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( وعالقتو بإدارة ربة األسرة لمسموكيات 19-)كوفيدقمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 
 من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية اليومية

 د/ زينب صالح محمود يوسفأ.م.
 ممخص البحث
( 19-المسىىتجد وكوفيىىد كورونىىا  مىىا اابىىابة بسيىىروسدراسىىة العة ىىة بىىي   إلىى  ىــدف البحــث

د تمثمىىىىت أدوات و ، أثنىىىال الجا  ىىىةمىىى  السيىىىىروس مسىىىموكيات الو ا يىىىىة اليوميىىىة ربىىىة اةسىىىرة لارة وا 
واسىتبيا   مىا اابىابة بسيىروس كورونىا المسىتجد، ، سىرةلأل وليةالبيانات اة استمارة الب ث في

، وتى  تطبيىا أثنىال الجا  ىة واستبيا  إدارة ربة اةسرة لمسموكيات الو ا يىة اليوميىة مى  السيىروس
( ربة أسرة ت  اختيارى  بطريقة عمديو غرضيو م  ربات اةسر في 582عم  وأدوات الب ث 

وىىىي أكثىىر الم افظىىات مىى   يىىث  ،م افظىىات المنوفيىىة والقىىاىرة والجيىىزة وااسىىكندرية والد يميىىة
 الت ميمي، واتبع الب ث المنيج الوبسي عدد اابابات بالسيروس أثنال فترة التطبيا الميداني،

% مىى  ربىىات اةسىىر تعىىاني مىى  مسىىتويات 8888إلىى  أ  ىنىىا   البحــث نتــائ  أىــموأشــارت 
% مىى  2,85مرتسعىىة ومتوسىىطة مىى   مىىا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد، كمىىا أ  ىنىىا  

عينة الب ىث تقىع فىي المسىتوم المرتسىع ادارة السىموكيات الو ا يىة اليوميىة مى  السيىروس، وجىود 
 مىىا اابىىابة بسيىىروس  بىىي  0,,8, بىىا ية عنىىد مسىىتومعة ىىة ارتباطيىىو موجبىىة ذات د لىىة إ

دارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال الجا  ىىة   -ا والشخبىىيةبم اورىىىكورونىىا وا 
 عة ة ارتباطيىو ذات د لىة إ بىا ية بىي  بعىض متغيىراتوجود ، السكنية(-الممبسية -الغذا ية
( الىىدخل الشىىيرس لألسىىرة– رب وربىىة اةسىىرةلىى المسىىتوم التعميمىىي - جىى  اةسىىرة -والسىى الب ىىث 

عة ىىة وجىىود ، 0.01، 0,05 د لىىة عنىىد مسىىتويات مىىا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد و 
 المسىىتوم التعميمىىي -و جىى  اةسىىرةالب ىىث  ارتباطيىىو ذات د لىىة إ بىىا ية بىىي  بعىىض متغيىىرات

دارة ( الىىىدخل الشىىىيرس لألسىىىرة– لىىىرب وربىىىة اةسىىىرة  فيىىىروساليوميىىىة مىىى  السىىىموكيات الو ا يىىىة وا 
فروا ذات د لة إ با ية بىي  متوسىطات  وجود، 0,01د لة  عند مستويات نا المستجدكورو 

( 19-درجات ربات اةسر عينة الب ث في كًة  ما اابابة بسيروس كورونا المستجد وكوفيد
دارة السموكيات الو ا يىة اليوميىة مى  السيىروس أثنىال الجا  ىة تبعىًا لمتغيىرات الب ىث وم افظىة  وا 

وجىود  –معانىاة أ ىد أفىراد اةسىرة مى  أمىراض مزمنىة –عمىل ربىة اةسىرة–البي ىة السىكنية-السك 
متابعىىىة أخبىىار وتقىىارير فيىىىروس كورونىىا المسىىىتجد فىىي مختمىىى   –مسىىني  فىىىي اةسىىرة  أشىىخاص
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ربىات و  ،قىاىرةلبالح  ربات اةسر مى  م افظىة ال 0,001عند مستوم د لة  وسا ل ااعة (
غيىىر العىىامةت، واةسىىر التىىي   يوجىىد بيىىا أشىىخاص مسىىني ، ربىىات اةسىىر سيىىات، و الرياةسىىر 

وسىىىا ل ااعىىىة  فىىىي متغيىىىر  مىىىا وربىىىات اةسىىىر التىىىي   تتىىىابع أخبىىىار وتقىىىارير السيىىىروس فىىىي 
. ولبالح  ربات اةسر م  م افظة الجيىزة ، وربىات اةسىر كورونا المستجد سيروساابابة ب

