضتدار التعدم، ٚطزٜكه١  ٚحت

ٝٳَّٓت ايدراص١ عد٠ ْتا٥   . SPSSَٔ ايربْاَ  ا٫حصا٥ٞ 23.0اٱصدار   ع٬قه١ ٚجهٛم   أُٖٗها٬  ٚب
إٔ ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ تٓبهه   ٚبههني ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ ٚاٱبههداع،    ارتباطٝهه١ مايهه٘

نههٌ َههٔ  يف ايع٬قهه١ بههني   ٗاايذاتٝهه١ تٛصههب أٚضههخت ايٓتهها٥  الزتببهه١ بايهؿهها٠٤    بُٝٓهها ،بههداعباٱ
ته ري  ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١ عًهٞ ا٫صتغهؿا٤      ، ٚاٱبداع ا٫ْؿعايٞ(، نُها بٝٓهت ايٓتها٥  إٔ    ا٫صتغؿا٤)

بهابت٬ف الزحًه١   غتتًهـ  بعد ايصد١َ يهدٟ ايبه٬مل ادتهاَعٝني بعهد اٱصهاب١ بؿه ٚظ نٛرْٚها        
يًب٬مل، ٚبٝٓت ايٓتها٥  أٜطها ٚجهٛم ؾهزٚم دات م٫يه١ إحصها١ٝ٥ يف ايع٬قه١ بهني ايهؿها٠٤           ١ايدراصٝ

ايذات١ٝ ٚا٫بداع يدٟ ايبه٬مل ادتهاَعٝني يف ضه٤ٛ اٱصهاب١ بايهٛرْٚها تبعها لهتػ  ايٓهٛع، ٚا ٗهزت          
ايٓتههها٥  إٔ تزتٝهههت ابههها٫ت تبعههها  ٭ريهههز اٱصهههاب١ بؿههه ٚظ نٛرْٚههها عًهههٞ الغهههارنني يف ايدراصههه١   

الزتبهه١  الزتبهه١ اي اْٝهه٬١ ا٫بههداع ا٫ْؿعههايٞ.    الزتبهه١ ا٭ٚ ٬ ا٫صتغههؿا٤ بعههد ايصههد١َ.    تههاي٬ٞناي
  اي اي ٬١ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ.

 ، اٱبههداعاصتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ    ٬مل ادتاَعهه١،ؾهه ٚظ ايهٛرْٚهها، طهه    ٬الؿتاحٝهه١ايهًُههات 
 .ايذات١ٝا٫ْؿعايٞ، ايهؿا٠٤ 

Post-traumatic recovery of university students In COVID-19 period 
And its Impact on Emotional creativity through Self- Efficacy 

Variable 
Dr. Mohamed Mohamed El Sayed Alqolali 
Abstract 

The study aimed to know the relationship between recovery after trauma, 
emotional creativity, and self-efficacy after infection with corona in the period 
from April 2020 to June 2020, and the current study sample consisted of 
(1233) male and female students enrolled in the Faculty of Specific Education, 
Damietta University, and the researcher used a number Paragraphs (39) of 
his preparation; To identify the results of the study, the following statistical 
treatments were used: t-test for independent samples, Cronbach's Alpha test, 
One-Way ANOVA, frequencies, arithmetic averages, standard deviations, 
correlation analysis, and coefficients of correlation. Pearson correlation, 
multiple regression analysis, and bootstrap method to test confidence interval 
(CI) estimates, using SPSS version 23.0.The study showed several results, the 
most important of which are: there is a significant correlation between post-
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traumatic recovery and creativity, and that post-traumatic recovery predicted 
creativity, while the results related to self-efficacy indicated that it was 
mediated by the relationship between (healing and emotional creativity), and 
the results showed that the effect of efficiency Self-recovery after trauma 
among university students after infection with the Corona virus varies 
according to the students’ academic stage, and the results also showed that 
there are statistically significant differences in the relationship between self-
efficacy and creativity among university students in light of the infection with 
the Corona virus according to the gender variable, and the results showed 
that the order of fields according to the effect of Corona virus infection on the 
participants in the study as follows:1. First place: recovery after trauma.2. 
Second place: emotional creativity.3. Third place: self-efficacy. 
key words:Corona virus, university students, post-traumatic recovery, 
emotional creativity, self-efficacy. 

  ُمكدم: 
َّز جا٥خ١ ؾه ٚظ نٛرْٚها    بغههٌ نهب  أصهًٛمل حٝاتٓها،      (COVID-19) ٤٢٣٫غ

ٚأريههز صههًبلا عًهه٢ صههختٓا ٚاقتصههاماتٓا الٓٗههه١ يف اٝهه  أضتهها٤ ايعهها .  بههد٤ تؿغههٞ     
-COVID، ٚايههذٟ   تضههُٝت٘ ٭ٍٚ َههز٠ ٤٢٣٫ؾهه ٚظ نٛرْٚهها ادتدٜههد يف مٜضههُرب 

صًضه١ً َهٔ ا٭حهداري غه  الضهبٛق١ ت٬ٖها َزنهش         (SARS-CoV-2) ريهِ ٫حك ها   ،19
ايشيههشاٍ يف ٖٚٚههإ، ايصههني. ناْههت حايهه١ ايتٗدٜههد ايعههالٞ نُهها صههٓؿتٗا َٓ ُهه١        
ايصهههخ١ ايعالٝههه١ يًٛبههها٤ ًعايٝههه١ جهههدلاً ٭ْٗههها تٓتغهههز بضهههزع١ نهههب ٠ بهههني ايضههههإ      

حٝه    ؾهز     (Zhai  et al., 2021) ا٭صهخا٤ ٚالزضه٢ َه  َعهدٍ ٚؾٝهات أعًه٢       
صًض١ً َٔ عًُٝات اٱغ٬م يف اٝ  أضتا٤ ايعا  مما تضبت يف ايكًل ٚا٫نت٦امل  
ٚايتٛتز ٚايضًٛنٝات ارتا١ًَ بني ايضهإ ا٭صهخا٤ ٚالزضه٢. ٚجهدت مراصه١ حتًهٌ      

 (COVID-19) اٯريار ايٓؿض١ٝ يف الًُه١ ايعزبٝه١ ايضهعٛم١ٜ لهز  ؾه ٚظ نٛرْٚها     

 يضهههإ يف ايعٝٓهه١ ٜعههإْٛ َههٔ أعههزا  َتٛصههب١ إ  عههدٜد٠    إٔ َهها ٜكههزمل َههٔ ربهه  ا  
(Zhang et al., 2021)  ٜٜٔٴ٬حظ عام٠  إٔ تكِٝٝ ايصخ١ ايعك١ًٝ يٮعخاص ايهذ ٚ .

تعزضٛا ل ٌ ٖذٙ ايتبارمل ال صا١ٜٚ ايببٝع١ٝ ن  لا ٜغ  إ  َغه٬ت يف ايصخ١ 
ٚايكًههل  (PTSD) ايعاطؿٝهه١  هها يف ديههو اضههبزابات اٱجٗههام اي٬حههل يًصههد١َ   

 (Zeng, Wu, et al., 2021).ٚارتٛف ٚا٫نت٦امل

 ٔ بغهههٌ صههارّ يف َصههز، ٫ٚ ٜههشاٍ   COVID-19 ٚ  تببٝههل َعههاٜ  ايٛقاٜهه١ َهه
ديو بضبت ارتؿاع َعدٍ اْتكاٍ ايؿ ٚظ ايذٟ أريز عًه٢ ايبه٬مل. عًه٢ ايهزغِ َهٔ      

١ٝ يدرج١ إٔ الٛت بني ايغبامل قد ٜهٕٛ ْامرلا، إ٫ أِْٗ قد ٜعإْٛ َٔ تصٛرات ختزٜب
 نهههب ٠، ٚحتههه٢ تػههه   ههها ٚاصهههًٛمل اذتٝههها٠. ٖٚٓهههاى انتغهههاف َؿهههاج٧  بهههز يهههه 

COVID-19      ٔإٔ ا٭عخاص الصابني بض٬ي١ أبـ َٔ ايؿ ٚظ قهد ٜعهإْٛ َه ٖٛ
َطههاعؿات الههز  عًهه٢ الههد٣ ايبٜٛههٌ. ٚقههد تههرتاٚل الطههاعؿات طًٜٛهه١ الههد٣ َههٔ          

اهلٝهًٝههه١، ٚا٭عهههزا  َطهههاعؿات ايكًهههت ٚا٭ٚعٝههه١ ايدَٜٛههه١ ٚايعصهههب١ٝ ٚايعطههه١ًٝ   
 ط١ًٜٛ الد٣ ا٭ن ز عٝٛعلا اييت ٜتِ اٱب٬ؽ عٓٗا ٖٞ ايتعت ٚضٝل ايتٓؿط.
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 ُمشلله الدراس: 
أنههد عههدم َههٔ ايعًُهها٤ ٚالُارصههني بغهههٌ لههزٜع  يٝههات ايعُههٌ عٓههدَا ٜهههٕٛ         
يٮحههداري ال٪لهه١ الختًؿهه١ تهه ري  إظتههابٞ عًهه٢ ا٭عههخاص َ ههٌ ايضههزطإ ٚاذتههزٚم،     

