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:ملخص
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخػغف غلى اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
ًً وأصاة الاؾخبُان لجمؼ البُاهاث مً اإلابدىزحن الظ، وكض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي. )19 (وىفُض
 وكض جىصلذ الضعاؾت ئلى أن أفغاص غُىت الضعاؾت. مىاػىا (ة) ببػع الىلًاث الجؼائغٍت210 كضع غضصهم بـ
ً ما ٌؿمذ له بالهضماج احخماغُا م،)19 لضيهم اججاهاث اًجابُت هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض
حضًض في مجخمػه الظي جغهه مً أحل كظاء فترة الدجغ الصحي أو جللي الػالج بػض حػغطه لإلصابت
 وبىاء غلى هظه الىخائج ًىص ي الباخث باحغاء صعاؾاث أزغي لالكتراب أهثر مً فهم اججاهاث.بالفحروؽ
 زاصت في اإلاىاػم التي حػغف اعجفاغا هبحرا في،)19 اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض
.)19 غضص ؤلاصاباث بفحروؽ وىعوها (وىفُض
. اإلاىاػً الجؼائغي، فحروؽ وىعوها، اإلاصاب، اججاه:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
This study aimed to identify the attitudes of the Algerian citizen towards
those infected with the Corona virus (Covid 19). The researcher used the
descriptive method, and the questionnaire tool to collect data from the
respondents, whose number was estimated at 210 citizens (e) in some Algerian
states. The study found that the members of the study sample have positive
attitudes towards the person infected with the Corona virus (Covid 19), which
allows him to socially reintegrate again into his society, which he left in order
to spend the quarantine period or receive treatment after being infected with the
virus. Based on these results, the researcher recommends conducting other
studies to get closer to understanding the attitudes of the Algerian citizen
towards those infected with the Corona virus (Covid 19), especially in areas
that know a significant increase in the number of infections with the Corona
virus (Covid 19).
Keywords: direction, infected, corona virus, Algerian citizen.
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ملذمت:
مً بحن اإلاىاطُؼ التي حؿخضعي مىا الىكىف غىضها الُىم بالبدث والضعاؾت اججاهاث
اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19هظا الفحروؽ الظي ظهغ في
مضًىت ووهان الصِىُت شهغ صٌؿمبر مً ؾىت  2019زم اهدشغ لباقي صوٌ الػالم بشيل
ؾغَؼ ،بما فيها الجؼائغ نهاًت شهغ فُفغي مً ؾىت  .2020هظا الفحروؽ الفخان الظي ٌػض
مً أزؼغ وأبشؼ الفحروؾاث وألامغاض في جاعٍش البشغٍت ،ل ًؼاٌ ًدصض أعواح آلالف مً
البشغ ًىمُا في الػالم ،هظغا لللت اإلاػلىماث خىله وهلص الىعي والاؾتهخاع والالمبالة مً
ػغف اإلاىاػىحن.
ئط لىخظ في ألاشهغ ألازحرة حغُحراث هبحرة غلى مؿخىي أوؿاق البىاء الاحخماعي
والفىغي والؿلىوي للمجخمؼ الجؼائغي في الخػامل مؼ ألاشخاص اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها
(وىفُض  ،)19خُث جدؿم هظغة بػع أفغاص اإلاجخمؼ لهإلء ألاشخاص وصويهم بالؿلبُت،
وهأن اإلاصاب بفحروؽ وىعوها كض حجى غلى هفؿه ،عغم أن أي شخص غغطت لإلصابت بهظا
الفحروؽ اللػحن ،فلض ًصاب به ألاصضكاء أو أفغاص ألاؾغة أو ػمالء الػمل .خُث ًدغم
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19مً اللبىٌ الاحخماعي وججزع مىه الشلت ،وىن آلازغًٍ
ًىظغون ئلُه غلى أهه مصضع زؼغ يهضص صختهم وخُاتهم .هدُجت الصىعة الظهىُت الؿِئت
اإلاترسخت صازل أصهان أفغاص اإلاجخمؼ خىٌ خالت اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19وما
كض ًىجغ غً الاخخيان به أو الخىاصل مػه.
وغلُه ًجب الاهدباه هىا ئلى الخضاغُاث الاحخماغُت والىفؿُت للىظغة الؿلبُت
للمصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19زاصت وأنهم كض ًجضون صػىبت في الخفاغل
والخىاصل مؼ أفغاص اإلاجخمؼ الظي جغوىه للظاء فترة الدجغ الصحي أو جللي الػالج بػض
حػغطهم لإلصابت بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19في ظل الغفع الاحخماعي الظي كض ًالكىهه.
وجأحي هظه الضعاؾت الػلمُت واؾخجابت لهخماماث الضعاؾاث الىفؿُت لدؿلُؽ الظىء غلى
اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض .)19

