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 الممخص العربى
جراءات ابتتوعتتى األستترة الريفيتتة استتتفده اتتلا البحتتث دراستتة 

 91يتتة متتن فيتتروس كورونتتا كوفيتتد وتعميمتتات وزارة الصتتحة لموقا
وتتتا اجتتراء البحتتث عمتتى جميتت  مراكتتز ظتتة التتوداى الجديتتد، بمحاف

تتتا و والداخمتتة وبتوب وبتتاريس والفرافترة،  المحافظتة وامتتال الخارجتة
فمستبين، واتى قريتة  ختيار قرية من كت  مركتز ببري تة عئتوا يةا

 قريتتة جتتدة، قريتتة الئتتي  متترزو  قريتتة الصتتحوة، قريتتة الزيتتات، 
  وتتتا مبحتتوث 872فتتى ال تترى الخمستتة  ينتتة البحتتثحجتتا عوبمتت  

ختتتو   االستتتتبيان بالم ابمتتتة الئخصتتتيةستتتتخداا جمتتت  البيانتتتات با
تا االستتعانة بمجموعتة متن ، كما 8289وديسمبر ى نوفمبر ئفر 

حصا ية في تحمي  البيانات الميدانية، والتي تتف  م  االساليب اال
تكتتتترارى التوزيتتت  الالم ويتتتة و  ةببيعتتتة اتتتلا البيانتتتات م تتت  النستتتب

كمتتا  والمتوستتب المتترجل وللتت  لعتترل ووصتته البيانتتات البح يتتة،
العوقة بين متغيرات لتحديد رتباب سبيرمان لمرتب استخدا معام  ا

وللتت  بواستتبة الحاستتب اسلتتى بإستتتخداا مجموعتتة البتترام  البحتتث 
أن  وأوضحت النتا  ل ،SPSSV. 22اإلحصا ية لمعموا االجتماعية 

%( مستوى وعيفا مرتفت   7199) نأرباع المبحو ي أك ر من  وث
وأن معظتتا ، اجراءات وزارة الصتتحة لموقايتتة متتن فيتتروس كورونتتا بتت

تعميمتتتتات وزارة بمستتتتتوى وعتتتتيفا مرتفتتتت   %( 2998حتتتتو ين)المب
مئتتاادة التميفزيتتون ، وأن الصتتحة لموقايتتة متتن فيتتروس كورونتتا 

منفتا مصتادر المعمومتات التتى يستت ى جاءت فتى المرتبتة األولتى ل
بمتوستتب  معمومتتاتفا حتتو  فيتتروس كورونتتا المستتتجد المبحتتو ين

رة الصحة اجراءات وزابالمبحو ين  وأن وعى ، درجة 8912مرجل 
ارتبابتا  موجبتا  بكت  متن  كتان مرتببتاوقاية من فيتروس كورونتا  لم

درجتة المئتاركة فتى و درجتة ال ياديتة، و عدد أفتراد األسترة، و السن، 

تعميمات وزارة بوأن وعى المبحو ين   ةيالحالة التعميمو  المنظمات،
من الصحة لموقاية من فيروس كورونا ارتببت ارتبابا  موجبا  بك  

درجتتتة و درجتتتة اإلنفتتتتاا ال  تتتافى، و د أفتتتراد األستتترة، دعتتتو الستتتن، 
    ، الحالة التعميميةالمئاركة فى المنظمات

، فيروس تعميماتال ، االجراءات،الوعى األسرى الكممات الدالةل
  ، محافظة الوادى الجديدانكورو 

  الم دمة 

فيرروس مسرتحدث وهرو سراللة جديرد   يعتبر فيروس كورونا
بررةر  لتفشررا هررذا وقررد سررجم  أول  ةالتاجيرر الفيروسررا  مررن

وهان، عاصمة محافظة هوي بالصرين، يروم المرض فا مدينة 
)المجمرررررررررررررررررس المصررررررررررررررررررى لشرررررررررررررررررر ون  2119ديسرررررررررررررررررمبر  29

يرررة، فرررا مللعااالصرررحة عمنررر  منظمرررة أ( و 6: 2121الخارجيرررة،
جا حرررة  19-كوفيررردتصرررنيي فيرررروس ، 2121مرررارس 11يررروم 
 زالجهرا يصري  نر أ فرا الفيرروس خطرور  وتكمرن ، يرةملعا

لمرررض  شرريوعاً  األكثررر األعررراض تتمثررلو  ،التنفسررا لسنسرران
، التررنفس ضرريقو ، السررعال الجررايو  ،الحمررى فررا 19 -كوفيرد

 ويمكرن ،اإلسرهالو الحمرق،  ألرمو  الرشر،، أو األنري احتقرانو 
 من المريض المتطاير رذاذ مباشر  من خالل ينتقل أن مرضمل

المباشرر  غيرر انتقرال أواو السرعال  العطرس اثنرا  او االني الفم
 ثرم المموثرة برالفيروس واألدوا  سرط،مالمسرة األ خرالل مرن

 .(13 - 7: 2121، اليونسيي)نياأل وأ مالمسة العينين
 النسرل لتحديرد وسريمة مجررد كونهرا مرن أكبرر األسرر  تعتبرر
 االجتماعيرة الحيرا  فرا هملمقيرام بردور  وأعردادهم األبنرا  وتربيرة
شرباعا  اإل مرن يرربكث أعضرا ها ترزود وظيفيرة كجماعرة فهرا
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الصررحة النفسررية  فررا كبرررى أهميررة أن لهررا كمررا األساسررية،
 .(1: 2113)حميمو، والجسدية لألفرادها

ترريثيرا  عمررى المجتمررع  كورونررا مثررل المعديررة مررراضولأل
رأس المرررال اإلنسرررانى وتعطيرررل  تتمثرررل فرررى تراجرررعة مررربصررفة عا

يررز التميو  الخرردما  األساسررية أو تقييررد ةمكانيررة الحصررول عميهررا
 ،جتمرررررراعى ضررررررد األفررررررراد والجماعررررررا  المشررررررتبة ب صررررررابتهماال

غرررالق مرافرررق الخررردما  األ ساسرررية أو عررردم ةمكانيرررة الوصرررول وا 
الدا  والوفيررا  بسررب  الحجررر الررو وتعطيررل عمررل تسررجيل  ةليهررا
انهيرار عمرى أثر  عمى المجتمع المحمى فعمم  كما ، ىحالص

وارد والتنرررررافس عمرررررى المرررررالثقرررررة برررررين أفرررررراد المجتمرررررع المحمرررررى، 
محدوديرررة ةمكانيرررة الحصرررول عمرررى خررردما  الررردعم و المحررردود ، 

عمررررى زيرررراد  الضرررر ط و  ،يررررة والوصررررول لمرافررررق التعمرررريمالمجتمع
  (.3: 2119يونيسيي، ال)خدما  النظام الصحى

عمرى العالقرا  األسررية ففرضر  19 -فيردو ك ةوأثرر  جا حر
 الماليرين يعيشر  واقعراً  صرب،أ والرذي الجسردي التباعرد مرن حالرة
 الردول قبرل مرن المتخذ  االحترازية التدابير وفرضت  العالم لحو 
 أفرراد بقرا  ذلر  عمرى وترتر  كورونرا، فيرروس انتشرار مرن لمحرد
 صرةفر  يشكل الذي األمرطويمة؛  لفترا  المنزل فا معا األسر 
 ظرل فرا الكثيررون يفتقرد  قرد األسرري الرذي التقرار  لتعزيرز
 المرالذ المنرزل ليصرب، اليروما العمرل وروترين الحيرا  ضر وط
 العنري تفراقم اآلخررا الجانر  عمرىو   ،أفرراد األسرر  لتجمرع اآلمن

 وزيراد  جسرديًا، أو لفظيراً  أو نفسرياً  عنفراً  كران سروا  المنزلرا،
 وربمرا الواحرد ، سرر   األضراأع برين المتبادلرة اإلسرا   حراال 
؛  6-5: 2121)النررراجم ووخررررون، الطالق حررراال  ازديررراد

OECD, 2020:1(.  
 وعالمر  لنفسر  نسرانوفهرم اإل درا ة بينر  الروعا ريويعر
 الموضروعا العرالم لتيمرل كنتيجرة االجتمراعا وانتمرا   الخرارجا
 .(7: 2118االجتماعا )القوس،  والفعل والعمل
ب ن  القدر  عمرى تبنرا يضا أاعى تميعري الوعى االجكما و 

، ي معهم من خمفيا  وثقافا  متنوعةمنظور اآلخرين والتعاط
، والتعررري عمررى اي االجتماعيررة واألخالقيرة لمسررمو ألعررر هرم اوف

