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هة ما مدى فاعلية الحجر الصحي والتدابير الوقائية في مواج

جائحة كورونا؟

مراجعةةة منهجيةةة لعةةدة دراسةةات تفيةةد بأهميةةة تطبيةةق إجةةراءات 

شةةار الحجةةر الصةةحي مصةةحوبة  بالتةةدابير الوقائيةةة للحةةد مةةن انت

ب فيةةروك كورونةةا المسةةتجد، وتسةةاؤالت حةةول التوقيةةت المناسةة

لتخفيف هذه اإلجراءات

للعديةد دور كبيةر فةي التصةدي" الكرنتينة"إن للحجر الصحي أو 

مةةن األمةةرات التةةي حصةةدت أروان الماليةةين علةةى مةةر التةةاري ، 

، 19-وفةةي  ةةل عةةدم تةةوافر عةةالم أو لقةةان موكةةد لجائحةةة كوفيةةد

، اتجهةةت حكومةةات بعةةل الةةدول إلةةى فةةرت اإلجةةراءات التقييديةةة

ى مثةةل العةةزل والتباعةةد االجتمةةاعي والحجةةر الصةةحي، للحفةةا  علةة

الصةةةحة العامةةةة، باإلضةةةافة إلةةةى تةةةدابير وقائيةةةة أخةةةرى، ك لةةةق 

المةةدارك والمراكةةز التجاريةةة ودور العبةةادة، ووضةةع قيةةود علةةى 

فةةي هةةذا اإلطةةار، نشةةرت.السةةفر، وتعليةةق الكثيةةر مةةن األنشةةطة

جديةةدة لعةةدد مةةن الدراسةةات مراجعةةة منهجيةةة"مكتبةةة كةةوكرين"

ورونةةا التةةي بحثةةت تةةأثير الحجةةر الصةةحي علةةى انتشةةار فيةةروك ك

ات الجديةد، فةي محاولةةة للتوصةل إلةةى مةدى فاعليةةة تطبيةق إجةةراء

الحجر الصحي وحدها فةي التصةدي للجائحةة، ومةا إذا كةان اتخةاذ

ضل تدابير وقائية أخرى إلى جانبها يمكن أن يعطي نتائج أف

هناألكمال القراة من خالل الرابط

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-effective-is-quarantine-and-preventive-measures-in-face-of-coronavirus-pandemic/


المستودع الرقمي للرسائل واالطاريح

الجامعية العراقية

األطاريح وللرسائلخاصةمكتبة

الجامعية بنصوصها الكاملة بإمكان

الباحثين االستفادة منها 

هنا لزيارة الموقع من 

Open Grey
مععن مليععون اكثععرموقععع يحتععوى  لعع  

ات التخصصعوبمحتلفدكتوراه اطروحة

شكل الباحثين تحميلها بوبامكانالعلمية 

اومجععاني مععن خععالل البحعع  المخصعع  

الولععععععوا  بععععععر الموا ععععععيع واختيععععععار 

ائلالتخص  وتنزيل الرساوالمو وع 

هنا لزيارة الموقع من 

لوم للعناييفالمستودع الرقمي الجامعة 

األمني 

يععو ر هععلا المسععتودع مجمو ععة قيمععة مععن 

 العا عا ةالرسائل واألطعاريح الجامعيعة 

وههععوالجامعععة الرقميععة امجلععةاصععدارة

يععد م البععاحثين أل ععراث البحعع  العلمععي

هنالزيارة الموقع من 

المستودع الرقمي لجامعة قطر

يحتعععوى المسععععتودع  لعععع  المقععععاالت 

ة المحكمة المنشورة واألبحا  العلمي

الخاصععة بجامعععة قطععر مععع الوصععول 

الكامعل للمحتععول العلمعي مععناللعن 

دالموجعةخالل البح   ي حق البح  

وحعععدات الععع أم معععن خعععالل الولعععوا  

المستودع 

هنالزيارة الموقع من خالل الرابط  

المستودع الرقمي لجامعة بابل

يسمح المستودع الوصول المفتوح

والمجاني لكل مجالت الجامعة 

الرصينة

والمواد المنشورة داخل موقع 

  مستودع بيانات جامعة بابل للبحو

واالوراق األكاديمية المتو رة  ل  

شكل االنترنت للباحثين والمتابعين ب

المستودع من ال وللوصول مجاني

هناخالل الرابط 

http://aerosols.freehostia.com/thesis/SAFAATECH.htm?fbclid=IwAR0KZ-uRSo9o1YqznEsRNJPYSRioQEypQfB14zM2nKvQKgRNQKH4mYyk-ig
http://www.opengrey.eu/
https://repository.nauss.edu.sa/
https://qspace.qu.edu.qa/?locale-attribute=ar
http://repository.uobabylon.edu.iq/