 .9إلاطار العام للذراصت:
 .9.9إشكاليت الذراصت:
ئن اإلاخأمل للىاكؼ الاحخماعي للمجخمؼ الجؼائغي زالٌ الفترة ألازحرة مىض بضأ جفش ي
فحروؽ وىعوها (وىفُض  )19في الجؼائغ وزاصت زالٌ اإلاىحت الشاهُتً ،الخظ حجم الخغحراث
التي مؿذ أوؿاق البىاء الاحخماعي والفىغي للمجخمؼ والتي اوػىؿذ بضوعها بشيل واضح
غلى اإلاؿخىي الػالئلي والؿلىوي .وٍظهغ طلً حلُا في هُفُت الخػامل مؼ ألاشخاص
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اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ومدُؼهم الاحخماعي الظي ًيخمىن ئلُه ،وختى بػض
جمازلهم للشفاء .فىشحرا ما واهذ هظغة أفغاص اإلاجخمؼ ؾلبُت لهإلء ألاشخاص وصويهم ،بىاء
غلى اإلاػاوي الاحخماغُت والصىعة اإلالترهت في أصهانهم خىٌ خالت اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
(وىفُض  )19مً حهت ،وما كض ًىجغ غً ؤلاصابت بالفحروؽ في خاٌ اخخياههم به مً حهت
أزغي ،ما أزغ غلى صعحت وػبُػت الخفاغل الاحخماعي بحن اإلاصاب بالفحروؽ وبحن أفغاص
مجخمػه ،وىن آلازغًٍ ًىظغون ئلُه غلى أهه مصضع زؼغ يهضص ؾالمتهم وخُاتهم.
ومً هظا اإلاىؼلم فان الاججاه ٌػض مً أهثر اإلاصاصع جدىما وجىحيها للؿلىن
الاوؿاوي ،فهظا ألازحر مً أهثر اإلاؿائل حػلُضا ول ًمىً الخيبإ به صون مػغفت مصضعه
وصوافػه .فالججاه ًدضص الاؾخجاباث اإلاخىكػت وَؿاغض غلى فهم وجفؿحر ؾلىن ألافغاص،
ومً بحن الػىاصغ اإلايىهت لالججاه والتي جخفاغل مؼ بػظها البػع لخػؼي الشيل الػام
لالججاه هجض الاججاه الىفس ي أو الىحضاوي والاججاه الؿلىوي ،خُث ًخمشل الاججاه الىفس ي
في مسخلف اإلاشاغغ والػىاػف والاهفػالث التي جلؼ في هفـ الفغص هدُجت اإلاػاعف التي
اهدؿبها ،في خحن الاججاه الؿلىوي فهى مجمىغت الخػبحراث والاؾخجاباث التي ًلضمها الفغص
بػض ئصعاهه واهفػاله في مىكف مػحن.
وغلُه فان الاججاهاث جلػب صوعا مهما في اؾخجاباث الفغص اإلاسخلفت للمشحراث التي
ًخػغض لها في خُاجه الُىمُت ،وكض جيىن اؾخجابخه لخلً اإلاشحراث اًجابُت أو ؾلبُت بىاء غلى
جلبله أو عفظه لها .وغلى هظا ألاؾاؽ حؿعى هظه الضعاؾت ئلى ؤلاحابت غً الدؿاؤٌ الغئِـ
الخالي :ما ػبُػت اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض )19؟
وجىضعج جدخه الدؿاؤلث الفغغُت آلاجُت:
 ما ػبُػت الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض)19؟
 ما ػبُػت الاججاهاث الؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض)19؟
 .1.9فرضياث الذراصت:
 .9.1.9الفرضيت الرئيضيت:
 اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ئًجابُت. .1.1.9الفرضياث الفرعيت:
 -الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ئًجابُت.
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 الاججاهاث الؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض )19ئًجابُت.
 .1.9أهميت الذراصت:
حؿخمض هظه الضعاؾت أهمُتها مً وىن فحروؽ وىعوها (وىفُض  )19الشغل الشاغل للػالم
الُىم ،ومدؽ اهخمام الباخشحن واإلاسخصحن في شتى اإلاجالث الؼبُت والاحخماغُت والىفؿُت.
فجاءث هظه الضعاؾت همداولت لؿض الىلص في الضعاؾاث التي جىاولذ اججاهاث اإلاىاػىحن
هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19وىن ؤلاصابت بفحروؽ وىعوها (وىفُض )19
أصبذ أخض أهم مظاهغ الىصم ،زاصت وأن هظغة اإلاجخمؼ الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها (وىفُض  )19ل جؼاٌ مدل حػاعض وجىاكع .هما جخجلى أهمُت هظه الضعاؾت أًظا في
أنها جمشل مداولت حاصة للخػغف غلى اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها (وىفُض  )19الظي ٌػض مىطىع الؿاغت ،وطلً لخدضًض الاججاهاث الىفؿُت
والؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19وٍمىً أن جفُض
هخائج هظه الضعاؾت في حػضًل وحغُحر الاججاهاث الؿلبُت هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
(وىفُض  )19وحػؼٍؼ الاججاهاث الاًجابُت لضي اإلاىاػً الجؼائغي.
 .1.9أهذاف الذراصت:
حؿعى هظه الضعاؾت ئلى الخػغف غلى اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها (وىفُض  )19ههضف عئِـ .هما حؿعى ئلى جدلُم ألاهضاف الفغغُت الخالُت:
 الخػغف غلى الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض.)19
 الخػغف غلى الاججاهاث الؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها(وىفُض .)19
 الىصىٌ لصُاغت بػع الخىصُاث واإلالترخاث لخػؼٍؼ الاججاهاث الاًجابُت لضي اإلاىاػًالجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض .)19
 .1.9مفاهيم الذراصت:
 .9.1.9لاججاه:
ٌػغف الاججاه بأهه "مجمىع اؾخجاباث اللبىٌ أو الغفع ئػاء مىطىع احخماعي حضلي
مػحن ،والاججاهاث حػمل همىحهاث للؿلىن وصافؼ له"( .غماشت ،2010 ،ص).15
هما ٌػغف الاججاه بأهه "اؾخػضاص هفس ي جظهغ مدصلخه في وحهت هظغ الصخص خىٌ
مىطىع مً اإلاىطىغاث ؾىاء وان احخماغُا أو اكخصاصًا أو ؾُاؾُا ،أو خىٌ كُمت مً
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اللُم واللُمت الضًيُت أو الجمالُت أو الىظغة أو الاحخماغُت أو خىٌ حماغت مً الجماغاث،
وَػبر غً هظا الاججاه حػبحرا لفظُا باإلاىافلت غلُه أو غضم اإلاىافلت"( .حابغ ،لىهُا،2006 ،
ص).90
وَػغف الاججاه أًظا غلى أهه "غباعة غً ألاهظمت الاًجابُت أو الؿلبُت الشابخت اإلاخظمىت
جلىٍم الفغص إلاىطىع مػحن ،واإلاغجبؼت بمشاغغه واهفػالجه واؾخػضاصاجه التي جضفػه هدىه
أو جبػضه غىه"( .الؼغبي ،2010 ،ص).180
التعريف إلاجرائيً :لصض بالججاه في هظه الضعاؾت الضعحت التي ًدصل غليها اإلابدىر
غلى الاؾخبُان اإلاػض مً كبل الباخث خىٌ اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض .)19
 .1.1.9فيروش كىروها (كىفيذ :)99
"ٌشخم اؾم "( "coronavirusغغبُا :فحروؽ وىعوها .ازخصاعا  )CoVمً (بالالجُيُت:
 )coronaوحػجي الخاج أو الهالت ،خُث ٌشحر الاؾم ئلى اإلاظهغ اإلامحز لجؼٍئاث الفحروؽ
ُ ا
(الفغٍىهاث) والظي ًظهغ غبر اإلاجهغ ؤلالىترووي ،خُث جمخلً زمال مً البروػاث
الؿؼدُت ،مما ًُظهغها غلى شيل جاج اإلالً أو الهالت الشمؿُت".
), 31/07/2021, 18:25h.فيروس_كورونا(https://ar.wikipedia.org/wiki/

