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Abstract: 

 
The research aimed to identify the implication of Corona Pandemic 

on the Psychological and Social status of the Kurdish Family in 
Kurdistan region/Iraq , The grounded theory used as the method 

,which is concerning  as one of the qualitative method research.The 

research found that the Corona pandemic reflected negatively and 

positively on the health, psychological and social status of the 

Kurdish family. Corona pandemic reflected positively on healthy 

habits, hidden self-exploration and family relationships, while it’s 
negatively impacting on health, inner peace and social security. 

Moreover this pandemic has harmful effect on the economy of family 

due to the deterioration of the economic status of families, and this 

was reflected on their health, psychological and social status.  

Key words: Corona Pandemic, Psycho Status, Socio Status, Kurdish 

Family and Kurdistan Region. 
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:للعائلة الكوردية جمااعيةات جائحة كورونا عىل األوضاع النفسية وال انعكاس  
ي إقليم كوردسمان/ العراق

 
 دراسة ميدانية ف

 

 3نيان نامق صابر

                       4نجاة دمحم فرج 

 
 الالخص

( عىل إألوضإع COVID-19إت جإئحة كورونإ )إنعكإسستهدف إلبحث إلتعرف عىل إ
منهج  إستخدإمللعإئلة إلكوردية بإقليم كوردستإن/إلعرإق، و تم  جتاإعيةإلنفسية وإإل 

(، و قد توصل إلبحث  ي )إلنوعي
أن جإئحة  ؤىلإلنظرية إلاجزرة كؤحدى طرق إلبحث إلكيف 

 إنعكسكورونإ 
ً
 وإيجإبإ

ً
للعإئلة  جتاإعيةعىل إألوضإع إلصحية وإلنفسية وإإل ت سلبإ

 ،إلذإت إلاكنونة إكتشإفو  ،إتهإ إؤليجإبية: ؤتبإع إلعإدإت إلصحيةإنعكإسومن  ،إلكوردية
إتهإ إلسلبية فكإنت فقدإن إألمن إلصحي وإلسةلم إلدإخىلي إنعكإسأمإ  ،وإلتقإرب إلعإئىلي 

 لتدهور إلوضع  إتهإ إؤلقتصإدية كإنتإنعكإس . ؤإل أن جتاإعي وإإل 
ً
سلبية فقط، نظرإ

  . جتاإعيةت ذلك عىل أوضإعهم إلصحية وإلنفسية وإإل إنعكسإؤلقتصإدي للعإئةلت، و 
 ،، إلعإئلة إلكورديةجتاإعي إإل  إلوضع ،إلوضع إلنفسي  ،جإئحة كورونإ : الكلاات الافماحية
  .ؤقليم كوردستإن

              
 الاقدمة: 

ي 
 
وس كورونإ ف ي فير

إزي  ،إلعإلم وإلانطقةبعد تفس  وبعدإلحظر إلذي فرضته حكومة ؤقليم كوردستإن كؤجرإء ؤحير
وس كورونإ إلاستجد  إنتشإر لاوإجهة مخإطر  ىلي عىل إلعإئةلتإنعكس ،فير

ي  ،بطرق شتر  ت ؤجرإءإت إلحجر إلاي  
وإلتر

ي ؤزديإد مظإهر إلتاإسك إلعإئىلي 
 
بعد أن  ،وقيإم إلوإلدين باحإولة ؤشبإع إلحإجإت إلعإطفية ألفرإد إلعإئلة ،ياكن تلاسهإ ف
 . 
ً
ل وقضإء معظم  أوقإتهم مع  أصبحوإ  أكير قربإ ي إلاي  

 
ىلي إلذي فرض نفسه عىل إلوإلدين إلبقإء ف

كاإ أن إلحجر إلاي  
ي عصف بهإ ؤنشغإلهم إلدإئم بإلعال ،أطفإلهم

ي تغيير إلعةلقة إلتر
 
 ،وقلقهم عىل تأمير  متطلبإت إلحيإة ،قد يكون له دور ف

ي مالهإ إلفتور،
ي  فوجدت إلكثير من إلعإئةلت  .طبيعتهإ ؤىلو ؤعإدتهإ  و أتإح إلفرصة أمإمهم لتجديد إلعةلقة إلزوجية إلتر

 
ف

  . خإرج نطإق إلعإئلة جتاإعيةإت إإل تقييم إلعةلق ذلك فرصة للارإجعة و
  ؤىلإت إألزمة عىل إلنوإحي إؤليجإبية فقط بل تعدت ذلك إنعكإسولكن لم يتوقف 

ً
ي  ،إلنوإحي إلسلبية أيضإ

 
قد تتاثل ف

 
ً
ي وسإئل إلتوإصل إإل   ،زيإدة إلعنف إلعإئىلي إلاوجود أسإسإ

 
ي إلارض تأثير   .جتاإعي كاإ يعرض ف

و ياكن أن يكون لتفس 
 
ً
ي من إلنإحية إؤلقتصإدية أيضإ ي ؤرتفإع مظإهر إلعنف إلعإئىلي   .إلعإئلةو يزيد من إلعبء إؤلجاإىلي عىل  ،سلت 

 
وقد يتسبب ف

ي أمإكن مغلقة
 
ف بشكل دإئم مع إلضحإيإ ف

ِّ
ة نتيجة لوجود إلاعن ي هذه إلفير

 
و من ثم عندمإ تتعرض إلعإئةلت  ،ف

ي وإلحجر إلصحي  ،للضغوط
إيد  ؤىليايل خطر هذإ إلعنف  ،نتيجة ؤجرإءإت إلعزل إلذإتر فه من تبعإت سلبية ،إلير 

ّ
 ومإ يخل

و  ،قد يزيد خوف إلوإلدين عىل أنفسهم ،ومن جإنب آخر مع تصإعد إلاخإوف إلعإلاية  .محتالة عىل صحتهم إلنفسية
ل يزيد من  إلضغوطإت إليومية و تقلب   .إلسياإ إألطفإل ،عىل أفرإد إلعإئلة ي إلاي  

 
ة طويلة ف ثم ؤن توإجد إلزوجير  فير

ي شؤون إآلخر 
 
 عىل إلعةلقإت إلعإئليةوكل ذلك يؤثر س ،إلازإج و إلتدخل ف

ً
ؤرتفإع نسبة إلاشكةلت  ؤىلو قد يؤدي  ،لبإ

 عىل إلوإلدين بسبب إلتعليم    .إلزوجية ونسب إلطةلق
ً
 جديدإ

ً
 نفسيإ

ً
ل و رعإية إألطفإل يضيف عبئإ كاإ ؤن إلعال من إلاي  

وت  بإؤلضإفة  مإ تركته أزمة كورونإ من  جذور  ؤىلويعد هذإ إلبحث محإولة كشفية للوصول   .ؤنجإز أعاإلهم ؤىلإأللكير
ي ؤقليم كوردستإن / إلعرإق جتاإعيةإت عىل أوضإع إلنفسية وإإل إنعكإس

 
 و من خةلل إلاحإور إآلتية:  ،للعإئلة إلكوردية ف
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 عنارص البحث:  :الاحور األول

 مشكلة البحث:  -1
 للعإئلة إلكوردية؟ جتاإعيةإت جإئحة كورونإ عىل إألوضإع إلنفسية وإإل إنعكإسمإ 
 
 أهاية البحث:  -2

ي وقزت قيزإصي قصزير 
 
وس كورونإ إلذي غززى إلعزإلم ف ي خطورة فير

 
إلعزدوى . وأصزب   إنتشزإر و طريقزة  ،تكان أهاية إلبحث ف

وس كورونإ   فعلية مع فير
ً
وس وإتسإع رقعة  ،إلعإلم يخوض حربإ   .وكزأن إللزل يظتظزر دوره ،هإنتشزإر بسبب رسعة ؤنتقإل إلفير
) ،جتاإعي وهنإ يلعب إلوعي إإل 

ً
 قد إل تقل أهاية عن مقإومتهإ جسديإ

ً
 ( .1وإلعقل إلبإطن دوره ألن مجإبهة إلجإئحة نفسيإ

ي أعلنتهزإ إلحكومزإت ،غلب طإبع إلسخرية وإؤلستخفإف عىل ردود إألفعإل ،و من نإحية أخرى
لكزن هزذإ  ،ؤزإء إلقزرإرإت إلزتر

زز ي ؤطززإر سززيكولوجية آليززإت إلززدفإع إلنفسي
 
لقهززإ إلعقززل إلبززإطن للتغلززب عززىل مخززإوف تززؤرق و هي آليززإت يخ ،ياكززن تفهاززه ف

ي يازززر بهززززإ إلعزززإلم  .إلعقزززل 
وس كورونزززإ  ،و إل ياكزززن للعقززززل ؤنكزززإر جديزززة إلارحلززززة إلزززتر ي خرجزززت عززززن  ،بسزززبب جإئحززززة فزززير

إلززززتر
 عززززىل إلنززززإس ،إلسززززيطرة حززززول إلعززززإلم

ً
 وعصزززز يإ

ً
 نفسززززيإ

ً
فيفضززززل بعضززززهم  ،لكززززن إلززززوعي إلتززززإم بخطززززورة إلوضززززع صشززززكل ضززززغطإ

ي إألمر تقزدير تزإم لجديزة إلوضزع ،بإؤلستخفإف بإلوضع بشكل مإ  ،إؤلستعإضة عن إلقلق إلشديد وإلخوف
 
و قزد   .وإألصل ف

وس كورونزإ  ي جعزل إلفزرد يزرى أنزه جززء مزن مجاوعزة عليزه أن يحزإف  عزىل  ،رسيعزة إلعزدوى ،تكون طبيعزة فزير
 
 ف
ً
لعبزت دورإ

 بأسززززب ،سززززةلمتهإ 
ً
فؤنززززك  ،فؤنززززه مفززززروض بوإقززززع أنززززه ؤذإ أصزززز ب مززززن حولززززك ،إب عإطفيززززة ؤنسززززإنيةؤن لززززم يكززززن ذلززززك مززززدفوعإ

 
ً
  .ستصإب حتاإ

 عززىل خطززورة إلوضززع
ً
ي بعززل إلززدول  ،وبنززإءإ

 
وفرضززت  ،ؤلزززإم سززكإنهإ بإؤتبززإع إلتعلياززإت بقززوة إلقززإنون ؤىلعاززدت إلسززلطإت ف

ي موإجهزة إألزمزةجتازإعي و مزن مظزإهر إلتكإفززل إإل  .عقوبزإت بإلسزجن عزىل مززن يخزإلف
 
محإولززة  ،وإلاخززإوف إلنإتجزة عنهزإ  ، ف

ز نززوع مززن إألمززل و إؤليجإبيززة ز ه جوإنززب  ،غيززإب تززإم للززوعي  ؤىللكززن إلززبعل قززد يتجززإوز إؤليجإبيززة  ،إلززبعل ن   بوقززع مززإ يعتززي 
وس إل يقتزل ؤإل كبزإر إلسزن  .ؤيجإبية عىل بعل إلفئزإت ون مزن أن إلفزير  بزذلك  ،وأشزهر مثزإل هنزإ هزو مزإ يتدإولزه كثزير

ً
مطائنزإ

وإلزذين  ،لكزن مزإ يغفزل عنزه هزؤإلء هزو وقزع هزذه إلتعليقزإت عزىل كبزإر إلسزن  .حولزه مزن غزير تلزك إلفئزة إلعاريزة نفسه و مزن
إ  إلزذي يبديزه إلزبعل بهزم  .يعإنون من أمرإض مزمنة قد تضعف منإعتهم و مزإ  ،و رباإ أن مزإ يحززنهم أكزير هزو عزدم إؤلكزير

وس يقتلهم ،يقرأونه من خلف إلتعليقإت ي إلاستقبل ،من أنه إل بأس بفير
 
  .ليصب  لئلخرين منإعة منه ف

 عىل أن إآلثإر إؤلقتصإدية إل 
ً
عىل إلعإئةلت نتشإر تزإيد إألخبإر أيضإ ر أكي  ي بض 

وس كورونإ إلاستجد وستلفر ي  ،فير
 
بإألخص ف

  ،إلبلدإن إلنإمية
ً
ة ؤقتصإديإ ي ذلك إلقيود إلافروضة عىل إلتجوإل ،ومن إلارج  أن تؤثر إإألزمة ،وإلاجتاعإت إلفقير