، عًهه٢ (٪٤٢٣د، ستُههٚ ٜههْٛط(َٚههٛت أحههد ا٭حبهها٤   ٚايههش٫سٍ،ا٫عتههدا٤ ادتٓضههٞ، 
ايزغِ َٔ إ ٗار اٯريار اٱظتاب١ٝ احملت١ًُ يٮحهداري ايصهام١َ يف الُارصه١ ايعًُٝه١،     

 ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ إ٫ إٔ ايببٝع١ ايدقٝك١ يًتٓب٪ات َٔ ايباح ني، ْٚتا٥ 

١ اذتايٝهه١ يؿٗههِ ايصههخ١  ٫ تههشاٍ غهه  حاوهه١، َٚههٔ ٖٓهها تهه تٞ اذتاجهه١ إ  ايدراصهه    
ايٓؿضههه١ٝ ٚايعكًٝههه١ يًٓهههاجني َهههٔ ايبههه٬مل ايغهههبامل يف َصهههز بعهههد اٱصهههاب١ بعهههد٣ٚ   

COVID-19   يههذيو، نههإ اهلههدف اذتههايٞ يًباحهه  َههٔ ايدراصهه١ ٖههٛ ايع ههٛر عًهه٢ .
ايتههه ري  عًههه٢ ايصهههخ١ ايٓؿضههه١ٝ ٚايعكًٝههه١ يًٓهههاجني َهههٔ ايبههه٬مل يف ادتاَعههه١ بعهههد   

احملٝبه١   ٖهذٙ اله٪ريزات  ، ٭ٕ نٌ SARS-CoV-2(Zhang et al., 2021) اٱصاب١ به 
أصبخت تتبًت ْٛع١ٝ راق١ٝ َٔ ايتؿه  ٚا٫صتباب١ الكٓٓه١، ٜضهتبٝ  َهٔ     بهٛرْٚا

ب٬هلا ايؿزم حتكٝل ايتٛا٩ّ، ٚايتهٝٝـ، ٚايتٛاؾل َ  ٖذٙ ا٭حداري، ٚالهتػ ات َٚها   
ذا عتًُهه٘ يف مابًهه٘ َههٔ ريٛابههت َٚبههام٨ َضههتُد٠ َههٔ اهلٜٛهه١ اٱصهه١َٝ٬ ٱْضههإ ٖهه      

ابتُهه ، ؾههايتعًِ ٚايههتؿه  ُٖهها أصههاظ ايتبههٛر اذتطههارٟ ٚصههداٙ يهههٌ ابتُعههات     
 اٱْضا١ْٝ.

 سئلُ الدراسُأ: 
         َاٖٞ ايع٬ق١ بني اصتغؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ ٚا٫بهداع يهدٟ ايبه٬مل ادتهاَعٝني

 بعد اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا؟ 
   ٟايبه٬مل  نٝـ ختتًـ ت ري  ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ ع٢ً ا٫صتغؿا٤ بعد ايصد١َ يهد

 ادتاَعٝني بعد اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا بابت٬ف الزح١ً ايدراص١ٝ؟
        تٛجد ع٬ق١ بني ايهؿا٠٤ ايذاتٝه١ ٚا٫بهداع يهدٟ ايبه٬مل ادتهاَعٝني يف ضه٤ٛ ٌٖ

 َتػ  ايٓٛع؟ 

 ُأهداف الدراس: 
 ٚتتًخص أٖدف ايدراص١ يف ا٫ت٬ٞ

   اصتغهؿا٤ َهها بعهد ايصههد١َ يهدٟ طهه٬مل ادتاَعه١ يف  ههٌ     بٓها٤ َكٝههاظCOVID-

19. 
 ا٫ْؿعايٞ يدٟ ط٬مل ادتاَع١ بٓا٤ َكٝاظ اٱبداع. 
 يدٟ ط٬مل ادتاَع١ ايذات١ٝ ايهؿا٠٤ بٓا٤ َكٝاظ. 
      ٟايتعههزف عًهه٢ ايع٬قهه١ بههني اصتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ ٚا٫بههداع ا٫ْؿعههايٞ يههد

 ايب٬مل ادتاَعٝني بعد اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا.
   عًه٢ ا٫صتغهؿا٤ بعهد ايصهد١َ     ايتعزف عًٞ َدٟ ابت٬ف ت ري  ايهؿا٠٤ ايذاتٝه١

يهههدٟ ايبههه٬مل ادتهههاَعٝني بعهههد اٱصهههاب١ بؿههه ٚظ نٛرْٚههها بهههابت٬ف الزحًههه١       
 ايدراص١ٝ.

    ايتعهههزف عًهههٞ ايع٬قههه١ بهههني ايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ ٚا٫بهههداع ا٫ْؿعهههايٞ يهههدٟ ايبههه٬مل
 ادتاَعٝني يف ض٤ٛ َتػ  ايٓٛع.
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 الدراسُ أهنًه:  
 النظزيُ:هنًُ أوال: األ 

 ١ يف اٯت٬ٞتتُ ٌ ا٭١ُٖٝ ايٓ زٜ

  اصتغؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ يهدٟ طه٬مل ادتاَعه١ يف  هٌ نٛؾٝهد         َعزؾ١ َضت٣ٛ
٣٫ COVID-19. 
     ايهغـ عٔ م٫ي١ ايع٬ق١ بني اصتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ يهدٟ طه٬مل ادتاَعه١ يف

، ٚأريهههزٙ عًهههٞ ا٫بهههداع ا٫ْؿعهههايٞ يف ضههه٤ٛ َهههتػ      COVID-19 ٣٫ هههٌ نٛؾٝهههد  
 ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ.

   ايذاتٝهه١ ٚا٫بههداع ا٫ْؿعههايٞ يههدٟ ايبهه٬مل ادتههاَعٝني يف      مراصهه١ ع٬قهه١ ايهؿهها٠٤
 ض٤ٛ َتػ  ايٓٛع.

   :ًُثانًا: األهنًُ التطبًك 
 تتُ ٌ ا٭١ُٖٝ ايتببٝك١ٝ يف اٯت٬ٞ

 ٚاْتكههها٤ ايبههه٬مل، ٚٚضههه  َعهههاٜ  ايكبهههٍٛ  رإٔ ٜههههٕٛ ٖٓهههاى اصهههرتاتٝب١ٝ ٫بتٝههها
 ١.يب٬مل ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ بٓا٤ عًٞ َتػ ات ايدراص

 ٚايهؿا٠٤ ايذاتٝه١ يف   ٞا٫صتؿام٠ َٔ اصتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ، ٚا٫بداع ا٫ْؿعاي
 ع٬ج َغه٬ت ايٛض  ايزأٖ يغخص١ٝ طايت ادتاَع١. 

 ٚا٫صهرتاتٝبٝات   تٛجٝ٘ ْ ز الغزؾني ع٢ً ايتعًِٝ بطزٚر٠ ا٫يتؿات إ  ايبزم
هؿههها٠٤ اي يف ضههه٤ٛطههه٬مل ادتاَعههه١  يتٛ ٝهههـ ٚلٗٝهههش العًَٛهههات يهههد٣    ال٥٬ُههه١

 ايذات١ٝ ٚا٫بداع ا٫ْؿعايٞ.

 ُمصطلحات الدراس: 
 ُأوال/ االستشفاء ما بعد الصدم:   

ايههتػ ات ايٓؿضهه١ٝ اٱظتابٝهه١  إ ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ   ٜغهه  َصههبً 
ايٓال١ عٔ صزاع ايؿزم َ  ا٭حداري ايصام١َ، ٚاييت ٫ تعه  اطتؿاضلها يف َضهت٣ٛ    

ا ٜتعهاٜػ ا٫ريٓهإ َعها، ٜٚهتِ تكُٝٝه٘ بغههٌ       ايطٝل ايٓؿضٞ٭ بد٫  َٔ ديو غايبلا َ
عا٥  باصتخداّ َ٪عزات َ هٌ ًا٫حتُها٫ت ادتدٜهد٠، ٚايكه٠ٛ ايغخصه١ٝ، ٚايتػهٝ        

إجزا٥ٝهها بايدرجهه١ ايههيت عتصههٌ عًٝٗهها      ٗهها ايباحهه  زؾٜٚع .ايزٚحههٞ، ٚتكههدٜز اذتٝهها٠  
٘    ايبايهت  ٞ  َهٔ به٬ٍ إجابته اصتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ يف ٖهذٙ      َكٝهاظ   ؾكهزات  عًه

 ايدراص١.