وَػغف هظلً فحروؽ وىفُض  19بأهه "هي حائدت غاإلاُت حاعٍت إلاغض فحروؽ وىعوها
( 2019وىفُض  )19والظي ًدضر بؿبب فحروؽ وىعوها  2اإلاغجبؽ باإلاخالػمت الخىفؿُت
الخاصة الشضًضة ( .)SARS-COV-2اهدشف اإلاغض في صٌؿمبر  2019في مضًىت ووهان
وؾؽ الصحن ،وأػلم غلُه اؾم  COV-2019وكض صىفخه مىظمت الصخت الػاإلاُت في 11
ماعؽ  2020غلى أهه حائدت".
, 31/07/2020,جائحة_فيروس_كورونا_(https://ar.wikipedia.org/wiki/91–9102
)01:45h

وخؿب مىظمت الصخت الػاإلاُت فحروؾاث وىعوها هي "فصُلت فحروؾاث واؾػت الاهدشاع
ٌػغف أنها حؿبب أمغاطا جتراوح مً هؼلث البرص الشائػت ئلى ألامغاض ألاشض خضة ،مشل
مخالػمت الشغق ألاوؾؽ الخىفؿُت ( )MERSومخالػمت الالتهاب الغئىي الخاص الىزُم
(الؿاعؽ) .وفحروؽ وىعوها اإلاؿخجض ( )nCoVهى ؾاللت حضًضة مً الفحروؽ لم ٌؿبم
اهدشافها لضي البشغ .وفحروؾاث وىعوها خُىاهُت اإلايشأ ،أي أنها جيخلل بحن الخُىاهاث
والبشغ .وكض زلصذ الخدغٍاث اإلافصلت ئلى أن فحروؽ وىعوها اإلاؿبب إلاغض ؾاعؽ
( )SARS-CoVكض اهخلل مً كؼؽ الؼباص ئلى البشغ وأن فحروؽ وىعوها اإلاؿبب إلاخالػمت
الشغق ألاوؾؽ الخىفؿُت ( )MERS-CoVكض اهخلل مً ؤلابل ئلى البشغ .وحشمل غالماث
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الػضوي الشائػت :ألاغغاض الخىفؿُت والخمى والؿػاٌ وطُم الىفـ وصػىباث الخىفـ.
وفي الخالث ألاشض وػأة كض حؿبب الػضوي الالتهاب الغئىي واإلاخالػمت الخىفؿُت الخاصة
الىزُمت والفشل اليلىي وختى الىفاة".
)(https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus, 10/07/2020, 01:30h.