مررررررررررررررررررررررررررررررررررررروارد ودعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررم األسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  والمدرسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 Trasformingeducation, 2018:1).والمجتمع)
 (148-147: 2111يشررير كرراًل مررن حمررس و مهرردى)كمررا 

مها عمررررى النحررررو التررررالى: يالرررروعى يمكررررن تقسررررأشرررركال ن لررررى أة
 أفرراد ةحاطرة عمرى يشرتمل عرام وهرو وعرا :الروعى االجتمراعى

 واالقتصرادية والسياسرية القضرايا االجتماعيرة بمجمرل المجتمرع
هرو  :والروعى السياسرى ،حياتهم فا دخل لها التا العممية وحتى
 عاو لا يمع  المجتمع، كما ش ون أجل من نحتاجها عامة خبر 

 ،السياسررية لمممارسررة الطريررق ةنرار  فررا هامرراً  السياسرا دوراً 
 واليوميرة النظرية التصورا  عن روالوعى االقتصادى وهو يعب

دار   فرا وروابطهرم البشرر وفاعميرة اإلنتاج، وسا ل مثل تنظيم وا 
والروعى الردينى  واالسرتهال ، والتبرادل، والتوزيع، اإلنتاج، عممية

 باعتبرار  ةلير  وينظر االجتماعا و سمال من يتجزأ ال وهو جز اً 
 التا لعقا او  والثوا  والشعا ر، اإللهية من المعتقدا  مجموعة

والجمراعا،  الفرردي ومسرتويا  الروعا ودرجا  أشكال فا تةثر
عرراي، قاليرد واألوالت العرادا  يشرمل الرذى وهرو والروعى الثقرافى

 عاوالرو  األخالقا وها: الوعا الوعا أخري من أشكال وهنا 
 بالذا ، والوعا الجماهيري، والوعا العمما، والوعا القانونا،
 الطبقا. والوعا

عبرد القرادر و و ؛  Darity, (2008: 78-79) كراًل مرن ويشرير
الرررروعى عمررررى مررررن  اع أنررررو  ةلررررى ثالثررررة (951: 2121محمررررد )

الرررروعى العمرررردى الرررروعى المعرفررررى: ويقصررررد برررر   النحررررو التررررالى:
ة بموضرررروع أو كررررا ن، ميرررروالمتعرررردى ويسررررتمزم وجررررود عالقررررة عق

عمميررررة والحقررررا ق حررررول مجررررال ويقصررررد برررر  ترررروافر المعمومررررا  ال
ةدرا  الفررررررد ألهميرررررة االلترررررزام ومررررردى  مرررررع،المجتداخرررررل  معرررررين
واجهررررة فيررررروس جرا ا  الوقا يررررة والخطرررروا  االحترازيررررة لمبرررراإل

 وعى التجريبى: وهروال، الشخصية عن ذل   كورونا ومس وليت
 برالعواطي، ويشرعر كيرة،رادا  و  حسرية  ار خبر الشرخص يممر  أن

 نحرو االتجاهرا  تكروين فرا ويتمثرل العقميرة، بالصرور ويسرتمتع
 لمواجهررة زيررةاالحترا والخطرروا  الوقا يررة  ا ابرراإلجر  ماز تررلاال

الروعى  ،أسررت  وصرحة صرحت  عمرى والحفراظ كورونرا فيرروس
السرمو   عمى السيطر  فا دوراً  يعطى الذي الوعىالتطبيقا: وهو 
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 الحياتيرة المتعمقرة المواقري فرا تصرريلا كيفيرة فرا ويتمثرل
 الوقا يرة الطروعا براإلجرا ا  التزامر  ومردي كورونرا بفيرروس

 .هذا الفيروس لمواجهة االحترازية والخطوا 
 المئكمة البح ية

 جا حرة شرب، وقرع عمرى 2119 ديسرمبر منرذ العرالم يعريش
وضرحاياها )المنظمرة العربيرة  مرداها وأضررارها وتمردد ،كورونرا
  تفشا مررض (.  وتسب5أ :  2121الثقافة والعموم، و  لمتربية

نسرررانية عافيرررروس كورونرررا الجديرررد فرررا أزمرررة صرررح لرررم  لميررر ية وا 
واقتصرررادية يسررربق لهرررا مثيرررل مصرررحوبة باضرررطرابا  اجتماعيرررة 

واسررررررعة النطرررررراق شررررررمم  شررررررتى بقرررررراع العالم)منظمررررررة التعرررررراون 
أن  الدوليرة الصرحة نظمرةم (، وأعمنر 1 :2121األسرالمى، 

 يسربب  الرذي الجديرد المررض لهرذا الرسرما سرماإل هرو19-كوفيد
 2121يرة والثقافرة والعمروم، الفيروس)المنظمرة العربيرة لمترب هرذا
:   15-16). 
كارثة لمرا  أن  عالميًا عمى COVID-19 كورونا وبا  يعاملو 

 واسعة بي يةو  اقتصاديةو  ماديةوخسا ر بشرية و  تيثيرا  لها من
 عمرى عرا  المتضررر جتمملا قردر  يتجراوز مرا وهرو النطراق،
م رغالر عمرى بر ،  الخاصرة المروارد باسرتخدام األزمرة مرع التعامرل

 أن يمكرن أنهرا ةال الطبيعرة، عرن تنرت  مرا غالًبرا الكروارث أن مرن
 (.15: 2121بشرية)منظمة األمم المتحد ، أصول لها يكون
منذ ظهور فيروس كورونا وانتشرار  برين جميرع الردول، بردا و 

عمررررررى المسررررررتويين تررررررةثر ة واالجتماعيررررررة ديتداعياترررررر  االقتصررررررا
اتخراذ حزمرة  مرىحيث فرض تفشرا الوبرا  ع ؛العالما والوطنا

ة تمثمر  فرا لالعرزل والحجرر من اإلجررا ا  والتردابير االحترازير
اإلغرالق الترام  السرفر،المنع من الصحا، التباعد االجتماعا، 

لجميرررررع مةسسرررررا  الدولرررررة: لالمررررردارس والجامعرررررا  والشرررررركا  
عمرى  اً وشركا  السياحةل انعكرس سرمب ةترفيوأماكن الع والمصان
دخل النظام العالما فرا حالرة م، وأالعالا  جميع دول ياقتصاد

عمرررررى المنظومرررررة االقتصرررررادية  مرررررن الركرررررود، نرررررت  عنهرررررا تررررريثير
 كمرررا طالرررر  جميررررع دول العررررالم؛ ،  مصرررررواالجتماعيرررة، طالرررر
 تترررر  اً أن أي أزمرررة يمرررر بهرررا العرررالم مجتمعرررحيرررث مرررن المةكرررد 

طبقًررا  ،دولالررمررى الجميررع رغررم تفرراو  هررذ  اآلثررار بررين ثارهررا عو
الخرررررردما  النقابيررررررة  )دار السياسرررررريةدية و قتصرررررراألوضرررررراعها اال

 .(1: 2121،والمالية
حياتنررا بشرركل  19-وخررالل فتررر  زمنيررة قصررير  غيررر كوفيررد 

عميررق، ممررا تسررب  فررى معانررا  ةنسررانية ها مررة وتحرردى األسررس 
اآلثرررار المباشرررر  عمرررى انررر  ج لرررىة األساسرررية لرفاهيرررة المجتمرررع
المجتمرررع الوبرررا  مرررن قمرررق يزيرررد و  الصرررحة والوظرررا ي والررردخل،

عمرررى العالقرررا  االجتماعيرررة وثقرررتهم فرررى اآلخررررين وفرررى ويرررةثر 
OECD). ,المةسسرا  وأمرنهم  الشخصرى والشرعور باالنتمرا  )

2020:1  
 الرنظم أمرام تحردياً  تشركل " 19 -كوفيرد" جا حرة باتر و 

 سرريعاً  المتزايرد الطمر  وأصرب، عالم،لا أنحا  جميع فا الصحية
 19 -كوفيرد" بمررض ابينلممصر الصرحية الرعايرة خردما  عمرى

 والقيرود الخطري والمعمومرا  الخروي مشراعر مرع يتضراعي"
 فرا رأث ر مرا وهو واإلمدادا ؛ األشخاص حركة عمى المفروضة

 وعنردما ،األماميرة لمجميرع الخطروط عمى الصحية الرعاية تقديم
 عرن النراس ويعجرز الصرحية الرنظم ىعمر الظرروي تط رى

 المباشرر  الوفرا  ال معرد تتزايرد المطموبرة، الخردما  تحصريل
 والعرالج برل تالفيهرا مرضرية يمكرن حراال  مرن المباشرر  وغيرر
 صرعبة خيرارا  اتخراذ مرن القررار لصرناع البرد ثرم ومرن ،منهرا

 مرن وغيرهرا " 19 -كوفيرد" جا حرة مرع التعامرل عمرى حرصراً 
 قردر الحرد مرع العاجمرة، المسرتمر  ّمرةعاال المشراكل الصرحية