 ثانًا/ االبداع:   
ب ْ٘ قدر٠ ايؿزم ع٢ً إ ٗهار اْؿعا٫ته٘ بصهٛر٠    ) اٱبداع ا٫ْؿعايٜٞٚعزف ايباح  

كهاظ اٱبهداع ا٫ْؿعهايٞ    ١ٜ ١ٝٚ ٚا٭صاي١ ا٫ْؿعايٝتتضِ با٫صتعدام ٚادتد٠ ٚايؿعاي
ٌ ٜههٗهها ايؿههزم عًهه٢ قا٥ُهه١ اؾز ٝصههٌ عًعتا يف ايدراصهه١ اذتههايٞ بايدرجهه١ ايههيت  ٝههإجزا٥

 ٞ  ايبايهت إجزا٥ٝها بايدرجه١ ايهيت عتصهٌ عًٝٗها       ٘ ايباحه  زؾه (، ٜٚعيٲبداع ا٫ْؿعهاي
 ا٫بداع ا٫ْؿعايٞ يف ٖذٙ ايدراص١.َكٝاظ  ؾكزات عًٞ َٔ ب٬ٍ إجابت٘
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 ًُثالجا/ اللفاءَ الذات:   
نهٌ َها ٜعتكهد ايؿهزم اْه٘ مًهه٘ َهٔ        )ٖهٞ  ب ْٗها  ٠ ايذات١ٝ ٤ايهؿاٜٚعزف ايباح  

رٟ يكدراتهه٘ ٚأؾهههارٙ َٚغههاعزٙ   إَهاْههات نهٓهه٘ َههٔ ممارصهه١ ضههبا قٝاصههٞ أٚ َعٝهها     
ٚأؾعايهه٘ ٖٚههذا ايطههبا ايكٝاصههٞ أٚ العٝههارٟ هلههذٙ احملههدمات، م ههٌ اٱطههار الزجعههٞ     
، يًضههًٛنٝات ايههيت تصههدر عٓهه٘ يف ع٬قتٗهها باحملههدمات ايب٦ٝٝهه١ الامٜهه١ ٚا٫جتُاعٝهه١   

ٖٞ ايكدر٠ اٱجزا١ٝ٥ الدرن١ ٚايهيت ٫ تهزتبا  ها مًهه٘ ايؿهزم ٚإ ها بمبماْه٘  ها         ٚ
بٝ  عًُهه٘ َُٗهها ناْههت الصههامر التههٛاؾز٠. ؾهه٬ ٜضهه ٍ ايؿههزم عههٔ مرجهه١ نتعهه٘      ٜضههت

بايكهههدرات، ٚيههههٔ عهههٔ قههه٠ٛ ريكتههه٘ بكدرتههه٘ عًههه٢ تٓؿٝهههذ ا٭ْغهههب١ البًٛبههه١ يف  هههٌ        
َتبًبات الٛقهـ. ٜٚعههط تكٝهِٝ ا٭ؾهزام يهؿها٤تِٗ ايذاتٝه١ َضهت٣ٛ ايصهعٛب١ ايهيت          

يدرجه١ ايهيت عتصهٌ عًٝٗها     إجزا٥ٝها با  ٘ ايباحه  زؾ(، ٜٚعٜعتكدٕٚ أِْٗ صٝٛاجْٗٛٗا
 ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ يف ٖذٙ ايدراص١.َكٝاظ  ؾكزات عًٞ َٔ ب٬ٍ إجابت٘ ايبايت

 :ُحدود الدراس 
         ٞ  _اذتهههدٚم ايبغهههز٬١ٜ طههه٬مل نًٝههه١ ايرتبٝههه١ ايٓٛعٝههه١ ب قضهههاّ )اذتاصهههت ا٫يههه

ا٫عهههه٬ّ ايرتبههههٟٛ(  _ايرتبٝهههه١ الٛصههههٝك١ٝ _ايرتبٝهههه١ ايؿٓٝهههه١ _ا٫قتصههههام الٓشيههههٞ
 جباَع١ مَٝا .

 دٚم الهاْٝهه٬١   تببٝههل الكههاٜٝط عههٔ طزٜههل اصههتبا١ْ عًهه٢ عههبه١ اٱْرتْههت     اذتهه
ٝلههها    نبزٜكههه١ دتُههه  ايبٝاْهههات.   إرصهههاٍ رابههها ا٫صهههتبٝإ إ  ايبههه٬مل إيهرتْٚ
بههه٬ٍ ايٛقهههت ايهههذٟ ٜهههدرظ ؾٝههه٘ طههه٬مل ادتاَعهههات عهههرب اٱْرتْهههت بضهههبت إيػههها٤  

١ . نهإ عًه٢ الغهارنني ببضهاط    COVID-19ؾصٛهلِ ايغخصه١ٝ بضهبت تؿغهٞ    
ايطهههػا عًهههٞ ايهههزابا، ٚا٫ْتكهههاٍ إ  ا٫صهههتبٝإ ايهههذٟ ٜ ٗهههز عًههه٢ ايغاعههه١،        

 ٚاٱجاب١ ع٢ً ا٭ص١ً٦ ريِ ايٓكز ؾٛم إرصاٍ. 
         ٣٢اذتههدٚم ايشَٓٝهه٬١   ا٫ْتٗهها٤ َههٔ ا٫صههتبٝاْات يف ايؿههرت٠ َهها بههني  ٚ  ٣٧َههاٜٛ 

 .٤٢٤٣ –٤٢٤٢، ٚ  تببٝل الكاٜٝط يف ايعاّ ايدراصٞ ادتاَعٞ ٤٢٤٢ْٜٛٝٛ 

 طار النظزٍ للدراسُ   والدراسات السابكُثانًا اإل: 
 :/االستشفاء ما بعد الصدم1ُ
 العالقُ بني االستشفاء ما بعد الصدمُ واالبداع:   

قههههاّ عههههدم َههههٔ ايدراصههههات بؿخههههص ايتهههه ري ات عًهههه٢ إبههههداع ايؿههههزم َ ههههٌ ايب٦ٝهههه١  
( ٚجهد  ٪٤٢٢َ ٌ بٝرتصٕٛ ٚ بزٕٚ ) .ٚايعٛاطـ ٚاٱمراى ٚايتٛتز ٚا٭ٖداف ٚايداؾ 

إْه٘   يغخص١ٝ يٲبداع َزتبب١ بغههٌ نهب  بهها٫صتغؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ،      إٔ ق٠ٛ ا
٭َز َ٪صـ إٔ اٱبداع نإ ٚاحدلا ؾكا َٔ ايعدٜد َٔ ْكا  ايك٠ٛ يف ايغخصه١ٝ  
ايههيت   تطههُٝٓٗا نٓتهها٥  يف مراصههتِٗ، ٚ  ٜههتِ ايتخكٝههل يف ايببٝعهه١ ايدقٝكهه١        

 حٗا بغهههٌ أنههرب ٚاٱبههداع أٚ عههز  ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ     ي٬رتبهها  بههني 
حٝه    .، ٚتتطُٔ ايعًُٝات اٱبداع١ٝ اٱمراى ٚايهتخهِ يف ايهٓؿط  (٤٢٤٢)سنزاٟٚ، 

قههد تهه٪مٟ ا٭حههداري ايصههام١َ إ  إضههعاف ايعًُٝههات اٱمرانٝهه١ ٚا٭ما٤ العههزيف، ممهها  
ٝلا يف ايكهزٕ     ٩٤٤ٜ٪ريز صًبلا ع٢ً اٱبداع. بالكابٌ، ٚجد ؾخهص يتبهارمل    ناتبلها صهٝٓ
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يههذٜٔ عههاْٛا َههٔ َ صهها٠ عخصهه١ٝ أٚ اضههبٗام صٝاصههٞ نههاْٛا   ايعغههزٜٔ إٔ أٚي٦ههو ا
ِ ٚعبد ايعشٜش )أن ز عزض١ يًؿٛس جبٛا٥ش إبداع١ٝ يف صٓٛاتِٗ ا٭ب ٠  ( ٤٢٤٣ ،غٓهٝ

 .ٚبايتايٞ، مهٔ إٔ تهٕٛ  ريار ايصد١َ صًب١ٝ ٚإظتاب١ٝ

ؾهُٝهٔ إٔ ٜصهاحت ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ تػه ات ْؿضه١ٝ إظتابٝهه١، أٟ يف         
خصهه١ٝ ٚايههٛعٞ ٚايضههًٛنٝات ايصههخ١ٝ الزتببهه١ بههايُٓٛ. ٚيكههد ريبههت إٔ  الٛاقههـ ايغ

سٜام٠ اٱبداع قد تغهٌ َ ٗزلا َٔ َ اٖز ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ. أريٓا٤ تؿغهٞ  
COVID-19  أ ٗهههز طههه٬مل ادتاَعهههات ايصههه١ٝٓٝ ايكهههدر٠ عًههه٢ ا٫صهههتباب١ بؿعايٝههه١ ،