ت، واةسىىر التىىي يوجىىد بيىىا أشىىخاص مسىىني ، واةسىىر التىىي ال ضىىريات، وربىىات اةسىىر العىىامة
يعىىاني أ ىىد أفرادىىىا مىى  مىىرض مىىزم ، وربىىات اةسىىر التىىي تتىىابع أخبىىار وتقىىارير السيىىروس فىىي 

. فىىي أثنىىال الجا  ىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس إدارة السىىموكيات الو ا يىىةمتعيىىر وسىىا ل ااعىىة  فىىي 
اابىىىابة بىىىالسيروس ترجىىع لوجىىىود مسىىىني  فىىىي  مىىا ذات د لىىة إ بىىىا ية  ىىي    توجىىىد فىىىروا 

إدارة السىىىموكيات وكىىا  مىىى  أىىى  المتغيىىىرات المسىىتقمة تسسىىىيرًا ل ىىدوث المتغيىىىر التىىابع و باةسىىرة.
 مىىا اابىىابة و ( المسىىتوم التعميمىىي لربىىة اةسىىرة الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال الجا  ىىة

بنسىىىىبة مشىىىىاركة بمغىىىىت  ترتيىىىىبعمىىىى  ال ربىىىىة اةسىىىىرة سىىىى و عمىىىىل ربىىىىة اةسىىىىرة بسيىىىروس كورونىىىىا و 
ضىىرورة تقىىدي  البىىرامج  وكــان مــن أىــم توصــيات البحــث .لألربعىىة متغيىىرات مجتمعىىة 79%‚2

بىىادارة  رفىىع مسىىتويات الىىوعيالتوعويىىة لربىىات اةسىىر لمتقميىىل مىى   ىىدة  مىىا اابىىابة بىىالسيروس و 
ااعىىة  السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس مىى  خىىةل مراكىىز اارشىىاد النسسىىي ووسىىا ل 

 والمنبات االكترونية التابعة لوزارة الب ة المبرية.
إدارة السىموكيات  -ربىة اةسىرة –فيىروس كورونىا المسىتجد  - مىا اابىابة  :المفتاحيةالكممات 
 .الجا  ة –الو ا ية 
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The Anxiety about Contagion with Corona Virus (Covid-19) and 

its Relationship to Housewife's Management of the Daily 

Preventive Behaviors from the virus 

 during the Pandemic 
 

Dr/ Zeinab Salah Mahmoud youssif 

Assistant Professor of Home Management and Institutions  

Faculty of Specific Education- Menofia University 

Abstract 
 

The aim of the research is to study the relationship between anxiety 

about Contagion with corona virus (Covid-19) and the housewife's 

management of daily preventive behaviors from the virus during the 

pandemic. The research tools were the primary data form for the 

family, the questionnaire for anxiety about Contagion with corona 

virus, and the questionnaire of Management the daily preventive 

behaviors of The housewife during the pandemic, And the research 

tools were applied to (285) housewives who were deliberately chosen 

from the housewives in the governorates of Menoufia, Cairo, Giza, 

Alexandria and Dakahlia, It is the most governorate in terms of the 

number of Corona Virus infections during the field application period, 

and the research followed the descriptive and analytical approach. 

Among the most important results of the research was that: there 

are 68.8% of housewives, suffers from high and medium levels of 

anxiety about Contagion with corona virus, and there are 57.9% of the 

research sample is at the high level of managing daily preventive 

behaviors from the virus. The existence of a statistically significant 

correlation relationship at the level of significance 0.001 between the 

anxiety about Contagion with corona virus and the daily preventive 

behaviors management against the virus during the pandemic, with its 

axes (personal - food - clothing -housing), There is a statistically 

significant correlation relationship between some research variables 

(age - family size - educational level of the head of the household and 

housewife - income of the family) and the anxiety about Contagion 

with corona virus (Covid-19) at significance levels 0.01, 0.05, There is 

a statistically significant correlation relationship between some 

research variables ( family size - educational level of the head of the 

household and housewife - income of the family)  and the daily 

protective behaviors from the virus during the pandemic at a 
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significance levels 0.01. The existence of statistically significant 

