
5/12/2020 (covid 19) اضطرابات الصحة النفسیة بین العاملین في المجال الصحي في الخطوط األمامیة لمواجھة جائحة فیروس كورونا المستجد

https://docs.google.com/forms/d/12i6d-4wDUWnCrnoRAha9Yln1yz9Qm2pEWSyBv7EpZw4/edit 1/12

الموافقة
المستنیرة

 أثبتت الدراسات ان وجود جائحة یؤدي إلى ظھور مشاكل نفسیة منھا التوتر و القلق و االكتئاب و نوبات الھلع و مشاكل النوم و
 االنعزال. یعد الفریق الطبي الذي یعمل في الصفوف االولى لمواجھة الجائحة من أكثر الناس عرضة لھذه المشاكل النفسیة.  سوف
 للفریق الطبي الذي یعمل في الصفوف األولى لمواجھة حاالت االشتباه و التأكید لفیروس  (survey) تقوم ھذه الدراسة بعمل مسح
covid 19 في مصرفي مستشفیات الحمیات و الصدر و العزل لبعض المشاكل النفسیة مثل التوتر و القلق و االكتئاب باستخدام 
.استبیان بسیط لن یستغرق سوى 5 دقائق
من حقك عدم ذكر اسمك 
سوف تعامل بیاناتك بسریة تامة و بعد انتھاء الدراسة سیتم ابالغك بأى نتائج تتعلق بحالتك الصحیة
 ال یحتمل حدوث أى مخاطر من اجراء البحث
-:عند وجود استفسار یمكنك االتصال ب
الباحث الرئیسى : د/ ھبة اللھ محمد على محمد                     تلیفون/ 01222320956

1.

Mark only one oval.

نعم

ال

بدایة االستبیان

2.

3.

اضطرابات الصحة النفسیة بین العاملین في المجال الصحي في
الخطوط األمامیة لمواجھة جائحة فیروس كورونا المستجد

(covid 19)
ورقة بحثیة یقوم بھا د/ ھبة اللھ محمد علي (مدرس طب مھني كلیة الطب - جامعة قناة السویس) و د. نھا محمد أبو بكر (مدرس الصحة 

العامة كلیة الطب - جامعة قناة السویس)
* Required

بعد االطالع على الموافقة ھل توافق على المشاركة في البحث

(االسم (اختیاري

* السن
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4.

Mark only one oval.

ذكر

أنثى

5.

Mark only one oval.

أعزب

متزوج

أرمل

مطلق

6.

Mark only one oval.

نعم

ال

7.

Mark only one oval.

1

2

3

4

> = 5

0

* النوع

* الحالة االجتماعیة

* ھل لدیك أبناء؟

اذا كانت االجابة نعم كم عددھم؟
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8.

9.

Mark only one oval.

مستشفى حمیات

مستشفى صدر

مستشفى عزل

أخرى

10.

قیاس التوتر
خالل الشھر الذي مضى

11.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

* التخصص

* مكان العمل

(اذكر اسم المستشفى (اختیاري

* كم من الوقت شعرت باالضطراب نتیجة حصول حادثة غیر متوقعة؟
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12.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

13.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

14.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

* كم من الوقت شعرت بعدم قدرتك على التحكم باألمور المھمة في حیاتك؟

* كم من الوقت شعرت بالتوتر و"الضغط النفسي"؟

* كم من الوقت شعرت بالثقة حیال قدرتك على التعامل مع مشاكلك الشخصیة؟
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15.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

16.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

17.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

* كم من الوقت شعرت أن األمور تجري حسب مشیئتك؟

* كم من الوقت شعرت بعدم قدرتك على التكیف مع جمیع األمور التي علیك فعلھا؟

* كم من الوقت شعرت انك قادر على التحكم بمصادر االزعاج في حیاتك؟
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18.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

19.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

20.

Mark only one oval.

بتاتا .0

شبھ بتاتا .1

أحیانا .2

غالبا .3

غالبا جدا .4

قیاس القلق
خالل االسبوعین الماضیین, كم مرة أقلقتك المشاكل التالیة؟

* كم من الوقت شعرت انك تتحكم بجمیع األمور؟

* كم من الوقت شعرت بالغضب بسبب أمور خارجة عن سیطرتك؟

* كم من الوقت شعرت ان المصاعب تتراكم لدرجة ال یمكنك التحكم بھا؟
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21.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

22.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

23.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

* .الشعور بالغضب أو القلق أو االنفعال الشدید

* .عدم القدرة على إنھاء القلق أو التحكم فیھ

* .القلق المفرط على أشیاء مختلفة

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-045281:e045281. 11 2021;BMJ Open, et al. Aly HM



5/12/2020 (covid 19) اضطرابات الصحة النفسیة بین العاملین في المجال الصحي في الخطوط األمامیة لمواجھة جائحة فیروس كورونا المستجد

https://docs.google.com/forms/d/12i6d-4wDUWnCrnoRAha9Yln1yz9Qm2pEWSyBv7EpZw4/edit 8/12

24.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

25.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

26.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

* .الصعوبة في االسترخاء

* .شدة االضطراب لدرجة صعوبة البقاء في ھدوء

* .السرعة في االنزعاج أو االنفعال
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27.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

استبیان عن االكتئاب
كم عانیت من المشاكل االتیة خالل األسبوعین الماضیین

28.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

29.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

* .الشعور بالخوف كما لو أن شیئا فظیعا قد یحدث

* .قلة االھتمام أو االستمتاع بممارسة األشیاء

* .الشعور بالحزن أو ضیق الصدر أو الیأس
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30.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

31.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

32.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

* .الصعوبة في الركون إلى النوم أو النوم بانتظام أو النوم أكثر من العادة

* .الشعور بالتعب أو بقلة الحیویة

* .قلة الشھیة أو كثرة األكل
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33.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

34.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

35.

Mark only one oval.

أبدا .0

بعض األیام .1

أكثر من نصف األیام .2

كل یوم تقریبا .3

* .الشعور بعدم الرضا عن النفس أو بالفشل أو اإلحباط تجاه ذویك

* .الصعوبة في التركیز على األشیاء، مثل قراءة الصحف أو مشاھدة التلیفزیون

بطء في الحركة أو الكالم بدرجة ملحوظة من اآلخرین؟أو على العكس من ذلك كثرة التململ والتحرك إلى درجة فوق
* .العادة
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