 .1إلاجراءاث املىهجيت للذراصت:
 .9.1مجاالث الذراصت:
 .9.9.1املجال املكاوي :هى اإلايان الظي جمذ فُه الضعاؾت اإلاُضاهُت للبدث ،وٍخمشل في
بػع الىلًاث الجؼائغٍت.
 .1.9.1املجال البشريً :خمشل في غُىت مً اإلاىاػىحن ببػع الىلًاث الجؼائغٍت ،واإلالضع
غضصهم بـ  210مىاػىا (ة).
 .1.9.1املجال السمني :جم ئحغاء هظه الضعاؾت زالٌ شهغي حىٍلُت وأور .2021
 .1.1املىهج املضتخذم:
ٌػخبر اإلاىهج الىصفي هى اإلاىهج ألاوؿب وألاهثر مالئمت لهظه الضعاؾت التي جدىاوٌ اججاهاث
اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  .)19وَػغف اإلاىهج الىصفي بأهه
"ػغٍلت لىصف الظاهغة اإلاضعوؾت وجصىٍغها همُا ،غً ػغٍم حمؼ مػلىماث ملىىت غً
اإلاشيلت وجصيُفها ،وجدلُلها ،وئزظاغها للضعاؾت الضكُلت"( .ؾالػىُت ،الجُالوي،2012 ،
ص).133
 .1.1عيىت الذراصت وطريلت اختيارها:
جم جؼبُم أصاة البدث اإلاخمشلت في الاؾخبُان بؼغٍلت غغطُت غلى  210مىاػىا (ة) ببػع
الىلًاث الجؼائغٍت ،خُث "ًيىن أفغاص هظه الػُىت مً اإلاخؼىغحن في ئغؼاء اإلاػلىماث
اإلاخػللت بالبدث ولم ٌسخبىا في مجخمؼ البدث خؿب الؼغٍلت الػشىائُت ،ول جىحض هىان
كائمت بأؾماء اإلابدىزحن أو جىفغ زغٍؼت حغغافُت إلاجخمؼ البدث ول ٌػغف حجم مجخمؼ
البدث" (غمغ ،2004 ،ص.).208
 .1.1أداة الذراصت:
كام الباخث في هظه الضعاؾت باؾخسضام الاؾخبُان الالىترووي هأصاة لجمؼ البُاهاث
اإلاُضاهُت ،وَػغف الاؾخبُان بأهه "أصاة جخظمً مجمىغت مً ألاؾئلت أو الجمل الخبرًت التي
ًخؼلب مً اإلافدىص ؤلاحابت غنها بؼغٍلت ًدضصها الباخث خؿب أغغاض البدث"
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(الضلُمي ،صالح ،2014 ،ص .).91وإلزغاج أصاة الضعاؾت (الاؾخبُان) في صىعة ججُب غً
أؾئلت الضعاؾت ،كؿمها الباخث هما ًلي:
* الجؼء ألاوٌ :وجظمً البُاهاث الصخصُت الخاصت بىصف مجخمؼ الضعاؾت ،والتي ًخم
مً زاللها جدضًض هىٍت وزصائص اإلابدىزحن ،وكض جظمً  04أؾئلت.
* الجؼء الشاوي :وكض جظمً  24غباعة جمشل الاججاهاث الىفؿُت والؿلىهُت للمىاػً
الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19وكض حاءث مىػغت والخالي:
الجذول ركم (ً :)21بين جىزيع محاور وعباراث لاصتبيان
املحىر
أركام العباراث كما
اججاهاث املىاطن الجسائري عذد العباراث
وردث في لاصتبيان
هحى املصاب بفيروش كىروها
(كىفيذ )99
ألاوٌ
مً  1ئلى 12
12
الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً
الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها (وىفُض )19
مً  13ئلى 24
12
الشاوي الاججاهاث الؿلىهُت للمىاػً
الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها (وىفُض )19
وكض اؾخسضم الباخث إلاػغفت اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
(وىفُض  ،)19ملُاؽ لُىغث الشالسي للُاؽ صعحت ئحابت اإلابدىزحن غلى غباعاث الاؾخبُان،
هما هى مىضح في الجضوٌ الخالي:
الجذول ركم (ً :)21بين البذائل املحتملت لإلجابت على عباراث لاصتبيان
مىافم
مداًض
غحر مىافم
لاصتجابت
3
2
1
الذرجت
صذق أداة الذراصت وثباتها:
أ -صذق أداة الذراصت :كام الباخث بدؿاب الصضق الظاهغي (صضق اإلادىمحن) ،مً
زالٌ غغطها بصىعتها ألاولُت غلى  6مدىمحن بغجبت أؾخاط مداطغ كؿم أ وأؾخاط الخػلُم
الػالي ،خُث ػلب مً ول مدىم ئبضاء عأًه بسصىص مضي وطىح الصُاغت ،ومضي
مىاؾبت وشمىلُت واهخماء ول غباعة إلادىعها .وفي طىء مالخظاث اإلادىمحن جم ئحغاء
الخػضًالث اإلاؼلىبت ،والتي جغهؼث في حػضًل الصُاغت لبػع الػباعاث وخظف أزغي ،وحغُحر
مىطؼ بػع الػباعاث في اإلادىع.
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ب -ثباث أداة الذراصت :جم الخأهض مً زباث أصاة الضعاؾت مً زالٌ خؿاب مػامل الشباث
ألفا هغوهبار ،وكض حاءث الىخائج هما هى مىضح في الجضوٌ الخالي:
الجذول ركم ( :)21كيم ألفا ملعامالث ثباث ألاداة
املحىر
كيمت ألفا كروهباخ
عذد العباراث
ألاوٌ
0.784
12
0.773
12
الشاوي
0.781
24
لاصتبيان ككل
املصذر :مً ئغضاص الباخث بالغخماص غلى هخائج spss

ًالخظ مً الجضوٌ عكم ( )04أن أصاة الضعاؾت جخمخؼ بضعحت زباث غالُت خُث جغاوخذ كُم
ألفا بحن ( )0.784في خضها ألاغلى للمدىع ألاوٌ و( )0.773في خضها ألاصوى للمدىع الشاوي ،في
خحن بلغذ كُمت ألفا الػام لألصاة ( )0.781وهي كُم مغجفػت حضا ،مما ٌػجي أن مػامل
الشباث للمداوع مغجفؼ.
 .1.1أصاليب املعالجت إلاحصائيت:
اؾخسضم الباخث في هظه الضعاؾت بغهامج الخدلُل ؤلاخصائي  SPSSاليسخت  21إلاػالجت
البُاهاث ،خُث جم خؿاب الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت ،هما جم خؿاب اإلاخىؾؼاث
الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت إلاداوع الاؾخبُان وغباعاجه .في خحن جم خؿاب مػامل ألفا
هغوهبار للُاؽ زباث أصاة الضعاؾت.

 .1جحليل ومىاكشت هتائج الذراصت امليذاهيت:
للض خضصث بضائل الاؾخجابت أمام ول فلغة زالزت مؿخىٍاث للخػغف غلى اججاهاث اإلاىاػً
الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19بدؿب جلضًغاث فئاث الػُىت وهي:
(مىافم ،مداًض ،غحر مىافم) .وكض أغؼُذ الخلضًغاث الىصفُت جلضًغاث همُت هما ًلي:
(مىافم = ( ،)3مداًض = ( ،)2غحر مىافم =  .)1وكض جم جدىٍل الخىغاعاث مً بُاهاث جلؼ
بمؿخىي اللُاؽ الاؾمي غلى اإلالُاؽ الشالسي ،ئلى صعحاث جلؼ بمؿخىي اللُاؽ الفئىي
لدؿهُل غملُت جصيُفها ئلى زالزت مؿخىٍاث بدؿب مضي مخىؾؽ الخىغاعاث ،هما هى
مىضح في الجضوٌ الخالي:
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الجذول ركم ( :)21درجت إجابت املبحىثين حىل اججاهاتهم هحى املصاب بفيروش كىروها
(كىفيذ )99
3 - 2.34
2.33 –1.67
1.66 – 1
مذي الذرجاث
درجت إلاجابت
مضتىياث لاججاه