 الصرحا القطراع فرا لعرامميناب المحدقرة المخراطر مرن اإلمكران
 مةتمر أستانا فا تقرر ما ةلى واستناداً  ،الصحية األوساط وفا

 فر ن ، 2118 فرا األساسرية الصرحية الرعايرة بشرين العرالما
 الصرحية الرعايرة فرا أصريمة منصرة يشركل المجتمرع مسرتوى

 ووظرا ي الخردما تقرديم  فرا ر ريس دور مرن لر  امرل األساسرية
 فرا المجتمعرا  مشراركة عرن فضرالً  األساسرية، العامرة الصرحة
 وهرذا بزمامهرا األخرذ مرن وتمكينهرا لهرا المبذولة الصحية الجهود
 الرعايرة تقرديم صرعيد عمرى مميرز  لر  قردرا  المجتمعرا العمرل

 فرا اً ريرمحو  دوراً  يحروز وبرذل  االجتماعيرة، والمشراركة الصحية
تمبيررة  فررا ر رريس دور وهررو ،"19كوفيررد"لجا حررة االسررتجابة
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 عرضرة األكثرر سريما ال المسرتمر ، الصرحية النراس احتياجرا 
: 2121منهم)منظمرررة الصرررحة العالميرررة واليونسررريي،  لمخطرررر

2). 
ويمكرررن أن تكرررون التررردابير المتخرررذ  لتقميرررل التفررراعال  برررين 

تقميررررررل ى األشرررررخاص ولزيررررراد  التباعررررررد االجتمررررراعى، فعالررررررة فررررر
، ويجر  عنرد اتخراذ أى تردابير تباعرد معدال  أنتشرار الفيرروس

اعتبرررر  ضرررررورية ذا ةجتمررراعى وعزلررررة اجتماعيرررة مفروضررررة، ا
را  الترررى وأن ترررتم مراعرررا  التررريثي لرررى أدلرررة،ومتناسررربة ومسرررتند  ة

سررتطول األشررخاص والمجتمعررا  وأن يررتم تكييفهررا لتحسررين أى 
    (.14: 2121) االمم المتحد ،  عواق  سمبية

ا يررًا ولررذا هن هررذا الفيرررس لرريس لرر  عررالج نويظررل حتررى اآل
 الضرو  عمرى الروعى األسررى باعتبرار  لقرا من الضررورى ةكان 

وبنرا   كورونرالمحد من االنتشار وتفشى فيروس السالح الوحيد 
حول وعرى األسرر   عمى ذل  برز  فكر  هذا البحث التى تدور

وقايررة مررن فيررروس لمجرا ا  وتعميمررا  وزار  الصررحة  برر الريفيررة
لسجابة عمى  الوادى الجديد وكان هذا البحثكورونا بمحافظة 
جرا ا   األسر  الريفية بما هو مستوى وعى  التساةال  التالية:
ا لموقايررة مررن فيررروس كورونررا بمنطقررة البحررث ، مرروزار  الصررحة 

تعميمرررررا  وزار  الصرررررحة ب هرررررو مسرررررتوى وعرررررى األسرررررر  الريفيرررررة 
ا بمنطقررررة البحررررث  مررررا هررررى أهررررم  ونررررلموقايررررة مررررن فيررررروس كور 

 امعموماتهر لريفيرةاألسرر  ا سرتقى منهرادر المعموما  التى تمصا
حرررررررول فيرررررررروس كورونرررررررا المسرررررررتجد  مرررررررا هرررررررى العالقرررررررة برررررررين 

األسرررر   وعرررىمسرررتوى ة لممبحررروثين وبرررين الخصرررا ص الشخصررري
ما   جرا ا  وزار  الصحة لموقاية من فيروس كورونا ب الريفية 

سرررتوى ومالشخصرررية لممبحررروثين   صهرررى العالقرررة برررين الخصرررا
  الصحة لموقاية مرن فيرروس األسر  الريفية بتعميما  وزار  وعى
  ناكورو 

 أاداه البحث
يمكررن تحديررد البحررث  ةنطالقررًا مررن العرررض السررابق لمشرركمة

 األسر  الريفيةوعى ل فى التعري عمى الهدي العام لهذا البحث
كورونررا س لموقايررة مررن فيرررو  جرا ا  وتعميمررا  وزار  الصررحة برر

مجموعة  وينبثق من هذا الهدي العامل يدبمحافظة الوداى الجد
 ة التالية:من األهداي الفرعي

  جرا ا  وزار  الريفيررة برر  األسررر  مسررتوى وعررىالتعررري عمررى  -1
 بمنطقة البحث.الصحة لموقاية من فيروس كورونا 

تعميمررا  وزار  ب األسررر  الريفيررة وعررى مسررتوى التعررري عمررى  -2
   البحث.بمنطقة  يروس كوروناف الصحة لموقاية من

سررتقى منهررا ومررا  التررى تمصررادر المعمالتعررري عمررى أهررم   -3
 معموماتهم حول فيروس كورونا. ألسر  الريفيةا

الخصا ص الشخصية لممبحوثين  بعض تحديد العالقة بين -4
جرا ا  وتعميمرا  وزار   ب األسر  الريفية وبين مستوى وعا

 لموقاية من فيروس كورونا. الصحة

برين عالقة برين الخصرا ص الشخصرية لممبحروثين و د الديتح -5
 تعميمررررررا  وزار  الصررررررحةب  األسررررررر  الريفيررررررة عررررررامسررررررتوى و 

 لموقاية من فيروس كورونا.

 االجراءات البح ية
 المجا  الجغرافىل -

ترررم اجررررا  هرررذا البحرررث فرررى محافظرررة الررروادى الجديرررد وهرررى 
جرررا  البحررث عمررى جميررع ةتررم حيررث  ؛محافظررا  الحرردود ىحرردة

بررررراريس : الخارجرررررة والداخمرررررة وبرررررالط و ىالمحافظرررررة وهرررررز مراكررررر
عشررروا ية ختيرررار قريرررة مرررن كرررل مركرررز بطريقرررة اترررم و الفرافرررر ، و 

 مرررررن الخارجرررررة، قريرررررة فمسرررررطين قريرررررة :تىوكانررررر  القررررررى كررررراآل
مررن  جررد قريررة  ،مررن بررالط الزيررا قريررة  ،مررن الداخمررة الصررحو 
 من الفرافر .   الشيخ مرزوق قرية ،باريس

   المجا  البئرىل -
 عردد الريفية وترم حصرر ةجمرالى  اقتصر البحث عمى األسر  -

مركررررررز بررررررالقرى المختررررررار  وفقررررررًا البيانررررررا  الرررررروارد  بسررررررر األ
؛ حيررررررررررررررررررررث بمرررررررررررررررررررر  2121المعمومررررررررررررررررررررا  بالمحافظررررررررررررررررررررة 

 (أسر .999عددهم)
سرررتخدام ام العينرررة بمعموميرررة حجرررم الشررراممة بترررم تحديرررد حجررر -

جررررررداول تحديررررررد حجررررررم العينررررررة بمعموميررررررة حجررررررم الشرررررراممة  
وبمررا ،(Krejcie and Morgan, 1970جرران)ى ومور جسرلكري
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 صررررب،أفحجررررم العينررررة  أسررررر  ل999بمرررر ل أن حجررررم الشرررراممة
موزعرررة % مرررن اجمرررالى الشررراممة 27,8تمثرررل  أسرررر  ل278ل

بكل قريرة المبحوثين قرى بما يتناس  مع عدد  خمسةعمى 
وبررررنفس نسرررر  تواجرررردهم فررررى مجتمررررع البحررررث، وذلرررر  عمررررى 

 لقرررررررررى أسررررررررر  ل 71 ،66، 37، 45، 61النحررررررررو التررررررررالىل
عمررررى  فمسررررطين، الصررررحو ، الزيررررا ، جررررد ، الشرررريخ مرررررزوق

ترررم سرررح  عينررر  عشررروا ية مرررن أربرررا  األسرررر  ثرررم ،الترتيررر 
بتم  القرى المحدد  باستخدام مجموعة البررام  اإلحصرا ية 

ولمتوصرررررل ةلررررى مجتمرررررع البحرررررث  spssلمعمرررروم اإلجتماعيرررررة 
 ل1لبجدولمبين المطمو  تم استخدام عينة كر  الثم  كما 

 أداة جم  البياناتل -
يان بالمقابمرة بطريقة االسرتب ر  األسر تم جمع البيانا  من    

 الشخصية أعد  لهذا ال رض، وذل  بعد ةجرا  اختبار مبد ى
Test-Pre  بمركرز الخارجرة ناصرربقرية  عشرين مبحوثًا عمى ،