ػههههٝ ات يًتخهههدٜات ٚلزبههه١ ا٫صتغهههؿا٤ َههها بعههههد ايصهههد١َ. َٚههه  ديهههو، ؾهههمبٕ ايت        
اٱظتاب١ٝ يف صًٛى ٚإمراى ط٬مل ادتاَعهات ايهذٜٔ ٜعهإْٛ َهٔ ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد        
ايصههههد١َ   اجهههه١ إ  َشٜههههد َههههٔ ا٫صتهغههههاف َههههٔ بهههه٬ٍ ايدراصههههات ايتبزٜبٝهههه١  

 . ( ٤٢٣٧ٚابزٕٚ،  )ايعبامص١

 ًُاستشفاء ما بعد الصدمُ واللفاءَ الذات: 
ٝلها    ٜزتبا١َ ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد أ ٗزت ا٭ اري ايضابك١ إٔ ارتباط ها إظتاب

بايؿعاي١ٝ ايذات١ٝ يف نٌ َهٔ زتُٛعهات الزضه٢ ٚايٓهاجني ايهذٜٔ عهاْٛا َهٔ حهدري         
ٚتهههدٜز ايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ تصهههٛرات ايٓهههاظ عهههٔ ايب٦ٝههه١ ٚتكٝهههُِٝٗ يًهؿههها٠٤      َههه٪ .

-González-Zamar & Abad)ايغخصهه١ٝ يف َٛاجٗهه١ ا٭حهههداري ال٪لهه١ ٚالزٖكههه١   

Segura, 2021) دٚٚ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ ايعايٝه١ ٖهِ أن هز اْؿتاحلها عًه٢       . ؾا٭عخاص
ايتخدٜات، ٚبايتايٞ ٖهِ أن هز عزضه١ يتبزبه١ ايتػهٝ ات الزتببه١ بهايُٓٛ. ؾهُٝهٔ         

نعًُٝهه١ ٚنٓتٝبهه١، بغهههٌ إظتههابٞ عًهه٢     ،ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ   إٔ تهه٪ريز
ضهٕٛ  ، يهذيو، ْتٛقه  إٔ ا٭ؾهزام ايهذٜٔ ٜتعز    (Trnka et al., 2020) عخصه١ٝ ايؿهزم  

٭حهههداري صهههام١َ ٚعتككهههٕٛ ايُٓهههٛ مههههٔ إٔ عتضهههٓٛا نؿههها٤تِٗ ايذاتٝههه١ ايعاَههه١.     
       ٔ ٜٴكهرتل إٔ ٜههٕٛ ا٭ؾهزام ايهذٜٔ ٜعهإْٛ َه  ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ      ٚبايتهايٞ، 

أن ز ريك١ ب ْؿضِٗ، ٚيف حٝاتِٗ، ؾمبِْٗ غتتهربٕٚ قهدرلا أنهرب َهٔ ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١       
 . (Kruckenberg et al., 2021) ايعا١َ يف َٛاج١ٗ ا٭حداري ابٗد٠

ٚقاّ عدم َهٔ ايدراصهات بهايتخكٝل يف ايع٬قه١ بهني ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١ ٚاٱبهداع. يف         
زتههاٍ أ ههاري اٱبههداع، حٝهه    ا٫عههرتاف جٝههدلا بايع٬قهه١ اٱظتابٝهه١ بههني ايهؿهها٠٤        

باٱضهاؾ١ إ  ديهو، اصتهغهؿت بعهد ايدراصهات ايهدٚر        ايذات١ٝ يًؿزم ٚإبداع ايؿزم،
ؿا٠٤ ايذات١ٝ يف ايع٬ق١ بني اٱبداع ٚعٛاٌَ أبز٣ َ ٌ أٖداف اٱصتهاس،  ايٛصٝا يًه

ٚممارصات تعشٜش ايداؾ . ٜٚت ريز ايت ري  ايتٓب٦ٞ يًهؿا٠٤ ايذات١ٝ عًه٢ اٱبهداع أٜطلها    
، حٝه  نهإ يًهؿها٠٤ ايذاتٝه١     (Byra et al., 2017) بايعٛاَهٌ ايدابًٝه١ ٚارتارجٝه١   

ٜهه١ يف اٱبههداع، ٚأْٗهها ناْههت َزتببهه١ صههًبلا  تهه ري  تؿاضههًٞ بضههبت ا٫بت٬ؾههات ايؿزم
باٱضهاؾ١ إ    باٱبداع ايؿزمٟ يًُٛ ؿني ايذٜٔ ناْٛا أن ز تٛجٗا  ضتهٛ ايرتقٝه١.  

ديو، أ ٗز ايباح ٕٛ بغهٌ لزٜع إٔ لزب١ َٓ  ايبه٬مل ادتهاَعٝني ته٪ريز عًه٢     
 مرج١ ت ري  نؿا٤تِٗ ايذات١ٝ ع٢ً اٱبداع.
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َهٔ نؿها٤تِٗ ايذاتٝه١ أريٓها٤ حهدري صهامّ َهٔ         ٖٚذا ٜعه  إٔ ا٭ؾهزام ايهذٜٔ سامٚا   
. (Orkibi & Ram-Vlasov, 2018) الههزج  إٔ ٜٛاجٗههٛا تػههٝ ات أن ههز إظتابٝهه١ 

ٚبايتايٞ، ؾٗهِ قهامرٕٚ عًه٢ ايتعاَهٌ ب كه١ َه  شتهاطز الهز  ٚتٓؿٝهذ ايضهًٛنٝات           
اٱظتاب١ٝ ٚايصهخ١ٝ، ٚبايتهايٞ تعشٜهش ايضهًٛنٝات اٱبداعٝه١. باٱضهاؾ١ إ  ديهو،        

يهؿههههها٠٤ ايذاتٝههههه١ تتٛصههههها العزؾههههه١ ٚايضهههههًٛى ٚتضهههههٌٗ ايع٬قهههههات العزؾٝههههه١     ؾهههههمبٕ ا
 ٚايضًٛن١ٝ.   

ٚقد ريبت أٜطلا إٔ ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١ تتٛصها ايهؿها٠٤ التصهٛر٠ يًتهداب  ايصهخ١ٝ         
اذتهَٛٝههه١، ٚا٫َت هههاٍ أريٓههها٤ ايٛبههها٤، ٚإٔ ا٭عهههخاص دٟٚ ايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ ايعايٝههه١   

ات أع٢ً يف ا٫َت اٍ ايضًٛنٞ، ٜٚرتتت ٜهْٕٛٛ أن ز قدر٠ ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً مرج
عًهه٢ ديههو إٔ ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ نعاَههٌ مهمههٔ ا٭ؾههزام َههٔ َٛاجٗهه١ ضههػٛ  اذتٝهها٠  

 .ب ك١ غايبلا َا ٜتِ تكدمٗا ع٢ً أْٗا مٚر ٚصٝا بني َتػ ات ٖذٙ ايدراص١

 الصدمُ وفريوس كىرونا لدٍ طالب اجلامعات داستشفاء ما بع:  
 ٛ ا ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ اي كهه١ يف قههدراتِٗ  قههد ٜبههٛر ا٭ؾههزام ايههذٜٔ جزبهه

ٜلا    ٚقهههدرتِٗ عًههه٢ َٛاجٗههه١ الضهههتكبٌ، ممههها قهههد ٜضهههٌٗ حتكهههٝكِٗ لٗهههاّ أن هههز حتهههد
طه٬مل ادتاَعه١ عًه٢ ايدراصه١ يف الٓهشٍ يؿهرتات طًٜٛه١         COVID-19ٚإبداعلا. أجرب 

َٔ ايٛقت، مما أم٣ إ  َٛاج١ٗ ايب٬مل يطػٛ  َتعدم٠ ٚالعاْها٠ َهٔ ايكًهل ايعهاّ     
َضهههاُٖا يف  COVID-19بغههه ٕ صهههختِٗ ايبدْٝههه١ ٚا٭ناممٝههه١. ٚبايتهههايٞ، نهههإ   

 Hall et)ضػٛط ا نب ٠ مهٔ إٔ ت٪مٟ إ  ضػٛ  ْؿضه١ٝ بهني طه٬مل ادتاَعهات      

al., 2010) ٕمٟ ايتعز  يًطػٛ  إ  إؾزاس ايهٛرتٝشٍٚ يف ادتضِ. ٚيكد ريبت أ٪ٜ .
ات١ٝ ٚإٔ إؾزاس ايهٛرتٝشٍٚ ٜهٕٛ ايٓغا  ايؿضٝٛيٛجٞ يد٣ ايبغز ٜت ريز بايهؿا٠٤ ايذ

