
 

 

فاعلية برنامج ارشادي منبثق من دراسة الوعي واتباع التدابير الوقائية أثناء جائحة كورونا لدى عينة من  
 العاملين بجامعة اإلسكندرية 
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 جامعة االسكندرية -كلية الزراعة بالشاطبي -القتصاد المنزلي قسم ا1

 2021 فبراير 22فى، الموافقة على النشر 2021يناير  11استالم البحث فى

 الملخص العربى 
البحث  بهدف بناء وتنفيذ وتقييم برنامج ارشادي   ُأجري هذا 

ر الوقائية اثناء  يهدف  إلى تحسين الوعي واستمرار اتباع التدابي
اإلسكندرية،  بجامعة  العاملين  من  عينة  لدى  كورونا  جائحة 
المتعلقة   البيانات  لجمع  الشخصية  بالمقابلة  االستبيان  وُاستخدم 

(  184بالدراسة الميدانية بهذا البحث على عينة ُصدفية قوامها )
لتحديد   اإلسكندرية  بجامعة  العاملين  من  ومبحوثة  مبحوث 

االرش وبلغ  االحتياجات  البرنامج،  أساسها  على  ُيبنى  التي  ادية 
( مبحوث ومبحوثة 23عدد العينة التجريبية بالدراسة التطبيقية )

الزراعة  بكلية  العاملين  تفريغ    -من  تم  ثم  اإلسكندرية،  جامعة 
االحصائية   الحزمة  برنامج  باستخدام  احصائيًا  البيانات  وتحليل 

( االجتماعية  المعاSPSSV23للعلوم  واجراء  االحصائية  (  مالت 
المئوية، النسب  اختبار    التالية:  المعياري،  واالنحراف  المتوسط 

االقتران،  معامل  "ف"،  اختبار  بيرسون،  ارتباط  معامل  "ت"، 
 وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي:

من   72,3% - معلوماتهم  يستمدون  كانوا  العينة  أفراد  من 
الغالبية العظمى )  لديهم وعي%93,5التليفزيون، وأن  جيد    ( 

المرض   انتشار  من  للحد  اتباعها  الواجب  الوقائية  بالتدابير 
باتباع    %53,8وأن   يتعلق  فيما  كانت ممارساتهم جيدة  فقط 

 الوقائية للوقاية من اإلصابة بالفيروس.  التدابير
من أفراد العينة أن الغلو في    %72,3،  %83,7،  %85,9أفاد   -

كانت   توافرها  وعدم  والكمامات  المطهرات  أكثر  أسعار  من 
من    %58,2العوائق التي واجهتهم أثناء الحظر المنزلي، وأن  

نتيجة   واجتماعيًا  نفسيًا  شديدة  بدرجة  تأثروا  العينة  إجمالي 
 البقاء في المنزل خالل فترة الحظر.

أوضحت نتائج الدراسة أن اإلناث وأفراد العينة من المتزوجين   -
 ئية. ولديهم أبناء كانوا أكثر وعيًا بالتدابير الوقا

العينة   - أفراد  التزام  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية  وجود عالقة 
 باتباع التدابير الوقائية ووعيهم بهذه التدابير.

تعليم   - على  الحاصلين  األفراد  أن  البحثية  النتائج  أوضحت 
والتزام   يتمتعون بوعي  جامعي وممن يشغلون وظائف مهنية 

ا  األفراد  من  أعلى  الوقائية  التدابير  اتباع  على  في  لحاصلين 
 مؤهالت تعليمية أقل ويشغلون وظائف ادارية أو حرفية. 

بنسبة   - ارتفع  الوقائية  بالتدابير  الجيد  الوعي    % 78,2مستوى 
قبل تطبيق البرنامج،   %34,8بعد تطبيق البرنامج في مقابل  

العينة  أفراد  من  العظمى  الغالبية  أن  النتائج  أوضحت  كما 
( وع%82,6التجريبية  مستوى  ارتفع  والمتعلق  (  الكلي  يهم 

بأسباب انتشار وأعراض اإلصابة بالفيروس والتدابير الوقائية  
التسوق   وعند  الشخصية  بالنظافة  والمتعلقة  اتباعها  الواجب 

قبل    %34,8والتجمعات وبيئة العمل والمواصالت حيث كانت  
بضرورة  الجيد  الوعي  معدل  ارتفع  كما   ، البرنامج  تطبيق 

ر الوقائية بعد تطبيق البرنامج حيث بلغ  االلتزام باتباع التدابي
78,2% . 

في   - والبعدي  القبلي  التطبيق  بين  احصائيًا  دالة  فروق  وجود 
الوقائية عند مستوى احتمالي   التدابير  باتباع  الوعي وااللتزام 

0,01   . 

ارشادي   -:المفتاحيةالكلمات   الوقائية  -برنامج    -التدابير 
 جائحة كورونا. 
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 بحثية والمشكلة ال المقدمة
يمر العالم في القرن الماضي والحاضر بأنواع من االوبئة 
وتودي  االفراد  تصيب  التي  االضرار  من  العديد  عنها  ينجم 
باعتبار   الدول  تقدم  بدوره على  ينعكس  الذي  االمر  بحياتهم، 
للتنمية  االساسي  البشري  والمورد  الرئيسي  المحرك  االنسان 

المث سبيل  وعلى  للمجتمعات.  فقد  االقتصادية  الحصر  ال  ال 
والتي   1919  -1918ظهرت حاالت االنفلونزا االسبانية عام 

من   ألكثر  الوفيات  معدالت  ارتفاع  في  مليون    20تسببت 
العالم على مستوى   ,Qiu,et al                  شخص 

(، وفي السنوات األخيرة شهد العالم حاالت تفشي حادة  (2017
عام   سارس  فيروس  مثل  خطيرة  ووباء  2003لفيروسات   ،

عام   الخنازير  أنفلونزا  2009أنفلونزا  فيروس  وكان   ،H1N1  
والعشرين    2009في   الحادي  القرن  في  أنفلونزا  وباء  أول 

من   أكثر  وفاة  في  يعتبر   18000وتسبب  وال  شخص، 
به، بل   الوفيات  ارتفاع نسبة  أو  انتشاره  المرض وباء بمجرد 

مراض جديدة  يجب أن يكون أيضًا معديا، واألوبئة بطبيعتها أ
وطرق  انتشارها  بكيفية  الكافية  المعلومات  بشأنها  يتوافر  ال 

 (.  2020مكافحتها )نهلة علي، 

وُتعرف كورونا،  بجائحة  اآلن  العالم  بأنها    يمر  الجائحة 
وباء يحدث في جميع أنحاء العالم، ويؤثر على عدد كبير من 

( هي أول جائحة  19  -الناس. وتعتبر جائحة كورونا )كوفيد  
في  ع األولى  للمرة  المرض  تفشى  حيث  حاليًا،  مستمرة  المية 

ديسمبر   شهر  أوائل  في  الصينية  ووهان  ،  2019مدينة 
  2020يناير    30وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا في  

تبعث  عامة  صحية  طوارئ  حالة  يشكل  الفيروس  تفشي  أن 
  &   (Mannan, 2020                       على القلق الدولي

Farhana .) 
يوم   جائحة  إلى  الوباء  تحول  المنظمة  مارس    11وأكدت 

من  2020 أكثر  االصابات  عدد  بلغ  عندما  مليون   23,4، 
دولة حتى    188في أكثر من    19  -إصابة في العالم بكوفيد  

أكثر من  2020أغسطس    24تاريخ   ، متضمنة حاالت وفاة 

مليون    15,1حالة، باإلضافة إلى شفاء أكثر من    808,000
)حال العالمية  WHO, 2020ة  الصحة  منظمة  بدأت  وعليه   .)

نطاق  توسيع  في  لإلسراع  والحكومات  الخبراء  مع  بالتعاون 
طرق  ومتابعة  المستجد  كورونا  فيروس  عن  العلمية  المعرفة 
إتباعها   الواجب  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  وتحديث  انتشاره 
)محمد  المجتمعات  في  وتفشيه  انتشاره  من  للحد 

 (.  2020ير،المغ
عن   العالمية  الصحة  منظمة  إحصائيات  ألحدث  ووفقًا 
يوم   والعربي  العالمي  الصعيد  على  المستجد  كورونا  فيروس 

تسجيل    2020سبتمبر    11 إصابة    27,973,127تم  حالة 
و    ، المتحدة   905,426مؤكدة  الواليات  واحتلت  وفاة.  حالة 

المرتبة األولى من حيث إجمالي اإلصابات   إذ بلغ  االمريكية 
و    6.589,020بها   وعربيًا    196,345إصابة  وفاة،  حالة 

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة األولى من حيث عدد  
بلغ   إذ  وفاة    4,213إصابة،    324,407اإلصابات  حالة 

(WHO, 2020 .) 
االصابات   عدد  بلغ  فقد  العربية  مصر  لجمهورية  بالنسبة 

ضمنهم    100,557 من  شفائها   حالة  81,597حالة  تم 
السادس   5590و المركز  مصر  احتلت  حيث  وفاة  حالة 

والعشرون في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، كما  
احتلت المركز الحادي والثالثون في عدد المصابين بالفيروس  

منطقة ودولة حول العالم )رئاسة مجلس الوزراء،  215من بين  
2020  .) 

)كوفيد   المستجد  الفيروس  19-فيروس كورونا  ذلك  ( هو 
المرض  تسبب  والتي  كورونا  فيروسات  إلى  ينتمي  الذي 
عن   اإلنسان  إلى  الفيروس  هذا  وينتقل  والحيوان،  لإلنسان 
الفم عندما يسعل أو   أو  يتناثر من األنف  الرذاذ الذي  طريق 
لعاب   في  الفيروس  ُوجد  حيث  المصاب،  الشخص  يعطس 

المرضى في  مستواه  يرتفع  و  المصابين،  الذين    المرضى 
يعانون من األعراض أو قبل ظهور األعراض ، كما يمكن أن  
ينتقل الفيروس لإلنسان مسببًا تلك الحالة المرضية من خالل  
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بالشخص   المحيطة  األسطح  على  الرذاذ           انتشار 
(WHO, 2020 يومًا بين  الفيروس ما  فترة حضانة  (، وتتراوح 

و أيام  14واحد  خمسة  تستمر  ما  وعادة  وتتمثل  يومًا،   ،
كوفيدـ لمرض  شيوعًا  األكثر  الحمى    19األعراض  في 

من   المرضى  بعض  يعاني  وقد  الجاف،  والسعال  ،اإلرهاق 
آالم   أو  الرشح،  أو  األنف،  احتقان  أو  واألوجاع،  اآلالم 
خفيفة   األعراض  هذه  تكون  ما  وعادة  اإلسهال.  أو  بالحلق، 
تظهر أن  دون  بالعدوى  الناس  بعض  تدريجيًا ويصاب    وتبدأ 

  % 80عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى  
إلى عالج خاص،   الحاجة  المرض دون  األشخاص من  من 

المرض لدى شخص واحد تقريبًا من بين كل     6وتشتد حدة 
نتيجة إلصابتهم بصعوبة   19أشخاص يصابون بعدوى كوفيدـ

حمد، وخالد  األمين  علة،    &   2020التنفس)مرتضى  عيشة 
2020 .) 

ا الصحة  أظهرت  منظمة  أجرتها  التي  الوبائية  لتحليالت 
األكثر   األشخاص  أن  األمراض  مكافحة  ومراكز  العالمية 
إلى  ينتمون  المستجد  كورونا  فيروس  بسبب  للموت  عرضة 
وذوي   السن  كبار  متضمنة  المستضعفة    المجموعات 
المناعة  نقص  من  يعانون  ومن  المزمنة                      األمراض 

Abdelhafiz, et al, 2020))    الفيروس جائحة  أدت  .ولقد 
المجتمع  فئات  كافة  تعرض  إلى  المستجد(  التاجي)كورونا 
لتغيير غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة تغيرُا طرأ قهرًا على  
على   ومؤثر  الدول،  من  العديد  القتصاد  مدمرًا  حياتهم،  نمط 
التنقالت   العالم وُمنع  الصحية في جميع دول  الرعاية  أنظمة 

كورونا  وأو  لفيروس  أسيرًا  العالم  وبات  الطيران،  حركة  قف 
(Viswanath & Monga, 2020)  األمر الذي أدى الى فرض ،

الحظر المنزلي على معظم سكان العالم )أمال الفقي ومحمد  
الفتوح،   في  2020أبو  حيويًا  دورًا  الصحي  الحجر  وأدى   )

إذ أدى إلى انخفاض    19  -التحكم في انتشار مرض كوفيد  
بين  مع ما  تتراوح  بنسبة  العدوى  ومعدل  %81  -  % 44دل   ،

، كما كان للجمع  %63  -%31الوفيات بنسبة تتراوح ما بين  
)غلق   مثل  الوقائية  والتدابير  الصحي  الحجر  إجراءات  بين 

السفر  ومنع  التسوق  ومراكز  والمسارح  والمالعب  المدارس 
وقائية من  والتزام األفراد بالتباعد االجتماعي واألخذ بالتدابير ال

االصابة   حاالت  من  الحد  على  كبير  تأثير  األفراد(  ِقبل 
إجراءات   بتطبيق  مقارنة  الوفيات  أعداد  وكذلك  بالفيروس 

(. كما وجد أن  Eneizan, et al  (2020,الحجر الصحي وحدها  
يمكن الوقاية منها   19 -الممارسات المؤدية لتفشي وباء كوفيد

األفر  سلوكيات  بتعديل  التدخل  تم  الفيروس  إذا  أن  حيث  اد، 
ينتقل بالدرجة األولى في حاالت المخالطة وعدم اتباع قواعد  

 التباعد االجتماعي بين األفراد. 
ولقد أثبتت الجهود العالمية المبذولة لمواجهة انتشار الوباء  
بخطورة  واعية  مجتمعات  لديها  التي  الدول  أن  اآلن  حتى 

قرتها الحكومة، هي  الوباء، وملتزمة باإلجراءات الوقائية التي أ 
في   حدث  كما  بالفعل  عليه  القضاء  في  نجحت  التي  الدول 
الدراسة كمحاولة   إلى إجراء  الباحثة  الذي دفع  الصين، األمر 

 لإلجابة على التساؤل اآلتي:
انتشار وأعراض  - بأسباب  ااٌلسكندرية  بجامعة  العاملين  ما وعي 

لممارسات  فيروس كورونا المستجد  والوعي بالتدابير الوقائية وا
 الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس؟ 

وفي ضوء نتائج اإلجابة على هذا التساؤل يمكن تعزيز أو 
معارف   تغيير  أو  فيروس   تعديل  حول  األفراد  وممارسات 

برنامج   وتقييم   تنفيذ  و  أعداد  خالل   من  المستجد  كورونا 
 ارشادي.

 األهداف البحثية

ب أساسية  بصفة  الدراسة  هذه  وتقييم  استهدفت  وتنفيذ  ناء 
التدابير  وتحسين  الوعي  تحسين  إلى  يهدف  ارشادي  برنامج 
بشأن   اإلسكندرية  بجامعة  العاملين  لدى  المتبعة  الوقائية 
فيروس كورونا المستجد، واستلزم ذلك تحقيق األهداف البحثية  

 التالية:  

االجتماعية    التعرف -1 الخصائص  بعض  االقتصادية    -على 
 لعينة الدراسة. 
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الخاصة  التعر  -2 المعلومات  ف على مصادر الحصول على 
 بفيروس كورونا المستجد لعينة الدراسة.

والمتعلقة -3 الدراسة  عينة  وعي  مستوى  بأسباب     تحديد 
الشائعة عند   المستجد، واألعراض  انتشار فيروس كورونا 

 اإلصابة بالفيروس.

الوقائية،   -4 بالتدابير  الدراسة  عينة  وعي  مستوى  تحديد 
لية في اتباع هذه التدابير للحد من انتشار وممارساتهم الفع

به،   اإلصابة  من  والوقاية  المستجد  كورونا  فيروس 
 والعوائق التي تواجه األفراد التباع التدابير.

التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية  لعينة الدراسة و   -5
 الناتجة عن البقاء بالمنزل خالل فترة الحظر المنزلي. 

االرت -6 العالقة  المتغيرات  دراسة  بعض  بين  باطية 
االقتصادية لعينة الدراسة كمتغيرات مستقلة،   -االجتماعية

الوقائية   بالتدابير  الدراسة   عينة  وعي  من  وكل 
من    للوقاية  التدابير  هذه  اتباع  في  الفعلية  وممارساتهم 

 االصابة بفيروس كورونا المستجد  كمتغيرات تابعة.

ا -7 بعض  بين  االرتباطية  العالقة  لمتغيرات  دراسة 
االقتصادية لعينة الدراسة كمتغيرات مستقلة،   -االجتماعية

البقاء   عن  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  من  وكل 
المنزلي والعوائق التي واجهت  بالمنزل خالل فترة الحظر 

 عينة الدراسة في اتباع التدابير الوقائية.

لتدابير  دراسة العالقة االرتباطية بين وعي عينة الدراسة با -8
في  الفعلية  وممارستهم  المرض  انتشار  من  للحد  الوقائية 

 اتباع هذه التدابير.

النتائج  -9 من  منبثق  ارشادي  برنامج  وتقييم  وتنفيذ  إعداد 
السابقة، األهداف  عليها من  تنمية   المتحصل  إلى  يهدف 

من   للوقاية  الوقائية  التدابير  باتباع  وااللتزام  الوعي 
 اإلصابة بالفيروس.

 البحثية  األهمية

نظرا لالنتشار الكبير والمتفاقم لجائحة كورونا المستجد في  
إحصائيات،  من  سابقًا  ذكره  تم  ما  وحسب  األخيرة،  اآلونة 

األفراد   إلمام  وعدم  الجائحة  هذه  حداثة  أن  إلى  باإلضافة 
بالوعي والدراية بالتدابير الوقائية الالزمة للوقاية من اإلصابة  

و  المستجد،  كورونا  ودوره بفيروس  الفرد  وعي  ألهمية  نظرًا 
الدولة،   مؤسسات  بها  تقوم  التي  الجهود  إنجاح  في  المؤثر 
هذه  من  كبيرة  نسبة  فإن  فعال  مجتمعي  وعي  وجود  وبدون 
الجهود يمكن أن تذهب هباءًا، فالوعي الفردي يمثل لبنه في  
بجهوده  المساهمة  على  قادر  فالفرد  المجتمعي،  الوعي  هرم 

ود التصدي لهذه الجائحة من خالل عدة  الفردية في إنجاح جه
بالتعليمات   والصارم  الدقيق  االلتزام  مثل  واحتياطات  تدابير 
على   وتفعيلها  المختصة  الجهات  تصدرها  التي  الصحية 
مستوى المنزل وأماكن العمل. حيث أن إدارة األزمة تعتمد في  
والموصي   المتخذة  بالتدابير  األفراد  التزام  على  األول  المقام 

واالتجاهات    بها، بالوعي  كبير  حد  إلى  التدابير  هذه  وتتأثر 
الجتياح ( Abdelhafiz,et al, 2020)والممارسات   ونظرًا   .