 
 ،باإ ف

ي قدرة إلعإئةلت عىل كسب إلرزق وتلبية ؤحتيإجإتهن إألسإسية
 
و عندمإ تتعرض إلعإئةلت للضغوط نتيجة   .ف

ي وإلحجر إلصحي قد يايل وضع إلعإئةلت 
إتيجيإت إلعزل إلذإتر ومن جإنب آخر قد   .تزإيده ؤىلماإرسة إلعنف أو  ؤىلؤسير

ي ؤنعإش إلروإبط إلزوجية و إلعةلقإت إلعإئلية  بعد مإ كإنوإ  تكون لاإ تفرضه
 
 ف
ً
إلحكومإت من إلحظر عىل مجتاعإتهإ دورإ

ء بإلهاوم و إلاشإغل و إلركل ورإء لقاة إلع ش  إلحيإة إلاىلي
ىلي إلذي   .مشغولير  بروتير 

ولكن قد إل يخلو إلحجر إلاي  
ي إلاي   
 
وقضإء معظم أوقإتهم مع بعل وآليإت نظإم إلعال و  إلتعليم  ،لفرض من تلقإء نفسه عىل أفرإد إلعإئلة إلبقإء ف

 ( .2)جتاإعيةذلك عىل أوضإع إلعإئةلت إإل  إنعكإسو  ،من ؤحتكإكإت  وأنتهإكإت للحرية إلشخصية ،عن بعد 
 
 أهداف البحث:  -3

 يهدف إلبحث للتعرف عىل: 
 إت لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إلنفسي للعإئلة إلكوردية . نعكإسأهم إإل  -1
  للعإئلة إلكوردية .            جتاإعي إت لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إإل نعكإسأهم إإل  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 حدود البحث:  -4

ي  ؤقليم كوردستإن / إلعرإق خةلل جإئحة كورونإ سنة 
 
  .2222يتحدد إلبحث بإلعإئةلت إلكوردية  إلسإكنة  ف

ي إلاح
 مفإهيم إلبحث:  :ور إلثإت 

 :فياإ يىلي سيتم تعريف إلافإهيم إلاتضانة للبحث
 :Psycho Statusالوضع النفسي  -1

ىلي إلزززذي صشزززعره 
ي ياززر بهزززإ إلفززرد ؤثزززر إلعززززل إلصززحي و إلحجزززر إلاززي  

  بأنززه حإلزززة مزززن إلهلززع إلزززتر
ً
زز ؤجرإئيزززإ يعززرف إلوضزززع إلنفسي
إإلصزدقإء و إألحبزة و حرمإنزه مزن إلتاتزع بإلسزفرإت  إجتاإعؤفتقإره للصحبة و  ؤىلبإؤلضإفة  ،بإلخوف من إؤلصإبة بإلارض

ي صشعره فقدإن إلرإحة إلنفسية
ه إلتر   .و إلتي  

 



81 Niyan Namiq SABIR    &      Najat Mohammed  FARAJ 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 78 -99 

 Socio Status :جماايي الوضع ال   -2

 بأنززه عاليززة جتاززإعي يعزرف إلوضززع إإل 
ً
زية تتضزان تكيززف إلعإئلززة مززع جالززة إألوضززإع إلبيئيززة إلاحيطززة  إجتاإعيززة ؤجرإئيززإ ق ز

إزيزززة و إلوقإئيزززة،بهزززإ ومنفصزززل عزززن ذوإت إألفزززرإد إلاكزززونير  لهإ  و مزززإ ياإرسزززهإ مززززن  ،بسزززبب جإئحزززة كورونزززإ وإجرإئإتهزززإ إإلحير
ىلي و إلصززحي  إجتاإعيززةضززغوط 

زي يحززدد  ،غززير مسززبوقة مززن حظززر إلتجززوإل و إلحجززر إلاززي   سززلوكهم تحززت تززأثير وإقززع ق ز
وس  ،جتاززإعي إإل  ي  إجتاإعيززةحقيقزززة  ؤىلبعزززد أن تحولززت كورونزززإ مززن فكزززرة فززير

 
مفروضزززة عززىل كإفزززة إلاجتاعززإت و يزززتحكم ف

إن ،جتاإعيةعةلقإتهم  إإل   .و عالية إلتفإعل بير  إلعإئلة و إألقإرب و إلجير
 :Corona pandemic (COVID-19) جائحة كورونا-3

وس كورونإ   وإلنإجم عن متةلزمزة ؤلتهزإب حزإد (COVID-19)هي جإئحة مستارة لارض معدي صس به فير
ً
إلاكتشف مؤخرإ

ي  وس إلتزإح  ي إلجهإز إلتنفسي صس به إلفزير
 
، إلزذي يظتقزل عزن طريزق إؤلتصزإل إلابزإرس  و رذإت إلخإرجزة (SARS-CoV-2) 2ف

ي يفرزهإ إلشخص عند إلسعإل و إل
 ( .3عطإس أو مةلمسة إألسط  إلالوثة بهذه إلرذإت)من إلجهإز إلتنفسي إلتر

 :Kurdistan Regionؤقليم كوردستإن -4
ي ؤطزإر جاهوريززة 

 
ي شزاإل إلعزرإق تقزع ضزان سززلطة حكومزة ؤقلزيم كوردسزتإن ذإت إلحكزم إلفيزدرإىلي ف

 
هي منطقزة جغرإفيزة ف

ف به من قبل حكومة إلعرإق بإؤلستنإد  إلعزرإق إلانطقزة  –شال ؤقليم كوردستإن نص إلدستور إلدإئم . وي ؤىلإلعرإق إلاعير
ي 
ر
ززف  وإلحززدود إلعرإقيززة إلسززورية  –وإلحززدود إلعرإقيززة  ،إلااتزدة بززير  إلحززدود إلعرإقيززة إؤليرإنيززة مزن إلشززاإل إل  

ا
كيزة شززاإو إلير

ي و  ي ) إىلمن إلشاإل إلغرت 
ر
ف مزن  ( و يتكزون4مرتفعإت مكحول و حارين بإتجإه إلحدود إلعرإقية إؤليرإنية من إلجنوب إل  

: أربيل إلعإصاة  و إلحلبجة .  ،دهوك ،إلسلياإنية ،أربززع محإفظإت هي
 

لي :الاحور الثالث
 :ماهية جائحة كورونا والحجر الان  

 :Corona pandemic (COVID-19)ماهية جائحة كورونا  -1
ي قد تسبب إلارض للحيوإن و إؤلنسإن

وسإت إلتر وسإت كورونإ هي سةللة وإسعة من إلفير  من   .فير
ً
ومن إلاعروف أن عددإ

د إلشزإئعة  إوح حزدتهإ مزن نززإلت إلزي 
وسإت كورونإ تسبب لدى إلب   أمرإض تنفسية تير إألمرإض إألشزد و خإمزة مثزل ؤلىزفير

زززق إألوسززززط إلتنفسزززية ) ز وس كورونززززإ    .(SARS( وإلاتةلزمززززة إلتنفسززززية إلحززززإدة إلوخيازززة )MERSمتةلزمزززة إل   ويسززززبب فززززير
 مرض 

ً
 .(5)(COVID-19)إلُاكتشف مؤخرإ

 (COVID-19 وس تزززم وسزززإت كورونزززإإكتشزززإف( هزززو مزززرض معزززد صسززز به آخزززر فزززير و لزززم يكزززن هنزززإك أي علزززم   .ه مزززن سزززةللة فير
ي كزززإنون إألول/ 

 
( إلصزززينية ف ي ي مقإطعزززة )هزززوت 

 
ي مدينزززة )ووهزززإن( ف

 
وس إلجديزززد ومرضزززه قبزززل بزززدء تفشزززيه ف بوجزززود هزززذإ إلفزززير

ل 2219دصسززززاي   تززززؤثر عززززىل إلعديززززد مززززن بلززززدإن إلعززززإلم . وأعلنززززت منظاززززة إلصززززحة  جإئحززززة ؤىلإآلن  COVID-19 . وقززززد تحززززو 
ي   (WHO) إلعإلاية

ي كإنون إلثإت 
 
ومن أجل إلحفإظ عىل صحة إلعإمة  ،2222حإلة طوإرئ صحية عإمة تثير إلقلق إلدوىلي ف

ي 
 
 عزززززززززىل إألشزززززززززخإ  إلزززززززززذين صشزززززززززعرون بإلتوعزززززززززك عزززززززززدم مخإلطزززززززززة إآلخزززززززززرين وإلبقزززززززززإء ف

ً
وحاإيزززززززززة إآلخزززززززززرين أصزززززززززبحت لزإمزززززززززإ

ي ؤصزإبتهمجتاإعي وإتبإع قوإعد إلعزل إإل  ،أن يتعإفوإ  ؤىلوإلحصول عىل إلرعإية إلطبية ،لإلاي   
 
  . لدى إألشزخإ  إلاشزتبه ف
ي يوجد فيهإ عدد من إألشخإ  إلزذين شخصزت ؤصزإبتهم بازرض)

ي إلانإطق إلتر
 
( . و COVID-19و مخإطر إلعدوى تزدإد ف

ي مزززإرس 
 
إف بهززززإ بإعتبإرهزززإ )جإئحزززة( ف  مزززن  . 2222قزززد تزززم إؤلعزززير

ً
ززين إألول  32وإعتبززززإرإ ز تزززم إؤلبززززةلث عزززن أكزززير مززززن  ،2222ت  

ي جايزع أنحزإء إلعزإلم 451172
 
ي للحزإإلت أعزىل مزن ذلزك بكثزير  ،مليون حإلة ف

هنزإك  ،و مزن إلازرج  أن يكزون إلعزدد إلحقزيفر
عزززى  11183إلحززإإلت وهززو أكززير مززن  نتشززإر مززؤرس  أكززير موثوقيززة إل 

ُ
يوجززد لقززإح أو وإل  ،(COVID-19) ؤىلمليززون حإلززة وفززإة ت

وس حتر إآلن، ولكن يتم   ( .6)إألدوية إلدإعاة حسب حإلة إلاريل إستخدإمعةلج  محدد ضد إلفير
وس كورونززإ إلاسززتجد ) ي جايززع إنتشززإر و مززع  ،( عززىل أنززه جإئحززةCOVID-19و منززذ ؤعززةلن منظاززة إلصززحة إلعإلايززة فززير

 
هإ ف

ين حزززول إلعزززإلم ،أنحزززإء إلعزززإلم ي وفزززإة إلكثزززير
 
ي تسززز بت ف

 حزززتر إآلن ،و إلزززتر
ً
ي  ،وإل يززززإل مسزززتارإ

 
خزززذت إلتزززدإبير إلقويزززة ف

ُ
لقزززد ؤت

وينززززدرج هززززذإ إلاصززززطل  تحززززت إلنصززززإئ   ،جتاززززإعي هإ عززززن طريززززق إلتبإعززززد إإل إنتشززززإر جايززززع أنحززززإء إلعززززإلم محإولززززة ؤلحتززززوإء 
ي إلتعإمززل مززع إألمززرإض إلاعديززة

 
ت مكإفحززة أن إلاصززطل  صشززال إلتززدإبير و ؤجززرإءإ ؤىلوتشززير إلقززوإم ط إلطبيززة  ،إلاتعلقززة ف

ي تهززدف 
وس عززن طريززق تخفيززف إؤلتصززإل إلوثيززق بززير  إألفززرإد إنتشززإر ؤبطززإء  ؤىلإلعززدوى إلززتر  مززإ تشززال أسززإليب   .إلفززير

ً
وغإلبززإ

ة مثل: إلاؤتارإت وإؤلحتفإإلت، وإلاآتم، وإلقيود إلافروضة عزىل  ،و إلصلوإت إلجاإعية ،إلحجر إلصحي إلتجاعإت إلكبير
ياكزن لالفزرإد تطبيزق أسزإليب إلتبإعزد   .إلسفر، وإغةلق إلادإرس وأمإكن إلعال وإلاةلعب وإلاسزإرح ومرإكزز إلتسزوق . . إلز 

ل و تجنززب إلانززإطق إلازدحاززةجتاززإعي إإل  ي إلاززي  
 
 عززن إآلخززرين ، مززن خززةلل إلبقززإء ف

ً
 وينززدرج تحتززه ،وإبعززإد أنفسززهم جسززديإ

ل  هززذه إلتززدإبير كجزززء مززن ؤعززةلن حإلززة إلطززوإرئ، بهززدف إلتخفيززف مززن  ،إلعاززل مززن إلاززي  
ً
وقززد ؤتخززذت أغلززب إلززدول حإليززإ