الالزمرة ووضرع أسرتمار  األسرتبيان وتم بعردها ةجررا  التعرديال  
خررالل شررهرى نرروفمبر  النها يررةفررى صررورتها لبيانررا  تررم جمررع ا
 .2121وديسمبر 

 المنف  المستخدال   -
ث مررن البحرروث الوصررفية التحميميررة، وذلرر  ذا البحرريعتبررر هرر

 وعرررررى األسرررررر  الريفيرررررة ألنررررر  يسرررررتهدي التعرررررري عمرررررى مسرررررتوى 
، جرا ا  وتعميما  وزار  الصرحة لموقايرة مرن فيرروس كورونرا ب

مررا أصررا ية، وعررة مررن الفررروض االحضررافة ةلررى اختبررار مجمباإل
اعا المنه  المستخدم فا هذا البحث فهو منه  المس، االجتم

   لموضوع البحث.ت  ل  لمال معينة وذبال

 وكيفية قياسفال بحثمتغيرات ال -
وهررررررى تمرررررر  المت يرررررررا  المتعمقررررررة المتغيتتتتتترات المستتتتتتت مةل  -أ

 .المبحوثين بخصا ص
بحروث ألقرر  سرنة وترم قياسر  بعردد سرنوا  عمرر المل لسنا -

 دية.ميال
وتررم قياسرر  بعرردد أفررراد أسررر  عتتدد أفتتراد األستترة المعيئتتيةل  -

 بما فيهم المبحوث نفس . المبحوث
، أرمرررل،  أعرررز مترررزوج ، ويقصرررد بهرررا )ل زواجيتتتةالحالتتتة ال -

 ( عمى التوالى. 4، 3، 2، 1مطمق(، ويتم الترميز لها )
الررذى تمقرررا   التعمرريم الرسررمى ويقصررد بهرررا الحالتتة التعميميتتةل -
ف رررا  مرررن  خمسرررةقيررراس هرررذا المت يرررر ب عطرررا  ث وترررم بحرررو الم

اساسرررى، ثرررانوى،  ويكتررر ، تعمررريم)أمرررى، يقررررأ  االسرررتجابا  هرررى
 ( عمى التوالى. 5 ،4، 3، 2، 1 )جامعى(، ويتم الترميز لها 

زارع، ربررررة منررررزل، موظرررري، مرررر) أسررررتخدم تصررررنييالمفنتتتتةل  -
، 3، 2، 1( حيث أعطي  الرمروز)طال ،  حرفى، بدون عمل

 عمى التوالى لكل مبحوث. ( 6، 5، 4

رجررررة ن خررررالل دوتررررم قياسرررر  مرررر لال  تتتتافىنفتتتتتاا اال درجتتتتة  -
وسا ل االعرالم المختمفرة وقرد ترم قيراس هرذا دام المبحوث لاستخ

المت يررررر عررررن طريررررق مقيرررراس مكررررون مررررن سرررربع عبررررارا  وقررررد 
احيانرًا، نرادرًا، الل الردرجا   دا مًا، غالبرًا،ل أعطي  االستجابا 

تي  ثم جمع  درجرا  المبحروث التر  ل عمى 1، 2، 3، 4، 5ل
 لهذا المت ير.فى البنود السبعة لتكون مةشرًا رقميًا 

 

 يوضل أعداد المبحو ين ب رى البحث  9 جدو    
 العينة الئاممة ةال ري المركز
 61 215 فمسطين الخارجة
 45 162 الصحو  الداخمة
 37 133 الزيا  بالط
 66 239 جد  باريس
 71 251 مرزوقالشيخ  الفرافر 

 872 111 االجمالى 
 .المصدر: مركز المعموما  بالمحافظة 
. 
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وترررم قياسررر  ب عطرررا  كرررل  درجتتتة المئتتتاركة فتتتى المنظمتتتاتل -
مبحوث درجة تعبر عن عضويت  فى المنظما  المختمفة، وقد 

سرررر  طريرررق مقيرررراس مكرررون مررررن ترررم قيرررراس هرررذا المت يررررر عررررن 
،  دار ةس س مجمرررررتجابا  ل ر رررريد أعطيررررر  االسرررر، وقررررمنظمررررا 

 3، 4دار ، عضو عادى، ال يوجرد ل الردرجا  لةعضو مجمس 
ل عمى الترتي  ثم جمع  درجا  المبحوث فرى البنرود   1، 2،

 العشر لتكون مةشرًا رقميًا لهذا المت ير.
تراثير المبحروث ل درجرة وترم قياسر  مرن خرالل ياديةدرجة ال  -

ريرررق مقيررراس يررر عرررن طا المت ، وقرررد تررم قيررراس هرررذفررى األخررررين
لدا مرررًا، عبرررارا ، وقرررد أعطيررر  االسرررتجابا   ثمانيرررة مكرررون مرررن

عمى الترتي  ثم ل  1، 2، 3، 4، 5ال لالدرجا لنًا، نادرًا، احيا
لتكون مةشرًا رقميًا الثامنية جمع  درجا  المبحوث فى البنود 

 لهذا المت ير.
ى بمسرتو وهرى تمر  المت يررا  المتعمقرة  لالمتغيرات التابعتة -ب

اجرا ا  وتعميمررا  وزار  الصررحة لموقايررة برر فيررةالري  األسررر  وعررى
ا ةسررتمار  اإلسررتبيان وتشررمل والتررى تضررمنه مررن فيررروس كورونررا

 :تىاأل
 جراءات وزارة الصتتتتحةإبتتتت األستتتترة الريفيتتتتة مستتتتتوى وعتتتتى -

وتررم قيررراس هررذا المت يرررر عرررن ل لموقايتتة متتتن فيتتتروس كورونتتتا 
مستوى وعى ن تعبر ع ا عبار  ثمانيةطريق مقياس مكون من 

لموقايررة مررن  اجرا ا  وزار  الصررحةبرر بمنطقررة البحررث وثينالمبحرر
مسررتويا  لالسررتجابة وهررى:  ة، وتررم تحديررد ثالثررورونررافيررروس ك

( لتمرررررر  1، 2، 3وتررررررم تحديرررررد القرررررريم) هرررررتمدا مرررررًا، أحيانررررررًا، ال ا
عن وقد ترم جمرع الدرجرة الكميرة لتعبرر  االستجابا  عمى التوالى،

مرررن لموقايرررة   الصرررحة ا  وزار ا جر  بررر المبحررروثين مسرررتوى وعرررى
 فيروس كورونا.

وزارة الصتتتتحة متتتتات تعميب األستتتترة الريفيتتتتة مستتتتتوى وعتتتتى -
وترررم قيررراس هرررذا المت يرررر عرررن  لموقايتتتة متتتن فيتتتروس كورونتتتال
 مستوى وعرىتعبر عن  ا عبار   طريق مقياس مكون من عشر 

وزار  الصرحة لموقايرة مرن  تعميمرا ب بمنطقة البحرث  المبحوثين

، دا مراً  ثالث اسرتجابا :ديد وتم تح ،19كوفيد  فيروس كورونا
تمرر  االسررتجابا  ( ل1، 2، 3يم)وتررم تحديررد القرر أهررتم ال، أحيانرراً 

مسررتوى عمررى الترروالى، وقررد تررم جمررع الدرجررة الكميررة لتعبررر عررن 
لموقايررة مررن فيررروس  وزار  الصررحة تعميمررا ب  المبحرروثين وعررى

 كورونا.
 التعاريه االجرا يةل - 
تقردمها ا ، الترى فهرم النصر   مردىد بريقصر :الوعى األسرى -

مرررن فيرررروس  وزار  الصرررحة ألربرررا  األسرررر  الريفيرررة لموقايرررة
 كورونا بمنطقة البحث.

 ن تنفذها  الدولرةأ يج التى طرق يقصد بها ال جراءاتلاإل -
بمنطقرة فيرروس كورونرا اإلصرابة بمرن  األسر  الريفية وقايةل

  .البحث

 ار  الصرررررحةز و  يقصرررررد بهرررررا تعررررراليم ونصرررررا ، التعميمتتتتتاتل  -
 .بمنطقة البحث لموقاية من فيروس كورونا ةالريفي لألسر 

 اإلحصا ىل لتحمي دوات اأ - 
تم اإلستعانة بمجموعة من األسالي  اإلحصرا ية فرا تحميرل    

البيانررا  الميدانيررة، والتررا تتفررق مررع طبيعررة هررذ  البيانررا  مثررل 
وذلرررر   النسرررر  الم ويررررة والتوزيررررع التكرررررارى والمتوسررررط المرررررج،

كمررا أسررتخدم معامررل ةرتبرراط    البحثيررة،ووصرري البيانررالعرررض 
وذلررر    البحرررث عالقرررة برررين مت يررررالالتحديرررد  سررربيرمان لمرتررر 

بواسطة الحاس  اآللرى ب سرتخدام مجموعرة البررام  اإلحصرا ية 
 SPSS V. 22 . جتماعية لمعموم اال

 لفرول البحث - 
 : ماوه فرضين ويشتمل هذا القسم من فروض البحث عمى   
الخصرا ص المدروسرة لممبحروثين ض بعرعالقة برين توجد  -1

 الصررررحة ا  وزار  رااجبررررعررررى المبحرررروثين بررررين مسررررتوى و و 
 لموقاية من فيروس كورونا.