أقٌ عٓدَا تهٕٛ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ عاي١ٝ، ٚبايتايٞ تكًٝهٌ ايشٜهام٠ يف ايههٛرتٝشٍٚ ايهيت     
قههد تههٓبِ عههٔ ا٭حههداري ايصههام١َ ٚختؿٝههـ اٯريههار ايطههار٠ احملتًُهه١ عًهه٢ اٯيٝههات         
ايعصب١ٝ ٚالعزؾ١ٝ. تهغهـ ٖهذٙ اٯيٝه١ ايؿضهٝٛيٛج١ٝ إٔ ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١ يًؿهزم قهد         

هههٕٛ هلهها تهه ري  عًهه٢ اٱمراى اٱبههداعٞ َههٔ بهه٬ٍ ايتهه ري  عًهه٢ إؾههزاس ايهههٛرتٝشٍٚ.       ٜ
ُلها َهٔ ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد         ٚبايتايٞ، ؾمبٕ سٜام٠ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ، باعتبارٖها جاْبلها َٗ
ايصد١َ، حتُٞ ايصهخ١ ايٓؿضه١ٝ، ممها ٜضهٌٗ تٛيٝهد ا٭ؾههار اٱبداعٝه١. َهٔ ْاحٝه١          

٠٤ ايذات١ٝ، ٖٚٛ عاٌَ حهِ َِٗ يف ابتٝهار الٗهاّ   أبز٣، قد ٜهٕٛ يًتػٝ ات يف ايهؿا
، ٚيف اٯ١ْٚ (٤٢٤٣٭ َعتٛم، ٤٢٤٢)صدٜل،  ايصعب١ ٚحٌ الغه٬ت، ت ري  ع٢ً اٱبداع

ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد  ا٭بهه ٠، رنههشت ايعدٜههد َههٔ ايدراصههات عًهه٢ تٓبهه٪ات ٚتهه ري ات 
جتُهههاعٞ ، ٚيكهههد ريبهههت إٔ ايتؿههها٩ٍ ٚايهههدعِ ا٫  (٤٢٣٫، نهههٓنيٚ ايضهههعدٟ) ايصهههد١َ

 ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ. ٚا٫صرتاتٝبٝات العزؾ١ٝ الٓاصب١ تضاِٖ يف

 ُفزوض الدراس: 
     ٖٓههاى تهه ري  إظتههابٞ ي٬صتغههؿا٤ بعههد ايصههد١َ عًهه٢ إبههداع طهه٬مل ادتاَعهه١ بعههد

 اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا.
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       ٖٓاى ع٬ق٘ دات م٫ي٘ إحصا١ٝ٥ بني ا٫صتغهؿا٤ بعهد ايصهد١َ ٚايهؿها٠٤ ايذاتٝه١
 .ادتاَع١ بعد اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا بابت٬ف الزح١ً ايدراص١ٝيدٟ ط٬مل 

     ٖٓهههاى ع٬قههه٘ دات م٫يههه٘ إحصههها١ٝ٥ بهههني ايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ ٚاٱبهههداع يهههدٟ طههه٬مل
 ادتاَع١ يف ض٤ٛ َتػ  ايٓٛع. 

 التطبًكٌ للدراسُ رثالجا: اإلطا: 
   :ا. منهجًه وأدوات الدراسُ 

ْلا   اتبعههت ايدراصهه١ اذتايٝهه١ الههٓٗ  ا٫صتكصهها٥ٞ يف   ايدراصهه١ ٚاصههتخدَت اصههتبٝا
عًهه٢ عههبه١ اٱْرتْههت نبزٜكهه١ دتُهه  ايبٝاْههات.   ا٫ْتٗهها٤ َههٔ ا٫صههتبٝاْات يف        

ٚ  ٣٢ايؿههرت٠ َهها بههني     .   إرصههاٍ رابهها ا٫صههتبٝإ إ  ايبههه٬مل    ٤٢٤٢ْٜٛٝهههٛ  ٣٧َههاٜٛ 
ٝلا ب٬ٍ ايٛقت ايذٟ ٜدرظ ؾٝ٘ ط٬مل ادتاَعات عرب اٱْرتْت بضبت إيػها٤   إيهرتْٚ

. نههإ عًهه٢ الغههارنني ببضههاط١    COVID-19صهه١ٝ بضههبت تؿغههٞ   ؾصههٛهلِ ايغخ
ايطػا عًٞ ايزابا، ٚا٫ْتكاٍ إ  ا٫صتبٝإ ايهذٟ ٜ ٗهز عًه٢ ايغاعه١، ٚاٱجابه١      

 ع٢ً ا٭ص١ً٦ ريِ ايٓكز ؾٛم إرصاٍ. 

   :. جمتنع وعًنه الدراس٢ُ
أجزٜت ايدراص١ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ جاَع٘ مَٝا ، ٚاييت ختدّ أن ز َٔ 

( طايبلها اصهتبٝإ   ٣٥٫٥ايت بدٚاّ ناٌَ. أنُهٌ زتُٛعه٘ َهِٓٗ ٚعهدمٖا )    ايؿني ط
( َغارن ا   تهٔ اصتبٝاْاتِٗ ناًَ٘، ٣٨٢الض . بعد ا  ايبٝاْات،   اصتبعام )

 (٣)ٜٚٛضه  ادتهدٍٚ    (.٣٤٥٥ٚبايتايٞ نهإ ايعهدم ايؿعًهٞ ي٬صهتبٝاْات ايصهاذت١ )     
 بصا٥ص أؾزام ع١ٓٝ ايدراص١.

 عٔي٘ الزصاع٘ حبغب متغريات اجليػ، الغيُ الزصاعٔ٘، اإلصاب٘ بفريّؼ نْصّىا    تْطٓع أفضار : )1دزّل )

 اليغب٘ املْٝٓ٘ التهضاص املغتْٚاملتغري

 اجليػ

 %63.83 787 سنض

 %36.17 446 أىجٙ

 %100 1233 اجملنْع

 الغي٘ الزصاعٔ٘

 %53.04 654 االّلٕ

 %7.14 88 الجاىٔ٘

 %3.08 38 الجالج٘

 %36.74 453 الضابع٘

 %100 1233 اجملنْع

اإلصاب٘ بفريّؼ 

 نْصّىا

 %87.43 1078 ىعه

 %12.57 155 ال

 %1١١.١١ 1233 اجملنْع

 .أدوات الدراسُ:٣
( ؾكهز٠،  ٥٫يتخكٝل أٖداف ٖذٙ ايدراص١، قاّ ايباح  ببٓها٤ اصهتبا١ْ َهْٛه١ َهٔ )    

ٱيهرتْٚهٞ به٬ٍ   ٚ  تٛجٝٗٗا يًب٬مل  يف جاَعه١ مَٝها  ايهذٜٔ َارصهٛا ايتعًهِٝ ا     
أس١َ اْتغار ؾ ٚظ نٛرْٚا، ٚ  تبٜٛز ا٫صتبٝإ َٔ به٬ٍ ا٫طه٬ع عًه٢ مراصهات     
تٓاٚيههت ا٫صتغههؿا٤ ٚ ههٛ بعههد ايصههد١َ  ٚا٫بههداع ا٫ْؿعههايٞ ٚايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١، ٚقههد   

( ؾكهز٠ ٜكابًههٗا تههدرٜ  )اصههٞ )أٚاؾههل  ٥٫تهْٛهت ا٫صههتبا١ْ بصههٛرتٗا ايٓٗا٥ٝهه١ َههٔ ) 
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( ٚتٛسعهههت ؾكهههزات  1، ٫ أٚاؾهههل بغهههد٠  2، ٫ أٚاؾهههل 3ٜهههد ، ستا4، أٚاؾهههل 5بغهههد٠ 
 ا٫صتبا١ْ ع٢ً ري٬ري١ اقضاّ ٬ٖٞ

 ( ِؾكز٤٢.٠اصتغؿا٤ َا بعد ايصد٬١َ تطُٔ ٖذا ايكض ) 
  ( ِؾكزات.٫ا٫بداع ا٫ْؿعاي٬ٞ تطُٔ ٖذا ايكض ) 
 ( ِؾكزات. ٣٢ايهؿا٠٤ ايذات٬١ٝ تطُٔ ٖذا ايكض ) 
    عًههه٢ أصهههاظ َكٝهههاظ )يٝههههزت(  ٚقهههد ناْهههت ا٫صهههتباب١ عهههٔ ؾكهههزات ا٫صهههتبا١ْ

 )اصٞ ا٭بعام، ٚقد بٓٝت ايؿكزات، ٚأعبٝت ا٭ٚسإ نُا ٖٛ  ٍت٬

 االعتذاب٘ عً فكضات االعتباى٘ علٙ أعاؼ مكٔاؼ )لٔهضت( مخاعٕ األبعار: )2دزّل )