من   العديد  ذلك  صاحب  وما  للعالم  المستجد  كورونا  فيروس 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الكثير من الدول من أجل  

بينها   من  والتي  انتشاره،  ومنع  الفيروس  الحظر  محاصرة 
من   الكثير  على  تداعيات  من  اإلجراءات  لهذه  ولما  المنزلي 

 األفراد.

الباحثة أن تكون عينة الدراسة من العاملين   ولقد اهتمت 
لما لديهم الكثير من المهام والمسئوليات داخل األسرة وخارجها  
التي   الظروف  تلك  مع  تتعاظم  قد  والتي  العمل،  مجال  في 

فكل فرد منهم يفكر في أسرته  حدثت نتيجة انتشار الجائحة،  
اإلصابة   من  عليها  للمحافظة  الوقائية  التدابير  أخذ  وكيفية 
بالمرض، وفي نفس الوقت يفكر في عمله وكيفية انجازه في 

 ظل الظروف الراهنة.

 فروض البحث 
االجتماعية  -1 والحالة  الجنس  نوع  بين  معنوية  فروق  يوجد  ال 

بأسباب وأعراض أبناء، وكل من الوعي  مرض فيروس    ووجود 
اتباعها   الواجب  الوقائية  بالتدابير  والوعي  المستجد  كورونا 
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الشخصية والتجمعات  -)النظافة  العمل    -التسوق  بيئة 
 والمواصالت(.

والحالة   -2 الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية  فروق  يوجد  ال 
االجتماعية ووجود أبناء، واتباع التدابير الوقائية )النظافة  

والتجم  -الشخصية   العمل   -عات  التسوق  بيئة 
 والمواصالت(.

ال يوجد فروق معنوية بين نوع الجنس والحالة االجتماعية  -3
ووجود أبناء، وكل من اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة 
والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة  خالل  بالمنزل  البقاء  عن  

 التي تواجه عينة الدراسة في اتباع التدابير الوقائية. 

عالقة   -4 توجد  سنوات  ال  وعدد  السن  بين  معنوية  ارتباطية 
الوعي بأسباب وأعراض فيروس كورونا   العمل، وكل من 
اتباعها   الواجب  الوقائية  بالتدابير  والوعي  المستجد 

الشخصية   والتجمعات    -)النظافة  العمل    =التسوق  بيئة 
 والمواصالت(.

ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين كل من السن وعدد    -5
العمل )النظافة  سنوات  الوقائية  التدابير  واتباع   ،

والتجمعات  -الشخصية العمل    -التسوق  بيئة 
 والمواصالت(.

ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين السن وعدد سنوات    -6
الناتجة عن   النفسية واالجتماعية  اآلثار  العمل، وكل من 
التي   والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة  خالل  بالمنزل  البقاء 

 دراسة في اتباع التدابير الوقائية.تواجه عينة ال

بالتدابير  -7 الوعي  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
 الوقائية وممارساتهم الفعلية في اتباع هذه التدابير.

وكل  -8 الدخل،  ومتوسط  التعليم  بين  معنوي  تباين  يوجد  ال 
كورونا   فيروس  مرض  وأعراض  بأسباب  الوعي  من 

الوقائ بالتدابير  والوعي  اتباعها المستجد  الواجب    ية 
الشخصية   والتجمعات  -)النظافة  العمل    -التسوق  بيئة 

 والمواصالت(.

ال يوجد تباين معنوي بين كل من التعليم ومتوسط الدخل،   -9
الشخصية   )النظافة  الوقائية  التدابير  التسوق -واتباع 

 بيئة العمل والمواصالت(. -والتجمعات 

الدخل، وكل  ال يوجد تباين معنوي بين التعليم ومتوسط   -10
من اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن البقاء بالمنزل 
عينة   تواجه  التي  والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة  خالل 

 الدراسة في اتباع التدابير الوقائية.

ال يوجد اقتران معنوي بين منطقة السكن ونوع الوظيفة،  -11
كورونا   فيروس  مرض  وأعراض  بأسباب  الوعي  من  وكل 

الوعي بالتدابير الوقائية الواجب اتباعها )النظافة  المستجد و 
والتجمعات    -الشخصية العمل    -التسوق  بيئة 

 والمواصالت(.

السكن ونوع  -12 اقتران معنوي بين كل من منطقة  ال يوجد 
الشخصية  )النظافة  الوقائية  التدابير  واتباع    -الوظيفة، 

 بيئة العمل والمواصالت(.  -التسوق والتجمعات
ن معنوي بين منطقة السكن ونوع الوظيفة، ال يوجد اقترا -13

البقاء   عن  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  من  وكل 
تواجه   التي  والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة  خالل  بالمنزل 

 عينة الدراسة في اتباع التدابير الوقائية.

الوقائية   -14 بالتدابير  الوعي  من  لكل  معنوي  فرق  يوجد  ال 
لدى   بأتباعها  تنفيذ  وااللتزام  وبعد  قبل  الدراسة  عينة 

 البرنامج.

 األسلوب البحثي 

 : أواًل: المصطلحات العلمية والتعاريف اإلجرائية
ما  الجائحة - وعادة  قارات،  أو  بلدان  عدة  في  الوباء  انتشار   :

 (. 2020يصاب به عدد كبير من السكان )حنان ملكاوي,
)كوفيد - المستجد  كورونا  فيروس   (:19  -فيروس 

ة جديدة من الفيروسات التاجية يصيب  مستحدث وهو سالل
للتثقيف   الوطني  )المركز  لإلنسان  التنفسي  الجهاز 

 (. 2020واإلعالم الصحي والسكاني، 
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تهدد    الوعي: - التي  المخاطر  تجنب  بأهمية  األفراد  معرفة 
صحتهم، وتقييهم من كافة األمراض التي تصيب اإلنسان  

 (.  2019عمران ملحم، )

الدراسة  هذه  في  به  عن    ويقصد  المعلومات  توفر  مدى 
فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، والتدابير الوقائية الالزمة  

 الفيروس.  للحد من انتشار
الوقائية:   - من التدابير  مجموعة  الدراسة  هذه  في  بها  ويقصد 

األمراض  من  اإلنسان  لوقاية  واالجراءات،  واالرشادات  التعاليم 
انتش ومنع  وقوعها،  قبل  والوافدة  وقعت السارية،  إذا  العدوى  ار 

 ومدى اتباع تلك التدابير. 
االرشادي: - على    البرنامج  يقوم  ومنظم  مخطط   برنامج 

أو  تنمية  بهدف  االرشادية،  الخدمات  لتقديم  علمية  أسس 
أو  معتقدات  أو  معارف  تعزيز  أو  تعديل  أو  تحسين 
مجموعة   خالل  من  المستهدفة،  الفئة  سلوك  أو  اتجاهات 

الم والخبرات  األنشطة  والمحددة  من  والمخططة  نظمة 
 (. 2016بجدول زمني معين )سميرة قنديل، 

والمقصود به في هذه الدراسة هو مجموعة من المعلومات 
الوقائية   التدابير  واتباع  الوعي   لتنمية  المنظمة  واألنشطة 
من   وذلك  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  للوقاية 

مجموعة   ومتضمنة  مصممة  تعليمية  وحدات  من  خالل 
مخططة   التدريس،  وأساليب  والوسائل  واألنشطة  األهداف 

 ومحددة بجدول زمني معين.

 : ثانيًا: حدود الدراسة
 :العينة

ُاختيرت جامعة اإلسكندرية إلجراء هذه الدراسة على عينة  
 من العاملين والعامالت بالجامعة. 184ُصدفية قوامها 

 : الحدود الزمنية للدراسة
الميد العمل  مدة  أربعة  استغرقت  التجريبية  والدراسة  اني 
   2020أشهر من يوليو وحتى أكتوبر

 

 : ثالثًا: منهج البحث
التحليلي   الوصفي  المنهج  أحدهما  منهجين  البحث  اتبع 
وتنظيمها   وتصنيفها  والبيانات  المعلومات  جمع  يتم  وفيه 
والتعبير عنها كميًا وكيفيًا، أما المنهج اآلخر فهو المنهج شبه 

لمجموعة  التجريبي وفيه   القبلي والبعدي  االختبار  يتم تصميم 
المجموعة   من  قياسات  أو  مالحظات  تجميع  ويتم  واحدة، 
وعقب   معين،  برنامج  تنفيذ  في  البدء  قبل  وذلك  التجريبية 
التي   التغيرات  بمقارنة  البرنامج  تأثير  يتحدد  منه  االنتهاء 
تحدث ألفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج )صالح الدين  

 (. 2007م، عال
 : رابعًا: المتغيرات  البحثية

المتغيرات  من  مجموعة  تحديد  تم  البحث  ألهداف  وفقًا 
 البحثية وهي: 

المستقلة: -1 الجنس    المتغيرات  نوع  في  كل من    -تمثلت 
بالسنوات   التعليمي    -العمر  السكن  -المستوى    -منطقة 

  -عدد سنوات العمل  -نوع الوظيفة    -الحالة االجتماعية  
 دخل الشهري، وجود أبناء باألسرة.متوسط ال

التابعة: -2 الدراسة    المتغيرات  تمثلت في مستوى وعي عينة 
مستوى  ـ  المستجد  كورونا  فيروس  وأعراض  أسباب  حول 
من   للحد  اتباعها  الواجب  الوقائية  التدابير  واتباع  الوعي 

أهم العوائق التي واجهت عينة الدراسة    -انتشار الفيروس  
التدابير   هذه  الناتجة التباع  واالجتماعية  النفسية  واآلثار 

 عن البقاء بالمنزل خالل فترة الحظر المنزلي. 

الوسيطة:  -3 بالتدابير    المتغيرات  الدراسة  مستوى وعي عينة 
االصابة   من  للوقاية  التدابير  هذه  واتباع  الوقائية، 

 بالفيروس. 
 : خامسا: الدراسة الميدانية

 أداة جمع البيانات  -1
االستبيان   البيانات ولقد  استخدم  لجمع  الشخصية  بالمقابلة 

 ضم االستبيان المحاور اآلتية:  
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األول الخصائص    :المحور  عن  بيانات  على  اشتمل 
  -االقتصادية لعينة الدراسة وهي  الجنس    -االجتماعية  

التعليمي  -العمر السكن    -المستوى  الحالة    -منطقة 
متوسط   -عدد سنوات العمل  –نوع الوظيفة    -االجتماعية  

 وجود أبناء باألسرة.  -الدخل الشهري 
: تضمن أسئلة للتعرف على مصادر الحصول  المحور الثاني

 على معلومات عن فيروس كورونا المستجد.
الثالث )المحور  على  المحور  هذا  اشتمل  في  31:  عبارة   )

إجاباتها مستوى وعي   ،تعكس  لالستبيان  المبدئية  الصورة 
وأعر  انتشار  أسباب  حول  الدراسة  اإلصابة  عينة  اض 

بفيروس كورونا المستجد والفئات األكثر عرضه لإلصابة  
 بحيث يختار المبحوث احد االجابات نعم، ال اعرف،  به،

ال. ولقياس مستوى الوعي وضعت درجات كمية لإلجابات  
  3  2  1للعبارات االيجابية و  1  2  3بحيث أعطيت درجة  

 للعبارات السلبية.
الرابع وعي  المحور  دراسة  يتضمن  بالتدابير  :  الدراسة  عينة 

 0الوقائية في ثالث بنود
االول: بالتدابير   البند  الدراسة  عينة  وعي  مستوى  يقيس 

(  12الوقائية الخاصة بالنظافة الشخصية، واشتمل على )
اجاباتها   تعكس  لالستبيان  المبدئية  الصورة  في  عبارة 
بالنظافة   والمتعلقة  الوقائية  بالتدابير  الوعي  مستوى 

لل المستجد،  الشخصية  كورونا  فيروس  انتشار  من  حد 
بحيث يطلب من المبحوث االجابة عليها بنعم، ال اعرف،  
كمية  درجات  وضعت  الوعي  مستوى  ولقياس  ال. 
لإلجابة   األعلى  الدرجة  أعطيت  بحيث  لإلجابات، 

( لمن اجابوا بال أعرف، ودرجًة واحدة  2(، )3الصحيحة )
 ( لإلجابة الخاطئة. 1)

الثاني:   )يتضالبند  المبدئية 17من  الصورة  في  عبارة   )
الدراسة   عينة  وعي  مستوى  إجاباتها  تعكس  لالستبيان 
وكذلك   االجتماعي  بالتباعد  الخاصة  الوقائية  بالتدابير 
أو  التسوق  عند  االعتبار  في  أخذها  الواجب  التدابير 

التجمعات، بحيث يطلب من المبحوث االجابة عليها بنعم، 
مستوى   ولقياس  ال.  اعرف،  درجات  ال  وضعت  الوعي 

لإلجابة   األعلى  الدرجة  أعطيت  بحيث  لإلجابات،  كمية 
( لمن اجابوا بال أعرف، ودرجًة واحدة  2(، )3الصحيحة )

 ( لإلجابة الخاطئة. 1)
الثالث:   )البند  المبدئية  12يتضمن  الصورة  في  عبارة   )

الدراسة   عينة  وعي  مستوى  إجاباتها  تعكس  لالستبيان 
الو  الوقائية  تواجد بالتدابير  أثناء  االعتبار  في  أخذها  اجب 

من  يطلب  بحيث  العامة،  بالمواصالت  أو  بالعمل  الفرد 
ال. اعرف،  ال  بنعم،  عليها  االجابة  ولقياس    المبحوث 

بحيث   لإلجابات،  كمية  درجات  وضعت  الوعي  مستوى 
( لمن  2(، ) 3أعطيت الدرجة األعلى لإلجابة الصحيحة )

 لإلجابة الخاطئة. ( 1اجابوا بال أعرف، ودرجًة واحدة ) 
الخامس: في    المحور  والعبارات  البنود  نفس  عل  يشتمل 

عينة  اتباع  مدى  اجاباتها  تعكس  والتي  الرابع،  المحور 
بالفيروس،  االصابة  من  للوقاية  الوقائية  للتدابير  الدراسة 
احيانا،  بدائما،  عليها  االجابة  المبحوث  من  يطلب  بحيث 

الدراس عينة  اتباع  مدى  ولقياس  الوقائية  نادرا.  للتدابير  ة 
( 3وضعت درجات كمية لإلجابات، بحيث اعطيت دائما )

 (. 1( ونادرا ) 2واحيانا )
السادس:   التي  المحور  العوائق  أهم  لتحديد  أسئلة  تضمن 

التدابير الوقائية، بحيث ُيطلب  تواجه عينة الدراسة التباع 
هذه   شدة  ولقياس  ال.  بنعم،  عليها  االجابة  المبحوث  من 

ضعت درجات كمية لإلجابات بحيث أُعطيت نعم  العوائق و 
 (.  2( وال )1)

السابع:   النفسية المحور  اآلثار  على  للتعرف  أسئلة    تضمن 
بالمنزل   البقاء  عن  والناتجة  الدراسة  لعينة  واالجتماعية 
المبحوث  من  ُيطلب  بحيث  المنزلي،  الحظر  فترة  خالل 
متوسطة،   تأثر  درجة  شديدة،  تأثر  بدرجة  عليها  االجابة 
النفسي   التأثر  مستوى  ولقياس  بسيطة.  تأثر  درجة 
كمية  درجات  ُوضعت  الدراسة  لعينة  واالجتماعي 
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(، درجة  1لإلجابات، بحيث اُعطيت درجة التأثر الشديدة ) 
 (. 3(، درجة التأثر البسيطة )2التأثر المتوسطة )

 : اختبار صدق وثبات االستبيان  -2
اال تطبيق  تم  االستبيان  وثبات  في الختبار صدق  ستبيان 

اإلسكندرية   بجامعة  العاملين  من  عينة  على  األولية  الصورة 
( عددهم  برنامج  30بلغ  باستخدام  البيانات  تفريغ  تم  ثم   ،)

للعلوم االجتماعية ) (، ثم تم  SPSS V 23الحزمة االحصائية 
اجراء المعامالت االحصائية الختبار صدق وثبات االستبيان  

 ية. الذي تم اعداده في الصورة المبدئ
   اختبار ثبات االستبيان:  -

يقصد بثبات أداة الدراسة أن يعطي االستبيان نفس النتيجة 
عند تطبيقه مرة أخرى في نفس الظروف على عينة مشابهة. 
معامل  بحساب  الدراسة  استبيان  ثبات  من  التحقق  تم  وقد 

الصورة    Alpha cronbach,sألفاكرونباخ   في  لالستبيان 
تائج معامل الفاكرونباخ لكل محور من وبناء على ن  المبدئية،

محاور االستبيان تم حذف بعض العبارات في بعض المحاور  
 ‚. 6حتى تصل قيمة الفاكرونباخ اكثر من 

جدول)  في  1ويوضح  لالستبيان  ألفاكرونباخ  معامل  قيم   )
بعض   حذف  بعد  النهائية   صورته  وفي  المبدئية  صورته 

 العبارات.
( جدول  من  مع1يالحظ  قيم  أن  لكل (  ألفاكرونباخ  امل 

‚( وهي معامالت 943  -‚606محاور االستبيان تتراوح بين )
ألفاكرونباخ   ثبات  معامل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  مرتفعة، 

بين)صفر قيمته  الواحد  1-تتراوح  من  قيمته  اقتربت  وكلما   )
الصحيح دل ذلك على وجود ثبات عالي، وكلما اقتربت قيمته 

ثبات االستبيان، وأن الحد    من الصفر دل ذلك على انخفاض
هو   ألفاكرونباخ   لمعامل  عليه  المتفق  نواره  6األدنى   (  ‚

( وهذا يدل على أن أداة الدراسة )االستبيان( 2013المحارب,  
على درجة عالية من الثبات وهذا يؤكد على صحة االستبيان 

 وصالحيته لالستخدام في الدراسة.