 ( .7إلعدوى)  إنتشإر 

ي  إلتزذوق و إلشزم
  .وتشال إألعرإض إلشإئعة إلحىم وإلسعإل وإلتعب وضيق إلتنفط أو صعوبإت إلتنفط و فقدإن حإسزتر

ة إلحضزإنة حزوإىلي خاسززة   .ي ومتةلزمزة إلضززإئقة إلتنفسزية إلحزإدةقزد تشزال إلاضزإعفإت إؤللتهززإب إلرئزو 
عززإدة مزإ تكزون فززير
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إوح من يوم    14 ؤىلأيإم و لكنهإ قد تير
ً
 منهزإ  ،هنزإك إلعديزد مزن إللقإحزإت إلارشزحة قيزد إلتطزوير   .يومإ

ً
عزىل إلزرغم مزن أن أيزإ

زيرية ؤلثبززإت سززةلمتهإ وفعإليتهززإ . إل يوجززد دوإء محززدد  وسززإت لززم يكاززل إلتجززإرب إل ز لززذإ فززؤن إلعززةلج  ،معززروف مضززإد للفير
 يززتم بحسززب إألعززرإض

ً
( يفززرض علينززإ إلتعإمززل مززع كززم هإئززل مززن COVID-19و مززن ثززم ؤن موإجهززة جإئحززة ) .إألسززإصي حإليززإ

ي تتضزان متإبعزة أعزدإد إلاصزإبير   ،إلبيإنإت إلاتعددة إلاصإدر 
ي للازرض و إلزتر

ومن أهم هذه إلاصإدر تقإرير إلتقصي إلوبإت 
كاإ تصدر إلبيإنإت إلاتعلقة باوإجهة إلجإئحة من إلاؤسسزإت   ،هم و إلخطط إلعةلجية و نسب إلشفإء و إلوفإةو مخإلطي

إت إلاركزيززة  مززن إلاختززي 
ً
و إلجززدير بإلززذكر أن كإفززة   .إلصززحية إلاختلفززة و إلفززرق إلايدإنيززة و فززرق صززحة إلاعزززولير  و أيضززإ

وس كوفيزززد مزززن نإحيزززة  ي هي نتزززإج و حصزززيلة  .رق عةلجزززهه وطزززإنتشزززإر إلاعلومزززإت إلخإصزززة بفزززير
هزززإ مزززن إلاعلومزززإت إلزززتر  . وغير

ي كثززير مززن دول إلعززإلم
 
وس( . وعليززه ،إلبحززو  إلعديززدة ف ي إلصززير  )مززوطن إلفززير

 
تكاززن أهايززة ؤجززرإء إلدرإسززإت  ،وخصوصززإ ف

ي موإجهة 
 
وس(COVID-19)وإلبحو  ف : إلوبإئيإت )أصل إلفير ي

 
ة إلحضإنة ،ومدى تطوره وطرق ؤنتقإله ،ف وإلعوإمل  ،و فير

وس )كبزززإر  إنتشزززإر وإلتزززدخةلت إلةلزمزززة لانزززع  ،إلبيئيزززة إلازززؤثرة فيزززه(  عرضزززة لاخزززإطر إلفزززير
وس وحاإيزززة إلفئزززإت إألكزززير إلفزززير

وس و  ،ودرإسززة مززدى جززدوى إؤلجززرإءإت ،إلسززن وذوي إألمززرإض إلازمنززة( و بخإصززة أنظاززة إلرعإيززة إلصززحية لاوإجهززة إلفززير
زز و متإبعززة  ،لعةلجززإت إلدوإئيززة و إلتززدخةلت غززير إلدوإئيززةو درإسززة مززدى فإعليززة إ ،هإنتشززإر إلحززد مززن  و إلتشززخيص و إلتقصي
 ( .8و تقديم كل مإ هو جديد بخصو  إللقإحإت و بروتوكوإلت إلعةلجية إلاتبعة) ،إلحإإلت 

لي  -2
 Self-Isolation (Quarantine):ماهية الحجر الان  

ي مززن
زز إألوبئززةلانع  ،شززأنهإ  تسززس سززلطإت إلصززحة إلعإمززة لوضززع إلعديززد مززن إلتوجهززإت إلززتر ي

إألمرإض إنتشززإر إلحززد مززن تفس 
ي و  ،إلاعديززززة إتيجيإت إلعزززززل إلطززززت 

ىلي و مززززن هززززذه إؤلسززززير
ىلي عبززززإرة عززززن    .جتاززززإعي أو إؤلبعززززإد إإل  إلحجززززر إلاززززي  

فززززإلحجر إلاززززي  
ىلي طزوعي  ،إلحد من مخإلطة إألشخإ  إلاشتبه بإصإبتهم بإلارض مع إآلخرين ؤىلإرسة تهدف ما

قزد يكزون إلحجزر إلازي  
ىلي و إلعززل إلصززحي   .أو بشزكل ؤجبززإري ُيفزرض مززن قبزل سززلطإت إلصزحة إلعإمززة

ؤذ أن إألخززير  ،و هنززإك فزرق بززير  إلحجزر إلاززي  
ىلي يكزززون لالشزززخإ  إلزززذين خزززإلطوإ أشزززخإ  مصزززإبير  أو أمزززإ إلحجزززر إلازززي    ،يكزززون للازززرش  إلاشخصزززير  بزززإلارض إلاعزززدي

ىلي عززىل   .أي أن ؤصززإبتهم بززإلارض غززير مؤكززدة ،عززإدوإ مززن إلززدول إلاوبززوءة
قززد تفززرض سززلطإت إلصززحة إلعإمززة إلحجززر إلاززي  

ززهإ إنتشزززإر جايزززع أفزززرإد إلاجتازززع للحزززد مزززن  ي  ( Social Distance) جتازززإعي إؤلبعزززإد إإل أمزززإ   .إألمزززرإض إلاعديزززة و حضز
يعزززت 

ي  ،حزتر وإن لزم يكونزوإ مصزإبير  بزإلارض ،ببسإطة فصزل و  تقييزد حركزة إألشزخإ 
 
 ف
ً
إتيجيإت إلفعإلزة جزدإ و هزو مزن إؤلسزير

 .(9حاإية إلعإمة من إلارض)

ل ألولئك إلذين تم تشخيص ؤصإبتهم بز ي إلاي  
 
ي ف
ي ؤصزإبتهم(COVID-19)كاإ يوش بإلعزل إلذإتر

 
و  ،وأولئك إلذين صشزتبه ف

ي إلانإسززب
ي عززىل   .أصزدرت إلوكزإإلت إلصزحية تعلياززإت مفصزلة للعززل إلزذإتر

و فرضزت إلعديزد مزن إلحكومززإت إلحجزر إلزذإتر
  ،مجاعززإت سززكإنية بأكالهزززإ . تززم ؤصززدإر أقزززوى تعلياززإت إلحجززر إلصزززحي ألولئززك إلاوجززودين مزززن إلفئززإت إلاعرضززة للخطزززر 

 و أولئزززك إلزززذين سزززإف ،أولئزززك إلزززذين ربازززإ تعرضزززوإ لشزززخص مصزززإب
ً
بلزززد أو منطقزززة بهزززإ ؤنتقزززإل وإسزززع إلنطزززإق  ؤىلروإ مزززؤخرإ

ي لازدة 
 مزن وقزت إلتعزرض إلاحتازل) 14نصزحوإ بزإلحجر إلزذإتر

ً
 بزدءإ
ً
 12يزوم  -( . و تشزير تقزديرإت منظازة إليونسزكو12يومزإ

ي 
 خإرج إلصفوف بسبب ؤغةلق إلادإرس نت 322أن أكير من  ؤىل -مإرس إلاإش 

ً
يجزة مليون طإلب عىل مستوى إلعإلم حإليإ

وس إنتشإر    .إلفير
 

 اإلجراءات الانهجية للبحث:  :الاحور الرابع
ي البحث و أداة جاع البيانات:  -1

 
 منهج الاسمخدم ف

ي تعتازد  ،تم إؤلعتاإد منهج إلنظرية إلاجذرة كونهإ تعد وإحدة من طرإئق إلبحث إلنزوعي  ،بغية تحقيق أهدإف إلبحث
إلزتر

ي و إلافززإهيم
، و ذلززك مززن خززةلل عززرض إلحقززإئق  ،عززىل ؤدرإك إلاعززإت  و تتززي  إلفرصززة  لفهززم أعاززق  لاوضززوع إلبحززث إلحززإىلي

ي يكونونهزإ عزن   ؤىلو بغية إلوصول  ،بطريقة رسدية من منظور إألفرإد و إلجاإعإت
ي و إلفهزم إلزتر

إلحقإئق من خزةلل إلاعزإت 
 إسزتخدإمسزب أدوإت جازع إلبيإنزإت لزدى ألنهزإ تعزد مزن أن ،و قزد تزم إؤلعتازإد عزىل إلاقإبلزة إلشخصزية إلاعاقزة   .إلظوإهر

ي إلوصززف و إلتحليززل للظززإهرة موضززوع  ،هززذإ إلاززنهج
ي تفيززد عاليززتر

ي إلحصززول عززىل كززم وفززير مززن إلاعلومززإت إلززتر
 
و تسززإعد ف

 إنعكإسألن محور إلبحث يدور حول إلعإئلة إلكوردية و كيفية  ،إلبحث من وجهة نظر إلعإئةلت أنفسهم )إلزوج وإلزوجة(
 للاقإبلززة تتضززان مجاوعززة مززن إألسززئلة   .جتاإعيززةجإئحززة كورونززإ عززىل أوضززإعهإ إلنفسززية وإإل 

ا
وقززد أعززدت إلبإحثتززإن دلززيب

 و إنعكإسحول 
ً
 إجتاإعإت جإئحة كورونإ عىل أوضإع إلعإئلة إلكوردية نفسيإ

ً
  :وهي تشال عدة جوإنب منهإ ،يإ

 إلوضع إؤلقتصإدي -4     جتاإعي إل إلوضع  إ -3إلوضع إلنفسي      -2إلصحة إلجسدية     -1
 مجماع البحث:  -1

ي ؤقلززيم كوردسززتإن/إلعرإق
 
ضززان محإفظإتززه  إألربعززة  ،لقززد تكززون مجتاززع إلبحززث مززن عززإئةلت )إلزززوج و إلزوجززة( إلكورديززة ف

 إلحلبجة( .  ،دهوك ،إلسلياإنية ،)أربيل
 

https://www.webteb.com/multimedia/slideshows/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_22086
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 عينة البحث:  -2
( عإئلزة 28ؤذ تكونزت مزن ) ،أنوإع إلعينإت تخدم إلبحزو  إلنوعيزةتم إؤلعتاإد عىل عينة قصدية غير إؤلحتاإلية كونهإ أكير 

: أربيزززل و إلسزززلياإنية و دهزززوك و  ،لغزززرض إلتكالزززة إلنظريزززة ،)إلززززوج وإلزوجزززة( ي إألربزززززع محإفظزززإت ؤلقلزززيم كوردسزززتإن وهي
 
ف

ي تسززجيل  إلاقززإبةل  ،إلحلبجززة
 
ي بوإسززطة إلهززإتف إلنقززإل ف

وت  ؤذ تززرإوح  ،تو ؤسززتخدمت إلبإحثتززإن طريقززة إلتسززجيل إأللكززير
  .( دقيقة42و  22إلوقت إلاستغرق ؤلجرإء إلاقإبةلت بير  )

 
 عرض وتحليل نمائج البحث:  :الاحور الرابع

ي تزززم إلحصزززول عليهزززإ عزززن طريزززق إلاقزززإبةلت إإلاتعاقزززة بازززنهج إلنظريزززة إلاجزززذرة و 
سزززيتم عزززرض وتحليزززل إلاعلومزززإت إلزززتر

ي كإنت بإللغزة إلكورديزة، ،إلعإئةلتؤجرإءإتهإ وخطوإتهإ، بعد أن تم ترجاة محإدثإت 
إللغزة إلعربيزة، عزن طريقعزرض  ؤىلوإلتر