differences between the mean scores of housewives, the research 

sample in both The Anxiety about Contagion with Corona Virus 

(Covid-19) and daily preventive behaviors from the virus during the 

pandemic according to the research variables (housing governorate - 

residential environment - work of housewife- the suffering of a family 

member Of corona Virus - the presence of elderly persons in the family 

- following up on news and reports of the new Corona virus in various 

media) at a level of significance of 0.001 For the benefit of housewives 

from Cairo governorate, rural housewives, unemployed housewives, 

families without elderly people, and housewives who do not follow 

news and reports of the virus in the media, worried about infection 

from the virus. And for the benefit of housewives from Giza 

Governorate, urban housewives, working housewives, families with 

elderly people, families whose members suffer from a corona virus, 

and housewivs who follow virus news and reports in the media in 

managing daily preventive behaviors from the virus. While there are no 

differences in the anxiety about Contagion with corona virus due to the 

presence of elderly people in the family. Among the most important 

independent variables was an explanation of the occurrence of the 

dependent variable (management of daily preventive behaviors from 

the virus during the pandemic) the educational level of the housewife, 

the anxiety of infection with the Corona virus, the work of  housewife, 

and the age of the housewife, respectively, with a participation rate of 

79.2% for the four variables combined.. From the most important 

recommendations of the research was the necessity of presenting 

awareness programs for housewives to reduce the anxiety about 

Contagion with corona virus and raise awareness levels of managing 

daily preventive behaviors from the virus through psychological 

counseling centers, the media and online platforms of the Egyptian 

Ministry of Health. 

Key words: The anxiety about contagion- New corona virus - 

Housewife Preventive behavior management - The pandemic. 
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 مقدمة ومشكمة البحث
  شيدت دول العال  القوية منيا والضعيسة عم   دًا سوال 2019 أواخر عا  مع

(، الذس اخترا ال دود وانتشر 19-عر  بسيروس كورونا المستجد وكوفيدجديد لمرض  راشانت
في أوا ل شير ديسمبر في كافة بقاع العال  بعد أ  ظير ةول مرة في مدينة ووىا  البينية 

 .  إل  جميع أن ال العال  ومنيا ىذا الوبال العالمي انتشاربؤرة  ُاعتبرتالتي   2019عا  
أ  تسشىىي السيىىروس  2020ينىىاير 30رسىىمًيا فىىي  ظمىىة البىى ة العالميىىةنم وعنىىو أعمنىىت

-كوفيىد  الة طوارئ ب ية عامىة تبعىث عمى  القمىا الىدولي، وأكىدت عمى  ت ىول فاشىية ُيشكل
 يىث تشىير  أ( 2020)منظمة الصحة العالميـة   2020مارس عىا   11في  جا  ة إل  19

ب يىىث أنىىو   تكىىاد تخمىىو  ،أعمىى  درجىىات انتشىىار المىىرض وفىىا الطبيعىىة الجغرافيىىة إلىى  الجا  ىىة
شىىىرا  مىىى   بىىىل المنظمىىىات  منطقىىىة مىىى  التىىىاثير المباشىىىر منىىىو، ممىىىا يتطمىىىب تىىىدخةت مباشىىىرة وا 

 ية وت ديد السياسىات البى ية ا الدولية وخابة منظمة الب ة العالمية لمتابعة ااجرالات الو 
 ب( 2020)منظمة الصحة العالمية العالمية 

 نسسيا التىي السيروسات بعا مة يرتبط جديد فيروس ىو 19 -كوفيد  فيروس  يث يعد
)منظمـة وسىارس(  الىوخي  ال ىادة التنسسىية المتةزمىة بمىرض يتسىبب الىذس السيروس إلييا ينتمي

بالدرجىىة اةولىى  عنىىد المخالطىىة المبىىيقة بىىي  اةفىىراد،  لوالىىذس ينتقىى (2019الصــحة العالميــة  
وفىي سىياا أ ىل شىيوًعا، ، العطىس أو السىعال الناتجة ع  الرذاذ والقطيرات التنسسية وغالًبا عبر

ُيباب اةفراد نتيجة لمس العيني  أو الس  أو اةن  بعد لمس سطح مموث بالسيروس. وتبمغ  د 
 ابمية العدوم بالسيروس ذروتيا خىةل اةيىا  الثةثىة اةولى  بعىد ظيىور اةعىراض، مىع إمكانيىة 
انتقال المرض م  المريض  بل ظيور اةعراض عميو. كما أّ  شدة أعراض اابابة بسيروس 