 لعبارات لكل محور من محاور االستبيان قبل وبعد حذف عدد من العبارات . قيم معامل ألفاكرونباخ وعدد ا1جدول 

 محاور االستبيان  

عدد العبارات   بعد الحذف  قبل الحذف 
معامل   المحذوفة 

 ألفا 
عدد 
 العبارات 

معامل  
 ألفا 

عدد 
 العبارات 

المحور 
 الثالث

*الــوعي بأســباب وأعــراض والفئــات األكثــر عرضــة لإلصــابة 
 ستجدبفيروس كورونا الم

531 ‚ 31 606 ‚ 29 2 

المحور 
 الرابع

 - 12 ‚ 610 12 ‚ 610 الوعي بالتدابير الوقائية الخاصة بالنظافة الشخصية

الوعي بالتدابير الوقائيــة  الخاصــة بالتباعــد االجتمــاعي وعنــد 
 التسوق والتجمعات

815 ‚ 17 815 ‚ 17 - 

الــوعي بالتــدابير الوقائيــة الخاصــة ببيئــة العمــل والمواصــالت 
 العامة

738 ‚ 12 738 ‚ 12 - 

المحور 
 الخامس 

 - 12 ‚ 862 12 ‚ 862 اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالنظافة الشخصية

ــد  ــاعي وعنـ ــد االجتمـ ــة بالتباعـ ــة الخاصـ ــدابير الوقائيـ ــاع التـ اتبـ
 التسوق والتجمعات

937 ‚ 17 937 ‚ 17 - 

اتبـــاع التـــدابير الوقائيـــة الخاصـــة ببيئـــة العمـــل والمواصــــالت 
 عامةال

943 ‚ 12 943 ‚ 12 - 

 *المحور الذي تم حذف عبارات به.
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 اختبار صدق االستبيان:  -
يقصد بصدق أداة الدراسة أن تقيس عبارات االستبيان ما  

المحارب:   )نواره  لقياسه  تطبيق 2013وضعت  بعد   .)
( على  إلى  30االستبيان  الوصفية  البيانات  تحويل  تم  فرد   )

 لحساب معامل ارتباط "بيرسون"  كمية في كل محور استعداداً 
لنفس  الكلية  الدرجة  مع  المحور  بنود  بند من  درجة كل  بين 
والممارسات   الوعي  محاور  على  هذا  وانطبق  المحور، 

( قيم معامل ارتباط "بيرسون" لكل  2ببنودهما، ويوضح جدول) 
 محور من محاور االستبيان قبل وبعد حذف بعض العبارات.

( جدول  قيم  2من  يالحظ  بين (  "بيرسون"  ارتباط  معامل 
كل محور من محاور الوعي واتباع التدابير الوقائية للحد من  
للوعي   الكلية  والدرجة  المستجد  كورونا  بفيروس  االصابة 
دالة عند مستوى   االرتباط  قيم معامل  والممارسة حيث كانت 

‚. ومنه يتحقق صدق االستبيان واالتساق الداخلي  01معنوية  
 ور االستبيان. لألداة لمعظم محا

 : تحليل البيانات احصائيا  -3
 : تحويل البيانات الوصفية الى كمية -    

من   محور  لكل  كمية  الى  الوصفية  البيانات  تحويل  تم 
لكل   والعظمى  الصغرى  الدرجة  وحساب  االستبيان  محاور 

 محور، كما تم حساب الفئات كما يلي:  
 1لوقائية =  الدرجة الصغرى لكل من الوعي واتباع التدابير ا

 × عدد العبارات.
 3    الدرجة العظمى لكل من الوعي واتباع التدابير الوقائية =

 × عدد العبارات.
جدول) والفئات 3ويشير  والعظمى  الصغرى  الدرجة  الى   )

 بكل محور من محاور االستبيان.

 قيم معامل ارتباط "بيرسون" لمحاور االستبيان قبل وبعد حذف بعض العبارات .2جدول 

 محاور االستبيان 

 بعد الحذف  قبل الحذف 

  معامل االرتباط
 "بيرسون" 

عدد 
 العبارات 

  معامل االرتباط
 "بيرسون" 

عدد 
 العبارات 

المحور 
 الثالث

*الــــــوعي بأســــــباب وأعــــــراض والفئــــــات األكثــــــر عرضــــــه لإلصــــــابة 
 بفيروس كورونا المستجد

739 **‚ 31 731 **‚ 29 

المحور 
 الرابع

 12 ‚** 682 12 ‚** 676 ة الخاصة بالنظافة الشخصيةالوعي بالتدابير الوقائي 

الـــــوعي بالتـــــدابير الوقائيـــــة  الخاصـــــة بالتباعـــــد االجتمـــــاعي وعنـــــد 
 التسوق والتجمعات

795 **‚ 17 782 **‚ 17 

 12 ‚** 621 12 ‚** 646 الوعي بالتدابير الوقائية الخاصة ببيئة العمل والمواصالت العامة

المحور 
 الخامس 

 12 ‚** 829 12 ‚** 829 الوقائية الخاصة بالنظافة الشخصيةاتباع التدابير 

اتبــاع التــدابير الوقائيــة الخاصــة بالتباعــد االجتمــاعي وعنــد التســوق 
 والتجمعات

963 **‚ 17 847 **‚ 17 

 12 ‚** 963 12 ‚** 963 اتباع التدابير الوقائية الخاصة ببيئة العمل والمواصالت العامة

 ‚ .01**مستوى معنوية    ت به .*المحور الذي تم حذف عبارا
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 مستويات الوعي 

 . درجات ومستويات الوعي بأسباب وأعراض مرض فيروس كورونا والتدابير الوقائية الواجب اتباعها 3جدول  
 الوعي       

 الدرجات 
 والمستويات 

الوعي بأسباب  
وأعراض اإلصابة  

 بالفيروس  

الوعي  
بتدابير  
النظافة  
 الشخصية 

الوعي  
  بتدابير

التسوق  
 والتجمعات 

الوعي بتدابير  
بيئة العمل  
 والمواصالت  

الوعي  
بالتدابير  

 الوقائية ككل 
 اجمالي الوعي  

 210 123 36 51 36 87 الدرجة العظمى 

 70 41 12 17 12 29 الدرجة الصغرى 

 210 123 36 51 36 87 أكبر درجة مشاهدة 

 124 51 14 25 12 54 أصغر درجة مشاهدة 

 86 72 22 26 24 33 المدى 

 29 24 7 9 8 11 طول الفئة 

  65 12- 20 25- 34 14- 21 51- 75 124- 153-54 فئة الوعي الضعيف 

  76 20- 28 34- 43 21- 28 75- 99 153- 182-65 فئة الوعي المتوسط 

 فأكثر  182 فأكثر 99 فأكثر 28 فأكثر 43 فأكثر 28 فأكثر 76 فئة الوعي الجيد

 ت الممارسة مستويا     

 درجات ومستويات ممارسات أفراد العينة التباع التدابير الوقائية للوقاية من اإلصابة بالفيروس. 4جدول 
 الممارسة  

 
 الدرجات والمستويات

اتباع تدابير النظافة  
 الشخصية 

اتباع تدابيرالتباعد  
 والتسوق والتجمعات 

اتباع تدابير بيئة العمل  
 والمواصالت العامة 

دابير  اتباع الت 
 الوقائية ككل 

 123 36 51 36 الدرجة العظمى 

 41 12 17 12 الدرجة الصغرى 

 123 36 51 36 أكبر درجة مشاهدة 

 45 12 17 12 أصغر درجة مشاهدة 

 78 24 34 24 المدى 

 26 8 11 8 طول الفئة 

  20 17- 28 12- 20 45- 71-12 فئة الممارسات الضعيفة 

  28 28- 39 20- 28 71- 97-20 فئة الممارسات المتوسطة 

 فأكثر 97 فأكثر 28 فأكثر 39 فأكثر 28 فئة الممارسات الجيدة 

 مستويات اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحظر المنزلي وعوائق اتباع التدابير الوقائية . 5جدول  
 وائق اتباع التدابير الوقائية ع الدرجات والمستويات  اآلثار النفسية واالجتماعية   الدرجات والمستويات 

 14 الدرجة العظمى  39 الدرجة العظمى 

 7 الدرجة الصغرى  13 الدرجة الصغرى 

 14 أكبر درجة مشاهدة  38 أكبر درجة مشاهدة 

 7 أصغر درجة مشاهدة  13 أصغر درجة مشاهدة 

 7 المدى  25 المدى 

 3 طول الفئة  11 طول الفئة 

  10-7 عوائق الشديدة فئة ال  21-13 فئة التأثر الشديد

 فأكثر 10 فئة العوائق البسيطة   29-21 فئة التأثر المتوسط 

   فأكثر 29 فئة التأثر البسيط
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 النتائج والمناقشة 

( من  %66.3( أن ثلثي عينة البحث )6تشير نتائج جدول)
( بنسبة  العينة  ثلث  من  وأكثر  تراوحت %39.7اإلناث،   )

افراد    %45.7وان    سنة،  40ألقل من    30أعمارهم من   من 
يقيموا بأحياء شعبية،   % 40.2العينة يقيموا بأحياء متوسطة و

أن   التعليمي وجد  بالمستوى  يتعلق  تعليم   %42.4وفيما  ذوي 
كما   %25جامعي و يعادلها،  ما  أو  الثانوية  الشهادة  يحملون 

منهم لديهم  %87.8متزوجون، و %71.2أوضحت النتائج أن 
 أبناء، وبسؤال افراد 

يشغلوا وظائف ادارية   %42.4ينة عن نوع الوظيفة وجد أن  الع
بنسبة   % 21.2و العينة  ثلث  وأن  حرفية،  وظائف  يشغلوا 
بين 34.8%،    33.7%) ما  عملهم  سنوات  عدد  تراوحت   )

10-   20  ،20-  30  .سنة على التوالي 
وبسؤال افراد العينة عن مصادر حصولهم على معلومات 

( أن  7أوضحت النتائج بجدول )عن فيروس كورونا المستجد،  
من    72.3% أكثر  وأن  التليفزيون  من  معلوماتهم  استمدوا 

 ( العينة  وسائل  %57.6نصف  من  معلوماتهم  استمدوا   )
بلغت   حيث  واألصدقاء  األقارب  يليها  االجتماعي  التواصل 

 . %41.8نسبتهم  

 (184)ن = االقتصادية  -. توزيع افراد العينة وفقًا للخصائص االجتماعية 6جدول  

 %  عدد  الخصائص  %  عدد  الخصائص 

 الجنس 
 ذكور
 إناث

 المجموع

 
62 
122 
184 

 
33.7 
66.3 
100 

 نوع الوظيفة
 مهني 
 إداري 
 حرفي 

 المجموع

 
67 
78 
39 
184 

 
36.4 
42.4 
21.2 
100 

 العمر بالسنوات
30 

30 - 40 
40 -  50 
50 - 60 

 المجموع

 
28 
73 
43 
40 
184 

 
15.2 
39.7 
23.4 
21,7 
100 

 عدد سنوات العمل 
10 

10 - 20 
20 -  30 
 فأكثر 30

 المجموع

 
31 
62 
64 
27 
184 

 
16,8 
33,7 
34,8 
14,7 
100 

 منطقة السكن 
 شعبي

 متوسط
 راقي 

 المجموع

 
74 
84 
26 
184 

 
40,2 
45,7 
14,1 
100 

 متوسط الدخل الشهري 
2000 

2000 -  3000 
 فأكثر  3000

 المجموع

 
57 
77 
50 
184 

 
31,0 
41,8 
27,2 
100 

 المستوى التعليمي 
 أمي

 يقرأ ويكتب
 ابتدائية 
 اعدادية

 ثانوية أو ما يعادلها 
 شهادة جامعية 
 دراسات عليا

 المجموع

 
8 
9 
9 
10 
46 
78 
24 
184 

 
4,3 
1,9 
4,9 
5,4 
25,0 
42,4 
13,0 
100 

 الحالة االجتماعية 
 غير متزوج

 متزوج 
 المجموع

 

 
53 
131 
184 

 
28,8 
71,2 
100 

 ( 131األسرة )ن=وجود أبناء ب 
 يوجد 

 ال يوجد 
 المجموع

 
115 
16 
131 

 
87,8 
12,2 
100 
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 184وفقًا لمصادر حصولهم على معلومات عن فيروس كورونا المستجد ن=  افراد العينة. توزيع  7جدول     

 مصادر المعلومات 

 بدرجة قليلة  أحياناً  بدرجة كبيرة  المجموع  الحصول على المعلومات 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 التليفزيون 
 اإلذاعة

 وسائل التواصل االجتماعي 
 األقارب واألصدقاء 

 موقع منظمة الصحة العالمية بمصر 
 المواقع الحكومية بالشبكات االجتماعية 

 وزارة الصحة والسكان المصرية 

133 
18 
106 
77 
56 
39 
46 

72,3 
9,8 
57,6 
41,8 
30,4 
21,2 
25,0 

35 
63 
51 
61 
39 
54 
42 

19,0 
34,2 
27,7 
33,2 
21,2 
29,3 
22,8 

16 
103 
27 
46 
89 
91 
96 

8,7 
56,0 
14,7 
25,0 
48,4 
49,5 
52,2 

184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
مما سبق يتضح أن أغلب افراد العينة اتجهوا لمتابعة أزمة  
كبير،  بشكل  االخبارية  الفضائية  القنوات  خالل  من  كورونا 

يعو  ذلك  مواكبة ولعل  من  تمكنت  القنوات  هذه  أن  إلى  د 
لهذه   البث  من  مساحات  وتخصيص  بلحظة،  لحظة  الحدث 

الزعبي ) ( بأن  2020األزمة، ويتفق ذلك مع ما ذكره عرين 
اإلعالمية   بتغطيتها  جهدها  قصارى  بذلت  الفضائية  القنوات 
وإمداد   مراحلها،  بكافة  األزمة  ومتابعة  كورونا،  أزمة  حول 

مات الالزمة حولها. كما أشار مرتضى األمين األفراد بالمعلو 
حمد)  تلعب 2020وخالد  االجتماعي  التواصل  شبكات  بأن   )

ُتمكن  حيث  المعلومات  نشر  في  ومركزيًا  هامًا  دورًا 
المستخدمين بإمكانيات  هائلة في التواصل أفرادًا وجماعات،  
تم   ما  إذا  التأثير  من  عالية  درجة  على  الحصول  يعني  مما 

ريقة صحيحة ومدروسة خاصة عند األزمات ألنها توظيفها بط
في   ووضعه  األزمة  محل  المجتمع  مع  التفاعل  فرصة  تتيح 
كورونا  جائحة  لمقابلة  أهميتها  من  يزيد  ما  وهذا  الصورة 

أجراها دراسة  وفي     &    Mannan(2020) المستجد 

Farhana  المستجد كورونا  فيروس  بوباء  الوعي  دراسة  بهدف 
أ ُوجد  بنجالديش،  )في  العينة  أفراد  أغلب  سمعوا    (%97,8ن 

التواصل   وسائل  خالل  من  المستجد  كورونا   فيروس  عن 
 االجتماعي. 

 
 

( أن الغالبية العظمى من افراد العينة 8يتضح من جدول )
( الواجب  %93,5بنسبة  الوقائية  بالتدابير  جيد  وعي  لديهم   )

مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الفيروس،  انتشار  من  للحد  إتباعها 
تقييم   Abdelhafiz, et al(2020)اسة  در  بهدف  أجريت  والتي 

كوفيد مرض  تجاه  المصري  الشعب  واتجاهات  ،  19-معارف 
الفيروس  حول  جيد  وعي  لديهم  العينة  أفراد  أن  ُوجد  حيث 
تم   الوعي  هذا  وأن  الحماية،  تدابير  نحو  ايجابية  واتجاهات 
وهذه   االعالمية   القنوات  خالل  من  أساسي  بشكل  اكتسابه 

نتيجة تلقي الضوء على ما قامت به وسائل اإلعالم المرئية ال
والمسموعة وااللكترونية من دور هام في توعية األفراد بأهمية  
اإلجراءات التي يجب على المواطن اتخاذها وااللتزام بها كي 
يحمي نفسه وعائلته من اإلصابة بالفيروس باعتبار أن وعي  

هة هذا الوباء، حيث أن  المواطنين هو الوقاية الحقيقية لمواج
العالمية  والمنظمات  الدول  اتبعتها  التي  التوعية  برامج 
الفيروس كانت أهم سالح في  ومنظمات المجتمع للوقاية من 
البحثية  النتائج  اوضحت  كما  انتشاره،  من  والحد  مواجهته 

أن   الجدول  لديهم وعي    %26,6بنفس  العينة   افراد  فقط من 
ا وأعراض  انتشار  بأسباب  كورونا جيد  بفيروس  إلصابة 

النتيجة مع ما وجده كل من    Mannanالمستجد، وتتفق هذه 

(2020)  &  Farhana    في دراستهم حيث ُوجدوا أن أغلب أفراد
الفيروس  بأعراض  يتعلق  فيما  ضعيف  وعيهم  كان  العينة 

 وطرق العدوى به. 
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 (184تدابير الوقائية الخاصة به )ن=. توزيع أفراد العينة وفقا لمستويات الوعي بفيروس كورونا وال8 جدول 

 الوعي 

 ضعيف  متوسط  جيد  المجموع  مستوى الوعي 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

الوعي بأسباب وأعراض والفئات األكثر عرضه  
 لإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

49 26,6 109 59,2 26 14,2 184 100 

ئية
وقا

ر ال
دابي

بالت
ي 

لوع
ا

 

 100 184 0,5 1 0,5 1 99,0 182 ئية  الخاصة بالنظافة الشخصية الوعي بالتدابير الوقا

الوعي بالتدابير الوقائية  الخاصة بالتباعد االجتماعي  
 وعند التسوق والتجمعات

168 91,3 12 6,5 4 2,2 184 100 

الوعي بالتدابير الوقائية  الخاصة ببيئة العمل  
 والمواصالت العامة 

172 93,5 7 3,8 5 2,7 184 100 

 100 184 1,1 2 5,4 10 93,5 172 الوعي بالتدابير الوقائية  ككل

 100 184 2,2 4 17,4 32 80,4 148 إجمالي الوعي

 
بالمعلومات  المواطنين  إلمام  بأنه  الصحي  الوعي  يعرف 
والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسئولية نحو صحتهم وصحة  

نتيجة   قصد  عن  تتم  ممارسة  الصحي  فالوعي  الِفهم غيرهم، 
واالقتناع، ويعني أن تتحول الممارسات الصحية إلى عادات  
وخالد   األمين  تفكير)مرتضى  أو  شعور  بال  تمارس 

 (. 2020حمد،

من افراد    %53,8( أن  9تبين من النتائج البحثية بجدول ) 
بإتباع يتعلق  فيما  جيدة  ممارساتهم  كانت  التدابير   العينة 

  % 13,0،  %33,2وأن    الوقائية للوقاية من اإلصابة بالفيروس
سبق  مما  التوالي،  على  وضعيفة  متوسطة  ممارساتهم  كانت 

في   األعلى  كانت  كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  أن  يتضح 
ما   وهو  السلوكية،  التأثيرات  في  واألقل  المعرفية  التأثيرات 
المعلومات والتوعية   البحث بأن  يمكن تفسيره في ضوء نتائج 

لتزام بالسلوكيات الوقائية هي  وصلت لألفراد بنجاح إال أن اال
ِقبل  المرحلة األصعب، مما يدل على وجود اهمال كبير من 
الكثير   األفراد في تطبيق اإلجراءات االحترازية وأن سلوكيات 
مسئولية   عليه  الفرد  ألن  سريع  تغيير  إلى  تحتاج  األفراد  من 
الضوء   تلقي  النتائج  وأسرته ووطنه، وهذه  نفسه  لحماية  كبيرة 

أه األفراد  على  سلوكيات  لتعديل  ارشادية  برامج  إعداد  مية 
 .باعتبارها طوق النجاة الحقيقي للوقاية من االصابة بالفيروس

وفقددًا لمسددتوى ممارسدداتهم فددي إتبدداع التدددابير الوقائيددة للوقايددة مددن اإلصددابة بفيددروس كورونددا  افــراد العينــة.  توزيددع 9جدددول 
 (184المستجد )ن=

 اتباع التدابير الوقائية 

 ضعيفة متوسطة  جيدة  المجموع  مستوى الممارسة 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 100 184 3,8 7 20,1 37 76,1 140 اتباع التدابير الوقائية بالنظافة الشخصية

اتبـــاع التـــدابير الوقائيـــة الخاصـــة بالتباعـــد االجتمـــاعي 
 وعند التسوق والتجمعات

99 53,8 57 31,0 28 15,2 184 100 

ــاع  ــة ببيئــــــــة العمــــــــل اتبــــــ التــــــــدابير الوقائيــــــــة الخاصــــــ
 والمواصالت العامة

91 49,4 52 28,3 41 22,3 184 100 

 100 184 13,0 24 33,2 61 53,8 99 اتباع التدابير الوقائية ككل
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بجدول) البحثية  النتائج  نصف  10أوضحت  من  أكثر  أن   )

( الحظر % 58,2العينة  فترة  أثناء  شديدة  عوائق  واجهتهم   )
ي وعند اتباع التدابير الوقائية، في حين بلغت نسبة من  المنزل

( بسيطة  عوائق  علي  %41,8واجهتهم  نهلة  افادت  وقد   .)
أخذ  2020) وكيفية  االسرة  على  والفزع  والقلق  التفكير  بأن   )

االجراءات الوقائية للمحافظة عليها من انتشار المرض، وفي  
الظروف    نفس الوقت التفكير في العمل وكيفية انجازه في ظل 

الراهنة يمثل عامل ضغط كبير على الفرد مما قد يدفعه الى  
العوامل   الى  ترجع  والتي  النفسجسمية  باألمراض  االصابة 

 النفسية واالنفعالية في االساس. 