غحر مىافم

مىافم

مداًض

ئًجابُت

ؾلبُت

املصذر :مً ئغضاص الباخث

وؾِخم غغض الىخائج غلى مؿخىي ول فئت غلى خضة غلى الىدى الخالي:
 .9.1الىتائج املتعللت بالفرضيت ألاولى :لاججاهاث الىفضيت للمىاطن الجسائري هحى
املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ  )99إًجابيت.
ؾِخم غغض هخائج اؾخجاباث غُىت الضعاؾت غلى أؾاؽ الاججاهاث الىفؿُت هدى
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19غلى الىدى الخالي:
الجذول ركم ( :)26املتىصطاث الحضابيت ولاهحرافاث املعياريت لتلذًراث فئاث عيىت
الذراصت لالججاهاث الىفضيت هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ )99
املتىصط
الحضابي

لاهحراف
املعياري

الرجبت

درجت
إلاجابت

الترجيب
بحضب
لاصتبيان
3

أحػاػف مؼ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها

2.82

0.793

1

مىافم

6

أخـ بالشفلت اججاه اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها
أخـ بمػاهاة اإلاصاب بفحروؽ وىعوها

2.80

0.815

2

مىافم

2.77

0.841

3

مىافم

10

أشػغ بالخىف في خاٌ ئصابت أخض
أفغاص غائلتي بفحروؽ وىعوها
ل ًجب أن ٌشػغ اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها بالخجل مً خالخه

2.73

0.859

4

مىافم

2.68

0.870

5

مىافم

11

هظغحي للمصاب بفحروؽ وىعوها هي
طاتها ألي مغٍع آزغ

2.59

0.886

6

مىافم

12

ًظاًلجي أن أعي بػع ألافغاص
ٌسخغون مً اإلاصاب بفحروؽ وىعوها

2.45

0.901

7

مىافم

1

7
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4

أهظغ لإلصابت بفحروؽ وىعوها غلى أنها
كظاء وكضع

2.24

0.914

8

مداًض

8

أشػغ أن الصخص اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها ٌشيل زؼغا صازل اإلاجخمؼ

2.01

0.949

9

مداًض

9

أعغب بالبياء غىض عؤٍت شخص مصاب
بفحروؽ وىعوها

1.98

0.978

10

مداًض

5

اإلاصاب بفحروؽ وىعوها هى اإلاالم غلى
ما أصابه

1.63

0.986

11

غحر
مىافم

2

ٌؿخدم ألاشخاص اإلاصابحن بفحروؽ
وىعوها ما خصل لهم بؿبب اؾتهخاعهم

1.56

0.994

12

غحر
مىافم

املصذر :مً ئغضاص الباخث بالغخماص غلى هخائج spss

ًالخظ مً الجضوٌ عكم ( )06أن هظا اإلادىع شمل  12غباعة زاصت بالججاهاث
الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  .)19خُث حاءث
جلضًغاث غُىت الضعاؾت بحن ( )1.56-2.82واهدغاف مػُاعي بحن ( .)0.994-0.793ومىػغت
غلى زالزت مؿخىٍاث للخلضًغ هي:
املضتىي ألاول :جلضًغاث طمً مضي اإلاخىؾؼاث ( ،)2.45-2.82ومضي اهدغاف مػُاعي بحن
( )0.901-0.793وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (مىافم) ،وحشمل ( )7غباعاث مً
غباعاث اإلادىع ،وهي حشيل  %58.33مً غباعاث اإلادىع .خُث اخخلذ الػباعة ( 3أحػاػف
مؼ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها) اإلاغجبت ألاولى بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.82واهدغاف مػُاعي
كضع بـ ( ،)0.793جليها الػباعة ( 6أخـ بالشفلت اججاه اإلاصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت
الشاهُت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.80واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.815بػضها الػباعة 1
(أخـ بمػاهاة اإلاصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ()2.77
واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.841بػض طلً الػباعة ( 10أشػغ بالخىف في خاٌ ئصابت أخض
أفغاص غائلتي بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الغابػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.73واهدغاف
مػُاعي كضعه ( ،)0.859زم الػباعة ( 7ل ًجب أن ٌشػغ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها بالخجل
مً خالخه) في اإلاغجبت الخامؿت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.68واهدغاف مػُاعي كضعه
( ،)0.870جليها الػباعة ( 11هظغحي للمصاب بفحروؽ وىعوها هي طاتها ألي مغٍع آزغ) في
اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.59واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.886بػضها
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الػباعة ً( 12ظاًلجي أن أعي بػع ألافغاص ٌسخغون مً اإلاصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت
الؿابػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.45واهدغاف مػُاعي كضعه (.)0.901
املضتىي الثاوي :جلضًغاث طمً مضي اإلاخىؾؼاث ( ،)1.98-2.24ومضي اهدغاف مػُاعي بحن
( )0.978-0.914وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (مداًض) ،وحشمل ( )3غباعاث مً
غباعاث اإلادىع ،هي غلى الخىالي الػباعة ( 4أهظغ لإلصابت بفحروؽ وىعوها غلى أنها كظاء
وكضع) في اإلاغجبت الشامىت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.24واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.914جليها
الػباعة ( 8أشػغ أن الصخص اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ٌشيل زؼغا صازل اإلاجخمؼ) في
اإلاغجبت الخاؾػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.01واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.949وأزحرا
الػباعة ( 9أعغب بالبياء غىض عؤٍت شخص مصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الػاشغة
بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )1.98واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( .)0.978وهي حشيل  %25مً غباعاث
اإلادىع.
املضتىي الثالث :جلضًغاث طمً مضي اإلاخىؾؼحن ( ،)1.56-1.63ومضي اهدغاف مػُاعي
بحن ( )0.994-0.986وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (غحر مىافم) ،وحشمل ( )2غباعجحن
مً غباعاث اإلادىع ،وحشيل  %16.67مً غباعاث اإلادىع .وهي غلى الخىالي الػباعة ( 5اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها هى اإلاالم غلى ما أصابه) في اإلاغجبت الخاصًت غشغ بمخىؾؽ خؿابي بلغ
( )1.63واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.986جليها الػباعة ٌ( 2ؿخدم ألاشخاص اإلاصابحن
بفحروؽ وىعوها ما خصل لهم بؿبب اؾتهخاعهم) في اإلاغجبت الشاهُت غشغ بمخىؾؽ خؿابي
بلغ ( )1.56واهدغاف مػُاعي كضعه (.)0.994
وخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ئًجابُت ،وجخمشل أؾاؾا في :الخػاػف مؼ اإلاصاب بفحروؽ
وىعوها ،ؤلاخؿاؽ بالشفلت اججاه اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ،ؤلاخؿاؽ بمػاهاة اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها ،الشػىع بالخىف في خاٌ ئصابت أخض أفغاص الػائلت بفحروؽ وىعوها ،ل
ًجب أن ٌشػغ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها بالخجل مً خالخه ،الىظغة للمصاب بفحروؽ
وىعوها هي طاتها ألي مغٍع آزغ ،الخظاًم مً عأًت بػع ألافغاص ٌسخغون مً اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها.
 .1.1الىتائج املتعللت بالفرضيت الثاهيت :لاججاهاث الضلىكيت للمىاطن الجسائري هحى
املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ  )99إًجابيت.
ؾِخم غغض هخائج اؾخجاباث غُىت الضعاؾت غلى أؾاؽ الاججاهاث الؿلىهُت هدى
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19غلى الىدى الخالي:
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الجذول ركم ( :)27املتىصطاث الحضابيت ولاهحرافاث املعياريت لتلذًراث فئاث عيىت
الذراصت لالججاهاث الضلىكيت هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ )99
الترجيب
بحضب
لاصتبيان