 تيطبل إىل سز ما التصئف

 معاصض بؾزٗ معاصض ذلآز مْافل مْافل بؾزٗ

 1 2 3 4 5 اليكاط

 ط َكٝاظ ايتصخٝ  يف ايؿكزات ايضًب١ٝ. ٝ    عه    

 . صدق أداَ الدراسُ:٤
جههز٣ عههز  ا٫صههتبا١ْ بصههٛرتٗا ا٭ٚيٝهه١ عًهه٢ صههبع١ ستهُههني َههٔ دٟٚ ارتههرب٠   
ٚا٫بتصاص يف َٝدإ ايدراصه١ ايعًُهٞ ٚايتهدرٜط يف عهدم َهٔ ادتاَعهات الصهز١ٜ        

ا ٚديههو بٗههدف حتهههِٝ ؾكههزات ا٫صههتبا١ْ، َٚعزؾهه١ َههد٣ ٚضههٛل ؾكزاتٗهها ٚ ٛيٝتٗهه  
يهاؾ١ َتػ ات ايدراص١ يف  هٌ اْتغهار ؾه ٚظ نٛرْٚها، ٚنهذيو ٥٬َُه١ صهٝاغ١        
ايؿكههزات، ٚإبههدا٤ ايههزأٟ يف طزٜكهه١ تصههخٝ  ا٫صههتبا١ْ، ٚقههد تزنههشت  را٤ احملهُههني   
عًهه٢ إعههام٠ ايصههٝاغ١ ايًػٜٛهه١ يههبعد ايؿكههزات، ٚقههاّ ايباحهه  بتعههدٌٜ ا٫صههتبا١ْ يف    

 .ض٤ٛ  را٤ احملهُني

 . ثبات أداَ الدراسُ:٥
ز٣ تببٝل ا٫صتبا١ْ إيهرتْٚٝا  ع٢ً عٝٓه١ اصهتب٬ع١ٝ َهٔ غه  عٝٓه١ ايدراصه١       ج

 خ( طايبهها َههٔ جاَعهه٘ مَٝهها ، ٚ  اصههتخداّ ابتبههار ايؿهها نزْٚبهها      ٧٢َهْٛهه١ َههٔ ) 
Cronbach’s Alpha)    ٫بتبههار ريبههات ا٫صههتبا١ْ، ٚقههد بًههؼ َعههدٍ ريبههات ا٫صههتبا١ْ )

( 0.804صههههتبا١ْ بههههني ) (، ٚقههههد تزاٚحههههت قههههِٝ َعهههها٬َت اي بههههات حملههههاٚر ا٫    0.803)
 . ٥( نُا ٖٛ َٛض  بادتدٍٚ 0.701ٚ)

 ( (Cronbach’s Alphaمعامالت ثبات ذلاّص االعتباى٘ اختباص الفا نضّىباذ : (3دزّل )

 ذمعامل الفا نضّ ىبا احملْص

  اعتؾفاٛ بعز الصزم٘

  االبزاع االىفعالٕ

  الهفاٛٗ الشاتٔ٘

 املعزل العاو

 ائج الدراسُ نت: 
 :لإلجابُ علِ السؤال األول 

اصههههتخدّ ايباحههههه  التٛصههههبات اذتضهههههاب١ٝ يًؿكهههههزات عًهههه٢ ايهههههدرجات ايهًٝههههه١     
ا٫صتغؿا٤ بعد ايصد١َ الرتتب١ ع٢ً ؾه ٚظ نٛرْٚها ٚع٬قته٘ با٭بهداع ا٫ْؿعهايٞ      
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ٚايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ يرتتٝهههت زتههها٫ت ايدراصههه١ نُههها ٖهههٛ َٛضههه  يف ادتهههدٍٚ رقهههِ         
(٬ التٛصبات اذتضاب١ٝ ٚا٫ضتزاؾات العٝار١ٜ ٚايدرج١ ٚايرتتٝت ٦(.ادتدٍٚ رقِ )٦)

حملاٚر ا٫صتبا١ْ حضت اصتبابات أؾزام ع١ٓٝ ايدراص١ تبعها لهتػ  اٱصهاب١ بؿه ٚظ     
  نٛرْٚا.

 تضتٔب اجملاالت ّالزصد٘ الهلٔ٘ سغب رصد٘ حملاّص االعتباى٘: (4دزّل )

احلز األعلٙ  عزر الفكضات البعز الضقه

 للنتْعط

املتْعط احلغابٕ 

 بزالل٘ الفكضٗ

االحنضاف 

 املعٔاصٖ

األٍنٔ٘ 

 اليغبٔ٘

رصد٘  املغتْٚ

 األثض

االعتؾفاٛ بعز  3

الصارم٘

20 3.58 

3.140.78

 األّل 1

متْعطُ

االبزاع  1

االىفعالٕ

9 3.27 

2.980.79

 الجاىٕ 2

متْعط٘

قلٔلُ الجالح 2.530.713 4.81 10الهفاٛٗ الشاتٔ٘ 2

 متْعط٘ ---- 57.7 0.62 2.88 لهلٔ٘الزصد٘ ا

( إٔ ايدرج١ ايه١ًٝ حملاٚر ا٫صتبا١ْ ناْت َتٛصب١ حٝه   ٦ٜٚتط  َٔ جدٍٚ )
بًػههت ايٓضههب١ ال٦ٜٛهه١ ايهًٝهه١ لتٛصهها اصههتبابات الؿخٛصههني عًهه٢ اٝهه  ايؿكههزات     

 %(.٧٩.٩دتُٝ  ابا٫ت )

غهارنني يف  ٚنإ تزتٝهت ابها٫ت تبعها  ٭ريهز اٱصهاب١ بؿه ٚظ نٛرْٚها عًهٞ ال        
 ايدراص١ نايتاي٬ٞ

 .الزتب١ ا٭ٚ ٬ ا٫صتغؿا٤ بعد ايصد١َ 
 .ٞالزتب١ اي ا٬١ْٝ ا٫بداع ا٫ْؿعاي 
 .الزتب١ اي اي ٬١ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ 

ٔ  23.0  اصهتخداّ اٱصهدار    ٱجهزا٤ ايتخًٝهٌ قُٓها بهمبجزا٤ ايتخًٝهٌ       SPSS َه
٤ل عًههه٢ ؾزضهههٝات  ايٛصهههؿٞ ٚحتًٝهههٌ ا٫رتبههها  ٚا٫بتبهههار ايُٓهههٛدجٞ يًبٝاْهههات بٓههها    

ايدراصهه١. أ٫ٚ ، قُٓهها بؿخههص ا٫لاٖههات يف تزنٝههش ٚتغههتت ايبٝاْههات. بعههد ديههو،       
ابتربْهها ايع٬قههات بههني الههتػ ات الضههتك١ً ٚايٛصههٝب١ ٚايتابعهه١ َههٔ بهه٬ٍ حضههامل         

 .َعا٬َت ارتبا  ب صٕٛ

  ّ ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد   َهه  ،SPSSٚ  إجههزا٤ حتًٝههٌ ا٫ضتههدار التعههدم باصههتخدا
ػ  َضههتكٌ ، ٚاٱبههداع نُههتػ  تههاب  ، ٚايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ ايعاَهه١      نُههت ايصههد١َ 

ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد   (، حٝهه  تٓبهه ٧نُههتػ  ٚصههٝا. نُهها ٖههٛ َههبني يف ادتههدٍٚ )  
أٜطلها،   .(β = 0.150  ،SE = 0.861  ،p <0.001 باٱبهداع بغههٌ إظتهابٞ     ايصهد١َ  

 ٕ  = β يذاتٝه١ َزتبب ها بغههٌ إظتهابٞ بايهؿها٠٤ ا     ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ     نها

0.248  ،SE = 0.016 ،     p <0.001)  ٌٚناْههت ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ َزتببهه١ بغههه ،
باٱضهاؾ١ إ  ديهو،    (β = 0.375 ،SE = 0.035  ،    p <0.001 إظتهابٞ باٱبهداع  

(، ٚايههيت ٫CIبتبههار تكههدٜزات ؾاصههٌ اي كهه١ )    bootstrapاصههتخدّ ايباحهه  طزٜكهه١   
ت الباعز٠ ٚغ  الباعز٠ يه ا٫صتغؿا٤ َها بعهد   يًت ري ا ٪٫٧أ ٗزت إٔ ؾٛاصٌ اي ك١ 

ايصد١َ ع٢ً اٱبداع   تتطُٔ، ٖٚهذا، ؾمبٕ  ٛدج َعامي١ ايٛصٝا ادتش٥هٞ ايعهاّ   
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  اذتؿها  عًهه٢ ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١، ٚناْههت ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ ٖههٞ الههتػ  ايٛصههٝا يف  
لباعههز  ايع٬قهه١ بههني ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ  ٚاٱبههداع. حٝهه  نههإ ايتهه ري  ا         

َههٔ ايتهه ري  ايهًههٞ،  ٪٤٩٤.٪٥ٚ  ٪٨٣.٩٤( مهه ٬ٕ ٢.٢٫٥(، ٚايتهه ري  ايٛصههٝا )٢.٣٧٢)
 (٧ع٢ً ايتٛايٞ. ٖٚذا َا  ٜٛضخ٘ جدٍٚ )