. توزيدددع أفدددراد العيندددة وفقدددًا لشددددة العوائدددق التدددي 10جددددول 
واجهتهم أثنداء الحظدر المنزلدي وعندد اتبداع التددابير الوقائيدة 

 (184)ن=

 %  عدد  العوائق 

 عوائق شديدة
 عوائق بسيطة 

107 
77 

58,2 
41,8 

 100 184 المجموع

أثناء  واجهتهم  التي  العوائق  عن  العينة  افراد  بسؤال 
جائحة   أثناء  الوقائية  التدابير  إتباع  وعند  المنزلي  الحظر 

( بجدول  البحثية  النتائج  أوضحت  أن  11كورونا   )85,9%  ،
بأن  72,3%،  83,7% المطهرات   أفادوا  أسعار  في  الغلو 

التي   العوائق  أكثر  من  كانت  توافرها  وعدم  والكمامات 

الكمامات  على  الطلب  زيادة  إلى  ذلك  يرجع  وقد  واجهتهم، 
نقص   لوجود  أدى  مما  الفيروس  تفشي  أزمة  بعد  والمطهرات 

 فيها وارتفاع أسعارها. 
الحجر   أن  على  النفسية  الصحة  في  األخصائيون  اتفق 

المفر  العالم  المنزلي  مليار شخص حول  من  أكثر  على  وض 
إجراء   أنه  إذ  سهاًل،  أمرًا  ليس  كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
استثنائي يقيد الحريات الفردية، وهذا الوضع تسبب في حدوث  
فلوس  )مسعودة  األشخاص  من  للعديد  نفسية  مشكالت 

تومي،   جدول) 2020والخنساء  نتائج  وتشير  أن  12(،   )
أجمال  46,8%،  26,6% شديدة من  بدرجة  تأثروا  العينة  ي 

في   البقاء  نتيجة  واجتماعيا  نفسيا  التوالي  على  ومتوسطة 
المنزل خالل فترة الحظر وقد يرجع ذلك نتيجة الخوف والقلق  
المستمر حول مستقبلهم وحول ما الذي سيؤولون اليه بعد هذا  

 الوضع الصحي الخطير. 

  ( أن أكثر من نصف 13أوضحت النتائج البحثية جدول ) 
( كانوا يعانون بشدة من ضعف األمان المادي %57,1العينة )

من   بالخوف  يشعرون  كانوا  من  نسبة  وبلغت  األسعار،  لغلو 
كوفيد وباء  يحمله  الذي  ومن    19  -  المجهول  المستقبل  في 

الموت من   المنزلي والخوف من  الحظر  نتيجة  بالملل  شعروا 
   على التوالي. %30,4، %48,4، %49,5هذا المرض 

 ( 184. توزيع افراد العينة وفقًا للعوائق التي واجهتهم أثناء الحظر المنزلي وعند اتباع التدابير الوقائية )ن=11ول جد

 العوائق 
 المجموع  ال نعم

 %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 الخوف من الدخول في أجازه غير مدفوعة األجر خالل الحظر 
  الخوف من تقليص ساعات العمل وتأثر الراتب

     أسعار الكمامات  الغلو في
    الغلو في أسعار المطهرات 

     عدم توافر الكمامات
 عدم توافر القفازات الطبية )الجوانتي(

    عدم توافر الكحول 

32 
33 
154 
158 
133 
123 
125 

17,4 
17,9 
83,7 
85,9 
72,3 
66,8 
67,9 

152 
151 
30 
26 
51 
61 
59 

82,6 
82,1 
16,3 
14,1 
27,7 
33,2 
32,1 

184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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توزيددع أفددراد العينددة وفقددًا لدرجددة التددأثر النفسددي  .12جدددول 
 (184واالجتماعي خالل فترة الحظر المنزلي )ن=

 %  عدد  درجة التأثر 

 تأثر شديد
 تأثر متوسط
 تأثر ضعيف

49 
86 
49 

26,6 
46,8 
26,6 

 100 184 المجموع

نهل أكدته  ما  )وهذا  علي  مازال  2020ة  الفيروس  بان   )
يواصل تفشيه بوتيرة متسارعة في مختلف أنحاء العالم، االمر 
النفسية على   الضغوط  الذي ساهم بشكل كبير في مضاعفة 

 جميع فئات المجتمع. 

 نتائج الفروض البحثية 

األول:   فروق  الفرض  يوجد  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
جتماعية ووجود أبناء، وكل معنوية بين نوع الجنس والحالة اال

المستجد   كورونا  فيروس  وأعراض مرض  بأسباب  الوعي  من 
صحة   والختبار  اتباعها".  الواجب  الوقائية  بالتدابير  والوعي 

البحثية  النتائج  اشارت  اختبار"ت"،  إجراء  تم  الفرض  هذا 
( وجود فروق معنوية بين متوسط درجات الذكور 14بجدول )

بأسباب الوعي  في  المستجد    واإلناث  كورونا  مرض  وأعراض 
الكلي لصالح اإلناث حيث بلغت قيمة "ت"   -وكذلك الوعي 

معنوية  1,99-،  2,84 مستوى  عند  وذلك  التوالي   على 
التوالي،0,05،  0,01 فروق   على  ُوجدت  بين   كما    معنوية 

متوسط درجات الوعي الكلي لدى افراد العينة غير المتزوجين  
ح المتزوجين،  لصالح  "ت"  والمتزوجين  قيمة  بلغت   -يث 

معنوية  1,95 مستوى  بنفس    0,05عند  النتائج  أوضحت  كما 
أكثر   كانوا  باألسرة  أبناء  لديهم  ممن  العينة  افراد  أن  الجدول 
الوعي   درجات  متوسط  بين  معنوية  فروق  ُوجد  وعيًا،حيث 
ممن   العينة  افراد  لدى  الكلي  والوعي  ككل  الوقائية  بالتدابير 

ة الذين ليس لديهم أبناء لصالح األسر  لديهم أبناء وافراد العين
  الذين لديهم أبناء،

 (184توزيع افراد العينة وفقًا لألثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن البقاء بالمنزل خالل الحظر المنزلي )ن= .13جدول  

 األثار النفسية واالجتماعية 

 ضعيفة متوسطة  شديدة  المجموع  درجة التأثر 

 %  عدد  %  د عد  %  عدد  %  عدد 

 100 184 38,0 70 34,2 63 27,7 51 التوتر في العالقات األسرية نتيجة الجلوس بالمنزل 

 100 184 34,2 63 23,9 44 41,8 77 تعطيل الروتين اليومي للحياة يصيب الفرد بالتوتر والعصبية.

 100 184 23,9 44 27,7 51 48,4 89 التواجد بالمنزل يؤدي للشعور بالملل.

 100 184 22,8 42 41,3 76 35,9 66   .المقدرة على أداء المجامالت في الحزن والفرحعدم 

 100 184 16,8 31 26,1 48 57,1 105 ضعف األمان المادي لغلو االسعار.                                       

 100 184 43,5 80 19,0 35 37,5 69 الخوف من العدوى والمرض.                                            

 100 184 50,0 92 19,6 36 30,4 56 الخوف من الموت من المرض.                                           

تجنــــــب طلـــــــب الرعايــــــة الصـــــــحية خوفـــــــا مــــــن االصـــــــابة اثنـــــــاء 
   .االستشفاء

80 43,5 52 28,3 52 28,3 184 100 

الصــحية األخــرى علــى  الخلط بين االعــراض الشــائعة للمشــكالت
  .أنها أعراض فيروس كورونا

73 39,7 59 32,1 52 28,3 184 100 

 100 184 32,1 59 34,8 64 33,2 61 التوتر والشعور بالحرمان من رؤية االهل واالصدقاء. 

ــد  ــاء كوفيـــ ــل وبـــ ــذي يحمـــ ــن المجهـــــول الـــ فـــــي  19 –الخـــــوف مـــ
 المستقبل.  

91 49,5 43 23,4 50 27,2 184 100 

 100 184 66,8 123 - - 33,2 61    .ف من فقدان الوظيفةالخو 

 100 184 42,9 79 22,3 41 34,8 64 الشعور بالقلق والخوف مما يخبئه المستقبل من أحداث.  
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. داللة الفروق بين متوسطات درجات افراد العينة فدي الدوعي بأسدباب وأعدراض االصدابة بدالمرض والدوعي بالتددابير 14جدول  
 وجود أبناء باألسرة -الحالة االجتماعية  -فقُا للجنسالوقائية و 

 قيمة " ت "  المتوسط واالنحراف المعياري  الوعي  

  ( 122إناث )ن= ( 62ذكور )ن=  تبعًا للجنس 

 69,987,03 72,615,27 **-2,84 أسباب وأعراض الفيروس  

ئية 
وقا

ر ال
دابي

الت
 

 34,452,60 35,032,77 -1,37 النظافة الشخصية 

 48,504,95 48,894,41 -0,54 سوق اآلمن والتجمعات الت 

 33,824,28 34,303,98 -0,74 بيئة العمل والمواصالت

 116,7710,11 118,2110,41 -0,90 الوعي بالتدابير الوقائية ككل

 186,7614,43 190,8212,33 *-1,99 إجمالي الوعي 

  ( 131زوج )ن=مت (53غير متزوج )ن= تبعًا للحالة االجتماعية  

 70,496,96 72,225,57 -1,77 أسباب وأعراض الفيروس  

ئية 
وقا

ر ال
دابي

الت
 

 34,662,60 34,912,78 -0,56 النظافة الشخصية 

 47,855,87 49,123,92 -1,71 التسوق اآلمن والتجمعات 

 33,494,91 34,403,68 -1,37 بيئة العمل والمواصالت

 116,0012,15 43‚1189,42 -1,45 ية ككلالوعي بالتدابير الوقائ 

 186,4915,28 190,6512,13 *-1,95 إجمالي الوعي 

  ( 69ال يوجد )ن=  ( 115يوجد )ن= تبعًا لوجود أبناء باألسرة  

 72,235,65 70,876,58 1,49 أسباب وأعراض الفيروس  

ئية 
وقا

ر ال
دابي

الت
 

 35,101,84 34,933,74 1,73 النظافة الشخصية 

 49,303,27 47,866,11 *2,08 التسوق اآلمن والتجمعات 

 34,493,29 33,555,11 1,51 بيئة العمل والمواصالت

 118,897,37 115,8013,74 *1,98 الوعي بالتدابير الوقائية ككل

 191,1210,58 186,6716,41 *2,24 إجمالي الوعي 

 0,05*مستوى معنوية   0,01**مستوى معنوية 

 
على التوالي عند مستوى  2,24،  1,98يث بلغت قيمة "ت"  ح

، ولكن ُوجدت فروق معنوية في الوعي بالتدابير  0,05معنوية 
بالتسوق والتجمعات فقط، الخاصة  بلغت قيمة   الوقائية  حيث 

معنوية    2,08"ت"   مستوى  العينة    0,05عند  افراد  لصالح 
بأن الدراسة  نتائج  وتشير  بأسرهم،  أبناء  لديهم  اإلناث   الذين 

انتشار  وأسباب  اإلصابة  بأعراض  الذكور  من  وعيًا  أكثر 
الفيروس وكذلك أكثر وعيًا بالتدابير الوقائية الالزمة للحد من  

دراسة   نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق   Zhong,etانتشاره، 

al(2020)  حيث ُوجد أن اإلناث أكثر وعيًا من الذكور بفيروس
إل ذلك  يرجع  وقد  المستجد،  لديهن كورونا  اإلناث  أن  ى 

مسئولية أكبر للحفاظ على األسرة وتربية األبناء، والتتفق هذه 
بعدم وجود    Paul, et al(2020)    النتائج مع دراسة  أفاد  حيث 

ومن  واإلناث.  الذكور  وعي  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق 
جانب آخر أسفرت نتائج الدراسة الحالية أن المتزوجون أكثر  

  Zhong,et al(2020)نتائج مع نتائج دراسة  وعيًا وتتفق هذه ال
األفراد  من  وعيًا  أكثر  كانوا  المتزوجين  بأن  أوضحت  والتي 
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صحة   عدم  النتائج  هذه  دعمت  وبذلك  المتزوجين،  غير 
 الفرض األول جزئيًا. 

الثاني:   فروق  الفرض  يوجد  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
و  االجتماعية  والحالة  الجنس  نوع  من  كل  بين  وجود معنوية 

النتائج  أوضحت  الوقائية"،  التدابير  باتباع  يختص  فيما  أبناء 
( وجود فروق معنوية بين متوسط درجات  15البحثية جدول )

بالنظافة   الخاصة  الوقائية  التدابير  اتباع  في  واإلناث  الذكور 
اإلناث، لصالح  والمواصالت  العمل  وبيئة  حيث   الشخصية 

الي عند مستوى  على التو   2,90-،  3,47-بلغت قيمة "ت"   
التوالي،  0,01،  0,001معنوية   فروق    على  وجدت  كذلك 

التزامهم  في  واإلناث  الذكور  درجات  متوسط  بين  معنوية 
باتباع التدابير الوقائية ككل للحد من انتشار الفيروس لصالح  

"ت"   قيمة  بلغت  حيث  معنوية   2,82-اإلناث،  مستوى  عند 
أسفرت عن0,01 ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق  دراسة،  نتائج   ه 

Retnaningsih,et al (2020)    حيث ُوجد أن اإلناث يتصرفن
واتباع التدابير   19-بشكل أفضل في منع انتقال مرض كوفيد  

حسن   الدين  جمال  أفاد  كما  الذكور،  من  أكثر  الوقائية 
( بوجود فرق بين الذكور واإلناث في مستويات الوعي  2003)

لك ُتدعم هذه النتائج  الصحي بصفة عامة لصالح اإلناث، وبذ
 عدم صحة الفرض الثاني جزئيًا.

الثالث:   فروق  الفرض  يوجد  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
معنوية بين نوع الجنس والحالة االجتماعية ووجود أبناء، وكل 
بالمنزل  البقاء  عن  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  من 

التي تواجه  المنزلي والعوائق  الحظر  الدراسة    خالل فترة  عينة 
(  16في اتباع التدابير الوقائية" أفادت النتائج البحثية جدول )

والحالة   الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية  فروق  وجود  عدم 
النفسية واالجتماعية   االجتماعية ووجود أبناء وكل من اآلثار 
الناتجة عن البقاء بالمنزل خالل فترة الحظر المنزلي والعوائق  

ا  عينة  تواجه  ولذلك  التي  الوقائية،  التدابير  اتباع  في  لدراسة 
 ُيقبل الفرض الثالث كليًا.  

 

 -الحالدة االجتماعيدة  -داللة الفروق بين متوسطات درجات افراد العيندة فدي اتبداع التددابير الوقائيدة وفقدُا للجدنس  .15جدول  
 وجود أبناء باألسرة

 " ت "  قيمة المتوسط واالنحراف المعياري  اتباع التدابر الوقائية 

  ( 122إناث )ن= ( 62ذكور )ن=  تبعًا للجنس 

 28,946,33 31,694,32 ***-3,47 النظافة الشخصية 

 37,189,66 39,799,13 -1,80 التسوق اآلمن والتجمعات 

 24,297,28 27,406,68 **-2,90 بيئة العمل والمواصالت

 90,4021,29 98,8818,13 **-2,82 اتباع التدابير الوقائية ككل

  ( 131متزوج )ن= (53غير متزوج )ن= تبعًا للحالة االجتماعية 

 30,794,95 30,755,36 0,05 النظافة الشخصية 

 38,088,77 39,249,61 -0,77 التسوق اآلمن والتجمعات 

 25,476,75 26,717,12 -1,08 بيئة العمل والمواصالت

 94,3417,70 69,7020,36 -0,74 اتباع التدابير الوقائية ككل

  ( 69ال يوجد )ن=  ( 115يوجد )ن= تبعًا لوجود أبناء باألسرة 

 30,395,54 31,384,65 -1,24 النظافة الشخصية 

 38,979,46 38,809,28 0,12 التسوق اآلمن والتجمعات 

 26,587,03 25,977,04 0,57 بيئة العمل والمواصالت

 95,9520,32 96,1418,50 0,07 اتباع التدابير الوقائية ككل

  0,01**مستوى معنوية           0,001***مستوى معنوية 
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داللددة الفددروق بددين متوسددطات درجددات افددراد العينددة بالنسددبة لجثددار النفسددية واالجتماعيددة وعوائددق اتبدداع التدددابير  .16جدددول 
 وجود أبناء باألسرة -الحالة االجتماعية   -الوقائية وفقُا للجنس

 قيمة "ت"  لمتوسط واالنحراف المعياري ا اآلثار و العوائق 

  ( 122إناث )ن= ( 62ذكور )ن=  تبعًا للجنس 

 24.746.44 24.766.70 -0.02 النفسية واالجتماعية  اآلثار

 9.941.81 9.851.83 0.29 عوائق اتباع التدابير الوقائية

  ( 131متزوج )ن= (53غير متزوج )ن= تبعًا للحالة االجتماعية 

 25.627.43 24.406.22 1.14 ية واالجتماعية النفس اآلثار

 10.402.01 9.671.70 2.48 عوائق اتباع التدابير الوقائية

  ( 69ال يوجد )ن=  ( 115يوجد )ن= تبعًا لوجود أبناء باألسرة 

 24.345.91 25.457.60 -1.11 النفسية واالجتماعية  اآلثار

 9.631.69 10.291.96 -2.40 عوائق اتباع التدابير الوقائية
 

الرابع:   توجد عالقة  الفرض  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
من   وكل  العمل،  سنوات  وعدد  السن  بين  معنوية  ارتباطية 
والوعي   المستجد  كورونا  فيروس  وأعراض  بأسباب  الوعي 
جدول   نتائج  أوضحت  اتباعها"،  الواجب  الوقائية  بالتدابير 

معنوية  17) طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  افراد  (  وعي  بين 
العمل  ببيئة  اتباعها  الواجب  الوقائية  بالتدابير  العينة 
العمل،   سنوات  عدد  وبين  تابع  كمتغير  العامة  والمواصالت 

وذلك عند مستوى    0,147حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  
الفرض  0,05معنوية   عدم صحة  النتائج  هذه  ُتدعم  وبذلك   ،

 الرابع جزئيًا.