وتززم ؤجززرإء إلاقززإبةلت مززع كززل مززن إلزززوج و  ،للعإئلززة إلكورديززة جتاإعيززةإت جإئحززة كورونززإ عززىل إألوضززإع إلنفسززية إإل إنعكإسزز
: إنعكإسإلزوجة للل عإئلة للاعرفة   إت إلجإئحة عليهإ، كإلتإىلي

 عىل الوضع الصحي للعائلة الكوردية: ات جائحة كورونا انعكاس -1
 جتاإعيززززةمازززإ إلشزززك فيزززه أن إلاحإفظزززة إلصزززحة وتعزيزهزززإ أمززززر أسزززإصي لاعإفزززإة إؤلنسزززإن وتحقيزززق تنايزززة إؤلقتصزززإدية و إإل 

ي تحقيق جودة إلحيإة ،إلاستدإمة
 
ي ؤحةلل إلسةلم و إألمن إإل   ،و أن توفير إلصحة للجايع قد صسهم ف

 
  .جتاإعي كاإ صسهم ف

بهززدف إلتعززرف عززىل  إجتاإعيززةبإلاززدى إلززذي ياتلكززه إلفززرد مززن مززوإرد شخصززية و جسززدية و  جتاإعيززةحة إإل و تحززدد إلصزز
  .وإلتوإفززززق مززززع إلبيئززززة إلاحيطززززة بززززه ،ؤرضززززإء حإجإتززززه إلاختلفززززة ؤىلبإؤلضززززإفة  ،إلطاوحززززإت إلشخصززززية و إلسززززسي لتحقيقهززززإ 

ي  جتاإعيززةفإلاحززددإت إإل 
و قسززم كبززير مززن  ،يتيحهززإ إلاجتاززع ألفززرإدهللصززحة تززدور حززول كززم وجززودة و تنززوع إلاصززإدر إلززتر

ي إلززززنظم جتاززززإعي إإل  سززززتبعإد إلفقززززر و إإل  ،جتاإعيززززةظززززروف إلحيززززإة إإل  ؤىلإلاشززززكةلت إلصززززحية تعزززززى 
 و أزمززززة إلسززززكن و تززززدت 

ي و إلبطإلززة مززن أهززم إألسززبإب إإل جتاززإعي إلصززحية و فقززدإن إألمززن إإل 
فيعتززي   ،ؤعززتةلل إلصززحة ؤىلإلاؤديززة  جتاإعيززة و إلغززذإت 

 من إلاحددإت إإل 
ً
 ( .11)جتاإعيةإلوصول للخدمإت و إلرعإية إلصحية وإحدإ

ي إلعرإق بشكل عإم من إلقطإعإت إلاتدهورة 
 
و مزن أبزرز سزاإت هزذإ إلقطزإع هزو نقزص إلخزدمإت  ،و يعد إلقطإع إلصحي ف

) إنتشإر و  ضزع إلصزحي للعزإئةلت إلكورديزة ( . فإلو 12إألمرإض و ؤرتفإع معدل وفيإت إألطفإل و عدم وجزود إلضزاإن إلصزحي
ي جايع أنحإء إلعإلم

 
فقد أثرت جإئحة كورونإ عىل جايع منإحي إلحيإة لديهم بإلسلب و  ،لم يختلف عاإ عليهإ إلعإئةلت ف

 ( يوضحإن ذلك: 2و 1وإلجدولير  ) ،كاإ أدىل به إلزوجإت وإألزوإج أفرإد عينة إلبحث أثنإء إلاقإبةلت  ،إؤليجإب
 

 إؤليجإبية لجإئحة كورونإ  عىل إلوضع إلصحي للعإئلة إلكوردية إتنعكإس(إإل 1جدول)

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إؤلنتقإت 

 إلير

    

ية
سد
ج
 إل
حة
ص
إل

 
  

 إؤلهتاإم بإلصحة إلجسدية لتفإدي كورونإ -
 إلقيإم بإلتاإرين إلريإضية دإخل إلبيت -
 ؤجرإء إلفحوصإت إلدورية --
 إلاطإعمإؤلبتعإد عن أكل  -
ة إؤلهتاإم بإلنظإفة   -  كير
-  

ً
ي عىل إألقدإم يوميإ

 إلحر  عىل إلاس 
 إؤلهتاإم بإلثقإفة إلصحية -
 إؤلهتاإم بإلنظإفةإلشخصية  -
كير  عىل تعقيم إلبضإعة لدى ؤدخإلهإ للبيت -
 إلير
- )

ً
ي نوعية إألكل )أن يكون صحيإ

 
 إلتدقيق ف

 زيإدة إؤلهتاإم بإلليإقة إلبدنية -
 مستوى إلوعي إلصحي ؤرتفإع  -

ية
ح
ص
 إل
ت
دإ
عإ
 إل
إع
تب
ؤ

 

 
:                                      ،وياكن مةلحظة ذلك من خةلل رسد محإدثإت إألزوإج وإلزوجإت ي

 كاإ يأتر
ي بإلارض .  -

 من ؤصإبتر
ً
ي إلعإمة عن طريق قيإم بإلفحوصإت إلطبية بصورة مستارة خوفإ

عىل إلرغم من -أهتم بصحتر
ي إلبيتؤغةلق جايع 

 
 عىل إلقيإم بإلتاإرين إلريإضية ف

ً
ومرإت صشجع أفرإد إلعإئلة  ،صإإلت إلريإضة وإلرشإقة، أحر  يوميإ

ي فيهإ 
ي ذلك ،لاشإركتر

 
ي ف
                    .جلبت بعل إألثقإل للبيت لاسإعدتر
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وس و أطبق إلنصإئ  إلطبية بجدية لرفع  - مستوىإلانإعة لدي  و لدى  أتإبع إألخبإر إلصحية وكيفية إلوقإية من إلفير
ي . 
 عإئلتر
ي إلحفإظ عىل نظإفة إلبيت أكزير مزن قبزل -

 
ف
ً
إ  عزن إلاصزإفحة بإليزد و تبزإدل  ،سإعدنإ كورونإ أن نحر  كثير

ً
و ؤبتعزدنإ نهإئيزإ

                                                                                                                        .إلقبةلت
ي إلصززحية وإل أفكززر فيهززإ  -

 ؤلنشززغإىلي إلززدإئم بأخبززإر كورونززإ أصززبحت متنإسززية حززإلتر
ً
 عززىل  ،نظززرإ

ً
قبززل كورونززإ كنززت أركززز دإئاززإ

ي 
ي وكنت مان صشكوبصورة مسزتارة مزن إألوجزإع ،أوجإع ظهري وركبتر

 عىل صحتر
ً
و كنزت أشزعر بإلكسزل و  ،وكنت وسوإسإ

ل حزززتر إل أتعزززب و لكزززن إآلن لززز ط لزززدي كزززل هزززذه  كازززت كنزززت أعازززل  ،إؤلجهزززإد إلاسزززتار  ي دإخزززل إلازززي  
حسزززإب للزززل تحركزززإتر

ي بكورونإ و ننجو بسةلم .  ،إألوجإع و إل أشعر بهإ 
 إلاهم عندي أن إل أص ب أنإ و عإئلتر

وس كورونززززإ وإلخززززروج منهززززإ أصززززحإء  - نززززإ مركززززز عززززىل كيفيززززة تفززززإدي فززززير بنززززإ مززززن إلخطززززورة زإدت لززززدينإ  ،ؤن تفكير ؤذ كلاززززإ ؤقير
  .جرإءإت إلوقإئيةإؤل 
ل -   .و ؤبتعدنإ  و إلحاد هلل عن أكل إلاطإعم ،نعتاد إآلنعىل تحضير إلوجبإت إلغذإئية دإخل إلاي  
ي   -

ي و صحة عإئلتر
ي أعرف أكير عن كيفية إلحفإظ عىل صحتر

ي ألخبإر كورونإ و كيفية إلوقإية منهإ جعلتت 
ة متإبعتر   .كير

 عىل إألقدإم ل-
ً
 من إلبيت مشيإ

ً
ي ذلكأخرج يوميإ

 
 ف
ً
ي و أشجعهم دإئاإ

  .وحدي أو مع أفرإد عإئلتر
يززهإ - ي نشير

  .أحر  عىل تعقيم جايع إلبضإعة إلتر
وس كورونإ - ي فير

ي إلاجتاع بشكل عإم بسبب تفس 
 
   .ؤرتفع مستوى إلوعي إلصحي ف
 إت إلسلبية لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إلصحي للعإئلة إلكورديةنعكإس(إإل 2جدول )

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إؤلنتقإت 

 إلير

ية
سد
ج
 إل
حة
ص
 إل

 تدهور إلحإلة إلصحية .  -
ة إلنوم مع إضطرإب أوقإته . -  كير
إزية وإلوقإئية .  - إم شديد بإؤلجرإءإت إؤلحير  ؤلير 

 ؤضطرإب موإعيد وجبإت إألكل .  -

 عدم إلخروج من إلبيت  -
 إلخوف من إؤلصإبة بإلفإيرس -
 لسن سوء إلحإلة إلصحية لكبإر إ -
  ضعف إلثقة بإلخدمإت إلصحية إلاقدمة .  -

حي 
ص
 إل
ن
ألم
ن إ
دإ
فق

 

 
 : ي
 وياكن  توضي  مإ عرض من خةلل محإدثإت إلعإئةلت بإلشكل إآلتر

زززورية  - ز  بحإلتنزززإ إلصزززحيةوإل نتإبعوضزززعنإ إلصزززحي حزززتر وإن مرضزززنإ إل نقزززوم بزززإجرإء إلفحوصزززإت إلض 
أصزززبحنإ غزززير مهتازززير 

  .إلعيإدإت إلطبية وحكر إلاستشفيإت عىل مرش  إلكورونإ ؤىلبسبب خوفنإ من إلذهإب 
 24أخزززززذ إلقسزززززط إلزززززوإفر مزززززن إلنزززززوم إلهزززززإدئ إلعايزززززق خزززززةلل ) ؤىلومزززززن إلاعلزززززوم أن إلفزززززرد يحتزززززإج 

ً
ي زمزززززن  ،( سزززززإعة يوميزززززإ

 
وف

ونيزززإت جزززإرت سزززإعإت إلعازززل عزززىل أوقزززإت إلرإحزززة، إألمزززر إلزززذي يحزززذر منزززه إألطبزززإء  ت سزززإعإ 8ؤذ أن إلنزززوم أقزززل مزززن  ،إأللكير
ي  :  ،متصلة يطلق عليه إلنوم إلسلت  ي

ي وضعية إلنوم كإآلتر
 
 وقد تأثر أزمة كورونإ ف

متر نعسنإ بدون أن يكون هنإك وقت محدد، وأصبحت إلليل للسهر وإلنهإر للنوم -
ً
إ   .أصبحنإ ننإم كثير

إم بإؤلجرإءإت إلوقإئية بعد ساإعي لبلخبإر إليومية -
ي إؤللير 
 
ي ف ي و زوح 

 مع أبنإت 
ً
إ   .عن كورونإ أشدد كثير

ي جسدي -
 
  .س بت ىلي كورونإ ؤحسإس دإئم بتعب شديد وأوجإع وآإلم مستارة ف

ي  -
 
ي وقت إلغدإء وإلغدإء ف

 
ي إلسإبق، إلفطور صإرت ف

 
 لاإ كإنت عليهإ ف

ً
أصبحت موإعيد وجبإت إألكل غير محددة خةلفإ

 
ً
ي وقت متأخر جدإ

 
  .ماإ أثر ذلك عىل مزإجنإ و صحتنإ و موإعيد نومنإ ،وقت إلعشإء وإلعشإء ف

  .قلة إلحركة و إلخاول و زيإدة إلوزن ؤىلعدم إلخروج من إلبيت أدت  -
وس كورونإ   لخطورة أوضإع إلاصإبير  بفير

ً
وس ،و نظرإ ة من إلفير أو  ،و إلذين مهددين بإلاوت ؤذإ كإنوإ تعرضوإ لظسبة كبير

ي إلعار 
 
مون بشدة  ،ير  بأمرإض مزمنةأو من ذوي مصإب ،متقدمير  ف أصبحت إلعإئةلت يخإفون عىل وإلديهم و  يلير 

وس و من ثم يص ب به وإلديهم أو من يع ش معهم من ذوي درجإت   إل يكونوإ من حإمىلي إلفير
بإؤلجرإءإت إلوقإئية حتر