 االحنزاص املعٔاصٖ ملتغريات الزصاع٘ : (5دزّل)

 البعز  

)

االعتؾفاٛ بعز الصزم٘

االبزاع االىفعالٕ 

الهفاٛٗ الشاتٔ٘ 

أٚضههخت ايٓتهها٥  إٔ تهه ري  ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ عًههٞ ا٫صتغههؿا٤ بعههد ايصههد١َ يههدٟ   
ايبههه٬مل ادتهههاَعٝني بعهههد اٱصهههاب١ بؿههه ٚظ نٛرْٚههها غتتًهههـ بهههابت٬ف الزحًههه١        

 .ايدراص١ٝ

 :ٌلإلجابُ علِ السؤال الجان 
ـ تهه ري  ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ عًههٞ ا٫صتغههؿا٤ بعههد ايصههد١َ يههدٟ     يدراصهه١ إدا ابتًهه 

ايب٬مل ادتاَعٝني بعد اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا بهابت٬ف الزحًه١ ايدراصه١ٝ يهد٣     
ايبًب١ حضت َتػ  الزح١ً ايدراص١، ٚيًتخكل َهٔ ٖهذا اهلهدف   اظتهام التٛصها      

ٚطايبهه١، ٚقههد  ( طايههت٣٤٥٥اذتضههابٞ يههدرجات إجابههات أؾههزام ايعٝٓهه١ ايبههايؼ عههدمٖا )
ٙ     (1497.8)ٓه١ الزحًه١ ا٫ٚ   ٝبًؼ َتٛصها ع  إَها    (69.6)ٚبهاضتزاف َعٝهارٟ َكهدار

(  (79.5ارٟٝه ( ٚاضتهزاف َع  (١ٓ1697.1 ط٬مل الزح١ً ايزابعه١ ؾكهد بًهؼ    َٝتٛصا ع
يف حني نإ َتٛصبات الغارنني يف ايدراص١ َهٔ طه٬مل الزحًه١ اي اْٝه١ ٚاي اي ه١      

ام ظتهههه(، ٫ٚبتبههههار ايد٫يهههه١ اٱحصهههها١ٝ٥   ا  907.2)( ، 949.5ٖههههِ عًههههٞ ايتههههٛايٞ )  
( عٓههد َضههت٣ٛ (١2.98 احملضههٛب١ ٝههُهه١ ايتا٥ٝ، ٚبًػههت ايكT TESTاصههتخداّ ابتبههار 

 أْٗها مايه١ إحصها٥ٝا نُها     ني(، ٚتهب (١ُ2.2 ادتدٚي١ٝ ١ٝ لبايكٜٚمرج١ حز ٢.٢٢٧م٫ي١ 
 ). ٨ يف جدٍٚ )نيَب

بعز الصزم٘ لزٖ الطالب اجلامعٔني بعز اإلصاب٘ بفريّؼ تأثري الهفاٛٗ الشاتٔ٘ علٕ االعتؾفاٛ : (6دزّل )

 نْصّىا باختالف املضسل٘ الزصاعٔ٘

 الزالل٘ اإلسصأٜ٘ ت رصدُ احلضٓ٘ االحنضاف املعٔاصٖ املتْعط العزراملضسل٘

  االّلٕ

رال اسصأٜا

  الجاىٔ٘

 الجالج٘

 ابع٘الض

 (<=0,05** رال إسصأٜا عيز مغتْٚ الزالل٘ )
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( عٓهههد (١2.98 بًػهههت ٝهههُههه١ احملضهههٛب١ ايتا٥ ٜٝٚتطههه  َهههٔ ْتههها٥  ادتهههدٍٚ إٔ ايك  
(، ٜٚتههبني َههٔ ديههو إٔ  (2.2ُهه١ ادتدٚيٝهه١ ١ٝ لبايكٜههٚمرجهه١ حز ٢.٢٢٧َضههت٣ٛ م٫يهه١ 
يبه٬مل ادتهاَعٝني بعهد    ت ري  عًهٞ ا٫صتغهؿا٤ بعهد ايصهد١َ يهدٟ ا      يًهؿا٠٤ ايذات١ٝ

 اٱصاب١ بؿ ٚظ نٛرْٚا بابت٬ف الزح١ً ايدراص١ٝ َٔ ايؿزق١ ا٫ٚيٞ يًزابع١.

   :ولإلجابُ علٌ السؤال الجالح 
َٚههٔ أجههٌ َعزؾهه١ إٕ ناْههت ٖٓههاى ع٬قهه٘ بههني ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ ٚا٫بههداع يههدٟ          

 ٛ ٣ ايبهه٬مل ادتههاَعٝني يف ضهه٤ٛ اٱصههاب١ بؿهه ٚظ نٛرْٚهها دٚ م٫يهه٘ إحصهها١ٝ٥ لضههت
 One-Way)ايد٫يهه١ اٱحصههها١ٝ٥   اصهههتخداّ ابتبهههار حتًٝهههٌ ايتبهههأٜ ا٭حهههامٟ  

ANOVA( ٍٚٚادتد )ٜٛض  ديو٩٬ ) 
ىتاٜر حتلٔل التبآً األسارٖ لزالل٘ العالق٘ بني الهفاٛٗ الشاتٔ٘ ّاالبزاع لزٖ الطالب :  (7دزّل )

 يف ضْٛ اإلصاب٘ بفريّؼ نْصّىا متغري اليْع  اجلامعٔني

مصزص التبآً
قٔن٘ )ف(متْعط املضبعات رصدات احلضٓ٘دلنْع املضبعات

(مغتْٚ الزالل٘ )

بني اجملنْعات

    

 راخل اجملنْعات سّ راللُ إسصأٜ٘

   

 اجملنْع

  

 

 (<=0,05** رال إسصأٜا عيز مغتْٚ الزالل٘ )

ايد٫يهه١ احملضههٛمل َههٔ ايعٝٓهه١ ايدرجهه١   ( إٔ قُٝهه١ َضههت٩٣ٜٛتطهه  َههٔ ادتههدٍٚ )
ايهًٝههه١ ايع٬قههه١ بهههني ايهؿههها٠٤ ايذاتٝههه١ ٚا٫بهههداع يهههدٟ ايبههه٬مل ادتهههاَعٝني يف ضههه٤ٛ  

( ٖٚذٙ ايكِٝ دات م٫ي٘ إحصا١ٝ٥، ٜٚع  ديو 0.03اٱصاب١ َتػ  ايٓٛع قد بًػت )
ٚجهههٛم ؾهههزٚم دات م٫يههه١ إحصههها١ٝ٥ عًههه٢ َضهههت٣ٛ ايد٫يههه١ يف ايع٬قههه١ بهههني ايهؿههها٠٤     

 ١ ٚا٫بداع يدٟ ايب٬مل ادتاَعٝني يف ض٤ٛ اٱصاب١ َتػ  ايٓٛع.ايذاتٝ

  مناقشه النتائج: 
   ٕ تٓبه  بغههٌ نهب      ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ     أ٫ٚ ، تٴ ٗهز ايدراصه١ اذتايٝه١ أ

ٝلا َ  ؾزض١ٝ ايدراص١ ا٭ٚ   باٱبداع يد٣ ط٬مل ادتاَع١، ٚايذٟ نإ َتضك ا ْضب
ابٝه١ يٮحهداري ايصهام١َ، ٚايهيت يهدٜٗا ايكهدر٠       ٚايدراصات ايضهابك١ حهٍٛ اٯريهار اٱظت   

٘    ٚؾك هها يُٓههٛدج ، ٚعًهه٢ سٜههام٠ اٱبههداع   ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ ايههذٟ اقرتحهه

Tedeschi    ، ٚا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد   ، ؾههمبٕ ا٭حههداري ال٪لهه١ تػهه  ْ ههز٠ ايؿههزم يًعهها
قهد  ٖٛ ْتٝب١ ٱعام٠ ايبٓا٤ ٚمَ  ايتكُٝٝهات العزؾٝه١ يٮحهداري ايصهام١َ.      ايصد١َ

تتطههُٔ عًُٝهه١ ايتكٝههِٝ العههزيف إعههام٠ ت ٖٝههٌ عصههع ْٚؿضههٞ َعههزيف، ممهها عتؿههش            
َلا َههه  قهههُِٝٗ ، ٚبايتهههايٞ تػهههٝ     ايهههتؿه  ٚايعهههٛم٠ إ  أصهههًٛمل حٝههها٠ أن هههز اْضهههبا

يف ايٛقت ْؿض٘، َٔ َٓ ٛر تُٟٓٛ عكًٞ ٚصًٛنٞ، مههٔ إٔ    صًٛنِٗ ٚتؿه ِٖ
ٚايضهًٛن١ٝ يًؿهزم عٓهد َٛاجٗه١     ٜهٕٛ يًتبارمل ايضًب١ٝ ت ري  ع٢ً ايبٓٝه١ العزؾٝه١   