الفرض على أنه "ال توجد عالقة    ينص هذاالفرض الخامس:  
العمل،   سنوات  وعدد  السن  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية 

 واتباع التدابير الوقائية". 
 

جدول)     نتائج  ارتباطية 18اسفرت  عالقة  وجود  عدم   )
معنوية بين كل من السن وعدد سنوات العمل واتباع التدابير 
دراسة نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق  وال                 الوقائية، 

(2020  ) Rahman,et al،Paul,et al(2020)    أن وجدوا  حيث 
 ( من  أعمارهم  تراوحت  والتي  سنًا  األكبر  العينة    -  36افراد 

من افراد العينة   19-( سنة كانوا أكثر وعيًا ودراية بكوفيد  45
( سنًا  أن    25  -18األصغر  إلى  ذلك  أرجعوا  وقد  سنة(، 

ة لإلصابة بالفيروس وفقًا  الشباب قد يشعرون بأنهم أقل عرض
مقارن العالمية  الصحة  منظمة  ذكرته  في  لما  السن،  بكبار  ة 

من كل  أفاد                   ،  Zhong, et al (2020)حين 
Abdelhafiz,et al (2020)     من خالل دراستهم أن وعي افراد

( عامًا أقل وعيًا  60  -50العينة الذين تراوحت أعمارهم من )
ا التدابير  األصغر،  باتباع  العمرية  بالفئات  مقارنة  لوقائية 

   وبذلك ُيقبل الفرض الخامس كليًا. 
قيم معامل االرتباط بين السن وعددد سدنوات العمدل وكدل مدن الدوعي بأسدباب واعدراض االصدابة بدالفيروس والدوعي   .17جدول  

 بالتدابير الوقائية

 المتغيرات التابعة 
 
 

   المتغيرات المستقلة

 الوعي  

عراض  أسباب وأ
 االصابة الفيروس 

إجمالي   الوعي بالتدابير الوقائية
النظافة   الوعي 

 الشخصية 
التسوق اآلمن  

 والتجمعات 
بيئة العمل  
 والمواصالت 

الوعي بالتدابير  
 الوقائية ككل 

 0,083 0,102 0,117 0,052 0,124 0,008 السن

 0,032 0,116 0,147* 0,052 0,133 0,129- عدد سنوات العمل 

 0,05ى معنوية *مستو 
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 قيم معامل االرتباط بين السن وعدد سنوات العمل واتباع التدابير الوقائية  .18جدول 

 المتغيرات التابعة                  
 

 المتغيرات المستقلة 

 اتباع التدابير الوقائية 

اتباع تدابير النظافة  
 الشخصية 

اتباع تدابير  
 التسوق والتجمعات 

  اتباع تدابير بيئة العمل
 والمواصالت 

اتباع التدابير  
 الوقائية ككل 

 0,025- 0,029- 0,042- 0,022 السن

 0,092- 0,102- 0,081- 0,062- عدد سنوات العمل 

 
ينص هذا الفرض على أنه "ال توجد عالقة  الفرض السادس:  

من   وكل  العمل،  سنوات  وعدد  السن  بين  معنوية  ارتباطية 
بالمنزل خالل  البقاء  الناتجة عن  النفسية واالجتماعية  اآلثار 
في   الدراسة  عينة  تواجه  التي  والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة 

(  19اتباع التدابير الوقائية"، أشارت النتائج البحثية  جدول ) 
وعدد   السن  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  عدم 
سنوات العمل، واآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن البقاء  
بالمنزل خالل فترة الحظر المنزلي والعوائق التي تواجه عينة  
النتائج صحة   التدابير الوقائية، وُتدعم هذه  اتباع  الدراسة في 

 دس كليًا.الفرض وبذلك يقبل الفرض السا
ينص هذا الفرض على أنه "ال توجد عالقة  الفرض السابع:  

وممارساتهم   الوقائية  بالتدابير  الوعي  بين  معنوية  ارتباطية 
 دول  ــــــــــــــــالفعلية في اتباع هذه التدابير"، أفادت نتائج البحث ج

 

افراد  20) التزام  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود   )
باتب الوقائية  العينة  التدابير  بهذه  ووعيهم  الوقائية  التدابير  اع 

عند مستوى   0,505ككل، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  
ارتباطية 0,01معنوية   عالقة  وجود  النتائج  اوضحت  كما   ،

الوقائية   التدابير  باتباع  العينة  التزام افراد  معنوية بين كل من 
راض االصابة  والوعي الكلي والمتمثل في الوعي بأسباب و أع

قيمة  بلغت  حيث  ككل،  الوقائية  بالتدابير  والوعي  بالفيروس 
االرتباط   معنوية    0,651معامل  مستوى  وتشير 0,01عند   ،

النتائج السابقة بأنه كلما زاد درجة وعي افراد العينة بالتدابير 
وهذا   التدابير  هذه  باتباع  االلتزام  مستوى  زاد  كلما  الوقائية 

 Papagiannis, etالنتائج مع ما أوضحهوتتفق هذه    أمرمنطقي،

al(2020)    أظهروا ممارسات المرتفع  الوعي  األفراد ذوي  بأن 
كورونا   لفيروس  الوقائية  التدابير  اتباع  في  ايجابية  أكثر 

 المستجد، وُتدعم هذه النتائج عدم قبول الفرض السابع كليًا. 

واآلثدار النفسدية واالجتماعيدة خدالل فتدرة الحظدر وعوائدق اتبداع قيم معامل االرتباط بين السن وعددد سدنوات العمدل   .19جدول  
 التدابير الوقائية

 المتغيرات التابعة                         
 المتغيرات المستقلة 

 اآلثار النفسية واالجتماعية خالل فترة الحظر وعوائق اتباع التدابير  

 عوائق اتباع التدابير  آثار الحظر المنزلي 

 0,028 0,036- السن

 0,004 0,104 عدد سنوات العمل 

 العالقة االرتباطية بين الوعي بالتدابير الوقائية واتباع هذه التدابير  .20جدول 

 المتغيرات التابعة 

 الوعي  

أسباب وأعراض  
 االصابة الفيروس 

إجمالي   الوعي بالتدابير الوقائية
النظافة   الوعي 

 الشخصية 
التسوق اآلمن  

 والتجمعات 
العمل  بيئة 

 والمواصالت 
الوعي بالتدابير  

 الوقائية ككل 

 0,651** 0,505** 0,423** 0,468** 0,492** 0,562** الوقائية اتباع التدابير

   0,01**مستوى معنوية 
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الثامن:   تباين  الفرض  يوجد  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 

الدخل، وكل من الوعي بأسباب  التعليم ومتوسط  معنوي بين 
ف الوقائية  وأعراض  بالتدابير  والوعي  المستجد  كورونا  يروس 

الكلي والمستوى   الوعي  اتباعها"، بدراسة العالقة بين  الواجب 
( جدول  البحثية  النتائج  أشارت  العينة،  ألفراد  (  21التعليمي 

تباين معنوي حيث بلغت قيمة "ف"   وهي    16,61الى وجود 
عة ، ولتوضيح طبي0.001قيمة معنوية عند مستوى احتمالي  

 LSDالفروق المعنوية في نتائج تحليل التباين تم إجراء اختبار

الوعي   متوسطات  بين  معنوية  فروق  وجود  اتضح  حيث   ،
ثبت  وقد  العينة،  ألفراد  المختلفة  التعليمية  والمستويات  الكلي 
وهو   جامعي  مؤهل  على  الحاصلين  األفراد  لصالح  معنويتها 

،  0.05وية  عند مستوى معن  195,53لغ  أعلى متوسط حيث ب
دراسة نتائج  مع  النتائج  هذه   ,Li, et al (2020)وتتفق 

Rahman,et al(2020)    األفراد أن  نتائجها  أوضحت  والتي 
الحاصلين على تعليم جامعي يتمتعون بوعي أعلى من األفراد  

 الحاصلين على مؤهالت تعليمية أقل.  

متوسط الحسابي واالنحراف المعيداري ومعنويدة الفدروق بدين في اتجاه واحد وال  ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين    .21جدول  
 للوعي بالتدابير الوقائية ألفراد العينة تبعا لمستوى التعليم   (LSD)المتوسطات

 الوعي 
المسدددددددددددتوى 

 التعليمي
 عدد 

االنحراالمتوسط
 ف المعياري 

قيمة  
 ف

 فروق المتوسطات 

 جامعة  ثانوي  اعدادي ابتدائي يقرأ ويكتب أمي 

اب 
أسب

 
ض 

مر
ض ال

عرا
وأ

 

 64,136,81 8 أمي

**
*

14
.3

2
 

      

      63,896,33 0,24 9 يقرأ ويكتب 

     64,445,55 -0,32 -0,56 9 ابتدائي 

    70,105,20 *-5,98 *-6,21 *-5,66 10 اعدادي

   70,875,63 *-6,75 *-6,98 *-6,43 -0,77 46 ثانوي 

  74,274,59 *-10,14 *-10,38 *-9,83 *-4,17 *-3,40 78 جامعة

 963,59 *-9,83 *-10,07 *-9,51 *-3,86 *-3,09 0,31,. 73 24 دراسات 

صية 
شخ

ة ال
ظاف

الن
 

 32,003,02 8 أمي

**
*

9.
99

 

      

      34,112,42 -2,11 9 يقرأ ويكتب 

     30,117,34 1,89 *4,00 9 ابتدائي 

    34,202,53 -2,20 -0,09 *-4,09 10 اعدادي

   34,742,45 *-2,74 -0,63 *-4,63 -0,54 46 ثانوي 

  35,581,34 *-3,58 -1,47 *-5,47 -1,38 -0,84 78 جامعة

 35,880,45 *-3,88 -1,76 *-5,76 -1,68 -1,14 -0,30 24 دراسات 
ات 

جمع
والت

ن 
آلم

ق ا
سو

الت
 

 46,754,37 8 أمي

**
*

6.
99

 

      

      47,332,83 0,58 9 يقرأ ويكتب 

     43,007,78 3,75 *4,33 9 ابتدائي 

    45,408,55 1,35 1,93 -2,40 10 اعدادي

   47,855,70 -1,09 -0,51 *-4,85 -2,45 46 ثانوي 

  50,281,74 *-3,53 *-2,95 *-7,28 *-4,88 *-2,43 78 جامعة

 50,291,83 *3,54 -2,96 *-7,29 *-4,89 *-2,44 0,01 24 دراسات 

 0,05*مستوى معنوية           0,001***مستوى معنوية 
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في اتجاه واحد  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعنوية الفروق  ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين   .21تابع جدول  
 للوعي بالتدابير الوقائية ألفراد العينة تبعا لمستوى التعليم  (LSDبين المتوسطات)

 الوعي 
 المستوى 

 التعليمي  
 عدد 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

قيمة  
 ف

 فروق المتوسطات 

 جامعة  ثانوي  اعدادي ابتدائي يقرأ ويكتب أمي 

الت 
ص

موا
 وال

مل
 الع

يئة
ب

 

 32,504,66 8 أمي

**
*

4,4
8

 

      

      33,563,17 -1,06 9 يقرأ ويكتب 

     29,896,86 2,61 *3,67 9 ابتدائي 

    32,004,30 0,50 1,56 -2,11 10 ياعداد

   33,305,24 -0,80 0,25 *-3,42 -1,30 46 ثانوي 

  35,402,53 *-2,90 -1,84 *-5,51 *-3,40 *-2,09 78 جامعة

 34,882,46 -2,38 -1,32 *-4,99 *-2,88 -1,57 0,52 24 دراسات 

كل 
ة ك

قائي
الو

ير 
تداب

 بال
عي

الو
 

 111,2511,27 8 أمي

**
*

7,9
3

 

      

      115,007,35 -3,75 9 يقرأ ويكتب 

     103,0021,68 8,25 *12,00 9 ابتدائي 

    111,6012,21 -0,35 3,40 *-8,60 10 اعدادي

   115,8912,39 -4,64 -0,89 *12,89 -4,29 46 ثانوي 

  121,264,57 *-10,01 -6,26 *18,26 *-9,66 *-5,37 78 جامعة

 121,044,08 *-9,79 -6,04 *18,04 *-9,44 *-5,15 0,22 24 سات درا

عي
الو

ي 
مال

إج
 

 175,3814,81 8 أمي

**
*

16
,61

 

      

      178,898,62 -3,51 9 يقرأ ويكتب 

     167,4419,03 7,93 11,44 9 ابتدائي 

    181,7015,23 -6,33 -2,81 *-14,26 10 اعدادي

   186,7614,00 *-11,39 *-7,87 *-19,32 -5,06 46 ثانوي 

  195,537,28 *-20,15 *-16,64 *-28,08 *-13,83 *-8,77 78 جامعة

 195,004,21 *-19,63 *-16,11 *-27,56 *-13,30 *-8,24 0,53 24 دراسات 

 0,05*مستوى معنوية                  0,001***مستوى معنوية 

 
( جدول  البحثية  النتائج  تباين  22اوضحت  وجود  عدم   )

معنوي بين متوسط الدخل والوعي بأسباب وأعراض االصابة  
المستجد، الكلي    بفيروس كورونا  الوعي  بين  العالقة  وبدراسة 

النتائج  أوضحت  العينة،  ألفراد  الشهري  الدخل  ومتوسط 
قيمة  بلغت  حيث  معنوي  تباين  وجود  الجدول  بنفس  البحثية 

مست  3,99"ف"   عند  معنوية  قيمة  احتمالي  وهي  ،  0,05وى 
اختبار   اجراء  تم  المعنوية  الفروق  طبيعة  ، LSDولتوضيح 

حيث اتضح وجود فروق معنوية بين متوسطات الوعي الكلي  
معنويتها  ثبت  قد  و  العينة  ألفراد  الشهري  الدخل  ومتوسط 

جنيه    3000>  -2000لصالح االفراد ذوي متوسط دخل من  
بلغ   حيث  متوسط  اعلى  مستو   191,64وهو  معنوية عند  ى 

دراسة  0,05 نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،al (2020)   
Abdelhafiz, et     ذوي األفراد  أن  نتائجها  أوضحت  والتي 

ملحوظ  بشكل  أقل  وعي  لديهم  المنخفض  الشهري  الدخل 
عالقة   توجد  حيث  المرتفع،  الدخل  ذوي  باألفراد  مقارنة 

الشه الدخل  ومستوى  الوعي  مستوى  بين  ايجابية  ري ارتباطية 
 لألفراد، وُتدعم هذه النتائج عدم قبول الفرض الثامن جزئيًا.
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في اتجاه واحد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و معنوية الفروق بدين  ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين  .22جدول  

 للوعي بالتدابير الوقائية ألفراد العينة تبعا لمتوسط الدخل (  LSD) المتوسطات

 عدد  ت الدخلفئا الوعي 
االنحراف  المتوسط 

 المعياري 
 قيمة ف

 فروق المتوسطات 

2000 2000-3000 

أسباب وأعراض  
 االصابة بالفيروس

2000 57 71,636,04 

1,06 

  

2000-3000 77 72,396,21 0,76  

 70,805,73 0,83 -1,59 50 فأكثر 3000

 النظافة الشخصية 

2000 57 33,724,07 

***7,45 

  

2000-3000 77 35,321,55 *-1,61  

 35,361,70 *-1,64 -0,04 50 فأكثر 3000

التسوق اآلمن 
 والتجمعات

2000 57 46,445,46 

*3,61 

  

2000-3000 77 49,194,16 *-1,76  

  49,583,82 *-2,14 50 فأكثر 3000

بيئة العمل 
 والمواصالت 

2000 57 32,675,85 

**5,66 

 -0,39 

2000-3000 77 34,732,35 *-2,06  

 34,903,28 *-2,23 -0,17 50 فأكثر 3000

الوعي بالتدابير  
 الوقائية ككل 

2000 57 113,8214,13 

**6,32 

  

2000-3000 77 119,256,78 *-5,42  

 119,848,46 *-6,02 -0,59 50 فأكثر 3000

 إجمالي الوعي

2000 57 185,4617,31 

*3,99 

  

2000-3000 77 191,6410,60 *-6,18  

 190,6410,35 *-5,18 1,00 50 فأكثر 3000

 0,05*مستوى معنوية   0,01**مستوى معنوية     0,001***مستوى معنوية 
 

التاسع:   تباين  الفرض  أنه "ال يوجد  الفرض على  ينص هذا 
واتباع  الشهري،  الدخل  ومتوسط  التعليم  من  كل  بين  معنوي 

( وجود  23التدابير الوقائية"، أوضحت النتائج البحثية جدول ) 
والمستوى   ككل  الوقائية  التدابير  اتباع  بين  معنوي  تباين 

"ف"   قيمة  بلغت  حيث  معنوية   26,38التعليمي  قيمة  وهي 
احتمالي   مستوى  الفروق 0,001عند  طبيعة  ولتوضيح   ،

اختبار   إجراء  تم  فروق  LSDالمعنوية  وجود  اتضح  حيث   ،
للمستوى  مع وفقا  الوقائية  التدابير  اتباع  متوسطات  بين  نوية 

التعليمي، وقد ثبت معنويتها لصالح الحاصلين على مؤهالت 
عند    111,17فوق الجامعية وهو اعلى متوسط  ، حيث بلغ  

 .  0,05مستوى معنوية 

( جدول  البحثية  النتائج  اوضحت  تباين 24كما  وجود   )
الوقائي التدابير  اتباع  بين  الشهري، معنوي  الدخل  ومتوسط  ة 

قيمة "ف"   بلغت  قيمة معنوية عند مستوى    6,35حيث  وهي 
اجراء  0,01احتمالي   تم  المعنوية  الفروق  طبيعة  ولتوضيح   ،

متوسطات LSD اختبار بين  معنوية  اتضح وجود فروق  حيث 
ألفراد  الشهري  الدخل  ومتوسطات  الوقائية  التدابير  اتباع 

لصالح معنويتها  ثبت  وقد  دخل   العينة،  متوسط  ذوي  االفراد 
بلغ    3000>    -2000 حيث  متوسط  اعلى    100,34وهو 

معنوية   مستوى  نتائج ،  0,05عند  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
حيث أفاد بأن األفراد ذوي المستوى    Zhong,et al(2020)دراسة

معرفة  بمستوى  يتمتعون  الجيد  واالقتصادي  االجتماعي 
الوق االجراءات  باتباع  جيدة  من  وممارسات  للوقاية  ائية 
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الفرض   قبول  عدم  النتائج  هذه  وُتدعم  بالفيروس،  اإلصابة 
 التاسع كليًا.