شىيوعًا  اةكثىر اةعىراضل ( متساوتىة مى   الىة إلى  أخىرمم وتتمثى19-المستجد وكوفيىد  كورونا
وتشمل اةعراض اةخرم اة ل شيوعًا والتي  د يباب بيا بعض  .ال م  والسعال الجا  في
أو  ،ال مىا أل  أو ا تقا  اةن ، أو البداع والتياب الممت مة، أو واةوجاع، اآل   ،ض المر 

ظيور طسىح جمىدس أو تغيىر لىو  أبىابع اليىدي  أو  ا   اسة التذوا والش ، أودقااسيال، أو ف
و ىد يبىاب بعىض النىاس  تكو  ىذه اةعراض خسيسىة وتبىدأ بشىكل تىدريجي.  القدمي ، وعادة ما 

%( مىىى  80بىىىاعراض خسيسىىىة جىىىدا، فيتعىىىاف  معظىىى  النىىىاس ون ىىىو بالعىىىدوم دو  أ  يشىىىعروا إ  
لدم شخص وا د تقريبًا م  بي   ولك  اةعراض تشتد  .ال اجة إل  عةج خاص المرض دو  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%B0_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%B0_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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التىىىنسس. وتىىىزداد  فيعىىىاني مىىى  بىىىعوبة فىىىي  19-مبىىىابي  بمىىىرض كوفيىىىد كىىىل خمسىىىة أشىىىخاص 
بىىىي  المسىىىني  واةشىىىخاص المبىىىابي  بمشىىىاكل بىىى ية  مخىىىاطر اابىىىابة بمضىىىاعسات وخيمىىىة 

)منظمة الصحة  طا ر سىأو السكرس أو ال أخرم مثل ارتساع ضغط الد  أو أمراض القمب والر ة  
 ج(.2020العالمية 

مسىىتقبل الىىذا و ىد تسىبب الوبىال فىي أضىرارًا اجتماعيىة وا تبىادية عالميىة بالغىة،  يىث 
 العىالمي ا  تبىاد عمى  تىؤثرالتىي الىوتيرة  متبىاعدةال عالميىةال ىداث اةمجيىول و الغىامض و ال

   .باكممو
غير غير مسبوا في فترة تلأدت جا  ة كورونا إل  تعرض كافة ف ات المجتمعات فقد 

زمنيىىة  بىىيرة تغيىىرًا طىىرأ  يىىرًا عمىى  نمىىط  يىىاتي ، فىىدمر ا تبىىاد العديىىد مىى  الىىدول، وأثىىر عمىى  
نىىع التىىنقةت وأو ىى  ر ىىةت الطيىىرا ، وبىىات أنظمىىة الرعايىىة البىى ية فىىي جميىىع دول العىىال ، وم  

  أيضىًا لىذوعزز  ،) Viswanath, A & Monga, P. (2020ا العال  أسيرًا لسيروس كورون
ما ت  فرضو عم  معظ  سكا  العال  مى  إجىرالات ال جىر البى ي المنزلىي البىارمة، والقيىود 

تكىى   ولىى  Baberjee, D).. (2020المسروضىىة عمىى  السىىسر، والس ىىص والمرا بىىة المسىىتمرة 
مبىىر بمعىىزل عمىىا ي ىىدث عمىى  مسىىتوم العىىال  أثنىىال ىىىذه الستىىرة فقىىد ظيىىرت أول  الىىة إبىىابة 

مقي     لمواط  بيني2020فبراير  14( في مبر في 19-كوفيد مستجد ولابسيروس كورونا 
ممىا أسىترع   ازديىادومنذ ذلى  التىاريو وبىدأت ال ىا ت فىي (. 2020)مصر اليوم   في القاىرة

ببىىورة متتاليىىة بنىىال  ا سىىتبا ية ا  ترازيىىةمجموعىىة مىى  ااجىىرالات   تخىىاذال كومىىة المبىىرية 
في البةد، مسىتسيدة فىي ذلى  مى  بعىض أخطىال الىدول التىي  عم  تطور وضع انتشار السيروس

 واليابس. باةخضردخل ليا ىذا الوبال وعب  
مقىىىت الدراسىىىة فىىىي المىىىدارس والجامعىىىات، وُأغمقىىىت المطىىىارات وجميىىىع الىىىر ةت   يىىىث عت
الجويىىة فىىي الىىبةد وأ عمنىىت وزارة البىى ة فىىرض  الىىة الطىىوارئ البىى ية المشىىددة فىىي عىىدد مىى  