الخصرا ص المدروسرة لممبحروثين بعرض عالقة برين  توجد -2
تعميمررررا  وزار  الصررررحة بوعررررى المبحرررروثين بررررين مسررررتوى و 

 .لموقاية من فيروس كورونا
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 لنتا   ومناقئتفاا
 االقتصادية والديموجرافيةاعية و االجتمالخصا ص  لاوال  

 لممبحو ينل
 أكثرررررررررررررر مرررررررررررررن ثمرررررررررررررثن ل أ2جررررررررررررردولل ظهرررررررررررررر بيانرررررررررررررا ت

ن ، وأ( سررررررن 31-21ارهم)%( تتررررررراوح أعمرررررر39,9المبحرررررروثين)
( 6-4%( لررديهم أسررر يتررراوح عررددها)85,3معظررم المبحرروثين)

يقعرررررون ضرررررمن ف رررررة %( 95,3المبحررررروثين) معظرررررمأن و  ،أفرررررراد
 ،جرامعىتمقروا تعميمرًا % مرن المبحروثين 34,9أن و  المتزوجين،

متهنررررررون العمررررررل ي (%38,1أكثررررررر مررررررن ثمررررررث المبحرررررروثين) أنو 
% 46,4مررررررا يقررررررر  مررررررن نصرررررري المبحرررررروثين وأن الزراعررررررى، 

% مرررن المبحررروثين لررريس 65,1ن وأ ،االنفتررراح الثقرررافى رتفعرررىم
أن معظرم و  أى منظمة من المنظما  االجتماعيرة،أعضا  فى 

منخفضرة الرى  درجة تترواح مابين%( لديهم 98,2المبحوثين )
 قيادية.متوسطة من ال

لموقايتتتتة متتتتن  جراءات وزارة الصتتتتحةإبتتتت وعتتتتى األستتتترة انيتتتتا ل 
  افيروس كورون

جرا ا  وزار   برررر وعررررى المبحرررروثينل الررررى 3يشررررير جرررردول ل    
وفقرررًا  هم تنازليررراً تررررتيبوترررم  الصرررحة لموقايرررة مرررن فيرررروس كورونرررا

 2,69  شررواط ق المررغلممتوسررط المرررج، عمررى النحررو التررالى: 
 ، غمررق المتنزهررا درجررة 2,55 حظررر التجرروال الجز ررا درجررة،
، وقرررررري حركررررررة درجررررررة 2,47  ، غمررررررق لمفنررررررادقدرجررررررة  2,52

، درجررررررة 2,41قامرررررة األسرررررواقة، منررررررع درجرررررة 2,47  الطيرررررران
لرررربس  ،درجررررة 2,4 تعطيررررل الدراسررررة فررررى المرررردارس والجامعررررا 

  جة.در  2,1 الكمامة ةجبارى فى كل وسا ل النقل الجماعى

  ين بب ا  لخصا صفا المختمفةوالنسبى لممبحو  ي  العددىز تو ال  8جدو 
 % عدد الخصا ص ا % عدد الخصا ص ا 
 922 872  اجمالى المبحو ين  922 872  إجمالى المبحو ين   
    لمفنةا 5      السن 9
 25,9 72 موظي حكومى.  39,9 111 31 – 21  

 38,1 116 مزارع. 6,5 18  41 -31
41 – 51 61 21,9 
 5,4 15 تاجر. 9 25  61 - 51
 18 51 ربة منزل. 22,7 63 +61

8 
 

 6,5 18 حرفى.    عدد أفراد األسرة المعيئية 
 6,1 17 ليس لدي . 12,9 36   3 – 2 

   درجة االنفتاا ال  افى   8 85,3 237 6 – 4  
 7,9 22 درجة( 7منخفضة )اقل من   1,8 5 9 – 7

3 
  

 45,7 127 (12 – 7متوسطة )      ية االجتماع ةالالح
 46,4 129 درجة فيكثر( 13مرتفعة ) 95,3 265 متزوج.
   درجة المئاركة فى المنظمات   7 1,8 5 ارمل.
 31,9 86   ( 21منخفضة )أقل من     2,9 8 مطمق.

 2,5 7 (31 – 21متوسطة ) 1 1 اعز .  
2  

     
   

 1,4 4 ة فاكثر(درج 31)مرتفعة     حالة التعميميةلا
 65,1 181 ليس عضو.  1,8 5 أمى .                              

   درجة ال يادية    2 7,2  21 يقرأ ويكت .
 51 139  ( 9منخفضة )أقل من    11,9 33 أساسى.
 48,2 134 (16 – 9متوسطة )    44,2 123 ثانوى.
  1,8 5 اكثر(درجة ف 17)ة مرتفع 34,9 97 جامعى.

    االستبيان. المصدر: استمار 
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 لموقاية من فيروس كورونا الصحةجراءات وزارة إب وعيفال توزي  المبحو ين وف ا   3جدو 
 
 ا

  
 االجراءات

  االستجابات 
المتوسب 
 المرجل 

 
 ال أاتا أحيانا   دا ما   يب الترت

 % عدد % عدد % عدد
 7 2,4 11,5 32 37,1 113 51,4 143 دارس والجامعا .اسة فى المتعطيل الدر  9
 6 2,41 12,9 36 33,1 92 54 151 منع اقامة األسواق. 8
 2 2,55 5,4 15 34,2 95 61,4 168 حظر التجوال الجز ا. 3
 1 2,69 3,6 11 23,4 65 73 213 غمق الشواط . 2
 3 2,52 8,3 23 31,9 86 61,8 169 غمق المتنزها . 5
 4 2,47 6,1 17 41,6 113 53,2 148 غمق لمفنادق. 8
 )م(4 2,47 11,1 28 32,4 91 57,6 161 وقي حركة الطيران. 7
لبس الكمامة ةجبارى فى كل وسا ل النقل  2

 الجماعى.
111 39,6 86 31,9 82 29,5 2,11 8 

 8925 المتوسب المرجل االجمالى
 ستبيان.المصدر: ةستمارا  اإل  

 

وعى لرجمرالى إللبيانرا  أن المتوسرط المررج، اضر، اا تو مك
 جرا ا  وزار  الصرحة لموقايرة مرن فيرروس كورونرا المبحوثين ب

وهرررذا يعنرررى أن المبحررروثين  ،درجرررة مرررن ثرررالث درجرررا   2,45
 لموقايرة مرن فيرروس كورونراجرا   وزار  الصحة  لديهم وعا ب

ة يجرررنتوالوفيرررا   تزايرررد عررردد االصرررابا  الرررىوقرررد يرجرررع هرررذا  ،
الترى  جررا ا هميرة األيعرى بي المرض مما جعرل الجميرعشا فت

 وأنتشررار لموقايررة والحررد مررن تفشررى تتخررذها الحكومررة والمجتمررع
 هذا المرض.

ة الصتتتتحة جراءات وزار إبتتتت المبحتتتتو ين ل مستتتتتوى وعتتتتى ال تتتتا  
 لموقاية من فيروس كورونال

ولحسررررا  مسررررتوى الرررروعى تررررم حسررررا  الدرجررررة الكميررررة لكررررل    
يراس فنرت  لردينا مقيراس تراوحر  درجاتر  مبحوث عمى هرذا المق

ثالثررررة مسررررتويا  عمررررى  ةلررررى سرررريم ، وتررررم تقدرجررررة 24 -8برررين
 ، الررروعىمسررتوى مرررنخفض مررن  درجرررة 12 – 8 النحررو التررالى:

 درجة 24 – 18، الوعىمستوى متوسط من  درجة 17 -13

وعرررى ( مسرررتوى 4، ويوضررر، جررردول)الررروعىمرررن  مسررتوى مرتفرررع
لموقايررررررة مررررررن فيررررررروس  جرا ا  وزار  الصررررررحة بررررررالمبحرررررروثين  
%( 79,1)ينثرررررالث أربررررراع المبحرررررروثوأن أكثرررررر مرررررن كورونرررررا، 
اجرا ا  وزار  الصرررررحة لموقايرررررة مرررررن بررررروعررررريهم مرتفرررررع مسرررررتوى 

كثررر  األخبررار التررا تشررير  ةلررىوقررد يرجررع هررذا  فيررروس كورونررا.
أعردد  وزيراد بسرب  هرذا المررض ردى المتةلى الوضع الصحا 

  مرررن نسررربة الوفيرررايوميرررا، وأن لررري أاإلصرررابا  الترررى تتعررردى 
البدايرررة كررران  ففرررى ا  كورونرررا المسرررتجد فرررا ازديررراد مسرررتمر جرررر 

يسرررمع عنهررررا مررررن خرررالل الحكومررررة، أمررررا اليررروم عنرررردما يتصررررف، 
الخاصررررة بررررر  يتفاجررررري  الشررررخص وسرررررا ل التواصررررل االجتمررررراعا

مررررال  العمررررل بررررينهم مصرررررابون أو همرررر  وأصرررردقا   وز أبيقاربرررر  و 
فرراد أممرا جعرل  أصيبوا أو أن بعضهم فقد عزيزا جرا  المررض

وزار  الصرررحة  جررررا   التررى تنشررررهاإلالمجتمررع يهتمرررون بكافررة ا
فررررررا  المجتمرررررع لمواجهرررررة ترررررداعيا  ةصرررررابة بفيرررررروس أتوعيرررررة ل

 كورونا.
 