 

في اتجاه واحد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيداري ومعنويدة الفدروق بدين   ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين    .23جدول  
 التعليم اتباع التدابير الوقائية ألفراد العينة تبعا لمستوى  (LSD)متوسطات 

اتباع 
 التدابير

المسدددددددددددتوى 
 التعليمي

االنحراف    المتوسط عدد 
 المعياري 

قيمة  
 ف

 فروق المتوسطات 

 جامعة  ثانوي  اعدادي ابتدائي يقرأ ويكتب أمي 

صية 
شخ

ة ال
ظاف

الن
 

 23,256,96 8 أمي

**
*

37
,04

 

      

      22,004,64 1,25 9 يقرأ ويكتب 

     22,895,01 0,36 -0,89 9 ابتدائي 

    25,803,19 -2,55 *-3,80 -2,91 10 اعدادي

   30,133,61 *-6,88 *-8,13 *-7,24 *-4,33 46 ثانوي 

  33,422,98 *-10,17 *-11,04 *-10,53 *-7,62 *-3,29 78 جامعة

 34,132,53 -10,88 *-12,13 *-11,24 *-8,33 *-4,00 -0,70 24 دراسات 

ن وا
آلم

ق ا
سو

الت
ات 

جمع
لت

 

 31,1310,51 8 أمي

**
*

18
,37

 

      

      27,116,35 4,01 9 يقرأ ويكتب 

     26,225,43 4,90 0,89 9 ابتدائي 

    32,106,69 -0,98 -4,99 -5,88 10 اعدادي

   36,527,96 -5,40 *-9,41 *-10,30 -4,42 46 ثانوي 

  42,717,57 *-11,58 *-15,59 *-16,48 *-10,61 *-6,18 78 جامعة

 45,756,22 *-14,63 *-18,64 *-19,53 *-13,65 *-9,23 -3,05 24 دراسات 

الت 
ص

موا
 وال

مل
 الع

يئة
ب

 

 23,137,53 8 أمي

**
*

12
,90

 

      

      18,003,39 5,13 9 يقرأ ويكتب 

     17,783,49 5,35 0,22 9 ابتدائي 

    21,106,24 2,03 -3,10 -3,32 10 اعدادي

   24,896,61 -1,77 *-6,89 *-7,11 -3,79 46 ثانوي 

  28,656,00 *-5,53 *-10,65 *-10,88 *-7,55 *-3,76 78 جامعة

 31,295,12 *-8,17 *-13,29 *-13,51 *-10,19 *-6,40 -2,64 24 دراسات 

بير
لتدا

ع ا
اتبا

ي 
مال

إج
 

 77,5023,93 8 أمي

**
*

26
,38

 

      

      67,1111,70 10,39 9 يقرأ ويكتب 

     66,899,55 10,61 0,22 9 ابتدائي 

    79,0014,24 -1,50 -11,89 -12,11 10 اعدادي

   91,5415,64 *-14,04 *-24,43 *-24,66 *-12,54 46 ثانوي 

  104,7814,03 *-27,28 *-37,67 *-37,89 *-25,78 *-13,24 78 جامعة

 111,1712,01 *-33,67 *-44,06 *-44,28 *-32,17 *-19,62 -6,39 24 دراسات 

 0,05*مستوى معنوية                0,001***مستوى معنوية 
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في اتجاه واحد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيداري ومعنويدة الفدروق بدين   ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين    .24جدول  

 ية ألفراد العينة تبعا لمتوسط الدخل( اتباع التدابير الوقائLSDمتوسطات )

 قيمة ف االنحراف المعياري المتوسط  عدد  فئات الدخل اتباع التدابير 
 فروق المتوسطات 

2000 2000-3000 

النظافة  
 الشخصية 

2000 57 28,895,25 

**5,52 

  

2000-3000 77 31,565,14 *2,66  

 31,664,89 *2,77 -0,10 50 فأكثر 3000

التسوق اآلمن 
 والتجمعات

2000 57 35,758,99 

**5,20 

  

2000-3000 77 40,338,58 *5,08  

 39,5410,16 *3,79 -1,29 50 فأكثر 3000

بيئة العمل 
 والمواصالت 

2000 57 24,076,88 

**5,24 

  

2000-3000 77 27,596,76 *3,88  

 26,507,01 2,43 -1,45 50 فأكثر 3000

مالي اتباع إج
 التدابير 

2000 57 88,7219,01 

**6,35 

  

2000-3000 77 100,3418,62 11,62  

 97,7019,78 *8,98 -2,64 50 فأكثر 3000

  0,05*مستوى معنوية    0,01**مستوى معنوية  

العاشر:   تباين الفرض  أنه "ال يوجد  الفرض على  ينص هذا 
و  الدخل،  ومتوسط  التعليم  بين  النفسية معنوي  اآلثار  كل من 

الحظر   فترة  خالل  بالمنزل  البقاء  عن  الناتجة  واالجتماعية 
التدابير   اتباع  في  الدراسة  التي تواجه عينة  المنزلي والعوائق 

( عدم وجود تباين معنوي 25الوقائية"، أوضحت نتائج جدول) 
النفسية   واآلثار  الدخل،  ومتوسط  التعليم  من  كل  بين 

ع  الناتجة  الحظر  واالجتماعية  فترة  خالل  بالمنزل  البقاء  ن 
التدابير   اتباع  في  الدراسة  التي تواجه عينة  المنزلي والعوائق 

 الوقائية، وُتدعم هذه النتائج قبول الفرض العاشر كليًا. 

ينص هذا الفرض على أنه "ال يوجد  الفرض الحادي عشر:  
من  وكل  الوظيفة،  ونوع  السكن  منطقة  بين  معنوي  اقتران 

بأسبا المستجد الوعي  كورونا  فيروس  مرض  وأعراض  ب 

نتائج   أشارت  اتباعها”،  الواجب  الوقائية  بالتدابير  والوعي 
انتشار 26جدول) بأسباب  الوعي  بين  معنوي  اقتران  وجود   )

السكن   منطقة  من  وكل  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
كا قيمة  بلغت  حيث  الوظيفة  على    38,57،  13,92  2ونوع 

ا مستوى  عند  التوالي،    0,001،  0,01حتمالي  التوالي  على 
الوعي   بين  معنوي  اقتران  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  كما 

السكن ونوع الوظيفة،    الوقائية ككل وكل من منطقة  بالتدابير 
السكن ونوع   اقتران معنوي بين كل من منطقة  في حين وجد 

  50,85،  9,71  2الوظيفة والوعي الكلي حيث بلغت قيمة كا
عند التوالي  احتمالي    على  على    0,001،  0,05مستوى 

 التوالي،  

 

في اتجاه واحدد لجثدار النفسدية واالجتماعيدة خدالل فتدرة الحظدر وعوائدق اتبداع   ANOVAقيمة "ف" لتحليل التباين    .25جدول  
 التدابير وفقا لمستوى التعليم ومتوسط الدخل الشهري لألسرة

 المتغيرات التابعة 
 المتغيرات المستقلة

 سية واالجتماعية خالل فترة الحظر وعوائق اتباع التدابير  اآلثار النف

 آثار الحظر المنزلي  آثار الحظر المنزلي 

 مستوى التعليم 
 متوسط الدخل 

1,08 
0,70 

0,64 
0,11 
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 قيم مربع كاي بين الوعي بالتدابير الوقائية ألفراد العينة وكل من منطقة السكن ونوع الوظيفة .26جدول 

 عة المتغيرات التاب
 
  

 المستقلة    المتغيرات

 الوعي  

أسباب وأعراض  
االصابة 
 بالفيروس 

 الوعي بالتدابير الوقائية

النظافة   إجمالي الوعي 
 الشخصية 

التسوق اآلمن  
 والتجمعات 

بيئة العمل  
 والمواصالت 

الوعي بالتدابير  
 الوقائية ككل 

 منطقة السكن 
 نوع الوظيفة

**13,92 
***38,57 

2,68 
7,52 

4,71 
10,77 

4,39 
6,06 

1,94 
8,30 

*9,71 
***50,85 

 0,05*مستوى معنوية   0,01**مستوى معنوية     0,001***مستوى معنوية 

ممن   الدراسة  عينة  ثلث  من  أكثر  أن  النتائج  اسفرت  كما 
وعيهم مرتفع يقطنون مناطق سكنية راقية حيث بلغت نسبتهم 

مرتفع   34,6% وعيهم  ممن  العينة  ثلث  من  يقرب  ما    وأن 
، وُتدعم هذه  %32,8يعملوا بأعمال مهنية حيث بلغت نسبتهم  

 النتائج عدم صحة الفرض الحادي عشر جزئيًا.

الثاني عشر:   يوجد  الفرض  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
اقتران معنوي بين كل من منطقة السكن ونوع الوظيفة، واتباع 

( جدول  نتائج  أشارت  حيث  الوقائية"،  وجود  27التدابير   )
منطقة اقتر  من  وكل  الوقائية  التدابير  اتباع  بين  معنوي  ان 

  70,91،  26,88  2السكن ونوع الوظيفة حيث بلغت قيمة كا
احتمالي   مستوى  عند  التوالي  اسفرت  0,001على  كما   ،

ممن   العينة  أفراد  من  العظمى  الغالبية  أن  البحثية  النتائج 

مستوى   كان  مهنية  وظائف  ويشغلون  الراقية  األحياء  يقطنون 
بلغت م حيث  جيدة  ككل  الوقائية  التدابير  اتباع  في  مارساتهم 

على التوالي، وتدعم هذه النتائج عدم    %73,1،%84,6نسبتهم  
 قبول الفرض الثاني عشر كليًا. 

عشر:   الثالث  يوجد الفرض  "ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
من   وكل  الوظيفة،  ونوع  السكن  منطقة  بين  معنوي  اقتران 

واالج النفسية  بالمنزل خالل  اآلثار  البقاء  عن  الناتجة  تماعية 
في   الدراسة  عينة  تواجه  التي  والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة 

(  28أوضحت النتائج البحثية جدول )   . اتباع التدابير الوقائية"
ونوع   السكن  منطقة  من  كل  بين  معنوي  اقتران  وجود  عدم 

 الوظيفة، 

ائية ألفراد العينة وكل من منطقة السكن ونوع الوظيفة قيم مربع كاي بين اتباع التدابير الوق .27جدول   

   المتغيرات التابعة            
 

 المتغيرات المستقلة 

 اتباع التدابير الوقائية 

اتباع تدابير النظافة  
 الشخصية 

اتباع تدابير التسوق  
 اآلمن والتجمعات 

اتباع تدابير بيئة العمل  
 والمواصالت 

اتباع التدابير  
 الوقائية ككل 

 منطقة السكن 
 نوع الوظيفة

***21,95 
***75,66 

***9,06 
***60,65 

**13,55 
***36,08 

***26,88 
***70,91 

 0,01**مستوى معنوية             0,001***مستوى معنوية 

ن قيم مربع كاي بين لجثار النفسية واالجتماعيدة خدالل فتدرة الحظدر وعوائدق اتبداع التددابير وكدل مدن منطقدة السدك  .28جدول  
 ونوع الوظيفة

   المتغيرات التابعة            
 المتغيرات المستقلة 

 اآلثار النفسية واالجتماعية خالل فترة الحظر وعوائق اتباع التدابير  

 عوائق اتباع التدابير  آثار الحظر المنزلي 

 منطقة السكن 
 نوع الوظيفة

4,31 
3,01 

2,02 
1,50 
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عن البقاء بالمنزل خالل   واآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة

في   الدراسة  عينة  تواجه  التي  والعوائق  المنزلي  الحظر  فترة 
الفرض   صحة  النتائج  هذه  وتدعم  الوقائية.  التدابير  اتباع 

 الثالث عشر كليًا.  
السلوك   وتعزيز  الوعي  لتنمية  ارشادي  برنامج  وتنفيذ  بناء 

 بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. 
العينة        افراد  وممارسات  لوعي  الحالي  الوضع  دراسة  تم 

بمدى التزامهم باتباع التدابير الوقائية للوقاية والحد من اإلصابة 
الدراسة  عينة  إجابات  حصر  وتم  المستجد  كورونا   بفيروس 

الوقائية  184) والممارسات  الوعي  حيث  من  ومبحوثة(  مبحوث 
في يعدل  أن  يجب  التي  المواضيع  تحديد  تم  الوعي ثم  ها 
(، وفيما 29والممارسات بالتأسيس أو التعديل أو التعزيز )جدول  

للنسبة  تبعًا  الموضوعات  هذه  لتحديد  ُاتبعت  التي  المعايير  يلي 
 المئوية لإلجابات الصحيحة:  

 التأسيس:
ــابة بــــــالفيروس  - ــباب وأعــــــراض اإلصــــ ــوعي بأســــ ــوعي الــــ والــــ

 . (إجابات صحيحة %30أقل من )  بالتدابير الوقائية
لعــدم االلتـــزام  %30أقــل مــن )مــدى اتبــاع التــدابير الوقائيــة  -

 .              (باتباع التدابير

 التعديل: 

ــابة بــــــالفيروس  - ــباب وأعــــــراض اإلصــــ ــوعي بأســــ ــوعي الــــ والــــ
 .(إجابات صحيحة %50 -%30) بالتدابير الوقائية

لعـــدم االلتـــزام  %50 - %30)مـــدى اتبـــاع التـــدابير الوقائيـــة  -
 .  (يرباتباع التداب

 التعزيز:
والــــــوعي  الــــــوعي بأســــــباب وأعــــــراض اإلصــــــابة بــــــالفيروس  -

 .(إجابات صحيحة %50أكثر من ) بالتدابير الوقائية
لاللتـزام باتبـاع  %50أكثـر مـن )  مدى اتباع التدابير الوقائيـة  -

 .  (التدابير

 : سادسًا: الدراسة التجريبية

 الشاملة والعينة التجريبية:  -1
 .جامعة االسكندرية -لية الزراعة : العاملين بكالشاملة

التجريبية عينة  العينة  على  االرشادي  البرنامج  تطبيق  تم   :
من   الزراعة   23مكونة  بكلية  العاملين  من  جامعة    -فرد 

  االسكندرية، ولديهم الرغبة في االشتراك بالبرنامج.
 الهدف من البرنامج االرشادي:

ا بالتدابير  المسترشدين  سلوك  وتعزيز  وعي  لوقائية تنمية 
 الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 :بناء وتنفيذ البرنامج االرشادي -2
تم قياس وعي العينة التجريبية بالتدابير الوقائية للوقاية والحد 
هذه  باتباع  التزامهم  ومدى  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من 

التي استخدمت ل جمع التدابير باستخدام نفس استمارة االستبيان 
حيث  البرنامج،  في  البدء  قبل  الميدانية  العينة  في  البيانات 

 اشتملت على عدة محاور: 

األول اإلصابة  المحور  وأعراض  انتشار  بأسباب  الوعي   :
 بفيروس كورونا المستجد. 

    الوقائية الخاصة بـ: : الوعي بالتدابيرالمحور الثاني
 النظافة الشخصية   -أ

 .والتجمعاتالتباعد االجتماعي عند التسوق  -ب
  بيئة العمل والمواصالت العامة. -جـ

الثالث من  المحور  للوقاية  الوقائية  التدابير  اتباع  مدى   :
 :  اإلصابة بالفيروس والخاصة بـ

  النظافة الشخصية   -أ

 التباعد االجتماعي عند التسوق والتجمعات. -ب
  .بيئة العمل والمواصالت العامة -جـ
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 (184الوعي بأسباب انتشار وأعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )ن= .29جدول 

 العبدددددارة 
صحة  
 العبارة 

اإلجابة  
 الصحيحة 

 % 

الحاجة  
إلى  
 التغيير 

 العبدددددارة
صحة  
 العبارة 

اإلجابة  
الصحيح 

 ة% 

الحاجة  
إلى  
 التغيير 

يبقى الفيروس على الورق المقوى )الكرتون( لمدة  
 ثالث أيام.

× 13,6 

س 
أسي

ت
 

 مقابض أبواب الحمامات وحنفيات األحواض أحد طرق انتقال  الفيروس  
√ 77,7 

يــــز 
ـــــز

تع
 

 79,9 √ مقابض عربات التسوق مصدر لنقل العدوى.  29,9 × مات اإلصابة بالفيروس.السعال الرطب أحد عال

 × االسهال من األعراض المبكرة لإلصابة بالفيروس.
لمس المنتجات المعروضــة  مــن شــخص مصــاب أثنــاء التســوق يــؤدي إلــى  12,5

 . نقل العدوى 
√ 

85,9 

 87,5 √ لمس األسطح الملوثة بالفيروس أثناء التسوق .  14,1 × يشعر الفرد بضيق التنفس بمجرد  ظهور األعراض.

يبقى الفيروس على األسطح البالستيكية والمعادن  
 .المقاومة للصدأ لمدة يوم 

× 
 ذروة العدوى بالفيروس خالل الثالث أيام األولى بعد ظهور األعراض.  13,0

√ 
53,8 

 46,8 √ يبقى الفيروس معلقًا في الهواء لمدة ثالث ساعات.

ديل 
تع

 

 90,2 √ كبار السن أكثر الفئات المعرضة لإلصابة بالفيروس لضعف مناعتهم . 

 73,9 √ حالة الضعف العام التي يعانيها المسن تجعله عرضة لإلصابة بالفيروس   30,4 × األطفال أكثر الفئات عرضة لإلصابة بالفيروس.