لاججاهاث الضلىكيت للمىاطن
الجسائري هحى املصاب بفيروش
كىروها (كىفيذ )99

املتىصط
الحضابي

لاهحراف
املعياري

الرجبت

درجت
إلاجابت

18

الاكتراب مً اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
ٌػجي اهخلاٌ الػضوي لضا أججىبه
أباصع لللُام بالخدالُل الؼبُت والدجغ
الصحي في خاٌ أصِب أخض أفغاص
أؾغحي بفحروؽ وىعوها
ل أجسلى غً أخض أفغاص أؾغحي في خالت
ئصابخه بفحروؽ وىعوها

2.84

0.757

1

مىافم

2.79

0.763

2

مىافم

2.76

0.760

3

مىافم

19

أجبرع باإلااٌ إلاؿاغضة اإلاغض ى اإلاصابحن
بفحروؽ وىعوها
أججىب غائلت وأصضكاء شخص مصاب
بفحروؽ وىعوها

2.65

0.794

4

مىافم

2.63

0.798

5

مىافم

14

ل أحلـ في ميان حلـ فُه ؾابلا
شخص مصاب بفحروؽ وىعوها

2.57

0.820

6

مىافم

24

أػلؼ بشيل مؿخمغ غلى اإلاؿخجضاث
اإلاخػللت بمػاعفي (أكاعبي ،أصضكائي
...الخ) اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها
ل ًجب السخغٍت مً شخص أصِب
بفحروؽ وىعوها