 كاإ قإل إألزوإج و إلزوجإت:   ،إلقرت  
إلسياإ لكبإر إلسن إلذين لديهم أمرإض   ،ؤلصإبة بكورونإ بسبب إلخوف من إ ،أصبحنإ نتجنب مرإجعة إلاستشفيإت - 

  .سوء حإلتهم إلصحية ؤىلماإ أدى  ،مزمنة
ي  -

 و يقول ىلي عش لنفسك  ؤىلأقوم بصورة منتظاة بإلفحوصإت إلدورية، ويدفعت 
ً
إ ي كثير

ي و يخإفوإ عىل صحتر
ذلك ؤبت 

 و أرصف عىل صحتك
ا
   .قليب
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ي إلنظإفة وتعقيم كل ك ط أو  -
 
كاإ نقوم بتعقيم مةلبسنإ و أحذيتنإ و أيدينإ بصورة مستارة   ،حإجة يدخل إلبيتنشدد ف

 من إؤلصإبة بكورونإ
ً
  .خوفإ

ىلي و حظر إلتجوإل
ي بدإية إلحجر إلاي  

 
  يصف حإلة إلعإئةلت إلصحية ف

ً
ولكن مع بدإية شهر تاوز  ،كل مإ تم ذكره  آنفإ

أجوإء و  ؤىلإطنير  أصبحت إلعإئةلت تحإول إلرجوع وتخفيف إلحظر من قبل حكومة ؤقليم كوردستإن عىل إلاو 
 
ً
 فشيئإ

ً
 وهذإ مإ ساعنإه من إلعإئةلت أنفسهم:  ،ماإرسإت حيإتهم قبل كورونإ شيئإ

  .ولكن مع تخفيف مخإوف إلارض وك  إلحظر عإودنإ تنظيم إلنوم -
    .حدمإ ؤىلقلت نسبة إلتشدد عىل تعقيم إألشيإء  -
 الوضع النفسي للعائلة الكوردية:  ات جائحة كورونا عىلانعكاس -ب

ي وإلنفسي وإإل :تعرف منظاة إلصحة إلعإلاية إلصحة
ول ست مجرد إلخلو من  ، و إلعإفيةجتاإعي "بحإلة من إللاإل إلبدت 
ي يحقق فيهإ إلفرد قدرإته إلخإصة عىل :إلارض أوإلعجز" .كاإوصفت إلصحة إلنفسية كاإ يىلي 

حإلة من إلعإفية إلتر
ي إلحيإة إليومية إؤلستاتإع بإلحيإة،

 
وياكن أن يعال بإنتإجية  ،وياكن أن يتغلب من خةللهإ عىل إؤلجهإدإت إلعإدية ف

ي مجتاعه ،مثارة
 
ي قدرة إلفرد عىل تحقيق إلارونة إلنفسية من خةلل خلق إلتوإزن   ،و صستطيع إلاسإهاة ف

 
كاإ تتاثل ف

ي بإلص  .بير  متطلبإت إلحيإة و ؤمكإنيإته حة إلنفسية هو إلقإعدة أو إألسإس للعإفية و إلوظيفة ؤن هذإ إؤلحسإس إؤليجإت 
 و إجتاإعو تتحدد إلصحة إلنفسية و إؤلعتةلإلت إلنفسية بعوإمل عديدة و  متدإخلة  ،إلفعإلة من أجل إلفرد و إلاجتاع

ً
يإ

( 
ً
 و نفسإنيإ

ً
 ( .13بيولوجيإ

 هي 
ً
و إلقلق و إلخوف و زيإدة نسبة إؤلنتحإر . و قد  حإإلت إؤلكتئإب و إلحزن :و من أكير أنوإع إؤلضطرإبإت إلنفسية شيوعإ

 عىل إلعإئةلت أنهإ تحتإج 
ً
 جديدإ

ً
ي إلعال عن بعد و إلبطإلة  ؤىلفرضت جإئحة كورونإ وإقعإ

 
إلتأقلم معهإ و إلاتاثل ف

ل وغيإب إؤلتصإل إلابإرس  مع أفرإد إألرسة إآلخرين و إألصدقإء و إلزمةلء  ي إلاي  
 
و كل ذلك   ،إلاؤقتة و تعليم إألطفإل ف

ي ناط إلحيإة  .يتطلب بعل إلوقت
 
إت ف و ؤدإرة مشإعر إلخوف من إؤلصإبة بعدوى  ،ثم ؤن إلتكيف مع هذه إلتغير

وس وقد تكون هذه إلظروف   .و إلشعور بإلقلق ؤزإء أقربإء إلاعرضير  للخطر بشكل خإ  باثإبة تحدي للجايع ،إلفير
   .لنفسية بشكل خإ صعبة بإلظسبة لالشخإ  إلاصإبير  بإعتةلإلت إلصحة إ

ي إلعرإق
 
ة تجعل إلسكإن فريسة سهلة للعدوى منهإ إلحروب إلاستارة ف ي ؤقليم كوردستإن / إلعرإق  ثاة عوإمل كثير

 
و  ،وف

ي إلتسعينإت إستخدإم
 
هإ  ،وتوإىلي إلاجإعإت ،إألسلحة إلكيايإوية و  آثإر إلحصإر إؤلقتصإدي ف ب و غير و تلو  ميإه إل  

 عن إلتوترإت إلنفسية و إلعص ية لسوء إلحإلة إلسيإسية وعدم إؤلستقرإر)
ا
 ( .14فضب

 إقتصإدية 
ً
ة أقرت حزمإ ي فقد مصدر رزقهم، وبلدإن كثير

 
ين ف وماإ إليقبل إلشك أن أزمة كورونإ تس بت لدى إلكثير

ي إلاق
 
رين عىل إجتيإز هذه إلارحلة . ف ي عالهم أو لاسإعدة إلاتض 

 
إبل هنإك من كإنوإ يعإنون من إلضغوط وإلتوتر سوإء ف

ي سنحت لهم إلفرصة لبلبتعإد عن إلضغط إليومي  ،درإستهم
ي حيإتهم إلتر

 
ىلي لهؤإلء بعل إلهدوء ف

ماإ أتإح إلعزل إلاي  
شعور  بإلالل خةلل فإل  .كاإ أتإح للبعل إآلخر فرصة ؤعإدة ماإرسة بعل إلاوإهب إلدفينة لديه   .وإعإدة ترت ب أفكإرهم

ي إلطهي أو إلرسم أو تصايم إألشيإء ) 
 
ىلي قد تكتشف موهبة إألفرإد ف

 ( .15إلعزل إلاي  
 من خةلل جدوىلي )إنعكإسو سيتم عرض 

ً
 و ؤيجإبإ

ً
 ( .3،4إت جإئحة كورونإ عىل إألوضإع إلنفسية للعإئلة إلكوردية سلبإ
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 كورونإ عىل إلوضع إلنفسي للعإئلة إلكورديةإت إلسلبية لجإئحة  نعكإس( إإل 3جدول )
 

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إؤلنتقإت 

 إلير

سي 
نف
 إل
ضع
لو
إ

 

 إلشعور بإلحزن إلشديد وإللآبة -
 إلشعور بإلخوف وإلقلق -
 إلشعور بإلالل -
 إؤلرهإق وإلتعب  -

 إلخوف وإلرعب -
 إلتعرض للضغوط إلنفسية  -
لية ألكير من مرةمرإجعة أشغإل  -  إلاي  
 إلخوف من إلاوت -
 إلشعور بإلتوتر -
 عدم إلشعور بإلوقت -
 ؤنهيإر إلروح إلاعنوية -
 إلقلق إلزإئد عىل صحة أفرإد إلعإئلة -
 زيإدة إلعص ية -
 إلحر  إلزإئد أو إلابإلغ  فيه لدى إلتعإمل مع إآلخرين -
ؤزديإد إلخوف و إلقلق لدى ساإع إألخبإر عن حإإلت  -

 إلاوت 
 ضعف إلدإفع ؤلنجإز إألعاإل -

 
ىلي   
خ
دإ
 إل
ةلم
س
 إل
ن
دإ
فق

 

 :  يدل عليهإ محإدثإت إلزوجإت وإألزوإج أثنإء إلاقإبلة كاإ يىلي
ً
 و مإ ذكر آنفإ

ي حزن شديد وأشعر بإللآبة عندمإ أفقد إألعزإء بسبب إلارض -
  .يظتإبت 
ي حإلة من إلقلق و إلخوف عندمإ أساع أخبإر إلارض و  -

ي وسإئل إؤلعةلميظتإبت 
 
إته و أعدإد إلوفيإت ف   .تأثير

ي إلبيت وعدم إؤلختةلط بإلنإس و إلتبإعد إإل  -
 
ي إلشعور بإلالل و إللآبة بسبب إلبقإء إلق ي ف

 عن إألهل جتاإعي يظتإبت 
  .وإألقإرب وإألصدقإء

ي إلايإلة  -
 لطبيعتر

ً
ل بصورة مستارة خةلفإ ي إلاي  

 
  ؤىلشعور شديد بإلقلق نتيجة توإجدي ف

ً
إ ل كثير  

ي إلاي 
 
و  ،عدم توإجد ف

ل ي أقوم بإلتجوإل إلةلإرإدي دإخل إلبيت ،طبيعة عاىلي ألبفر سإعإت طويلة خإرج إلاي  
من جإنب آخر يزدإد  ،ماإ جعلت 

ل .   دإخل إلاي  
ً
، و أصبحت إلحيإة سجنإ ي

ر
ي و مصدر رزف

 عىل كسإبتر
ً
 شعوري بإلالل و إللآبة و إؤلرهإق و إلقلق خوفإ

ي إلشعور  -
ي تركز عىل وجهإت  ؤىلبإلقلق وإلالل وإلخوف عندمإ أستاع   يظتإبت 

أخبإر كورونإ من مصإدرهإ إلاتنوعة وإلتر
ي .  ،إلنظر إلسلبية

ي ؤحتكإكي مع زوجتر
 
 ومرإت أفقد إلسيطرة عىل نفسي و صسبب ف

ي إلشعور بإلخوف و إلقلق و إلضغط إلنفسي عند متإبعة إألخبإر إلصحية  عن طريق وسإئل إؤلع  -
بسبب طرح  ،ةلميظتإبت 

ي  ،وعندمإ أساع ؤحصإئيإت إألصإبة و إلوفيإت ،إلاوإضيع إلخإصة بإلارض بشكل مخيف و مرعب
ي عىل عإئلتر

يزدإد قلفر
 و أطفإىلي . 

إمي بإؤلجرإءإت إلتحريزية،و إلوقإئية .  --
ي ذلك عىل شدة ؤلير 

ي إلخوف لدرجة إلرعب، ويدفعت 
 عند ساإع إألخبإر يظتإبت 

ي يزدإد شعوري بإلخوف  -
و  إلقلق عندمإ أساع أخبإر إلاصإبير  و وضعية إلاستشفيإت كنقص إألوكسجير  و يرعبت 

 ذلك . 
ي تتوإجد فيهإ أشخإ  مصإبير  بإلارض .  -

ي إألمإكن إلتر
 
ي ف
 
ل بسبب خوف  إلشعور بإللآبة عندمإ أخرج من إلاي  

ي إلشعور بإلقلق وإلخوف بسبب عدم وجود حرية إلرأي و  -
ة إألخبإر عن تأخر رصف   عند متإبعة إألخبإر يظتإبت  كير
 إلروإتب و ؤستقطإعه . 