 87,5 √ اعة الفرد يساعد على االصابة بالفيروس . ضعف من 43,5 × المدخنين أقل عرضة لإلصابة بالفيروس.

ال ينتقل الفيروس من أشخاص مصابين وال تظهر  
   . عليهم أعراض 

× 
 √ المصابون باألمراض المزمنة أشد الفئات تأثرًا باإلصابة بالفيروس .  38,6

96,7 

الرذاذ المتطاير للمريض أثناء السعال أو العطس أو  
 الكالم.

√ 
100 

زيز
تع

 

 √ اض اإلصابة بالفيروس تبدأ بالحمى والسعال . أعر 
82,6 

لمس األسطح واألدوات الملوثة بالفيروس ثم لمس  
 الوجه.

√ 
 فقدان حاستي الشم والتذوق من العالمات الثانوية للمرض.              92,9

√ 
76,1 

 المخالطة المباشرة للمصابين.
√ 

يــروس وبدايــة األعــراض مــن يــومين تتــراوح المــدة الزمنيــة بــين التعــرض للف 98,4
 يومًا   14حتى  

√ 
77,2 

 87,0 √ السعال والعطس على اليدين أثناء تداول النقود .  65,2 √ تناول خضروات وفاكهة دون غسلها.

 97,8 √ التواصل عن قرب مع شخص مصاب .  85,8 √ التزاحم أثناء التسوق.

    72,3 √ عد األوراق النقدية باستخدام اللعاب.
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 (184الوعي بالتدابير الوقائية ومدى اتباعها )ن= .29تابع جدول  
 العبدارة 

 العبارة  الحاجة إلى التغيير اإلجابة الصحيحة% 
 الحاجة إلى التغيير اإلجابة الصحيحة% 

 ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي 

 النظافة الشخصية 
لبة عند شرائها بماء  مسح الجزء الخارجي للبضائع المع

 وصابون  
80,4 

31,6 

زيـــز 
تعـــ

 
غسل أو تعقيم اليدين بعد لمس العمــالت  تعديل 

   . المعدنية واألوراق النقدية
89,1 44,6 

زيـــز 
تعـــ

 

 94,6 المحافظة على مسافة كافية بين األفراد )التباعد الجسدي( تعديل 
47,3 

غســل اليــدين بالمــاء والصــابون باســتمرار 
   . ثانية 20ال تقل عن   لمدة

91,3 56,0 

زيـــز 
تعـــ

 

 93,5   .العزل المنزلي إذا تواجد الفرد مع شخص مصاب
72,3 

زيـــز 
تعـــ

 

 82,1 89,4 تجنب االقتراب من أي شخص لديه أعراض المرض. 95,1 99,5 غسل اليدين بعد الذهاب للمرحاض. 
 60,9 95,6 لمصافحة واالكتفاء بالترحيب بالتلويح أو االيماءات .تجنب ا 88,0 99,5 غسل اليدين قبل وبعد األكل. 

غســــــل اليــــــدين بعــــــد تنظيــــــف األنــــــف أو 
 السعال أو العطس. 

 97,8 ارتداء أقنعة الوجه الطبية )الكمامات( في األماكن العامة   74,5 99,0
60,3 

ــرد  ــابون بمجــ ــاء والصــ ــدين بالمــ غســــل اليــ
 العودة من الخارج. 

 90,8 اللتزام بالوقوف على العالمات المحددة من ِقبل المحالت  ا 81,5 98,4
54,9 

تغطيــة الفــم واألنــف بــالكوع عنــد الســـعال 
 . في حالة عدم توافر مناديل ورقية

 88,6 التسوق في غير أوقات الذروة تجنبًا للتزاحم. 54,9 89,6
85,8 

الحـــــرص علـــــى حمـــــل معقمـــــات اليـــــد أو 
 الكحول أينما ذهب الفرد. 

 بيئة العمل والمواصالت  55,4 93,5

تجنـــب مالمســـة العـــين أو األنـــف أو الفـــم 
 بأيدي غير مغسولة. 

 25,5 87,5 تطهير مقابض األبواب بأماكن العمل. 53,3 96,2

زيـــز 
تعـــ

 

س 
أسي

ت
 

ــي  ــديل ورقـــ ــي منـــ ــس فـــ ــعال أو العطـــ الســـ
 ورميه في حاوية نفايات مغلقة  

97,3 67,9 
واب باستخدام مناديل ورقية بعد غسل  غلق الحنفيات وفتح األب

 .األيدي 
79,4 

26,1 

اســتخدام معقــم يــدين يحتــوي علــى كحــول 
 على األقل.  %60بنسبة  

82,1 54,3 
استخدام المناديل الورقية عند لمس أزرار المصاعد والتخلص  

 .منها 
80,4 

27,8 

ــية مــــــع  ــدم مشــــــاركة األدوات الشخصــــ عــــ
 األخرين. 

84,8 77,7 
المكتب ألنها من األسطح التي تلمس بشكل   تنظيف سطح 

 متكرر. 
96,7 

41,8 

ديل 
تع

 

 43,5 95,1 ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالعمل. التباعد االجتماعي والتسوق 
التعامـــــل مـــــع محـــــالت التوصـــــيل لتقليـــــل 

 خطر االصابة بالفيروس. 
81,0 26,7 

زيـــز 
تعـــ

 

 تأسيس 
خفف )كلور  تطهير األسطح باستخدام محلول مبيض م

   . مخفف(
90,2 32,6 

 34,3 89,7 تطهير عربات التسوق قبل استخدامها. 

ديل 
تع

 

 40,2 84,3 تجنب لمس األسطح أثناء ركوب المواصالت.
تجنــــب لمــــس الكثيـــــر مــــن المعروضـــــات 

 خالل التسوق. 
83,6 30,4 

تجنب ركوب المواصالت المزدحمة حفاظًا على التباعد  
 الجسدي.

93,5 44,6 

ــيم اليـــــد مباشـــــرة بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن  تعقـــ
 التسوق. 

94,1 39,6 
تهوية المكاتب عن طريق فتح النوافذ للحماية من االصابة  

 بالفيروس.
98,4 63,1 

زيــز
تعــ

 

ــات  ــم عربـ ــي تعقـ ــاكن التـ ــن األمـ ــراء مـ الشـ
 التسوق قبل االستخدام

 فتح النوافذ كلما أمكن ذلك أثناء ركوب المواصالت. 33,2 88,0
98,9 73,4 

 73,9 85,3 تجنب تناول أي أطعمة أثناء ركوب المواصالت. 45,7 93,5 تجنب لمس الوجه أثناء التسوق. 
 63,0 96,7 ارتداء الكمامة عند ركوب المواصالت. 38,0 91,9 تعقيم اليد فور مغادرة المحل. 

جميع عبارات الوعي والممارسة صحيحة       
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 البرنامج االرشادي:

 برنامج ارشادي لتنمية الوعي وتعزيز سلوك المسترشدين بالتدابير الوقائية الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
 طرق التقييم  الطرق والوسائل  عناصر الدرس  األهداف التعليمية  الوحدة التعليمية 

 الوحدة األولى
 فيروس كورونا المستجد

 الدرس األول
ا التعريـــــــف بفيـــــــروس كورونـــــــ 

 covid-19المستجد 

يتعـــــــرف علـــــــى األمـــــــراض الفيروســـــــية  -
 المختلفة وفيروس كورونا المستجد.

يتعــرف علــى الطــرق المختلفــة النتشــار  -
 فيروس كورونا المستجد.

يحدد أعراض اإلصابة بفيروس كورونــا  -
 المستجد.

 نبذة عن بعض األمراض الفيروسية. -
 التعريف بفيروس كورونا المستجد. -
 يروس كورونا المستجد.طرق انتشار ف -
 فترة حضانة فيروس كورونا المستجد. -
ــا  - ــابة بفيـــــــــروس كورونـــــــ أعـــــــــراض اإلصـــــــ

 المستجد. 

ــرة -العصـــف الـــذهني   -المحاضـ
 PowerPointعرض  -المناقشة 

ــى  ــادية علـــــ ــرات ارشـــــ ــع نشـــــ توزيـــــ
 المسترشدين.

توجيــــه أســــئلة فــــي محتويــــات 
 الدرس وتطبيقاتها.

 الدرس الثاني
 الفئـــــــــــات األكثـــــــــــر عرضـــــــــــة
ــابة بفيــــــروس كورونــــــا  لإلصــــ

 المستجد.

يــــــربط بــــــين األمــــــراض المزمنــــــة وأســــــباب 
ــا  ــروس كورونــــ ــاعفات فيــــ ــابة بمضــــ اإلصــــ

 المستجد .

أسباب إصابة بعض الفئات بمضاعفات 
مرضى  -فيروس كورونا المستجد مثل:

 -مرضى السكر -مرضى الربو -القلب  
 -كبار السن  -مرضى السرطان 

 المدخنين.  -الحوامل

 -المحاضــرة    -ذهني  العصف الــ 
 PowerPointالمناقشة  عرض 

ــى  ــادية علـــــ ــرات ارشـــــ ــع نشـــــ توزيـــــ
 المسترشدين.

أســـــئلة فـــــي الـــــدرس الســـــابق 
وفــي نهايــة الــدرس ثــم توجيــه 
أســـــــــئلة فيمـــــــــا تـــــــــم تدريســـــــــه 

 وأساليب تطبيقه.

 الوحدة الثانية
التـــــدابير الوقائيـــــة للحـــــد مـــــن 
انتشــــــــار الفيــــــــروس الـــــــــدرس 

 األول
 النظافة الشخصية

يــة النظافــة الشخصــية كتــدبير يقــدر أهم -
 وقائي للحد من انتشار الفيروس.

يطبق خطوات غسل اليــدين وتنظيفهمــا  -
 بالطريقة الصحيحة.

 النظافة الشخصية. -
   .الخطوات الواجب اتباعها لغسل اليدين -

 -المحاضــرة    -العصف الــذهني  
 PowerPointالمناقشــــــة  عــــــرض 
رســـــــــــومات  -إيضــــــــــاح عملــــــــــي 

ــيحية   توزيــــــــــع نشــــــــــرات -توضــــــــ
 ارشادية على المسترشدين.

أســـــئلة فـــــي الـــــدرس الســـــابق 
وفــي نهايــة الــدرس ثــم توجيــه 
أســـــــــئلة فيمـــــــــا تـــــــــم تدريســـــــــه 

 وأساليب تطبيقه.

 طرق التقييم الطرق والوسائل عناصر الدرس  األهداف التعليمية الوحدة التعليمية

 الدرس الثاني
 التباعد االجتماعي

يوضـــــــــــح مفهــــــــــــوم وأهميــــــــــــة التباعــــــــــــد  -
 االجتماعي

ــين التباعـــد االجتمـــاعي والعـــزل  - يفـــرق بـ
 المنزلي .

ــزل  - ــد عـــ ــدابير الوقائيـــــة عنـــ يمـــــارس التـــ
مــــــــــريض بــــــــــالمنزل أو التعامــــــــــل مــــــــــع 
ــتبه  ــاب أو مشــــ ــرد مصــــ ــالطين لفــــ المخــــ

 باإلصابة. 

 مفهوم التباعد االجتماعي. -
 أهمية التباعد االجتماعي. -
ــزل  - ــاعي والعــ ــد االجتمــ ــين التباعــ ــرق بــ الفــ

 المنزلي.
 طريقة عزل المريض بالمنزل.إجراءات و  -
التعامــل مــع المخــالطين لفــرد مصــاب أو  -

 مشتبه باإلصابة.

 -المحاضــرة    -العصف الــذهني  
 PowerPointالمناقشة  عرض 

ــى  ــادية علـــــ ــرات ارشـــــ ــع نشـــــ توزيـــــ
 المسترشدين.

أســـــئلة فـــــي الـــــدرس الســـــابق 
وفــي نهايــة الــدرس ثــم توجيــه 
أســـــــــئلة فيمـــــــــا تـــــــــم تدريســـــــــه 

 وأساليب تطبيقه.

 
 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى      

 

348 

 

 برنامج ارشادي لتنمية الوعي وتعزيز سلوك المسترشدين بالتدابير الوقائية الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ع: تاب
 طرق التقييم  الطرق والوسائل  عناصر الدرس  األهداف التعليمية  الوحدة التعليمية 

 الدرس الثالث
التســــوق اآلمـــــن واالجـــــراءات 

 االحترازية عند التجمعات

ــوق يســـــــــــ  - ــد التســـــــــ ــة عنـــــــــ تخدم الكمامـــــــــ
يطبــــق خطــــوات وضــــع   -والتجمعــــات 

 الكمامة وكيفية نزعها عن الوجه.
يبـــادر باتبـــاع ارشـــادات التســـوق اآلمـــن  -

 خالل أزمة كورونا .

 أهمية ارتداء الكمامة. -
خطوات وضع الكمامة وكيفية نزعها  -

 عن الوجه. 
أسلوب التسوق اآلمن خالل أزمة  -

 كورونا. 

 -المحاضــرة    -  العصف الــذهني
 PowerPointالمناقشــــــة  عــــــرض 
رســـــــــــومات  -إيضــــــــــاح عملــــــــــي 

 -توضيحية
ــادية علـــــــى  ــرات ارشـــــ ــع نشـــــ توزيـــــ

 المسترشدين.

أســـــئلة فـــــي الـــــدرس الســـــابق 
وفــي نهايــة الــدرس ثــم توجيــه 
أســـــــــئلة فيمـــــــــا تـــــــــم تدريســـــــــه 

 وأساليب تطبيقه.

 الدرس الرابع
بيئـــــــة العمـــــــل والمواصــــــــالت 

 العامة 

ة ببيئــــة العمــــل يمـــارس التــــدابير الوقائيـــ  -
للوقايـــة مـــن اإلصـــابة بفيـــروس كورونــــا 

 المستجد.
يلتـــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــاإلجراءات االحترازيـــــــــــــــــة  -

بالمواصـــــــــالت العامـــــــــة للوقايـــــــــة مـــــــــن 
 الفيروس.

اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس  -
 كورونا المستجد ببيئة العمل.

اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس  -
 ت العامة.كورونا المستجد بالمواصال

-المحاضـــــرة–العصــــف الـــــذهني 
 PowerPointالمناقشة  عرض 

ــى  ــادية علـــــ ــرات ارشـــــ ــع نشـــــ توزيـــــ
 المسترشدين..

مراجعـــــــة عامـــــــة لمـــــــا ســـــــبق 
ــتفادة  ــدى االســــــ تدريســــــــه ومــــــ
العملية والتطبيقية الشخصــية 
ولمـــن حـــولهم مـــن األســـرة ثـــم 
قياس قبلي وبعــدي باســتخدام 

 االستبيان.

 

 االلتزام باتباع التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل وبعد تنفيذ البرنامجدرجات الوعي والوعي  ب .30جدول 

 الدرجات والمدى

 الوعي بااللتزام باتباع التدابير الوقائية  الوعي بالتدابير الوقائية  

أسباب  
وأعراض  
االصابة  
 بالفيروس

النظافة  
 الشخصية 

التسوق اآلمن  
 والتجمعات 

بيئة العمل  
 لمواصالت وا

الوعي  
بالتدابير  
 الوقائية ككل 

 إجمالي الوعي 
النظافة  
 الشخصية 

التسوق اآلمن  
 والتجمعات 

بيئة العمل  
 والمواصالت 

إجمالي الوعي  
 بااللتزام 

 بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل 

 36 51 51 36 36 204 199 123 123 36 36 51 51 36 36 81 76 أكبر درجة مشاهدة 
3
6 

117 123 

 12 44 17 28 12 171 107 103 49 28 12 44 19 28 15 67 52 أصغر درجة مشاهدة 
2
8 

41 103 

 20 76 8 24 7 34 8 24 33 92 20 74 8 24 7 32 8 21 14 24 المدى 

 7 25 3 8 2 11 3 8 11 31 7 25 3 8 2 11 3 7 5 8 طول الفئة 

 



 ... فاعلية برنامج ارشادي منبثق من دراسة الوعي واتباع التدابير الوقائية أثناء جائحة كورونا  إيناس محمد خميس:
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 مستويات الوعي بالتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل وبعد تنفيذ البرنامج. 31جدول 

 المستويات 

 الوعي بالتدابير الوقائية  

أسباب وأعراض  
 االصابة بالفيروس

 الوعي  إجمالي  الوعي بالتدابير الوقائية ككل  بيئة العمل والمواصالت  التسوق  اآلمن والتجمعات  النظافة الشخصية 

 بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل 

فئة الوعي  
 المنخفض 

52-60 67-72 15-22 28-31 19-30 44-46 12-20 28-31 49-74 103-110 107-138 171-182 

فئة الوعي  
 المتوسط 

60-68 72-77 22-29 31-34 30-41 46-48 20-28 31-34 74-99 110-117 138-169 182-193 

فئة الوعي  
 المرتفع 

 فأكثر 193 فأكثر 169 فأكثر 117 فأكثر 99 فأكثر 34 فأكثر 28 فأكثر 48 فأكثر 41 فأكثر 34 فأكثر 29 فأكثر 77 فأكثر 68

 

 البرنامجمستويات الوعي بااللتزام باتباع التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل وبعد تنفيذ  .32جدول 

 المستويات 

 الوعي بالتزام اتباع التدابير الوقائية 

 اجمالي الوعي بااللتزام  بيئة العمل والمواصالت  التسوق اآلمن والتجمعات  النظافة الشخصية 

 بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل 

 20 28-31 17-28 44-46 12-20 28-31 41-66 103 -110-12 فئة الوعي بااللتزام المنخفض

 28 31-34 28-39 46-48 20-28 31-34 66-91 110-117-20 فئة الوعي بااللتزام المتوسط 

 فأكثر  117 فأكثر 91 فأكثر 34 فأكثر 28 فأكثر 48 فأكثر 39 فأكثر 34 فأكثر 28 فئة الوعي بااللتزام المرتفع 
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 قياس فاعلية البرنامج االرشادي: -3
تــم تحويــل البيانــات الوصــفية إلــى كميــة وحســاب مســتويات 
الــوعي والـــوعي بضـــرورة االلتـــزام باتبـــاع التـــدابير الوقائيـــة قبـــل 

 وبعد تنفيذ البرنامج االرشادي.  
 النتائج البحثية للعينة التجريبية:

 ( جدول  من  أن  33يتضح  البحث   73,9%(  عينة  من 
 ـ  30تراوحت أعمارهم من    %39,1التجريبية من اإلناث، و

وأن    40 باألحياء    %73,9سنة،  يقيموا  العينة  أفراد  من 
حيث   أبناء  ولديهم  متزوجون  العظمى  الغالبية  وأن  الشعبية، 

( نسبتهم  كما  %95,5،  %95,7بلغت   ، التوالي  على   )
أن   البحثية  النتائج  عن  أميين  %39,2أوضحت  وبالسؤال   ،

  % 30,5يشغلوا وظائف حرفية وأن    %78,3الوظيفة ُوجد أن  
سنة، كما ُوجد أن    20ألقل من    10لديهم مدة خدمة ما بين  

( العينة  نصف  من  يقُرب  دخلهم %47,8ما  متوسط  بلغ   )
 .  هجني 2000الشهري أقل من 
( توزيع أفراد العينة التجريبية تبعًا لمستوى 34يوضح جدول )

با ومستوى  وعيهم  الوقائية  بلتدابير  باتباع لاالوعيهم  تزام 
من   ويتضح  بالفيروس،  اإلصابة  من  للحد  الوقائية  التدابير 

الوقائية   بالتدابير  الجيد  الوعي  أن مستوى  ارتفع ككل  النتائج 
 تنفيذقبل    % 34,8البرنامج حيث كان    تنفيذبعد    % 78,2بنسبة  

ظمى من أفراد  البرنامج، كما أوضحت النتائج أن الغالبية الع
( ارتفع مستوى وعيهم الكلي والمتعلق بأسباب  %82,6العينة )

انتشار وأعراض اإلصابة بالفيروس والتدابير الوقائية الواجب  
اتباعها والمتعلقة بالنظافة الشخصية وعند التسوق والتجمعات 

كان   حيث  والمواصالت  العمل   تنفيذقبل    % 34,8وبيئة 
بالت يتعلق  وفيما   ، التدابير  البرنامج  باتباع  العينة  أفراد  زام 

وبعد   قبل  البحثية    تنفيذالوقائية  النتائج  أوضحت  البرنامج، 
بعد   بااللتزام  الجيد  الوعي  معدل  ارتفاع  الجدول   تنفيذبنفس 

كان   حيث  إلى    تنفيذقبل    %17,4البرنامج  وارتفع  البرنامج 
دراسة التنفيذبعد    % 78,2 نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،                       

(2020)  Zhong ,et al     االرشادية البرامج  بأن  أفادت  والتي 
باتخاذ  االلتزام  األفراد تجاه  إلى تحسن وعي وممارسات  أدت 

كورونا  التدابير   فيروس  انتشار  من  والحد  للوقاية  الوقائية 
 المستجد.