2.46

0.828

7

مىافم

2.40

0.815

8

مىافم

22

أباصع لخلضًم اإلاؿاغضة للمصاب
بفحروؽ وىعوها

2.31

0.861

9

مداًض

21

لى أصِب أخض أفغاص أؾغحي بفحروؽ
وىعوها ؾىف أزفي طلً غلى الىاؽ

2.12

0.893

10

مداًض

13

ًؼعججي أن أكُم مؼ خامل فحروؽ
وىعوها في هفـ الػماعة أو الحي

2.04

0.917

11

مداًض

23

17

16

20
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15

أكؼؼ غالكتي بالصخص اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها

1.93

0.939

12

مداًض
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ًالخظ مً الجضوٌ عكم ( )07أن هظا اإلادىع شمل  12غباعة زاصت بالججاهاث
الؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  .)19خُث حاءث
جلضًغاث غُىت الضعاؾت بحن ( )-2.84واهدغاف مػُاعي بحن ( .)-0.757ومىػغت غلى مؿخىٍحن
للخلضًغ هما:
املضتىي ألاول :جلضًغاث طمً مضي اإلاخىؾؼاث ( ،)2.46-2.84ومضي اهدغاف مػُاعي بحن
( )0.828-0.757وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (مىافم) ،وحشمل ( )8غباعاث مً
غباعاث اإلادىع ،وهي حشيل  %66.67مً غباعاث اإلادىع .خُث اخخلذ الػباعة ( 18الاكتراب
مً اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ٌػجي اهخلاٌ الػضوي لضا أججىبه) اإلاغجبت ألاولى بمخىؾؽ
خؿابي بلغ ( )2.48واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.757جليها الػباعة ( 23أباصع لللُام
بالخدالُل الؼبُت والدجغ الصحي في خاٌ أصِب أخض أفغاص أؾغحي بفحروؽ وىعوها) في
اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.79واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.763بػضها الػباعة
( 17ل أجسلى غً أخض أفغاص أؾغحي في خالت ئصابخه بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الشالشت
بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.76واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.760بػض طلً الػباعة ( 19أجبرع
باإلااٌ إلاؿاغضة اإلاغض ى اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الغابػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ
( )2.65واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.794زم الػباعة ( 16أججىب غائلت وأصضكاء شخص
مصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الخامؿت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.63واهدغاف مػُاعي
كضع بـ ( ،)0.798جليها الػباعة ( 14ل أحلـ في ميان حلـ فُه ؾابلا شخص مصاب
بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.57واهدغاف مػُاعي كضع بـ
( ،)0.820بػضها الػباعة ( 24أػلؼ بشيل مؿخمغ غلى اإلاؿخجضاث اإلاخػللت بمػاعفي (أكاعبي،
أصضكائي ...الخ) اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الؿابػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ()2.46
واهدغاف مػُاعي كضع بـ ( ،)0.828وأزحرا الػباعة ( 20ل ًجب السخغٍت مً شخص أصِب
بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الشامىت بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )2.40واهدغاف مػُاعي كضعه
(.)0.815
املضتىي الثاوي :جلضًغاث طمً مضي اإلاخىؾؼاث ( ،)1.93-2.31ومضي اهدغاف مػُاعي بحن
( )0.939-0.861وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (مداًض) ،وحشمل ( )4غباعاث مً
غباعاث اإلادىع ،وحشيل  %33.33مً غباعاث اإلادىع .وهي غلى الخىالي الػباعة ( 22أباصع
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لخلضًم اإلاؿاغضة للمصاب بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الخاؾػت بمخىؾؽ خؿابي بلغ
( )2.31واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.861جليها الػباعة ( 21لى أصِب أخض أفغاص أؾغحي
بفحروؽ وىعوها ؾىف أزفي طلً غلى الىاؽ) في اإلاغجبت الػاشغة بمخىؾؽ خؿابي بلغ
( )2.12واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.893بػضها الػباعة ً( 13ؼعججي أن أكُم مؼ خامل
فحروؽ وىعوها في هفـ الػماعة أو الحي) في اإلاغجبت الخاصًت غشغ بمخىؾؽ خؿابي ()2.04
واهدغاف مػُاعي كضعه ( ،)0.917وأزحرا الػباعة ( 15أكؼؼ غالكتي بالصخص اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها) في اإلاغجبت الشاهُت غشغ بمخىؾؽ خؿابي بلغ ( )1.93واهدغاف مػُاعي كضع
بـ (.)0.939
وخؿب هظه الىخائج ًخطح بأن الاججاهاث الىفؿُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ئًجابُت ،وجخمشل أؾاؾا في :ججىب الاكتراب مً اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها لػضم اهخلاٌ الػضوي ،اإلاباصعة لللُام بالخدالُل الؼبُت والدجغ الصحي في
خاٌ أصِب أخض أفغاص ألاؾغة بفحروؽ وىعوها ،غضم الخسلي غً أخض أفغاص ألاؾغة في خالت
ئصابخه بفحروؽ وىعوها ،الخبرع باإلااٌ إلاؿاغضة اإلاغض ى اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها ،ججىب
غائلت وأصضكاء شخص مصاب بفحروؽ وىعوها ،غضم الجلىؽ في ميان حلـ فُه ؾابلا
شخص مصاب بفحروؽ وىعوها ،الاػالع بشيل مؿخمغ غلى اإلاؿخجضاث اإلاخػللت باإلاػاعف
(أكاعب ،أصضكاء ...الخ) اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها ،غضم السخغٍت مً شخص أصِب
بفحروؽ وىعوها.
 .1.1الىتائج املتعللت بالفرضيت الرئيضيت :اججاهاث املىاطن الجسائري هحى املصاب
بفيروش كىروها (كىفيذ  )99إًجابيت
ؾِخم غغض هخائج اؾخجاباث غُىت الضعاؾت غلى أؾاؽ اججاهاتهم هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19غلى الىدى الخالي:
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الجذول ركم ( :)28املتىصطاث الحضابيت ولاهحرافاث املعياريت لتلذًراث فئاث عيىت
الذراصت الججاهاتهم هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ .)99
املتىصط لاهحراف درجت مضتىي
جرجيب
املحىر
الحضابي املعياري إلاجابت لاججاه
حضب
لاصتبيان
اإلادىع ألاوٌ
مىافم ئًجابُت
0.841
2.68
الاججاهاث الىفؿُت
للمىاػً الجؼائغي هدى
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
(وىفُض )19
مىافم ئًجابُت
0.858
2.45
الاججاهاث الؿلىهُت
اإلادىع الشاوي
للمىاػً الجؼائغي هدى
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
(وىفُض )19
مىافم ئًجابُت
0.879
2.47
اججاهاث اإلاىاػً
الاؾخبُان
الجؼائغي هدى اإلاصاب
هيل
بفحروؽ وىعوها (وىفُض
)19
املصذر :مً ئغضاص الباخث بالغخماص غلى هخائج spss

ًالخظ مً الجضوٌ عكم ( )08اإلاخػلم باإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت
إلاداوع أصاة الضعاؾت أن مخىؾؼاث جلضًغاث الػُىت لالججاهاث الىفؿُت هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19بلغذ ( )2.68باهدغاف مػُاعي ()0.841؛ أي أنها جلؼ طمً
مخىؾؼاث الخلضًغ (مىافم) التي جىافم مؿخىي الاججاه (ئًجابُت) .بِىما بلغذ مخىؾؼاث
جلضًغاث الػُىت لالججاهاث الؿلىهُت هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض )2.45( )19
باهدغاف مػُاعي ( ،)0.858والتي جلؼ طمً مخىؾؼاث الخلضًغ (مىافم) والتي جىافم
مؿخىي الاججاه (ئًجابُت) .في خحن حاء مخىؾؽ جلضًغ الػُىت لججاهاتهم هدى اإلاصاب
بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )2.47( )19باهدغاف مػُاعي ( ،)0.879وهي جلؼ طمً مخىؾؼاث
الخلضًغ (مىافم) والتي جىافم مؿخىي الاججاه (ئًجابُت).