العىىروض فىىي دور السىىينما والمسىىارح، وو ىى  تبىىدير الك ىىول والمطيىىرات   الم افظىىات، وو ىى
ووسىىا ل الو ايىىة والتعقىىي  واة نعىىة الطبيىىة لةسىىتسادة منيىىا داخىىل الىىبةد. كمىىا أبىىدرت ال كومىىة 
المبىىرية  ىىرارًا بىىاغةا جميىىع المطىىاع  والمقىىاىي والمةىىىي الميميىىة واةمىىاك  العامىىة فىىي كافىىة 

وتعميىىىا البىىىةة بجميىىىع مسىىىاجد أ(  2020العربـــي نيـــوز   يســـ)بـــي بـــي أن ىىىال الجميوريىىىة 
يقىا  الخىدمات الطقسىية  ب( 2020)بي بي سي العربي نيوز  مبر وغما جميىع الكنىا س وا 
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والقداسىىىات واةنشىىىطة فييىىىا ، وذلىىى  لم ىىىد مىىى  تسشىىىي فيىىىروس كورونىىىا بنىىىاًل عمىىى  مىىىا تقتضىىىيو 
م  أى  المقابىد الضىرورية  ايالمبم ة الشرعية والوطنية م  ضرورة ال ساظ عم  النسس كون

بااضىافة إلى   ظىر  ركىة المىواطني  عمى   (2020)الوطن نيـوز  التي ينبغي ال ساظ عمييا 
يقىا  كافىة وسىا ل النقىل العىا  والخىاص، وغمىا كافىة الم ىةت التجاريىة و  .كافة الطىرا العامىة ا 

يخىال  تعميمىىات  لكىل مى  بقىانو  الطىىوارئ وال رفيىة وتعميىا جميىع الخىىدمات وتطبيىا العقوبىات
ىىىىذا وتشىىىير اا بىىىا يات الخابىىىة  (.2020)اليـــوم الســـابع     ظىىىر التجىىىوال مىىى  المىىىواطني

عىدد اابىابات بسيىروس   إلى  أ  14/9/2020(  تى  19–بسيروس كورونىا المسىتجد وكوفيىد
 الىىىىة مؤكىىىىدة ،  29,201,685( عمىىىى  مسىىىىتوم العىىىىال   ىىىىد بمىىىىغ 19-كورونىىىىا المسىىىىتجد وكوفيىىىىد

دولىىة ومقاطعىىة، تبىىدرت فييىىا  213 الىىة وفىىاة فىىي  928,686ل، اس الىىة شىى 21,035,926
 الىة مؤكىدة  6,708,458الو يات المت دة اةمريكية الترتيب اةول في عدد اابابات البالغ 

 الة وفاة، فىي  ىي  جىالت مبىر فىي الترتيىب السىادس عشىر  198,250و ا ت وفاة بمغت 
 الىىة إبىىابة مؤكىىدة ،  101,009الغ بىىلعمىى  مسىىتوم دول العىىال  مىى   يىىث عىىدد اابىىابات ا

كمىا أشىارت . (2020)مركز المعمومات ودعم واتخـاذ القـرار    الة وفاة  ت  تاريخو 5,648
فىىي نسىىبة الوفيىىات مىى   26إ بىىا يات مجمىىس الىىوزرال المبىىرس إلىى  أ  مبىىر ت تىىل المركىىز 

التعافي مى   ةبفي نس 104%(، والمركز 5,6إجمالي عدد المبابي  بي  دول العال  والبالغة و
مىى   يىىث إجمىىالي اابىىابات بيىىا لكىىل مميىىو  نسىىمة  131%(، والمركىىز 79المىىرض بنسىىبة و

مميىىىو ( وذلىىى  بالمقارنىىىة مىىىع كىىىل الىىىدول والمنىىىاطا عمىىى  مسىىىتوم العىىىال  التىىىي 1/ 978والبىىىالغ و
 (2020)رئاسة مجمس الوزراء  ظيرت بيا اابابة  ت  تاريخو 

التي تتنا ميا وسا ل ااعة  الم مية والعالمية  ةوفي ظل ىذه اةر ا  المخيسة والمرعب
المختمسة عم  مدار الساعة م  إبابات ووفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، أببح الناس 
يعيشو   الة م  اليمع والقما والتوتر عم  نطاا واسع ربما ل  تشيده البشرية م   بل عم  

. فمنذ بداية ظيور Cr(Velavan, T & Meye ,. (2020اة ل منذ فترة ليست بقبيرة 
 وانتظار ااخباريةفيروس كورونا المستجد وأببح الشغل الشاغل لمجميع متابعة النشرات 