كإت رأساإلية   - يظتإبنإ إلخوف و إلرعب عند ساإع أخبإر عن إلنظريإت إلاف ة للجإئحة كاؤإمرة دولية من مصلحة رس 
ى و عوإقبهإ مجهولة   .ألن إلنهإيإت إلاجهولة ألية كإرثة تخوف  ،ورصإحة نخإف عىل أروإحنإ و أبنإئنإ وأعزإئنإ  ،كي 

إت وندردش لسإعإت .  - ن ت و إلاوبإيل فقط، ولكي نرإهم نفت  إللإمير
 أصبحت عةلقإتنإ بأهلنإ و أقإربنإ عن طريق ؤنير

ة إإلخبإر إلاحلية وهي مليئة بإلكذب -
ي أتإبع بكير

ل جعلتت  ي إلاي  
 
ي بإؤلرهإق و إألحبإط،  ،إلبقإء إلق ي ف

ماإ يصيبت 
ي إلدولةنتيجة كذب إلسلطة و عدم ؤحسإسهإ بإلاسؤ 

  .لية وعدم مسإعدتهإ لاوظف 
ل - ي إلاي  

 
أصب  إليوم مثل إلبإرحة و  ،و أغلقت أبوإب إلادإرس و إلدوإئر و إألسوإق ،باإ ؤن كل أفرإد إلعإئلة موجودين ف

  .كل ذلك جعلتنإ إل نشعر بقياة إأليإم  ،إلغد مثل إليوم نإهيك عن إلخوف من أصإبة أحد أفرإد إلعإئلة بكورونإ 
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ل ،لدينإ إلحإإلت إلعص ية و إلتشنج و إلازإج إلاتقلبزإدت  - ضعف ؤمكإنية إلتنف ط  ،بسبب عدم إلخروج من إلاي  
 
ً
  .إلذي كنإ ناإرسهإ سإبقإ

 من أن يكون  -
ً
ب من شخص مإ خوفإ ي إلحإجإت إليومية أشعر بقلق شديد و أخإف أن أقير ل ألشير عندمإ أخرج من إلاي  

وس و أنقله ألفرإد ع  للفير
ا
ي حإمب

ل ،إئلتر ي من إلاي  
ي نفط إلشعور عندمإ يخرج أحد أفرإد عإئلتر

  .يظتإبت 
ىلي 
ة إلحجر إلاي   ي أثرت بدورهإ عىل معدل وجودة حصولهم  ،إلكثير من إلنإس عإنوإ من مشكةلت عديدة خةلل فير

وإلتر
وإ عن شعورهم بإؤلرهإق وعدم إلقدرة عىل    .عىل قسط من إلنوم و إلرإحة إؤلستيقإظ من كاإ أن  بعل إألشخإ  عي 

ي إلصبإح بسبب إلسهر بإلليل
 
ي حير  أشإر آخرون أنهم بإتوإ يعإنون من إألحةلم إلازعجة و إلكوإب ط  ،إلنوم بسهولة ف

 
ف

ي ظهور هذه إلاشكةلت 
 
ة . وقد يعود إلسبب ف ي ناط إلحيإة إليومية بسبب إلتوإجد إلاستار دإخل  ؤىلبكير

 
إلتغير ف

ل ي ناط إلسهر  ،ن إلحجر وإلوضع إؤلقتصإدي إلنإجم ع ،إلاي  
 
 ،جتاإعي وزيإدة إؤلقبإل عىل وسإئل إلتوإصل إإل  ،وتغير ف

ي دإخل إؤلقليم ،إلخوف من إؤلصإبة بإلارض ؤىلبإؤلضإفة 
 
وهذإ مإ أدلت  ،وعدم تأمير  إلاستلزمإت إلطبية و  إلوقإئية ف

 به إلعإئةلت أثنإء إلاقإبلة: 
ي وقت متأخر  -

 
ي وقت متأخر،  كاإ صإرت إألحةلم كلهإ كوإب ط وضع نومنإ غير جيد و أصبحنإ ننإم ف

 
  .و نستيق  ف

 لنإ  إنتشإر بدإية  -
ً
 و متعبإ

ً
ىلي كإن مرهقإ

وس و إلحجر إلاي   ي من قلة إلنوم بسبب إلخوف وإلقلق ،إلفير
  .و كنإ نعإت 

ي من قلة إلنوم و إألرق بسبب إلخوف و إلقلق من إلحإرص  وإلاستقبل ونتإئج هذإ إلوضع إلاجهول -
  .أعإت 
كلاإ أساع عن أوضإع إلاستشفيإت إلرديئة و غير آمنة من حيث توفير إلاستلزمإت إلطبية إلةلزمة لاسإعدة و عةلج   -

ي إلخوف وإلهلع بصورة إل أستطيع أن أذهب 
 أن إألخبإر إلاحلية عن  ،إلفرإش و  أنإم ؤىلمرش  إلكورونإ يظتإبت 

ً
خصوصإ

 
ً
وس و عدد إلوفيإت دإئاإ  من قبل إلقنوإت إؤلعةلمية عدد إلاصإبير  بإلفير

ا
  .تذإع ليب

وس .  -  ؤنهيإر إلروح إلاعنوية ؤلنجإز إألعاإل بسبب ؤرتفإع نسبة إلوفيإت إلاصإبير  بإلفير
ىلي     

ة إلحجر إلاي   ي ناط إلحيإة إلطبيعية للعإئةلت إلكوردية بشكل كبير خةلل فير
 
ف ي ؤرهإق  ،حد  تغير

 
وقد تسبب ف

ي آن وإحد 
 
كل هذإ   ،أو إلشعور بإلتعب بسبب إلقلق من أزمة كورونإ  ،إلوإلدين بسبب رعإية إألطفإل وإلعال عن بعد ف

 إلبد من إلتكيف معه و إلحصول عىل نوع من إلرإحة إلنفسية حتر و ؤن كإنت مؤقتة
ً
 جديدإ

ً
 ،فرضت عىل إلعإئةلت وضعإ

  .( يوض  ذلك4وإلجدول )
 

 إت إؤليجإبية لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إلنفسي للعإئلة إلكورديةنعكإس( إإل 4ل )جدو 

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إألنتقإت 

 إلير

سي 
نف
 إل
ضع
لو
إ

 

 قرإء ة إلقرآن  -
ي  -

 إلتثقيف إلذإتر
 إإلنشغإل بأعاإل إلازرعة  -

 إلعنإية بإلنبإتإت -
 إلعنإية بإلحيوإنإت -
 إلتلفونيةإلاكإلاإت  -

 مشإهدة إلتلفإز -

 زيإدة ماإرسة إلطقوس إلديظية -
 زيإدة إؤلهتاإم بإألطفإل -
 إلتفرث للعب مع إألطفإل -
 ؤستثاإر وقت إلفرإث  -
 زيإدة ماإرسة إلهوإيإت إلشخصية -

ف
شإ
كت
إ

 
نة
نو
اك
 إل
ت
ذإ
إل

 

 
 
ً
:  ،جزء من إلاحإدثإت إلزوجإت و إألزوإج أثنإء مقإبلتهم ،يعد كل مإ ذكر آنفإ ي

 و كإنت بإلشكل إآلتر
ي أوقإتهإ  -

 
 عىل ؤقإمة إلصةلة ف

ً
و ذلك  ،كاإ أحر  عىل إلقيإم بإلذكر و إلتسإبي  و قرإءة إلقرآن  ،أصبحت أكير حرصإ

ي بإلرإحة و إؤلطائنإن و إألمإن
  .صشعرت 
ي بعل إلوقت   -

ي و نقص 
ي ونذهب لازرعتر

ي مرهق و مضغوط أنتهز إلفرصة ألجاع أصدقإت 
 كلاإ شعرت بأت 

ً
و  ،معإ

ي تخفف فيهإ إلحظر 
 عند إألوقإت إلتر

ً
ي بعل إلارإت كنإ نتعرض للاسإئلة من قبل دوريإت إلسيطرة  ،خصوصإ

 
حتر ف

  .إلخإصة لحف  إلحظر
أمإ إآلن ألهي نفسي  ،ومشإهدة إلاسلسةلت عىل إلقنوإت إلفضإئية ،قبل إلحظر لم يكن لدي إلاجإل لقرإءة إلكتب -

ي أحبهإباشإهدة إلاسلسةلت وقرإءة ب
  .عل إلكتب إلخإصة إلتر
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ي وضع إلارض كأزمة -
 
ل بإقنإع نفسي إلتفكير ف

ي إلاي  
 
إم  ،أحإول تخفيف ضغوطإت توإجدي إلاستار ف وعلينإ إؤللير 

  .بإؤلجرإءإت إلوقإئية قدر إلاستطإع
ي  -

ي و أقربإت 
ي إلضغ ،عناإ أشعر بإلقلق أشغل نفسي بإؤلتصإإلت إلهإتفية مع أصدقإت 

ط إلنفسي و و  هذإ  يخفف عت 
ي بإلرإحة

  .صشعرت 
  للعائلة الكوردية: جماايي اتجائحة كورونا عىل الوضع ال انعكاس - ج

ورإت إلحيإة وإل صستطيع إلعإئلة وإل أية مؤسسة  جتاإعيةتعد إلعةلقإت إإل  ورة من رص  ي  إجتاإعيةرص 
 
أخرى أن تنج  ف

كاإ ؤنهإ وسيلة للتعرف عىل   ،من دون عةلقإتهإ إلدإخلية وإلخإرجية مع إلاؤسسإت إألخرى ،مهاتهإ وتحقق أهدإفهإ 
وأخةلقية وسإيكولوجية  إجتاإعيةلالفرإد وطرق إلتعإمل معهم .وهنإك جوإنب  جتاإعيةإؤلتجإهإت إلنفسية وإألوضإع إإل 

ي  منه صسإعد إألفرإد عىل إجتاإعي ،فإلجإنب إإل جتاإعيةلطبيعة إلعةلقإت إإل 
ؤلندمإج وإلتكيف مع إلجاإعة و إلنظم إلتر
إم حريإته و  إم إلفرد وإحير ي تشيد  و بنإء إلابإدىء إؤلنسإنية إلقإئاة عىل ؤحير

 
ي ف
ر
يفرضهإ إلاجتاع .ويتاير  إلجإنب إألخةلف
نفسي  .أمإ إلجإنب إلجتاإعي وإلاشإركإت إلوجدإنية وأسإسيإت إلتكإمل إإل  جتاإعيةخصوصيإته،كاإ أنهإ تقدر إلقيم إإل 

إت إلاتبإدلة بير  نفسيإت إألفرإد ومشإعرهم ) ي إلتأثير
 
 ( .16يتض  ف

للعإئلة بطرق غير مسبوقة، بيناإ أرغم إلحجر  جتاإعيةجإئحة كورونإ إلاستجد عىل تشكيل إلعةلقإت إإل  إنتشإر عال  
ىلي عىل بقإء جايع أفرإد إلعإئلة تحت سقف وإحد وإلتوإصل بينهم عىل مدإر إلسإعة، فؤن

ؤجرإءإت إلتبإعد  إلاي  
إت نعكإس( يوضحإن إإل 5،6 فرقت بير  إألصدقإء وإألقإرب و جايع أفرإد إلاجتاع بصورة عإمة . وإلجدوإلن )جتاإعي إإل 

 للعوإئل إلكردية .  جتاإعيةإؤليجإبية وإلسلبية لجإئحة كورونإ عىل إألوضإع إإل 
 

  للعإئلة إلكورديةجتاإعي إت إؤليجإبية لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إإل نعكإس(إإل 5إلجدول)

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إؤلنتقإت 

 إلير

إل 
ع إ
ض
لو
إ

عي 
اإ
جت

 

إب أفرإد إلعإئلة  -  ؤقير
 ماإرسةإلهوإيإت إلاظسية -
 مشإهدة برإمج إلتلفزيون  -

 جتاإعي متإبعة شبكإت إلتوإصل إإل -
 محإفظة إلعإئلة عىل خصوصيإتهإ -

 زيإدة إلسلوك إؤليثإري-

 توفر إلوقت لقيإم بأعاإل بيتية -

ي مشإحنإت إألطفإل -
 
ي للوإلدين ف  إلتدخل إؤليجإت 

   

ىلي 
عإئ
 إل
ب
إر
تق
إل

 
   

 

 : ي
ي إل د إآلتر

 
ي إلجدول أعةله يدل عليهإ محإدثإت إلعإئةلت كاإ ف

 
 مإجإء ف

ي إلشعور بإلدفء، كاإ سإعدنإ عىل  -
 مع بعل . وهذإ يعطيت 

ً
ي أكير قربإ

ل لادة طويلة أصبحت أفرإد عإئلتر ي إلاي  
 
إلبقإء ف

ي .   مع زوح 
ً
 معرفة بعضنإ  لبعل بصورة أحسن خصوصإ

ي  عىل إلرغم من ؤجبإرنإ عىل عدم إلذهإب  -
 إلاسإجدللقيإم بإلشعإئر إلديظية .  ؤىلؤزدإد ؤياإت 

ي إلاحإفظة عىل خصوصيإت إلعإئلةجتاإعي سإعدتنإ إلتبإعد إإل  -
 
ي شؤننإ  ، ف

 
قبل إلجإئحة كإنت إألقإرب يتدخلون ف

ي خلق إلاشكةلت إلعإئلية . 
 