الرابع عشر:   يوجد  الفرض  " ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
  وااللتزام بأتباعها   ةبالتدابير الوقائي  لوعيا لكل من  معنوي    فرق 

 ."لدى عينة الدراسة قبل وبعد تنفيذ البرنامج

دالة إحصائيًا  35اتضح من نتائج جدول )  ( وجود فروق 
هذه   اتباع  نحو  بااللتزام  والوعي  الوقائية  بالتدابير  الوعي  بين 
التدابير للحد من اإلصابة بالفيروس قبل وبعد تنفيذ البرنامج، 

تنفيذ   حيث قبل  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  كان 
الوقائية   بالتدابير  بالوعي  يتعلق  فيما  والوعي  ككل  البرنامج 

هي   التدابير  هذه  اتباع  نحو  ،  85,13  28,39بااللتزام 
68,91    21,90    البرنامج أصبح تنفيذ  التوالي، وبعد  على 

المعياري      122,91  0,42  ،121,30المتوسط واالنحراف 
  2,20  وجود فروق دالة  كما اوضحت النتائج    ،على التوالي

الوعي بين  ب  إحصائيًا  الوعي  في  والمتمثل  أسباب الكلي 
اإلصابة ككل   وأعراض  الوقائية  بالتدابير  والوعي  بالفيروس 

البرنامج   تنفيذ  وبعد  الحسابي  قبل  المتوسط  كان  حيث 
البرنامج تنفيذ  قبل  المعياري            واالنحراف 

149,7035,66   المتوسط أصبح  البرنامج  تنفيذ  وبعد 
 200,172,89واالنحراف المعياري 

 تنفيذمما سبق يتضح من النتائج أن قيمة "ت" قبل و بعد  
احتمالي    مستوى  عند  المعنوية  شديدة  االرشادي  البرنامج 

رفع  0,001 في  إحصائية  بداللة  ساهم  البرنامج  أن  أي   ،
عي الكلي والوعي بااللتزام باتباع الوعي بالتدابير الوقائية والو 

"ت"   قيم  بلغت  حيث  التدابير،  ،    7,06،  6,36هذه 
 على التوالي. 11,26
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 (23االقتصادية )ن =  -توزيع افراد العينة التجريبية تبعًا للخصائص االجتماعية .33جدول 

 %  عدد  الخصائص  %  عدد  الخصائص 

 الجنس 
 ذكور
 إناث

 المجموع

 
6 
17 
23 

 
26,1 
73,9 
100 

 نوع الوظيفة
 مهني 
 إداري 
 حرفي 

 المجموع

 
- 
5 
18 
23 

 
- 

21,7 
78,3 
100 

 العمر بالسنوات
30 

30 - 40 
40 -  50 
50 - 60 

 المجموع

 
1 
9 
7 
6 
23 

 
4,4 
39,1 
30,4 
26,1 
100 

 عدد سنوات العمل 
10 

10 - 20 
20 -  30 
 فأكثر 30

 المجموع

 
5 
7 
6 
5 
23 

 
21,7 
30,5 
26,1 
21,7 
100 

 قة السكن منط
 شعبي

 متوسط
 راقي 

 المجموع

 
17 
6 
- 
23 

 
73,9 
26,1 
- 

100 

 متوسط الدخل الشهري 
2000 

2000 -  3000 
 فأكثر  3000

 المجموع

 
11 
10 
2 
23 

 
47,8 
43,5 
8,7 
100 

 المستوى التعليمي 
 أمي

 يقرأ ويكتب
 ابتدائية 
 اعدادية

 ثانوية أو ما يعادلها 
 شهادة جامعية 

 المجموع

 
9 
3 
6 
2 
3 
- 
23 

 
39,2 
13,0 
26,1 
8,7 
13,0 
- 

100 

 الحالة االجتماعية 
 غير متزوج

 متزوج 
 المجموع

 

 
1 
22 
23 

 
4,3 
95,7 
100 

 (22وجود أبناء باألسرة )ن=
 يوجد 

 ال يوجد 
 المجموع

 
21 
1 
22 

 
95,5 
4,5 
100 
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 ( 23اع التدابير الوقائية قبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي )ن=توزيع أفراد العينة التجريبية تبعًا لمستوى الوعي و الوعي بااللتزام باتب .34جدول 

 المتغيرات

 الفئات 

 بعد تنفيذ البرنامج  قبل تنفيذ البرنامج 

 المجموع  جيد  متوسط  ضعيف  المجموع  جيد  متوسط  ضعيف 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 الوعي بالتدابير الوقائية
 إلصابة أسباب وأعراض ا
 النظافة الشخصية 
 التسوق والتجمعات 
 المواصالت والعمل 

 الوعي بالتدابير الوقائية ككل
 إجمالي الوعي

 
8 
10 
10 
10 
11 
10 

 
34,8 
43,5 
43,5 
43,5 
47,8 
43,5 

 
5 
4 
5 
4 
4 
5 

 
21,7 
17,4 
21,7 
17,4 
17,4 
21,7 

 
10 
9 
8 
9 
8 
8 

 
43,5 
39,1 
34,8 
39,1 
34,8 
34,8 

 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

 
4,3 
4,3 
4.3 
8,7 
8,7 
8,7 

 
1 
3 
3 
5 
3 
2 

 
4,3 
13,1 
13,1 
21,8 
13,1 
8,7 

 
21 
19 
19 
16 
18 
19 

 
91,4 
82,6 
82,6 
69,5 
78,2 
82,6 

 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 الوعي بااللتزام بالتدابير الوقائية 
 النظافة الشخصية 

 ق والتجمعات التسو 
 المواصالت والعمل 

 اجمالي الوعي بااللتزام

 
12 
12 
13 
13 

 
52,1 
52,1 
56,5 
56,5 

 
7 
8 
6 
6 

 
30,5 
34,8 
26,1 
26,1 

 
4 
3 
4 
4 

 
17,4 
13,1 
17,4 
17,4 

 
23 
23 
23 
23 

 
100 
100 
100 
100 

 
1 
1 
2 
2 

 
4,3 
4,3 
8,7 
8,7 

 
3 
3 
5 
3 

 
13,1 
13,1 
21,8 
13,1 

 
19 
19 
16 
18 

 
82,6 
82,6 
69,5 
78,2 

 
23 
23 
23 
23 

 
100 
100 
100 
100 

 (23دي )ن=داللة الفروق بين متوسطي الوعي بالتدابير الوقائية وااللتزام باتباعها لمتغيرات الدراسة التجريبية قبل وبعد تنفيذ البرنامج االرشا .35جدول  
 قيمة "ت"  بعد تنفيذ البرنامج  قبل تنفيذ البرنامج  المتغيرات 

 ير الوقائيةالوعي بالتداب 
 أسباب وأعراض اإلصابة 

 النظافة الشخصية 
 التسوق والتجمعات 
 المواصالت والعمل 

 الوعي بالتدابير الوقائية ككل
 إجمالي الوعي

 
64,578,03 
25,9178,43 
35,1712,10 
24,049,69 
85,1328,39 
149,7035,66 

 
77,262,85 
36,000,00 
50,910,42 
36,000,00 
122,910,42 
200,172,89 

 
***9,05 
***5,74 
***6,18 
***5,92 
***6,36 
***7,06 

 الوعي بااللتزام بالتدابير الوقائية 
 النظافة الشخصية 
 التسوق والتجمعات 
 المواصالت والعمل 

 اجمالي الوعي بااللتزام

 
21,306,91 
27,789,57 
19,837,38 
68,9121,90 

 
35,570,84 
50,351,53 
35,391,23 
121,302,20 

 
***10,10 
***10,74 
***10,08 
***11,26 

 0,001*** معنوية  
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 التوصيات 

ــع فــــي بيئــــات  -1 ــادية لكافــــة فئــــات المجتمــ إجــــراء بــــرامج ارشــ
متباينـــة لنشـــر الـــوعي الصـــحي واتبـــاع االجـــراءات الوقائيـــة 
وعــدم االكتفــاء بــالبرامج التليفزيونيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع 

 الفيروس.
ية الصحية لكافة شرائح المجتمع في اعداد برامج في التوع -2

 كيفية التعامل وُسبل الوقاية من األوبئة المستجدة.

استمرار إطالق حمالت صـحية توعويـة متواصـلة  لتعـديل  -3
 السلوكيات الخاطئة أثناء وبعد الجائحة.

تفعيــل حمــالت توعويــة عــن الفيــروس بطريقــة تالئــم جميــع  -4
وزارة الصـحة الشرائح بتنسيق مشترك بين وسائل اإلعالم و 

ــدني والمؤسســـات التعليميـــة تركـــز  ومؤسســـات المجتمـــع المـ
على خطـورة المـرض ويـتم بثهـا بشـكل مسـتمر علـى جميـع 
القنـــــــــوات التليفزيونيـــــــــة إلـــــــــى جانـــــــــب وســـــــــائل التواصـــــــــل 

 االجتماعي.

االهتمام بتعليق الملصقات وارشادات التوعية فـي األمـاكن  -5
 العامة والمدارس والجامعات.

 المراجع
اب  )أمال  الفتوح  أبو  كمال  الفقي ومحمد  المشكالت 2020راهيم   :)

-النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد  
"، بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات 19

والسبعون،   الرابع  العدد  التربوية،  المجلة  بمصر،  الجامعة 
 جمهورية مصر العربية.

واإل للتثقيف  الوطني  )المركز  والسكاني  الصحي  (:  2020عالم 
)كوفيد   كورونا  فيروس  مرض  من  للوقاية  االرشادي    -الدليل 

صنعاء،  19 المجتمع،  في  التوعوي  المجال  في  للعاملين   )
 www.unicef.orgالجمهورية اليمنية .

( حسن  محمد  الدين  طالب  2003جمال  لدى  الصحي  الوعي   :)
الثانوية المت   –المرحلة  ببعض  وعالقته  "دراسة  مستواه  غيرات 

، جامعة بنها،  24، عدد  13ميدانية"، مجلة كلية التربية، مجلد  
 جمهورية مصر العربية.

( ملكاوي  عيسى  كورونا 2020حنان  فيروس  جائحة  تداعيات   :)
العلمية   األلكسو  نشريه  العربي،  الصحي  األمن  على  المستجد 

وتداعياتها على أهداف التنمية   -  19كوفيد    -"جانحة كورونا  
للتربية 2030لمستدامة  ا العربية  المنظمة  الثاني،  العدد   ،"

 والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية  
( الوزراء  مجلس  كورونا  2020رئاسة  فيروس  إحصائيات   :)

المستجد بجمهورية مصر العربية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
 www.care.gov.egالقرار، جمهورية مصر العربية. 

( قنديل  أحمد  في  2016سميرة  والتدريبية  االرشادية  البرامج   :)
 االقتصاد المنزلي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية.

( عالم  محمود  الدين  المؤسسي: 2007صالح  التربوي  التقويم   :)
الفكر   دار  المدارس،  تقويم  في  وتطبيقاته  ومنهجياته  أسسه 

 ، جمهورية مصر العربية. العربي، القاهرة
الزعبي) عمر  القنوات 2020عرين  لتغطية  العربية  النخبة  تقييم   :)

الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا العالمية، دراسة ميدانية، مجلة  
الديمقراطي   المركز  عشر،  الحادي  العدد  اإلعالمية،  الدراسات 

 العربي، برلين، ألمانيا. 
( ملحم  القادر  عبد  مس2019عمران  لدى  (:  الصحي  الوعي  توى 

،  1، عدد  46طلبة جامعة مؤتة، دراسات العلوم التربوية، مجلد  
 الكرك، األردن. 

 
(: دور وسائل االعالم الجديد في تنمية الوعي  2020عيشة علة )

الصحي و مكافحة االزمات الصحية العالمية في ضوء انتشار  
الدراس19-فيروس كورونا )كوفيد   "دراسة ميدانية"، مجلة  ات  ( 

العربي،  الديمقراطي  المركز  عشر،  الحادي  العدد  اإلعالمية، 
 برلين، ألمانيا. 

( المغير  محمد  من  2020محمد  الحد  في  اإلعالمية  السياسات   :)
الحادي  العدد  اإلعالمية،  الدراسات  مجلة  كورونا،  مخاطر 
االستراتيجية   للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  عشر، 

 برلين، ألمانيا.والسياسية واالقتصادية، 

http://www.care.gov.eg/
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( المغير  محمد  ومتابعة 2020محمد  الجديد  الفيروس  حيثيات   :)
الواجب  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  وتحديث  انتشاره  ُسبل 
مجلة   المجتمعات،  في  وتفشيه  انتشاره  من  للحد  اتباعها 
الديمقراطي   المركز  عشر،  الحادي  العدد  اإلعالمية،  الدراسات 

االسترا للدراسات  برلين،  العربي  واالقتصادية،  والسياسية  تيجية 
 . ألمانيا

حمد) الحفيظ  عبد  وخالد  األمين  البشير  وسائل 2020مرتضى   :)
التواصل االجتماعي وتعزيز الوعي الصحي للوقاية من فيروس 
الصحة   لوزارة  الرسمي  بالموقع  الفيسبوك  "صفحة  كورونا 

الح العدد  االعالمية،  الدراسات  مجلة  نموذجًا"  ادي السودانية 
االستراتيجية   للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  عشر، 

 والسياسية واالقتصادية، برلين، ألمانيا.
 ( تومي  والخنساء  فلوس  يهدد  2020مسعودة  الجديد  االعالم   :)

الصحة النفسية داخل المجتمعات جراء جائحة فيروس كورونا، 
المركز  عشر،  الحادي  العدد  اإلعالمية،  الدراسات  مجلة 

 يمقراطي العربي، برلين، ألمانيا. الد

(: أدوات البحث )االختبارات(, كلية  2013نواره صالح المحارب )
اإلسالمية،   سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  االجتماعية،  العلوم 

 المملكة العربية السعودية.

( النفسية 2020نهلة صالح علي  الضغوط  بين  العالقة  دراسة   :)
كورون  فيروس  انتشار  من  )كوفيد  الناتجة  المستجد  (   19  -ا 

واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة، المجلة المصرية 
( العدد  الثالثون،  المجلد  النفسية،  جمهورية  108للدراسات   ،)

 مصر العربية.
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ABSTRACT 

 The Effectiveness of Experiential Program Stemming from Studying 

Awareness and Following Preventive Measures during the Corona Pandemic, 

Conducted on A Number Employees at Alexandria University  
Enas Mohamed Khamis 

This research was conducted with the aim of 

building, implementing and evaluating an indicative 

program aimed at improving awareness and improving 

the preventive measures followed by Alexandria 

University’s employees about the emerging Corona 

Virus. The questionnaire was used in a personal 

interview to collect data related to this research on a 

shell sample of (184) employees of Alexandria 

University, to determine the indicative needs on which 

the program is based.  

The number of experimental sample reached (23) 

employees of the Faculty of Agriculture - Alexandria 

University, then the data was statistically analyzed using 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSSV23) 

and the following statistical transactions were 

performed: 

Percentages, "T" test, Pearson correlation 

coefficient, "F" test, correlation coefficient, and the 

results of the study were the following: 

- 72.3% were getting their information from television, 

and the vast majority of respondents (93.5%) had 

good awareness of the preventive measures that 

should be followed to limit the spread of the disease, 

and only 53.8% had good practices regarding 

following preventive measures to prevent infection 

with the virus. 

- 85.9%, 83.7%, and 72.3% of the respondents said that 

the exaggeration in the prices of disinfectants and 

masks and their lack of availability were among the 

most obstacles they faced during the home ban, and 

that 58.2% of the total sample were affected to a 

severe degree psychologically and socially as a 

result of staying at home during the ban period. 

- The results of the study showed that the females and 

the married with children sample are more aware of 

preventive measures. 

- There is a moral correlation between the commitment 

of the sample members to follow the preventive 

measures and their awareness of these measures. 

- The research results showed that individuals with 

university education and those in professional jobs 

have higher awareness and commitment to follow 

preventive measures more than individuals with less 

educational qualifications and occupying 

administrative or trades positions. 

- The level of good awareness of preventive measures 

increased by 78.2% after implementing the program, 

where it was 34.8% when the program was 

implemented. The results also showed that the vast 

majority of respondents (82.6%) had an increased 

level of overall awareness related to the causes of 

the spread and symptoms of infection by the virus, 

and the preventive measures to be followed related 

to personal hygiene, shopping, gatherings, work 

environment and transportation, as it was 34.8% 

before implementing the program.  

- There are statistically significant differences between 

the pre- and post-application in awareness and 

commitment to follow preventive measures at a 

probability level of 0.01.  

 

 
 