أعداد اابابات والوفيات اليومية الناجمة ع  السيروس، وأبب ت المشاىد المؤلمة التي 
أبو الفتوح   د)آمال الفقي ومحم نطالعيا في كثير م  الدول عنوا  دا   لأل اديث بيننا

.  يث بدال الوضع مع كورونا وكا  القدرات البشرية  د عجزت  ت  الم ظة ع  (2020
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عا  بعجز اانسا  أما  ت ديات جديدة كا   التسسير والسيطرة عم  اةمر، وىو ما يولد شعور
(. 2020)طالل المصطفي وحسام السعد   يظ  أنو يستطيع السيطرة عمييا أو الت ك  فييا

 مستويات اةم  النسسي أثنال فترة جا  ة كورونا كما تشير لذل  دراسة انخساضإل   مدمما أ
والكدر النسسي  با غترابناىي  ع  الشعور (  2020) شذا عجالن ومنيرة الجويعي

أثنال فترة تسشي الجا  ة، بل وسيادة  الة م  الضجر بوجو  ا كت ابيةالمتجسد في اةعراض 
 ) & Zhai, Yبا كت ابقًا لتببح في بعض اةو ات أعراضًا  ادة  عا ، التي  د تتطور  

 )2020.Du, X ت  إجرا يا عم  الطا   الطبي لمعاممي  بمستشسيات   يث توبمت دراسة
% م  أفراد عينة الدراسة يعانو  م  مستويات 56,8%، 6,2مدينة ووىا  البينية، أ  ىنا 

 ,Kang, L, et) .تيبالتر واةرا عم   كت اب وامرتسعة جدًا ومستويات متوسطة م  القما 

al. 2020) دراسةتوبمت  كما Yeen, H & Ning, Z (2020)  م  3إل  أ   والي %
طالل البينيي  البالغي  لديي  أعراض عالية م  القما وا كت اب. وفي دراسة أخرم أجراىا 

عينة الب ث   % م36,2ع  السوري  ووبال كرونا أشار( 2020المصطفى وحسام السعد )
إل  ظيور فوبيا اابابة بمرض كورونا عالميًا، بسبب  داثة السيروس التي   تسمح بتوافر 
المعمومات الكافية التي تبث الطمانينة، بل إ  المعمومات المتوفرة ع  السيروس تعزز 

 ةمالمخاو  أكثر بي  اةفراد،  يث جال في مقدمة المشاعر التي يشعر بيا السوريو  جرال أز 
%، يمييا الشعور بالضجر 46كورونا الشعور بالقما م  فقدا  اة ارب واةبد ال بنسبة 

%، يمييا الشعور بتغيرات في 26جرال استمرارية الجموس في المنزل لسترات طويمة بنسبة 
%عم  الترتيب. كما أشارت نتا ج الدراسة 22%،23الطباع والمزاج ث  الشعور بالعجز بنسبة 

بالعزلة والو دة والقما عم  ال ياة والشعور المستمر بالخو  واليمع جالت  رإل  أ  الشعو 
% م  أفراد 9أشار كمام  المشاعر المبا بة لعينة الب ث أثنال الجا  ة بنسب متوسطة، 

  عينة الب ث إل  التوجس م  الموت بسبب كورونا.
 الكورونىا،  مىز فىي   مقيى  يضىاع  مىا وىىذا ومتىوترة  مقىة طبيعىة لىديي  اةفراد فبعض

 فيمىا يخىص ااعىة  عى  الناتجىة والتيىويةت الشىا عات نتيجىة وتوترى  تخوفي   دة م  ويزيد
ُيضىع  عمى  المىدم  الىذس والقمىا الخىو  مى  ينبىع السىزع  ىد أ  المسىتجد، كمىا كورونىا فيروس
 ىىذا مى  المعانىاة أو المىوت لخشىيتي  يتىوترو    النىاس فاغمىب ،العمىل عمى  القىدرة الطويىل
 وظىا سي  خسىارة مى  فيخىافو  ا جتمىاعي، وا سىتبعاد وا نعىزال التعطىل يخشىو  بىل المرض،
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 اةفىراد إلى  القمىا مى  بالعديىد كورونىا فيىروس جىرال ااعةمىي  يىث أدم السىزع ومكىانتي ،
 البى ي الوضىع ىىذا بعىد إليىو سيؤولو  الذس ما و ول مستقبمي   ول الدا   والتوتر المستمر
وبالتىىالي فىا  موضىوع البى ة والمىىرض  (.2020فمــوس والخنسـاء تـومي   )مسـعودةالخطيىر