مكن هي من الوسائل واألدوات المهمة التي ي-:البنشماركاوالمقارنة المعيارية 

ن خععالل المثاليعة  عي تقعديم خعدماتها معالع للمكتبعة اسعتثمارها  عي سعبيل الوصعول 

رنتها الكشف  ل  مواطن ال عف والخلل  يها والعمل  ل  تحسينها من خالل مقا

بمكتبات تعد نمولجية واإل ادة من خبراتها السابقة 

المقارنعععة المرجعيعععةا المقارنعععة )تسعععمياتها المختلفعععة اوBenchmarking)والععع  

يععة ا باأل  ععل االمقارنععة بمنععا ج نمععولجي ا األداد المسععتهدف ا المعععايير النمولج

ات و يرهععا مععن التسععمي( القيععاج المرجعععي ا  القيععاج المقععارن ا القيععاج بععال ير 

وللععك ل يععاج ترجمععة  ربيععة وا ععحة متفععق  ليهععا لهععلا المصععطلح  لكععن يف ععل

ارسعة  بعارة  عن وجعود مم)بانها، ويمكن تعريفها (بالمقارنة المعيارية)تسميتها 

معا  يع   ي شيد ما وان تكون حكيماً با  لكا ية لال تراف بأن شخ  آخر هو 

طلح هععلا المصععان، يمكععن القععول (حتعع  تتفععوق  ليعع اوالكفايععة لععتعلم مععن تجاربعع  

 Land Surveying Where) مشعتق معن  لعم المسعاحة  ( المقارنعة المعياريعة)
Mark  ) داللعةاومن خالل نقطة محددة تكون نقطة مرجعية االرثبمعن  مسح

خعالل المراد قياسها وتتم مناالرثوتعد هله النقطة مرجعاً لقياج باقي مساحة 

ا داللععة معينععة، ويمكععن تفصععيل هععلاوتكععون نقععاط مرجعيععة اشععارةاوو ععع  المععة 

ممارسة وجود متوا عة كا ية لال تراف" توجيه  نحو ا ادةالمفهوم من خالل 

علم  عي شعيد معا وأن تكعون حكيمعا بمعا  يع  الكفايعة لعتا  علهعو اخربأن شخ  

منهعا حت  تجاوزه، وهنالك العديعد معن أنعواع المقارنعة المعياريعةاوكيفية تجاري  

جعال و يرها من األنواع ولكل منها استخدام  ي موالتشاركيةالداخلية والخارجية 

ا تمعاد  يما يخ  المكتبات  إن هله التقنية يمكن استثمارها من خعاللامامعين، 

Benchmarking الميعاً وجععل هعله المكتبعة هعي اممكتبة متميزة سعواد محليعا 
مكتبععة المكتبععات المنشععودة، وبعععد المقارنععة بععين المكتبععة المطلوبععة والاوللمكتبععة 

زة ممعا المتميزة يمكن الحصول  ل  مجمو ة انحرا ات سلبية  ن المكتبة المتميع

بيل يساهم  ي العمل  ل  نقعاط ال ععف التعي تهعرت وتطويرهعا وتحسعينها  عي سع

لجوانج الخلل الحاصل  ي المكتبة نحو األ  واكمالالمثالية ال الوصول 

الدكتور تيسير  وزى رديف

أستال  لم المعلومات والمكتبات مالا تعرف  ن البنشمارك 



مجلة التربية الخاصة والتأهيل

متخصصععة مععةکمحمجلععة  لميععة دوريععة 

تصعععدر  عععن ملسسعععة التربيعععة الخاصعععة 

 Special Education andوالتأهيعل 
Rehabilitation Organization 

(SERO)،  وبتعرقيم دولعISSN 2314-
، 2013-18770ورقععم ديععداع ،8608

معتمععدة مععن المجلععج األ لعع  للجامعععات 

المصرية

اهنلزيارة موقع المجلة من خالل الرابط 

المجلة العربية للنشر العلمي 

تصععدر  ععن مركععز البحعع  وتطععوير المععوارد 

ا ، األردن تهتم بنشر األبح-البشرية رماح 

والدراسععععععععععععععععععععععععععععععععععات العلميععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 ععة وتسععليط ال ععود  لعع  البحعع  العلمععي، الل