 ة لموقاية من فيروس كوروناجراءات وزارة الصحإبتوزي  المبحو ين وف ا  لمستوى وعيفا   2جدو 
 % عدد المستوى 
 3,6 11 درجة (12 -8منخفض )
 17,3 48 درجة (17 - 13متوسط )
 79,1 221 درجة (24- 18مرتفع )

 المصدر: ةستمارا  اإلستبيان.
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متتتن  الصتتتحة لموقايتتتةوزارة تعميمتتتات ب  ل وعتتتى األستتترةا  رابعتتت
 فيروس كورونا 

تعميمرررررا  وزار  ب ثينلرررررى وعرررررى المبحرررررو ل ة5جررررردول ليشرررررير 
وفقرررًا يرررًا وترررم تررررتيبهم تنازلالصرررحة لموقايرررة مرررن فيرررروس كورونرررا 

غسررررل اليرررردين بالمررررا   لممتوسررررط المرررررج، عمررررى النحررررو التررررالى:
، ت طيررة الفرررم واألنرري عنرررد درجرررة 2,72 والصررابون ب سررتمرار.

ر بينرر  مترر 1، احررتفظ بمسررافة ال تقررل عررن درجررة 2,64السررعال
، اسررررتخدام درجررررة 2,57وبررررين أى شررررخص يسررررعل أو يعطررررس 

، تجنرررر  ةسررررتهال  درجررررة 2,56معقررررم كحررررولى لتعقرررريم اليرررردين
، تجنرررررر  درجررررررة 2,56 المنتجررررررا  الحيوانيررررررة غيررررررر المطهيررررررة

األتصال عن قر  مع أشخاص يعانون من السعال أو ارتفراع 
مررررر  واحررررد   اسررررتخدام الكمامررررة، درجررررة 2,54 الحرررررار  درجررررا 

بررالمنزل عنررد  مزاترر، اإللدرجررة 2,54 وبعرردها تمقررى فررى القمامرر 

ذا  الشرررررعور بررررريعراض خفيفرررررة كالصرررررداع أو الرشررررر، الخفيررررري وا 
عايرررة   ذلررر  حمرررى وصرررعوبة ترررنفس انتقرررل ةلرررى مقررردم الر صررراح

، تيكد مرن اتباعر  والمحيطرين درجة 2,52الصحية وتوجيهات  
، درجرررررة 2,51 النظافرررررة التنفسرررررية الجيرررررد بررررر  مرررررن ممارسرررررا  

لتعررررررض سرررررتخدام الكمامرررررة فرررررى األمررررراكن المزدحمرررررة، وعنرررررد اا
، البيانرررا  توضرررو  .درجررة 2,39 لشررخص يحتمرررل انرر  مصرررا 

وزار   بتعميمرا وعى المبحروثين جمالى رج، اإلأن المتوسط الم
درجرة مرن  2,55الصحة لموقايرة مرن فيرروس كورونرا المسرتجد 

لرديهم وعرا بتعميمرا  نرى أن المبحروثين ثالث درجا ، وهذا يع
وقررد يرجررع  ،لموقايررة مررن فيررروس كورونررا المسررتجد وزار  الصررحة
اد عمرى أفرر  درا  أفرراد المجتمرع بخطرور  هرذا الوبرا إهذا نتيجرة 

الصرررررحة مرررررون بتنفيرررررذ تعميمرررررا  وزار  و األسرررررر  ممرررررا يجعمهرررررم يق
 .المستجدصابة بفيروس كورونا لحماية أفراد أسرهم من اإل

 

 كورونا  لموقاية من فيروس وزارة الصحة تعميماتبلوعى المبحو ين  توزي  المبحو ين وف ا   5جدو 
 
 ا

  
 التعميمات

  االستجابات 
المتوسب 
 المرجل 

 
 ال أاتا أحيانا   دا ما الترتيب 

 % عدد % عدد % عدد
 9 2,72 3,6 11 21,1 56 76,3 212 غسل اليدين بالما  والصابون ب ستمرار. 9
 2 2,56 5,4 15 32,4 91 62,2 173 استخدام معقم كحولى لتعقيم اليدين. 8
 8 2,64 4 11 27,3 76 68,7 191 . طية الفم واألني عند السعالت 3
األتصال عن قر  مع أشخاص يعانون من تجن   2

 .السعال أو ارتفاع درجا  الحرار 
 
166 

 
59,7 

 
97 

 
34,9 

 
15 

 
5,4 

 
2,54 

 
8 

 )ا(2 2,56 5,8 16 32 89 62,2 173 تجن  ةستهال  المنتجا  الحيوانية غير المطهية. 5
لزام بالمنزل عند الشعور بيعراض خفيف  اإل 8

ذا صاح  ذل   كالصداع أو الرش، الخفيي وا 
تنفس انتقل ةلى مقدم الرعاية  صعوبةحمى و 

 الصحية وتوجيهات .

 
 
 
158 

 
 
 
56,8 

 
 
 
119 

 
 
 
39,2 

 
 
 
11 

 
 
 
4 

 
 
 
2,52 

 
 
 
2 

متر بين  وبين أى  1احتفظ بمسافة ال تقل عن  7
 شخص يسعل أو يعطس.

 
178 

 
64 

 
83 

 
29,9 

 
17 

 
6,1 

 
2,57 

 
3 

مارسا  تيكد من اتباع  والمحيطين ب  من م 2
 النظافة التنفسية الجيد . 

 
171 

 
61,5 

 
78 

 
28,1 

 
29 

 
11,4 

 
2,51 

 
1 

اسستخدام الكمامة فى األماكن المزدحمة، وعند  1
 التعرض لشخص يحتمل ان  مصا .

 
147 

 
52,9 

 
95 

 
34,2 

 
36 

 
12,9 

 
2,39 

 
92 

مر  واحد  وبعدها تمقى فى  استخدام الكمامة 92
 القمام .

 )ا(8 2,54 8,3 23 28,8 81 62,9 175

   2,55 المتوسب المرجل االجمالى             
 المصدر: ةستمارا  اإلستبيان. 
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وزارة الصحة  تعميماتب ا ل مستوى وعى المبحو ينخامس

 للموقاية من فيروس كورونا
لرررروعى تررررم حسررررا  الدرجررررة الكميررررة لكررررل ولحسرررا  مسررررتوى ا

يراس تراوحر  درجاتر  مبحوث عمى هرذا المقيراس فنرت  لردينا مق
ثالثررة مسررتويا  عمررى ةلررى ، وتررم تقسرريم  درجررة 31 -11بررين 

مسرتوى مرنخفض مرن الروعى،  درجرة 16 – 11 النحو الترالى:
 ةجدر  31 – 24مستوى متوسط من الوعى،  درجة 23 -17

( مسررتوى وعررى 6، جرردول)مسررتوى مرتفررع مررن الرروعى، ويوضرر
وس كورونرا وزار  الصحة لموقاية مرن فيرر  تعميما بالمبحوثين  

%( مسرررتوى وعررريهم 81,6وأن معظرررم المبحررروثين)، 19كوفيرررد  
 موقايرررة مرررن فيرررروس كورونرررا،وزار  الصرررحة ل تعميمرررا بمرتفرررع  

 المصررريرمرررن الشرررديد   القمرررق والخررروي  يرجرررع هرررذا الرررىربمرررا و 
كثرر  سرماع األخبرار األسر  من  المحتوم الذى يتعرض ل  أفراد

الكثيرررر مرررنهم  دانوفقررربفيرررر  س كورونرررا  مصرررابونال عرررن السررري ة
ممررا جعررل أفررراد  ، كبررار السررن وأ أو شرربا  أطفررال سرروا  كررانوا