بي  جميع ف ات المجتمع  باىتما عد م  الظواىر التي  ظيت و ما اابابة بسيروس كورونا يُ 
-وبدرجات متساوتة في ظل ىذه اةيا  التي اجتاح العىال  فييىا فيىروس كورونىا المسىتجد وكوفيىد

19.) 
ومقبول عند  ما والتوجس بشا  ال الة الب ية أمرًا طبيعياً قلوعادة ما يعتبر  دتر م  ا

بشىكل عىا ، إ  أ   الشعور بعرض جسدس ما أو التعرض لما  ىد يىؤثر عمى  السىةمة البى ية
ا، ممىا يسىبب المعانىاة لىيس ىذا التوجس عند بعض اةشخاص يتجىاوز ال ىدود المعقولىة منطقًيى

نما أيضا ةفراد أسرتو   (2018ل قندول بن)ليذا الشخص فقط وا 
 فمى  المعىايير التشخيبىية لقمىا المىرض وجىود وا ىد أو أكثىر مى  اةعىراض الجسىدية 

 وجود أفكار ومشاعر وسموكيات مسرطة وأ ،المؤلمة التي تؤدس لتعطل كبير في ال ياة اليومية
أو وجىود أفكىار غيىر مناسىبة  ،متبمة بىاةعراض الجسىدية أو المخىاو  البى ية المرتبطىة بيىا

أو اسىىىىتمرار مسىىىىتويات القمىىىىا المرتسعىىىىة  ىىىىول البىىىى ة أو  ة  ىىىىول خطىىىىورة اةعىىىىراض،ر مومسىىىىت
 البى يةاةعراض، أو مدم الو ت المشغول والمستغرا في التسكير فىي اةعىراض والمخىاو  

American Psychiatric Association ,2013)(   
 اركىىىىىفأساسىىىىىي فىىىىىي نشىىىىىاة واسىىىىىتمرار ال مقىىىىىة المسرغىىىىىة مىىىىى  اة اً القمىىىىىا دور  يىىىىىث يمعىىىىىب 

والسىىموكيات التىىي تت ىىىد لتسىىاى  فىىىي تطىىور  مىىىا البىى ة، فىىالقما  ىىىد يسىىبب عىىىد  انتبىىاه اةفىىىراد 
لوضىعي  البى ي،  لممعمومات التي م  شىانيا أ  تسىمح ليى  بتقىدي  تسسىير أكثىر اتىزا  ووا عيىة

الجسىىىدية والىىىذس مىىى  شىىىانو أ  يىىىؤدس إلىىى   سيلأل اسىىى ا نتبىىىاهكمىىىا  ىىىد يىىىؤدس القمىىىا إلىىى  زيىىىادة 
 أ  وبمىا  )PWilliams ,2004 ,(.المىرضط ة وكارثية لألعراض البسىيطة مى  اختسسيرات 
 مسىببات م  بي  ي يط بما ومعرفتي  درااةف سمو  عم  تتو   باةمراض اابابة م  الو اية
 باةمراض اابابة م  الو اية فا  الب ية، تتو   عم  الثقافة أس تةشييا وكيسيةراض اةم
 (.2020عاشور   )وليد ةالب ي التوعية عمميات عم  وليةابالدرجة  جا يا  نيتو 
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 فالمعمومات العامة  ول الب ة والمرض إذا ل  يت  التاثير عم  نوعيتيا،  د تببح
وتسسيرات  مضممة وتشكل مساىي  خاط ة  ول الب ة والمرض، كما تؤدس إل  تاويةت

   (.2018)نبيل قتدول   مغموطة ومبالغ فييا
الو ا ية  ااجرالاتت دد  ىي التي رات ا جتماعية لمب ة والمرضو بوالوا ع أ  الت

ةعراض المرض وىي التي ت دد  لم ساظ عم  الب ة وت سينيا وت دد استجابة اةفراد
 خةل ما يستدخمو السرد م  معتقدات مسارى  العةجي ومدم نجاح العممية العةجية م 

السرد ع  فيروس كورونا يؤثر بدرجات  وبذل  فا  ما يعتقده (2004)بومدين سميمان  
الواسع  ا نتشارمتساوتة عم  مستويات القما م  اابابة بالسيروس خابة في ظل ىذا 