.العربية، أو اإلنجليزية

ع بشععكل مجععاني لزيععارة موقععابحاثهععاوتتععيح 

هناالمجلة من خالل الرابط 

ة المجلععة الدوليععة لنشععر الدراسععات العلميعع

ً وهععي  تصععدرمجلععة  لميععة محكمععة دوليععا

معععن المملكعععة األردنيعععة الهاشعععمية، تنشعععر 

ة مجلعععوالاألبحعععا  بالل عععة العربيعععة  قعععط، 

معتمدة لات رصانة  لمية مميزة

كل كمععا تتععيح األبحععا  المنشععورة  يهععا بشعع

مجاني 

هناالمجلة من خالل الرابط ال وللدخول 

المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة

المعرفة

وهي مجلة علمية دولية محكمة صدرت 

وتيييم إصيييدار 2016فيييي األردن  عيييام 

العربيييية مييين المجلييية فيييي عيييام النسييي ة

، وهيييي مييين أفجيييل المجيييالت 2018

ة سواء العلمية لنشر البحوث المت صص

وث أكانت بحوث علمية أو أدبية أو البح

المية التربوييية والقانونييية والعلييوم اإلسييي

ة لزيييياروالهندسيييية واإلداريييية وال قهيييية

هناموقع المجلة من 
:MECSJمجلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

ع تحتييوي عليي   هييي مجليية محكميية دوليييا

يزييية االنجلاوفييي اللغيية العربييية ابحيياث

ر بشيبهيايتم النشير ،ISIتمتلك اعتمادية

ع فييييي ت صييييص هندسيييية  دوري شييييهريا

هناالعمارة لزيارة موقع الرابط

https://sero.journals.ekb.eg/
https://www.ajsp.net/
https://www.ijssp.com/
https://www.mecsj.com/ar/
https://www.journals.elsevier.com/ain-shams-engineering-journal


ر وكان تأثيرا  ل  جوانج  دة  ي حياة الماليين من البشلجائحة كوروناكان

أبوابها تأثيرها مباشرا  ل  قطاع المعلومات والمكتبات وأ لقت كا ة المكتبات

الستفادة أمام روادها  وأثرت بشكل مباشر وسلبي  ل  الباحثين واألكاديميين ل

من خدمات المكتبات والحصول  ل  مصادر المعلومات وهناك مبادرات  دة 

أطلقتها بعث دور النشر بشكلها المجاني لتسهيل  ملية الوصول دل 

مصادرها االلكترونية مجانا  ي تل جائحة كورونا  يروج ومن هله 

 Library Socialالمبادرات مبادرة المسلولية االجتما ية للمكتبات 
Responsibility مكتبة 15وشاركت  يها

هناولمزيد من المعلومات زيارة الرابط 

 ي مدونتها الفهرج العربي الموحد نشر مقاال بعنوان 

(( كيف تعاملت المكتبات مع أزمة  يروج كورونا))

يواج  العالم أجمع خالل هله الفترة  يروج كورونا

وسبج ل را كبيراواللى أصبح مو وع السا ة

ابات جديعدة  ي العالم بسبج اتساع رقعت  الج را ية وتهور كل يوم تقريبا دص

العربيعععة منهعععا كعععالبحرين والكويعععت ومصعععر سعععيما عععي العديعععد معععن العععدول، ال 

د مما أدل دل  اتخال العديد من الدول جراد هلا الوباد العديعدلخ... والسعودية 

فر من اإلجرادات الحاسمة للحفات  ل  حياة مواطنيها ومنها تعليق حركعة السع

ميعة  ي بعث الدول، وتعليعق الح عور لمقعرات العمعل  عي كا عة الجهعات الحكو

والخاصععععة،  ععععدا القطا ععععات الصععععحية واألمنيععععة والعسععععكرية ومركععععز األمععععن 

كمععا قععررت بعععثاإللكترونععي ومنتومععة التعلععيم  ععن بعععد  ععي قطععاع التعلععيم،

يات الم لقة والمفتوحة  عدا الصعيدلد الق األسواق والمجمعات التجاريةالدول

ية للععج واألنشطة التموينية ال لائيعة، ود عالق مراكعز وصعاالت التر يعة والتسعل

األطفال ود الق صاالت األ راج بهدف منع التجمعات

هنامن خالل الرابط باكمل لقرادة المو وع 

http://libcovid-19.info/ar?fbclid=IwAR3jrl2b2XwWqd9Hs7q2cBobnU86w5qsJkvEHNRqeXkgRAAMEpMrodVzXhU
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1328588
https://blogaruc.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html


أحدث ماوصلنا من 

ة اصدارت متوفرة في األمان

العامة للمكتبة المركزية



http://clib.uobaghdad.edu.iq/

info@clib.uobaghdad.edu.iq
تبالبي... وبج خليك 

www.facebook.com/central-library

http://clib.uobaghdad.edu.iq/
mailto:info@clib.uobaghdad.edu.iq
https://2u.pw/Ojkzi