هرررررذا  بحقيقرررررةلممعرفررررر   عرررررن مصرررررادر أخررررررى يبحثرررررون األسرررررر 

  الترررى تقررردمها ، بجانررر  المعمومررراالمررررض وكفيرررة الوقايرررة منررر 
 .المختمفة ل األعالموسا  وزار  الصحة عبر

ألستترة استتت ى منفتتا تسادستتا ل أاتتا  مصتتادر المعمومتتات التتتى 
 معموماتفا حو  فيروس كورونا  الريفية

مصررادر المعمومرا  التررى يسررتقى منهررا ل الررى 7يشرير جرردولل
وتررم ترررتيبهم تنازليررًا معمومرراتهم حررول فيررروس كورونررا  المبحرروثين

شراهد  التميفزيرون م وفقًا لممتوسرط المررج، عمرى النحرو الترالى: 
، درجرررررة  2,32  ، مواقرررررع التواصرررررل االجتمررررراعىدرجرررررة 2,94

، الموقررررع درجررررة1,9، االصرررردقا درجررررة 2,11 ألهررررل والجيرررررانا
، درجرررررة1,41، الراديرررررودرجرررررة 1,76 الرسرررررمى لررررروزار  الصرررررحة

توضرررر، البيانررررا  أن المتوسررررط  .درجررررة1,19الصررررحي اليوميررررة
نهرررررا لمصرررررادر المعمومرررررا  الترررررى يسرررررتقى مالمررررررج، االجمرررررالى 

الررررريفيين معمومرررراتهم حررررول اجرررررا ا  وتعميمررررا  وزار  الصررررحة 
درجرررة مرررن ثرررالث درجرررا ،  1,94فيرررروس كورونرررا  لموقايرررة مرررن

 وهذا يعنى أن المبحوثين محايدين عمى مصادر المعموما  

 لموقاية من فيروس كورونا وزارة الصحةتعميمات بتوزي  المبحو ين وف ا  لمستوى وعيفا   8جدو 
 % دعد المستوى 

 1,1 3 درجة (16 -11منخفض )
 17,3 48 درجة (23 - 17متوسط )

 81,6 227 درجة (31- 24ع )مرتف
 المصدر: ةستمارا  اإلستبيان.

 

وزارة  يمات جراءات وتعمإ توزي  المبحو ين وف ا  لمصادر المعمومات التى يست ى منفا الريفيين معموماتفا حو   7جدو 
 ونالموقاية من فيروس كور  الصحة
 
 ا

  
 مصادر المعمومات

  االستجابات 
المتوسب 
 المرجل 

 
 غير مواف  لحد ما دا ما الترتيب

 % عدد % عدد % عدد
 1 2,94 1,1 3 3,6 11 95,3 265 مشاهد  التميفزيون. 1
 4 1,9 45,3 126 18,7 52 36 111 االصدقا . 2
 3 2,11 32,4 91 23,7 66 43,9 122 . ألهل والجيرانا 3
 6 1,41 74,1 216 11,4 29 15,5 43 الراديو. 4
 2 2,32 13 36 41,2 115 45,8 127 الجتماعى.مواقع التواصل ا 5
 7 1,16 88,1 245 7,2 21 4,7 13 الصحي اليومية. 6
 5 1,76 57,6 161 7,9 22 34,5 96 الموقع الرسمى لوزار  الصحة. 7

   1,94 المتوسب المرجل االجمالى
 : ةستمارا  اإلستبيان.المصدر

 



....جرا ا  وتعميما  وزار  الصحة لموقاية ب   الريفيةاألسر  وعى : طارق محمد أحمد حسين ، محمد محمد اسماعيل عبد الحافظ   

 

761 

 
ميمرررا  وزار  اجررررا ا  وتعالترررى يسرررتقى منهرررا معمومررراتهم حرررول 

  ممررررا يسررررتدعى ضرررررور الصررررحة لموقايررررة مررررن فيررررروس كورونررررا 
المصرررادر الهامرررة  مرررنبرررر تاألهتمرررام بتمررر  المصرررادر ألنهرررا تع

لزياد  وعى المبحوثين من وثار وخطور  فيروس كورونرا وكيقرة 
 الوقاية من .

المستتت مة والمتغيتتترات  وقتتة بتتين متغيتترات البحتتثالع لستتابعا  
 لالتابعة

الخصرا ص  بعض هنا  عالقة بينو ل األ  الفرل النظرى -
جرا ا  وزار  الصرحة  بالمدروسة لممبحوثين ووعى المبحوثين 

 وألختبار هذا الفرض تم االسرتعانةلموقاية من فيروس كورونا: 
 بالفرض اإلحصا ى األتى: 

ووعتى المبحتو ين المتغيرات المدروسة ال توجد عوقة بين -
 لكورونافيروس جراءات وزارة الصحة لموقاية من إب

وعى ولموقرروي عمرررى أهرررم المت يرررا  المدروسرررة المرتبطرررة بررر
،   الصحة لموقاية من فيروس كورونراجرا ا  وزار  بالمبحوثين 

تررررررم حسررررررا  معامررررررل ارتبرررررراط الرترررررر  لسرررررربيرمان كمررررررا يتضرررررر، 
رتبطرر  ا  وعررى المبحرروثين ى أنل، وتشررير النتررا   ةلرر8بجرردولل

األسررررر ، درجررررة السررررن، عرررردد أفررررراد  ارتباطررررًا موجبررررًا بكررررل مررررن
عنرد  ، الحالرة التعميميرةالقيادية، درجة المشاركة فرى المنظمرا 

×( ²). وبتطبيرررررق اختبرررررار مربرررررع كررررراى 1,11مسرررررتوى معنويرررررة 
وعررى  عالقررة بررينل وجررد 9ومعامررل التوافررق كمررا يتضرر، بجرردولل

عنرررد  لرررة االجتماعيرررةاالحو زار  الصرررحة جرا ا  و  بررر المبحررروثين
ضررررعيفة حيررررث  درجررررةوهررررذ  العالقررررة ب 1,11مسررررتوى معنويررررة 

وهنررررا  عالقررررة بررررين  ، 1,382( = -كانرررر  معامررررل التوافررررق)ق
 1,11وعررى المبحرروثين ومهنررة المبحرروث عنررد مسررتوى معنويررة 

( = -معامررل التوافررق)قوهررذ  العالقررة بدرجررة قويررة حيررث كانرر  
1,792. 

الخصرا ص  بعض هنا  عالقة بينل انىل الفرل النظرى ا -
 تعميمرا  وزار  الصرحةبن المدروسة لممبحروثين ووعرى المبحروثي

 هذا الفررض ترم االسرتعانة ختباروال: لموقاية من فيروس كورونا
 بالفرض اإلحصا ى األتى: 

ال توجد عوقة بين المتغيرات المدروسة ووعى المبحتو ين  -
 فيروس كورونالتعميمات وزارة الصحة لموقاية من ب

ولموقررروي عمرررى أهرررم المت يررررا  المدروسرررة المرتبطرررة بررروعى 
،   الصحة لموقاية من فيروس كوروناتعميما  وزار ب  بحوثينالم

يتضرررررر، تررررررم حسررررررا  معامررررررل ارتبرررررراط الرترررررر  لسرررررربيرمان كمررررررا 
ارتبطرر    ل، وتشررير النتررا   ةلررى أن وعررى المبحرروثين8بجرردولل

األسرررررر ، درجرررررة  السرررررن، عررررردد أفرررررادارتباطررررًا موجبرررررًا بكرررررل مررررن 
، الحالرررررة نفتررررراح الثقرررررافى، درجرررررة المشررررراركة فرررررى المنظمرررررا اال

. وبتطبيررق اختبرررار مربرررع 1,11عنرررد مسررتوى معنويرررة  التعميميررة
ل وجرد عالقررة 9ومعامرل التوافرق كمرا يتضر، بجردولل×( ²)كراى 

عنرررد مسرررتوى معنويرررة  ومهنرررة المبحررروثينبرررين وعرررى المبحررروثين 
كانررررر  معامرررررل  حيرررررث متوسرررررطةوهرررررذ  العالقرررررة بدرجرررررة  1,11

 .629,1( = -التوافق)ق

 لموقاية من فيروس كورونا وزارة الصحةاجراءات وتعميمات بن المتغيرات المدروسة  معاموت ارتباب سبيرمان بي  2جدو 
 وزارة الصحةتعميمات  وزارة الصحةجراءات إ المتغيرات المدروسة ا  

 رتباب سبيرمان معام  ا رتباب سبيرمان معام  ا
 **1,294 **1,273 السن.  9 

 **1,223 **1,215 فراد األسر .أعدد  8
 **1,239 **1,286 نفتاح الثقافى.ة االدرج 3
 1,189 **1,262 القيادية.درجة  2
 **1,228 **1,331 درجة المشاركة فى المنظما . 
 **1,165 **1,126 الحالة التعميمية 5

  1,15مستوى معنوية *                   1,11** مستوى معنوية 
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وزارة الصحة لموقاية من فيروس جراءات وتعميمات إبالمتغيرات المدروسة  لتحديد العوقة بيننتا   اختبار مرب  كاى   1جدو 
 كورونا

  1,15* مستوى معنوية        1,11** مستوى معنوية   
 

 التوصيات
بناء عمى ما توص  إليه البحث من نتا  ، يمكن التوصية 

 باألتىل
مصادر معموما  أخرى يستقى  ضرور  البحث عن -1

سر معموماتهم عن فيروس كورونا المستجد فراد األمنها أ
 حية.أكثر تخصصًا بالنواحى الصتكون 

ضرور  تفعيل عممية المشاركة المجتمعية لزياد  الحرا   -2
 والوعى المجتمعى لألسر الريفية.