الخاجمت:
014
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في زخام هظه الضعاؾت ًمىً اللىٌ بأنها حػخبر زؼىة هامت لفهم الاججاهاث
الىفؿُت والؿلىهُت للمىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  .)19فالىخائج
التي جىصلذ ئليها الضعاؾت بُيذ أن أفغاص غُىت الضعاؾت لضيهم اججاهاث اًجابُت هدى
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض  .)19وغلُه فان الىظغة الاًجابُت ألفغاص اإلاجخمؼ اججاه
اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها (وىفُض  )19ججػلهم ًىضمجىن احخماغُا مً حضًض بؿغغت في
مجخمػهم الظي جغوىه لفترة مً الؼمً مً أحل كظاء فترة الدجغ الصحي أو جللي الػالج
بػض حػغطهم لإلصابت بالفحروؽ.
وبىاءا غلى الىخائج التي جىصلذ ئليها الضعاؾتً ،ىص ي الباخث باحغاء صعاؾاث أزغي
لالكتراب أهثر مً فهم اججاهاث اإلاىاػً الجؼائغي هدى اإلاصاب بفحروؽ وىعوها (وىفُض
 ،)19زاصت في اإلاىاػم التي حػغف اعجفاغا هبحرا في غضص ؤلاصاباث بفحروؽ وىعوها (وىفُض
 .)19فمً الظغوعي ئغاصة جصخُذ بػع اإلافاهُم اإلاغلىػت والخصىعاث الؿلبُت للمجخمؼ
اججاه اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19ألن ؤلاصابت بهظا الفحروؽ جبلى كظاء وكضع،
وأن الصخص اإلاصاب بالفحروؽ لم ًخمجى ًىما أن ًيىن في هظه الخاٌ.
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املالحم:
أخي الفاطل أعحى حػاوهً معي في هظه الضعاؾت بػىىان "لاججاهاث الىفضيت
والضلىكيت للمىاطن الجسائري هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ  ")99وطلً بملء
هظا الاؾخبُان مً زالٌ ؤلاحابت بىطؼ غالمت ( )Xأمام الػباعة اإلاىافلت لغأًً بيل صضق
ختى ًدؿجى لي الىصىٌ ئلى هخائج صكُلت ،وأخُؼً غلما أن ؤلاحاباث الىاعصة في هظا
الاؾخبُان ؾغٍت ولً حؿخسضم ئل لخضمت أغغاض البدث الػلمي.
البياهاث الشخصيت:
أهثى ( )
 -1الجيـ :طهغ ( )
مً  30ؾىت ئلى أكل مً  50ؾىت ( )
 -2الؿً :أكل مً  30ؾىت ( )
 50ؾىت فما فىق ( )
زاهىي ( )
مخىؾؽ ( )
 -3اإلاؿخىي الخػلُمي :ابخضائي ( )
حامعي ( )
 -4ولًت ؤلاكامت...................................................... :
أوال :لاججاهاث الىفضيت للمىاطن الجسائري هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ )99
غير
مىافم محاًذ
العبارة
مىافم
 -1أخـ بمػاهاة اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
ٌ -2ؿخدم ألاشخاص اإلاصابحن بفحروؽ وىعوها ما
خصل لهم بؿبب اؾتهخاعهم
 -3أحػاػف مؼ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
 -4أهظغ لإلصابت بفحروؽ وىعوها غلى أنها كظاء وكضع
 -5اإلاصاب بفحروؽ وىعوها هى اإلاالم غلى ما أصابه
 -6أخـ بالشفلت اججاه اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
 -7ل ًجب أن ٌشػغ اإلاصاب بفحروؽ وىعوها بالخجل
مً خالخه
 -8أشػغ أن الصخص اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ٌشيل
زؼغا صازل اإلاجخمؼ
 -9أعغب بالبياء غىض عؤٍت شخص مصاب بفحروؽ
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اجتاهــــــــات املواطن اجلزائري حنو املصــــاب بفريوس كـوروان (كوفيد )01
وىعوها
 -10أشػغ بالخىف في خاٌ ئصابت أخض أفغاص غائلتي
بفحروؽ وىعوها
 -11هظغحي للمصاب بفحروؽ وىعوها هي طاتها ألي
مغٍع آزغ
ً -12ظاًلجي أن أعي بػع ألافغاص ٌسخغون مً
اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
ثاهيا :لاججاهاث الىفضيت للمىاطن الجسائري هحى املصاب بفيروش كىروها (كىفيذ )99
غير
مىافم محاًذ
العبارة
مىافم
ً -13ؼعججي أن أكُم مؼ خامل فحروؽ وىعوها في
هفـ الػماعة أو الحي
 -14ل أحلـ في ميان حلـ فُه ؾابلا شخص
مصاب بفحروؽ وىعوها
 -15أكؼؼ غالكتي بالصخص اإلاصاب بفحروؽ وىعوها
 -16أججىب غائلت وأصضكاء شخص مصاب بفحروؽ
وىعوها
 -17ل أجسلى غً أخض أفغاص أؾغحي في خالت ئصابخه
بفحروؽ وىعوها
 -18الاكتراب مً اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ٌػجي اهخلاٌ
الػضوي لضا أججىبه
 -19أجبرع باإلااٌ إلاؿاغضة اإلاغض ى اإلاصابحن بفحروؽ
وىعوها
 -20ل ًجب السخغٍت مً شخص أصِب بفحروؽ
وىعوها
 -21لى أصِب أخض أفغاص أؾغحي بفحروؽ وىعوها
ؾىف أزفي طلً غلى الىاؽ
 -22أباصع لخلضًم اإلاؿاغضة للمصاب بفحروؽ وىعوها
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بومعوشـــــة نعمي
 -23أباصع لللُام بالخدالُل الؼبُت والدجغ الصحي في
خاٌ أصِب أخض أفغاص أؾغحي بفحروؽ وىعوها
 -24أػلؼ بشيل مؿخمغ غلى اإلاؿخجضاث اإلاخػللت
بمػاعفي (أكاعبي ،أصضكائي ...الخ) اإلاصابحن بفحروؽ
وىعوها
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