 إلخإصة، ويتس بون ف

ي للقيإم بهإ .  -
لية، ؤذ لم تكن ظروف عاىلي خإرج إلبيت تسإعدت 

 أصب  لدي متسع من إلوقت للقيإم بإألعاإل إلاي  
ي مشإحنإتهم ونحإول -

 
 من أبنإءنإ و نتدخل ف

ً
حلهإ بطريقة مإ، هذإ مإ سإعدنإ أن نكون أكير  إلحاد هلل أصبحنإ أكير قربإ

 منهم نفهاهم و نشعر بهم و نقربززهم من بعضهم . . 
ً
 قربإ
-  

ً
إ  لذلك أقوم باسإعدتهم كلاإ ؤستطعت وبوسإئل متعددة . ،أزدإدت أحسإصي بإلفقرإء وإلاحتإجير  وأشفق عليهم كثير

 من مخإلطة أشخإ  غير مبإليير  و غير  برأي غلق إلاسإجد وعدم ماإرسة إلارإسيم إلديظية إليومية كإنت -
ً
جيدة خوفإ
مير  بإجرإءإت إلوقإئية ومقتنعير  بإرإدة رب إلعإلاير  .   

 مقتنعير  بإلارض و غير ملير
ي إلانإزل، منهم من هو 

 
ين ف ي وبإء كورونإ، وإلذي ؤستلزم بقإء إلكثير

ي إلوقت إلرإهن من جرإء تفس 
 
نتيجة مإ يار به إلعإلم ف
ة عال ه عي  وسإئل إلتوإصل إلحديثة، ومنهم من إل صسا  طبيعة عالهم بذلك، وهنإك دول طبقت فكرة قإدر عىل مبإرس 

ة وسخإء، وتوإفر وقت إلفرإث  ي إلحإلتير  إلوقت بكير
 
، و يتوإفر ف ي

إلحظر إللإمل، وإألخرى طبق فيهإ نظإم إلحظر إلجزت 
ة، قد يعإمل إلبعل معه بإيجإبية، وبإلقدر عينه يتعإمل معه إلبع ي وإقع إلحإل هو كيفية إلنظر بكير

 
ل بسلبية، وإلفإرق ف

ون بشكل مفإح   ومن غير ؤعدإد مسبق )  ( .17وإلتعإمل مع هذإ إلوقت إلوفير إلذي يحصل عليه إلكثير
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 من 
ا
ل، و بدو و يقصد بوقت إلفرإث مإيتبفر من إلوقت بعد ؤتاإم إألنشطة إلروتينية إلاعتإدة كإلعال دإخل و خإرج إلاي  

ي نفط إلفرد، كاإ إل صشال وقت إلفرإث إلاسئوليإت إلارتبطة بأدوإر إلفرد ذلك إؤلنش
 
غإل بأنشطة ماتعة تحتل مكإنة ف

 ( .18) جتاإعيةإإل 
ي ؤقليم كوردستإن / إلعرإق  

 
وإلذي طبق عليهإ قإنون إلحظر إلشإمل لادة أربعة أشهر  ،وبإلظسبة للعإئةلت إلكوردية ف

ؤستف نإ من  ،لجإمعإت مغلقة، ويتإبع إلطلبة درإستهم عن طريق إلتعليم عن بعد و مإزإل لحد إآلن إلادإرس وإ ،ونصف
 : ي
 إلعإئةلت عن كيفية ؤستغةللهم لاإ توفرت لديهم من وقت إلوفير فكإنت محإدثإتهم كإآلتر

 أن أعرف كل جدي ،جتاإعي أمالهإ باتإبعة موإقع إلتوإصل إإل  ،أصب  لدي إلكثير من وقت إلفرإث -
ً
إ ي كثير

د عن ويززهات 
 
ً
ي لم يكن لدي مجإل للقيإم بهإ سإبقإ

إألخبإر إلطبية خإصة بكورونإ، كاإ أتإبع إألخبإر إلسيإسية . وأبحث عن نشإطإت إلتر
ل .  ي إلاي  

 
 ف
ي وإلعنإية بإألشجإر وإلحيوإنإت  -

ء جديد أن يكون لدي كل هذإ إلوقت إلفرإث وأشغل نفسي لقيإم بأعاإل مزرعتر ي
ص 

ي . إلاوجودة فيه مع أفرإد عإئ
 لتر

  .أشغل مإ يتوفر لدي من وقت إلفرإث بإلنوم  و متإبعة إلاسلسةلت وإألفةلم -
ي إلبيت ومرإجعة أشغإل  -

 
أشغل وقت إلفرإث بقرإءة إلقرآن ومشإهدة إلتلفإز، وقيإم بإلتسإبي  إلديظية وإلتجوإل ف

لية  .إلاي  
 إلوقت إلفرإث إلاتوفر لدي  -

ً
 من وضع إلحجر وخصوصإ

ً
إ ي مجإل تخصصي . ؤستفدت كثير

 
ي ف
 لارإجعة معلومإتر

إتهإ إلسلبية لم يكن إنعكإس، ولكن جتاإعيةعىل إلرغم من وجود بعل جوإنب ؤيجإبية لجإئحة كورونإ من إلنإحية إإل   
 ( يوض  ذلك: 6بأقل كاإ أدلت بهإ عينة إلبحث، وإلجدول )

 للعإئلة إلكوردية جتاإعي إت إلسلبية لجإئحة كورونإ عىل إلوضع إإل نعكإس( إإل 6إلجدول )

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري إلير

ي  إلير
مير  إؤلنتقإت 

 إلير

إل 
ع إ
ض
لو
إ

عي 
اإ
جت

 
 إألزمةإلسيإسية  - 

 إألزمة إإلقتصإدية  -
ي إلعةلقإت إلزوجية  -

 
 تحكم إلازإج ف

 إلاوإجهة وإإلحتكإك إلاستار -
  جتاإعي إلتبإعد إإل  -
  جتاإعي حكر إلعةلقإت إلقرإبية عىل وسإئل إلتوإصل إإل  -
 ؤغةلق دور إلعبإدة  -
 توجه نحو إلفردإنية  -
 ؤزديإد إلاشكةلت إألرسية -

إل 
ن إ
ألم
ن إ
دإ
فق

عي 
اإ
جت

 

 
 : ي
 محإدثإت إألزوإج وإلزوجإت ويدل عىل مإ ذكرنإه كإآلتر

ي  -
يع ش إلاوضوع إألسإصي إلذي نتحد  عنهإ بصورة مستارة مع بعضنإ هو كورونإ وإللإرثة إؤلقتصإدية وإلسيإسية إلتر

ء وإلذي حإلت دون تحسن  ي
فيهإ أهل إلعرإق عإمة كوردستإن بشكل خإ ، وكيفية سيطرة إلسلطإت إلحزبية عىل كل ص 

ك إلبلد ،إألوضإع ي أتيحت  ىلي من قبل لير
ي بإلندم وإألسف عىل عدم ؤستغةلىلي للفر  إلتر

  .وهذإ صشعرت 
لية  - ي حول قيإم  بإألعاإل إلاي  

ي و بير  زوجتر
ت مشإجرإت بيت  مشإركتهإ وحال جزء من أعبإء  ؤىلماإ أضطر  ،كير

لية عن كإهلهإ   .إلوإجبإت إلاي  
ي إلاوإجهة  -

 
ي إلزوجية ماإ تسبب ف

ي عةلقتر
 
 لوجه، أصب  إلازإج يحكم ف

ً
ل وجهإ ي إلاي  

 
 ف
ً
 لتوإجدنإ إلدإئم معإ

ً
نظرإ

ي  إلتقرب بيننإ وتحال  ،وإؤلحتكإك إلاستار 
 
ىلي ف
ي إلبدإية ؤستفدنإ من إلحجر إلاي  

 
بعضنإ لبعل، وإلعنإية ببعضنإ ف

ل  ؤىلولكن مع ؤستارإر إلوضع كإن إلبد لرجوعي   ،إلبعل ي إلاي  
 
ي إألصلية كرجل وهي عدم إلقدرة عىل إلبقإء ف

طبيعتر
ل مالكة إلارأة .  ل ألن إلاي   ي شؤونهإ وشؤون إلاي  

 
ي بإؤلنزعإج بسبب تدخىلي ف

 لادة طويلة، و ؤحسإس زوجتر
  أشعر بإلنظإفة أكير من قبل -

ً
وريإ ي لم تكن رص 

بل كإنت تجرى كاجإملة  ،بسبب منع إلتقبيل و إلعنإق و إلتصإف  إلتر
 إلغير .  إجتاإعية
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ل ،أصزززب   لزززدينإ نزززوع مزززن إلخازززول و إلضزززجر  - ي  إلازززي  
 
مازززإ أدى ؤلتازززإس إلاسزززتار إلزززذي ولزززد  ،بسزززبب إلاكزززو  إلاسزززتار ف

 إلاشإحنإت و إلشجإر بيننإ . 
ي إلكثير من إألحيإنمنع إلتجاعإت ) لالفرإح و إألحزإن -

 
ورية ف بل  ،( خفف إلكثير عن كإهل إلفرد من أدإء وإجبإت غير رص 

ي 
  .أصب  إآلن يتم عن طريق ؤتصإل هإتف 

 إت جإئحة كورونإ عىل إلوضع إؤلقتصإدي للعإئلة إلكوردية: إنعكإس-د

ي يع ش فيهإ إألفرإد 
ي إلحيإة إلعإئلية كون فإألمور إإلقتصإدية  لهإ أ ،تحدد إلظروف إإلقتصإدية  إلوضعية إلتر

 
ة ف هاية كبير

ب وإلاسكن  ،إلعإئلة وحدة ؤقتصإدية بذإتهإ  وتعد عالية  تأمير  ؤشبإع إلحإجإت و إلاتطلبإت إلاإدية من إلاأكل وإلا  
هإ للعإئلة ي توفير

ي يظبس 
 .من إألسإسيإت و إألولويإت إلتر

 بإلفعل  إنتشإر ومع   
ً
ه إؤلقتصإدي وإضحإ ي هذإ إلارض . أشإر ؤحصإء وبإء كورونإ أصب  تأثير

ي إلبلدإن إألشد تأثرإ بتفس 
 
ف

ة من إلنإس  إنتشإر لاؤسسة )ؤيبسوس( ؤن  وس كورونإ يظهر حإإلت وإضحة من عدم إلاسإوإة، أبرزهإ أن نسبة كبير فير
ت أصب  بإمكإنهم إلعال من إلبيت، بيناإ إلفقرإء ؤمإ عليهم أن يعالوإ رغم خطورة إلوضع أو يخ وإ أعاإلهم .ووجد

ي إلذهإب 
 
كية أن من لديهم تعليم ودخل أقل من إلارج  أن صستاروإ ف  ؤىلأمإكن عالهم، ماإ يعرضهم  ؤىلإلدرإسة إألمير

وس هم من   وهم أقل عرضة لبلصإبة بإلفير
وس .ووفق إلدرإسة فؤن من إلافإرقإت أن من لديهم موإرد أكير إؤلصإبة بإلفير

ر صحتهم إلعإطفية . كاإ أوضحت إلدرإسة أن إألغنيإء وإألثريإء حإفظوإ عىل وظإئفهم عي  إلعإلم  صشتكون من تض 
، أمإ إلطبقة إلعإملة وإلفقرإء فهم أكير  ي

إش   ( .19عرضة لفقدإن وظإئفهم )إؤلفير
وس منهإ  وقد ت نت حكومة ؤقليم كوردستإن سلسلة من إؤلجرإءإت إلوقإئية إلصإرمة بعد تأكيد أول حإلة ؤصإبة بإلفير
ي 
 
،  وشالت ذلك تعليق دوإم إلادإرس وإلجإمعإت وتعطيل إلدوإم إلرسىمي ف

فرض حظر إلتجوإل وحجر إلاةلمسير 
وقف إلاةلحة إلجوية وفرض حظر شإمل للتجوإل بير  عاوم إلاحإفظإت ومنع  ىلؤبإؤلضإفة  ،إلاؤسسإت إلحكومية