 عيل دور المراكز والوحدا  الصحيةضرور  األهتمام بتف -3
ها الموجود  حاليًا والتوسع فى انشا  المزيد منها مع تدعيم

 لممواطنين.كافة االمكانيا  لتقديم خدمة صحية أفضل ب
ة بيهمية األستفاد  من ألسر  الريفيضرور  توعية ا -4

جرا ا  وزار  الصحة لمحد من تفشى فيروس تعميما  وا  
 كورونا ووثار  السمبية عمى أفرادها.

زيد من دورا  التوعية لجميع أفراد العمل عمى ةقامة الم -5
صابة وذل  لحمايتهم من اإلورونا خطور  فيروس كباألسر  

 سر .والحد من انتشار المرض بين أفراد األ
جرا  المزيد من الدراسا  والبحوث المتعمقة ضرور  ة  -6

بمواجهة فيروس كورونا داخل المجتمعا  الريفية لتكون 
البرام  الصحية التى  لتخطيط المزيد مننتا جها منطمقًا 

 مجتمع.تهدي الى رفع الوعى األسرى داخل ال

 المراج 
من  ، دروس19(. الحقوق فى زمن الكوفيد 2121االمم المتحد )

فيروس نفص المناعة البشرى من أجل أستجابة فعالة يقودها 
 من:  2122 مارس 11تم استرجاعها بتاريخ امجتمع، 

-sset/humanhttps://www.unaids.org/sites/default/files/media_a

19_ar.pdf-covid-and-rights  
(. دور وسا ل التواصل االجتماعى 2118القوس، سعود بن سهل)

الوعى االجتماعى، دراسة ميدانية عمى عينة من فى تشكيل 
يوم لمعموم الشبا  السعودى بمنطقة الرياض، مجمة جامعة الف

مارس  5تم استرجاعها بتاريخ ، 11التربوية والنفسية، عدد 
 : من 2122

https://jfust.journals.ekb.eg/article_83259_15ceb9cdd061e145

cb663c4b9452ec37.pdf  
 فيروس وبا  أزمة(، 2121مجمس المصرى لمش ون الخارجية)ال

 واإلقميمية المحمية ( وتداعيات 19-)كوفيد  المستجد كورونا

 :من 2122 فبراير 7تم استرجاعها بتاريخ والدولية، 
-pdf-content/uploads/bsk-egypt.org/wp-cfahttp://e

pdfA.-manager/2020/12/Corona 
 تداعيا (. 5أ :  2121المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )

العربا،  الصحا األمن المستجد عمى كورونا فيروس جا حة
 التنمية أهداي عمى وتداعياتها covid-19 -كوروناكوفيد جا حة

لكسو العممية، المنظمة العممية ، نشرية األ2131 المستدامة
 12تم استرجاعها بتاريخ العدد الثانى،  لمتربية والتنمية والعموم،

 :من 2122 يناير
http://www.alecso.org/nsite/images/2020/corona_books/1.pdf 

(. 5  :  2121نظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )الم
 الصحا األمن المستجد عمى كورونا فيروس جا حة تداعيا “

أهداي  عمى وتداعياتها covid-19 -ورونا كوفيدك العربا، جا حة
لكسو العممية، المنظمة ، نشرية األ2131 المستدامة التنمية

الثانى، تم استرجاعها  العممية لمتربية والتنمية والعموم، العدد
       من: 2122يناير  12بتاريخ 

-corona-http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/nachria

2020.pdf 

 
 ا

 
 المتغيرات المدروسة

وزارة الصحةجراءات إ وزارة الصحةتعميمات    
²كاى ²كاى معام  التواف    معام  التواف    

االجتماعية.الحالة  9  47,5**  1,382 31,7 ----- 
المبحوث.مهنة  8  469,4**  1,792 181,9**  1,629 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_ar.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_ar.pdf
https://jfust.journals.ekb.eg/article_83259_15ceb9cdd061e145cb663c4b9452ec37.pdf
https://jfust.journals.ekb.eg/article_83259_15ceb9cdd061e145cb663c4b9452ec37.pdf
http://ecfa-egypt.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/12/Corona-A.pdf
http://ecfa-egypt.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/12/Corona-A.pdf
http://www.alecso.org/nsite/images/2020/corona_books/1.pdf
http://www.alecso.org/nsite/images/2020/corona_books/1.pdf
http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/nachria-corona-2020.pdf
http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/nachria-corona-2020.pdf
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الناجم، مجيد ؛ الدريس، زياد؛ الشبيكى، الجازى؛ الشايجى، حميد؛ 
كوفيد  لجا حة االجتماعية التيثيرا  (،2121الممحم، محمد)

فبراير  6تم استرجاعها بتاريخ الدولا،  بارأس ، منتدى19
 من: 2122

on=c/ar/?preview=1&optihttps://www.awforum.org/index.php

om_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1

90&id=920&Itemid=1000000000000  

(. دليل استرشادى: حماية األطفال أثنا  وبا  2119اليونسيي)
فبراير  6تم استرجاعها بتاريخ (، 19فيروس كورونا)كوفيد 

 من: 2122
https://www.unicef.org/media/66281/file/ARABIC_Technical

dren%20during%%20Note:%20Protection%20of%20Chil

19%20Pandemic.pdf-20the%20COVID   
 مرض فيروس من لموقاية االرشادي لدليلا(، 2121اليونسيي)

 المجتمع فا التوعوي المجال فا لمعاممين ) 19-كوفيد( كورونا
    من: 2122 فبراير 6تم استرجاعها بتاريخ 

w.unicef.org/yemen/media/4221/file/Coronavirus%https://ww

20Training%20Guide%20HR%20Printable.pdf  

 ورد( . 2111حمس، موسى عبدالرحيم؛ مهدى، ناصر عمى)

 الشبا  لدى االجتماعا الوعا تشكيل فى اإلعالم وسا ل

 جامعة األزهر، غز ، مجمة جامعة اآلدا  مسطينا، كميةالف
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ABSTRACT 

" Awareness of The Rural Family with The Procedures and Instructions of 

The Ministry of Health to Prevent The Corona Virus(Covid 19) in New 

Valley Governorate, Egypt" 

and Tarek M. A. Hussin   Mohammed Mohammed Esmail Abd ALhafez  

This research aimed to study the awareness of the 

rural family about the procedures and instructions of the 

Ministry of Health to prevent the Corona virus Covid 19 

in New Valley Governorate.  The research was carried 

out on all  governorate districts: Kharga, Dakhla, Balat, 

Paris and Farafra. A village was randomly selected from 

each of the governorate districts  namely Palestine 

village, Sahwa village, Al-Zayat village, Jeddah village, 

Sheikh Marzouk village. The Size of the research 

sample in the five villages comprises 278 respondents. 

Data were collected by personal interview questionnaire 

during November and December 2021. Percentages, 

frequency distribution and weighted average were used 

to present and describe the research data, and 

Spearman’s correlation coefficient for ranks was used to 

determine the relationship between the search variables 

by SPSSV. 22. Results indicated that: 79.1% of the 

respondents had a high level of awareness of the 

Ministry of Health’s measures to prevent the Corona 

virus. 81.6% of the respondents  had a high level of 

awareness of the Ministry of Health’s instructions to 

prevent Corona virus. Watching television ranked first 

for information sources from which respondents derive 

their information about the emerging coronavirus with a 

weighted average of 2.94. The respondents' awareness 

of the Ministry of Health's procedures to prevent 

coronavirus were positively correlated with the  age, 

number of family members, degree of health, 

Leadership, the degree of participation in organizations, 

Educational Status and thoe respondents, awareness of 

the Ministry of Health’s instructions to prevent 

coronavirus were positively correlated with age, number 

of family members, degree of cultural openness, 

Educational Status and degree of participation in 

organizations. 

Keywords: Family Awareness, Procedures, 

Instructions, Corona Virus, New Valley Governorate. 

 

 