ايصعٛبات ٚايطٝل، ٜؿههزٕٚ بعُهل ٜٚضتهغهؿٕٛ طزق ها ٱظتهام طزٜكه١ يًخهزٚج َهٔ         
الٛقههـ. يف ٖههذٙ ايعًُٝهه١، غتتههارٕٚ طزق هها جدٜههد٠ يًههتؿه  ٜٚبههذيٕٛ جٗههدلا يتههب           
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ايضهههًٛنٝات ايهههيت تهههب  ٖٝانهههٌ َعزؾٝههه١ ٚأْ ُههه١ صهههًٛن١ٝ جدٜهههد٠ َهههٔ بههه٬ٍ      
صهرتاتٝبٝات ذتهٌ الغهه٬ت ٚإعهام٠ ايتهٝهـ َه        اصتخداّ زتُٛع١ َتٓٛعه١ َهٔ ا٫  

حٝا٠ جدٜد٠، صتخهٛا يف تهب  طهزم جدٜهد٠ يؿٗهِ ايعها  ٚتبهٜٛز ٖٝانهٌ َعزؾٝه١          
ْتٝبهه١ يههذيو، ؾههمبٕ ا٭ؾههزام ايههذٜٔ  .جدٜههد٠ تعههشس الزْٚهه١ العزؾٝهه١ ٚايضههًٛى البتهههز

 ٔ يههدِٜٗ تصههٛر أن ههز َٛضههٛع١ٝ ٚإظتابٝهه١  ا٫صتغههؿا٤ َهها بعههد ايصههد١َ  عهاْٛا َهه
ايصامّ ٚحتدٜات اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ. ٖهذٙ اذتايه١ ايعاطؿٝه١ اٱظتابٝه١ تضهاعد       يًخدري

ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد     يذيو، مههٔ إٔ ٜتٓبه  قٝهاظ َضهتٜٛات     .ع٢ً ايتبٛر اٱبداعٞ
 .بتصٛر ايؿزم لضت٣ٛ إبداعِٗ التشاٜد ايصد١َ 

تٛاؾل ت بت ايٓتا٥  أٜطلا ايت ري  اٱظتابٞ يًهؿا٠٤ ايذات١ٝ ع٢ً اٱبداع، ٚايذٟ ٜ
أٜطلههها َهههه  ْتهههها٥  ايدراصههههات ايضههههابك١. ٚؾك هههها يٓ زٜهههه١ اٱمراى ا٫جتُههههاعٞ، مٝههههٌ  
ا٭عهههههخاص دٚٚ ايهؿههههها٠٤ ايذاتٝههههه١ ايعايٝههههه١ إ  إٔ ٜهْٛهههههٛا أن هههههز اْؿتاحلههههها عًههههه٢    
َلها أن هز           ايتخدٜات، ٜٚبذيٕٛ َضهت٣ٛ أعًه٢ َهٔ ادتٗهد يف ْغها  َها ٜٚٛيهٕٛ اٖتُا

ز ايهؿها٠٤ ايذاتٝه١ عًه٢ قهدرات ايؿهزم      يذيو، ؾُٝا ٜتعًل باٱبهداع، ته٪ري   .اصتدا١َ ي٘
عًهه٢ ا٫طتههزا  يف ايعًُٝهه١ اٱبداعٝهه٬١ قههد ٜتٛقههـ ا٭عههخاص دٚٚ ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١    
الٓخؿطهه١ عههٔ جٗههٛمِٖ عٓههد َٛاجٗهه١ ايتخههدٜات ٚالعطهه٬ت، ٚبايتههايٞ ٜؿغههًٕٛ يف  
إْتههاج َٓههت  دٟ قُٝهه١ إبداعٝهه١. باٱضههاؾ١ إ  ديههو، ٜغهه  ايُٓههٛدج الهههٕٛ يٲبههداع   

إ  ايهههداؾ  ايهههدابًٞ ن حهههد أٖهههِ ايعٛاَهههٌ الههه٪ريز٠ عًههه٢ اٱبهههداع. ٚمٝهههٌ  بٛاصهههب١ 
ا٭ؾزام دٚٚ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ ايعاي١ٝ، ٚاييت تعد َصدرلا يًتخؿٝش، إ  حتدٜهد أٖهداف   
إبداعٝهه١ ٖٚههِ ٚاريكههٕٛ َههٔ ايٛصههٍٛ إيٝٗهها. َٚهه  ديههو، ؾههمبٕ أٚي٦ههو ايههذٜٔ يههدِٜٗ         

ـ    ٚالٗهههاّ ايهههيت تتبهههاٚس   عههههٛى حهههٍٛ قهههدراتِٗ ارتاصههه١ مًٝهههٕٛ إ  لٓهههت الٛاقههه
قهههدرتِٗ اٱبداعٝههه١، ممههها قهههد ظتعهههٌ َهههٔ ايصهههعت عًهههِٝٗ تبهههٜٛز ٚإ ٗهههار الٗهههارات      

، قهد ٜههٕٛ طه٬مل ادتاَعهات ايهذٜٔ      COVID-19أريٓها٤ جا٥خه١    . ٚايكهدرات ايعًُٝه١  
عاْٛا َٔ ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ  قد سامٚا َٔ َضت٣ٛ نؿها٤تِٗ ايذاتٝه١، ممها    

. ْٚتٝبه١ يهذيو،   (Rudwan, 2020b, 2020a)مراى نهإ يه٘ ته ري  ٚقها٥ٞ عًه٢ اٱ     
نهٓههٛا َههٔ اهه  الههٛام ٚا٭ؾهههار َههٔ اذتٝهها٠ يف إطههار دٖهه  أن ههز إظتابٝهه١ ٚحتؿٝههش    
صههًٛنِٗ اٱبههداعٞ. بابتصههار، َههٔ الٓبكههٞ إٔ تًعههت ايهؿهها٠٤ ايذاتٝهه١ مٚرلا ٚصههٝب ا  

 بني ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ ٚاٱبداع.

 اخلالصُ والتىصًات:  
ٚاٱبهداع، ٖٚهٛ    ا٫صتغهؿا٤ َها بعهد ايصهد١َ      ايٓ زٟ، تزبا مراصتٓا بنيبالع٢ٓ 

تعًهههِ جدٜهههد ٜعُهههل ؾٗهههِ ايتههه ري  اٱظتهههابٞ يٮحهههداري ال٪لههه١ عًههه٢  يٝهههات اٱبهههداع.      
باٱضهههههاؾ١ إ  ديهههههو، قهههههاّ ايبهههههاح ٕٛ بتخًٝهههههٌ ايتههههه ري ات ايٛصهههههٝب١ ٚالعتديههههه١.  

 ا٤ َا بعد ايصد١َ ا٫صتغؿ باصتخداّ ايهؿا٠٤ ايذات١ٝ نُتػ  ٚصٝا، ٚجدٚا إٔ

يب٬مل ادتاَعات سام َٔ نؿا٤تِٗ ايذات١ٝ ٚنإ ي٘ يف ايٓٗا١ٜ ت ري  إظتهابٞ عًه٢   
 .إبداعِٗ
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َٚهههٔ ايٓاحٝههه١ ايعًُٝههه١، ٚصهههؿت ٖهههذٙ ايدراصههه١ ايع٬قههه١ بهههني الهههتػ ات اي ٬ريههه١    
الكد١َ يف ٖذٙ ايدراص١، ٚاييت قهد تضهاعد ايبهاح ني عًه٢ ؾٗهِ أؾطهٌ يٰيٝهات ايهيت         

ا اٱبهههداع بعهههد ايصهههد١َ. يهههذيو، مههههٔ ايتخؿٝهههـ َهههٔ ايتههه ري  ٜتبههٛر َهههٔ ب٬هلههه 
، َهههٔ بههه٬ٍ COVID-19ايضهههًع ٭حهههداري ايصهههخ١ ايعاَههه١ ايههههرب٣ ، َ هههٌ جا٥خههه١ 

ايتدب٬ت ايٓؿضه١ٝ اٱظتابٝه١ َه  طه٬مل ادتاَعهات. ٖهذٙ ايٓ زٜه١ هلها مٚر إرعهامٟ          
نههب  يف ايٛاقهه . بعههد إٔ ٜتعههز  طهه٬مل ادتاَعههات ٭حههداري صههام١َ، مهههٔ اختههاد    

ا٫صتغؿا٤ َا بعد ايصد١َ ارتاصه١ بٗهِ، ٚحتضهني نؿها٤تِٗ      تداب  ؾعاي١ يتعشٜش
ايذاتٝهه١ ٚلٓههت تهههٛاتزِٖ ايغههدٜد يف ا٫بهههداع ا٫ْؿعههايٞ التعُههد َهههٔ أجههٌ تبهههٜٛز       

 .إبداعِٗ
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