وس،  ي ؤنقإذ آإلف إلاوإطنير  من إلفير
 
إلتجاعإت إلديظية وأية مرإسيم أخرى . و عىل إلرغم من مسإهاة تلك إؤلجرإءإت ف
ي أصةل 

ي إؤلقليم  إلذي يعإت 
 
  .من أزمإت إقتصإدية وسيإسيةؤإل أنهإ تبدو آثإر إزمة كورونإ إإلقتصإدية أكير وضوحإ ف
ي وضع أسوأ حتر من  ؤىلوبعدمإ ترإجعت أسعإر إلنفط بسبب أزمة كورونإ إلعإلىمي 

 
إلنصف، فؤن ؤقليم كردستإن/ إلعرإق ف

وس كورونإ و 2214إلعإم   صعبت عىل إلحكومة تلبية طلبإت إؤلستجإبة لفير
ً
، ؤذ أن إلظروف إؤلقتصإدية إلرديئة حإليإ

إمإت ؤتفإقه   من إألزمة إلاإلية، وكإن إألثر إإلقتصإدي إلذي أحدثه إلهبوط ؤلير 
ا
ي أصب

مع إلحكومة إلعرإقية، وإألخير يعإت 
ي 
 عىل تنفيذ ؤستقطإع جزء من روإتب موظف 

ً
ي أسعإر إلنفط كبير عىل إؤلقليم إلذي وجد نفسه مرغاإ

 
إلعإلىمي ف
 62( .وتأخر موإعيد ؤستةلم إلروإتب باإ يقإرب )22إلدولة)

ً
، مع توقف عال إلكسبة وإلحركة إؤلقتصإدية، كل ذلك ( يومإ

ي محإدثإتهم عىل إإل 
 
ي موإجهة إلعإئلة إلكوردية أزمة ؤقتصإدية شديدة إلوطأة . لذلك ركزت إلعإئةلت ف

 
إت نعكإستس بت ف

 ( يوض  ذلك . 7إلسلبية لجإئحة كورونإ عىل أوضإعهم إؤلقتصإدية، وإلجدول )
 ئحة كورونإ عىل إلوضع إؤلقتصإدي للعإئلة إلكورديةإت إلسلبية لجإنعكإس(إإل 7إلجدول )

مير  إلافتوح
مير  إلاحوري  إلير

ي  إلير
مير  إإلنتقإت 

 إلير

ي
إد
ص
قت
ؤل
ع إ
ض
لو
إ

 

 ؤضطرإب إلوضع إلاإىلي  -
 ؤنخفإض مستوى إلدخل إلشهري -
 فقدإن مصإدر إلدخل إؤلضإفية -
يإت  -  تخفيل إلاشير
 ؤتبإع نظإم إلتقشف  -
ي  عإدإت إلتسوق  -

 
 تغيير ف

    
ع 
ض
لو
ر إ
هو
تد

ي
إد
ص
قت
ؤل
إ

 
    

 

 : ي
ي محإدثإت إلزوجإت وإألزوإج وهي كإآلتر

 
 تبير  ف

ً
 ماإ ذكر آنفإ

ي تحسير  مستوى دخل  -
 
ي ف
ي كإنت تسإعدت 

إت  إؤلضإفية إلتر أثرت أزمة كورونإ عىل توقف حصوىلي عىل أجور إلاحإرص 
 عىل 
ً
ي أن أعتاد كليإ

، ماإ أرغات  ي
 أو يتم ؤستقطإع نسبة عإئلتر

ً
ي إلشهري،وهو غير معروف متر أقبضه وهل أقبضه كليإ رإتت 

 منه . 
 عندمإ بدأت تنإقل إألخبإر عن تأخررصف إلروإتب أو عدم رصفه وأفةلس إلحكومة وإستارإر حإلة إلحظر بدأنإ  -

 . 
ً
وري جدإ ي ؤإلمإ هو رص  ي إلاضوفإت إليومية ؤذ إل نشير

 
 نقتصد ف

ي إليوميةبدإية حظر إلتجوإ -
ل إلذي وفر تكإليف   ،ل ؤنخفضت نسبة مضوفإت عإئلتر نتيجة عدم إلخروج من إلاي  

ين وأقسإط درإسة إألطفإل وعدم إلخروج للاطإعم، ولكن بعد شهرين وتخفيف إلحجر و تأخير رصف إلروإتب   
إلبي 

، بصورة غير متوقعة .  ي وضعنإ إلاإىلي
 
 حد  ؤضطرإب ف
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ي ؤنخفإض دخلنإ نتيجة توقف تأخر رصف إلروإتب وزيإدة  -
 
ل س بت ف ي إلاي  

 
يإت، وإلبقإء إلق ي ف إلتكإليف وإلاشير

 حركة إلسوق . 
ة عن طريق إلف ط بوك  وإلتويير بإألخص أخبإر كورونإ وإلوضع إؤلقتصإدي، أشعر بخوف  - أتإبع إإلخبإر إلعإلاية بكير

 شديد عندمإ أساع عن إنخفإض سعر إلنفط . 
ي ؤعتاإد إلعإئةلت إلكوردية عىل مدخرإتهإ ،رونإ إؤلقتصإدية ووقوف إلحركة إؤلقتصإديةوقد تس بت تدإعيإت كو   

 
ف

ي ؤضطرإب أحوإلهم إؤلقتصإدية وإلقلق عىل مستقبلهم إلاجهول، لقد تبير   ،إلاإلية
 
ي تأسف عليهإ إلعإئلة و تتسبب ف

وإلتر
 : ي
 ذلك من خةلل  إلاحإدثإت إلايدإنية بإلشكل إآلتر

 نحسب حسإب حدو  أصبحنإ نعتاد عىل  -
ً
ي إلسإبق من إلدخل، تعودنإ عىل ظروف بلدنإ إلقإسية، ودإئاإ

 
مإ ؤدخرنإه ف

ي إلدولة
ي هذه إلظروف قطع روإتب موظف 

 
ء نعإنيه ف ي

و تأخر رصفهإ كاإ  ،إؤلضطرإبإت إلسيإسية و إؤلقتصإدية، وأكير ص 
إ نحن نعتاد عىل إؤلدخإر فاإ بإل إآلخرين إلذين إل وإذإ كن ،متر نصاد  ؤىلنع شهإ إآلن أثنإء جإئحة كورونإ، ولكن إلندري 

 يالكون ؤإل ثان قوتهم يوم بيوم . 
 مإ  -

ً
زء  ،سإبقتهإ  ؤىلصحي  بعد تخفيف إلحظر وك ه رجعت إلحيإة نوعإ  ؤىلولكن ظروفنإ إؤلقتصزإدية تحولزت مزن إلسي
 إألسوء، وإل نعرف متر نستلم كل شهر روإت نإ كإملة . 

 

حات:  :الاحور الخامس  الموصيات و الاقنر
 الموصيات: -1

ي توصل إليهإ إلبحث توشي إلبإحثتإن ب: 
 عىل إلنتإئج إلتر

ً
 بنإءإ

  ي إلانإطق إلسكنية جتاإعيةفت  مرإكز لبلستشإرإت إلنفسية و إإل
 
   .ف

  . تخصيص جزء من إلانإهج إلدرإسية لتعليم كيفية إلتعإمل مع إألزمإت 

 إنية إلحكوم  ة لاوإجهة إلظروف إلطإرئة . تخصيص جزء من مير 

  . ي وقت إألزمإت
 
 إلدعم إلاإليالصحإب إلدخل إلاحدود ف

حات: -2  الاقنر
 للبحث إلحإىلي و بهدف درإسة جوإنب أخرى للاوضوع

ً
:  ،ؤمتدإدإ ي

ح إلبإحثتإن مإ يأتر  تقير

  ي إلقطإع إلصحي أثنإء جتاإعيةؤجرإء بحث ماإثل لدرإسة إألوضإع إلنفسية و إإل
 
  .جإئحة كورونإ للعإملير  ف

 ىلي أثنإء جإئحة كورونإ
ي إلحجر إلاي  

 
  .ؤجرإء بحث ماإثل لدرإسة عةلقة إلوإلدين بإألبنإء ف

 ؤجرإء بحث ماإثل لدرإسة إألمن إلتعليىمي أثنإء جإئحة كورونإ.  
 

 قائاة الاصادر: 
 https://www.alhurra.com,1/4/2020أسوأ عىل إلفقرإء . . درإسة تكشف أثر كورونإ إإلقتصإدي عىل إألفرإد،عىل: 

ي حيإتنإ إليومية كشفت عنهإ أزمة كورونإ!عىل: 
 
 https://www.dw.com/28/3/2020أشيإء ؤيجإبية ف

وس كورونإ إلاستجد  http://alwatan.com، عىل: 12/7/2222، 19كوفيد ز »أهاية إلدرإسإت وإلبحو  فزي موإجهة فير

  

ي زمن كورونإ  -بل ، أحاد حسن 
 
إلدإعي للذعر لكن ؤحذروإ  -إلهدوء إلنفسي ف

 https://www.scientificamerican.comعىل: 11/8/2020
وس   ي بنإء إقتصإدهإ بعد فير

 
بيير عزيز،،لاخإطر وإؤلصةلحإت إلنإشئة: تحديإت "حكومة ؤقليم كردستإن" ف

   https://www.washingtoninstitute.org،7/5/2222كورونإ
وس   شإدي:حاإية إألطفإل أثنإء وبإء فير

،دليل ؤسير ي
ي إلعال إإلنسإت 

 
تحإلف حاإية إلطفل ف

 ,http://www.unicef.orgكورونإ

،ط ي
،إلاركز إلقومي 2جون سكوت وغوردن مإرشإل،موسوعة علم إإلجتاإع،ت_دمحم إلجوهري وآخرون،إلاجلد إلثإت 

جاة،  .116، 2211للير
، دمحم حسير  دمحم و كيإن كإمل إلبصير  ي

ي ؤقليم كوردستإن-إلشوإت 
 
إلعرإق،مجلة كلية -إآلثإر إإلجتاإعية للوإقع إلصحي ف

 bfa.arts.alexu.edu.e(: عىل: 2213) 71عدد  1إآلدإب ز جإمعة إؤلسكندرية مجلد 

، دمحم حسير   ي
،إآلثإر  إلشوإت  ي ؤقليم كوردستإندمحم وكيإن كإمل إلبصير

 
إلعرإق،مجلة كلية -إإلجتاإعية للوإقع إلصحي ف

 bfa.arts.alexu.edu.e(:عىل: 2213) 71عدد  1آلدإب،جإمعة إؤلسكندرية،مجلد 
ي زمن كورونإ . . كيف تعظم قياة إلوقت وتستفيد من أوقإت إلفرإث؟عىل: 

 
 /2222https://www.alroeya.com,24/3ف

ي &ص ي  عبدإل
،مليحة عوت   126-125، 1985جإمعة بغدإد، -علم إإلجتاإع إلعإئلة  -انعم أحاد إلقصير

https://www.alhurra.com,1/4/2020,
https://www.dw.com/28/3/2020
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/psychological-calm-in-coronarvirus-time-do-not-panic-but-beware/
https://www.washingtoninstitute.org/
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؟       ىلي
ي إلحجر إلاي  

                                                    https://www.webteb.com/multimedia/slideshowsمإذإ يعت 
ي إلتكوين إلقومي لل-ؤقليم كوردستإن /إلعرإق-دمحم، خليل إساإعيل

 
  .1999، إربيل، 3سكإن،طدرإسإت ف
ي إلعإلم،

 
،إلتقرير إلخإ  للصحة ف  https://books.google.iq،عىل: 2212منظاة إلصحة إلعإلىمي

ق إألوسط، تعزيز إلصحة إلنفسية: إلافإهيم، إلبيإنإت إلاستجدة،  منظاة إلصحة إلعإلاية،إلاكتب إؤلقليىمي ب  
 https://www.who.int/mental_health،عىل: 2225إلقإهرة،إلااإرسة،

How COVID-19 spreads, at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019. 
5Coronavirus-2019- at: https://www.who.int/ar/emergencies/diseases. 
Q&A(How is COV-19 transmitted(at: https://www.who.int 
Coronavirus disease named Covid-19, 11 /2/2020,at: https://www.bbc.com 

ق إلاتوسط،   :http://www.emro.who.intugn،عىل: (1/3/2020)منظاة إلصحة إلعإلاية، إلاكتب إؤلقليىمي ل  

https://books.google.iq/
https://www.who.int/mental_health
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources%20.html