  لمجا  ة.
 اتخىذتيا التىي ااجىرالات م  العديد) 19-لجا  ة وكوفيدا نتشار  ىذا با ب يث 

 يسىتمز  الىذس المنزلىي رال جى بينيىا مى  والتىي انتشىاره، ومنىع السيىروس م ابىرة أجل م  الدول
 فىا  السيىروس، لمواجيىة ضىرورس زسا تىر ا  ااجىرال ىذا وة  منازلي ، في بالبقال اةسر  زاإل

 ب تي  عم  يؤثر  د ما وىو اةسر، لدس عمييا تترتب أ  يمك  التي النتا ج م  الكثير لديو
 أىى  معرفىة ر مىةملا ىىذه في جدا فم  المي  لذا(. 2020صابر   )بحريالنسسية  أو المرضية

دارة السيىروس ومواجيىة البى ة تعزيىز أجىل مى  اتخاذىىا لألسىر يمكى  التي ااجرالات  أزمىة وا 
 .(2020 عاشور  )وليدكورونا المستجد  فيروس

بى تي  ا ب يث تمعب اةسرة دورًا ىامًا في تعديل سمو  اةفىراد واتجاىىاتي  فيمىا يتعمى
  المناسىىىىبة وتعىىىىديل اتجاىىىىىاتي  وعىىىىىاداتي ةي، وذلىىىى  عىىىى  طريىىىىا تزويىىىىدى  بالمعمومىىىىات البىىىى 

كسىىابي  ا تجاىىىات ا يجابيىىة، لكىى   ىىد ت يىىد اةسىىرة و  سىىموكياتي  إلىى  السىىمو  البىى ي السىىمي  وا 
مى   ع  ىذا المن ى  السىمي  فتبىالغ فىي إرسىال مسىاىي  السىةمة والبى ة لىدم أفرادىىا، أو تيىول

البىى ة  يىى  وازديىىاد القمىىا  ىىولتاطىىورة المىىرض اةمىىر الىىذس يزيىىد مىى  تركيىىز اةفىىراد عمىى  ذو خ
وىذا السمو    الطمانة لديي  مما يؤدس إل  إ دامي  عم  أنواع م  سمو  التجنب والسعي ن و

 ومنطقية لدم الشخص الذس يرم نسسو أنو ميدد وعادة ما ينتج ع  ىذا بة تكيسيواستجا يشكل
مىى  السىىموكيات  ةعويظيىىر ىىىذا السىىمو  فىىي مجموعىىة واسىى ،السىىمو  انخسىىاض فىىورس ل ىىدة القمىىا

والتقميىل مى  الجيىد البىدني، كمىا تشىمل ، ، مثل الزيارات المتكرر لممستشسيات والعياداتةالتجنبي
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 عمىى  ال الىىة البىى ية لةطم نىىا تيىىد   ااجىىرالات التىىيىىىذه السىىموكيات مجموعىىة واسىىعة مىى  
  (2018)نبيل قندول  

ويسىعدو  لمعرفىة أنىو    ةنىفاةفراد الذي  يعانو  م   مىا المىرض يسىعو  إلى  الطماني  
يوجىىىىىد تيديىىىىىد مباشىىىىىر ل يىىىىىاتي ، ممىىىىىا يىىىىىىؤدس إلىىىىى  السىىىىىعي المتكىىىىىرر إلىىىىى  سىىىىىموكيات التجنىىىىىىب 

)2012 .(Rachman, S.  وىنىا يقىع عمى  عىاتا ربىة اةسىرة العديىد مى  المسى وليات فىي إدارة
باعتبارىا  اليومية لمو اية م  فيروس كورونا المستجد ا  ترازيةالسموكيات الو ا ية وااجرالات 

فىي ضىول مىا المس ول اةول ع  إدارة ش و  اةسرة ورفع الوعي الب ي ةفىراد أسىرتيا، وذلى  
ممثمىىة فىىي منظمىىة البىى ة  ا  ترازيىىةأشىىارت إليىىو كافىىة الجيىىات المعنيىىة ببىىث ىىىذه ااجىىرالات 

  العالمية ووزارة الب ة المبرية، ومراكز مكاف ة اةمراض والو اية منيا. 
 ليىا كىا  عالميىة ب ية أزمة نشات (19-وكوفيد دكورونا المستج سو فير  تسشي فمع

مىع ممارسىة  معيشىتنام وطريىا اليوميىة  ياتنىا بيىا نتبىور التىي الطريقىة عمى  عميىا تىاثير
 مى  لمو ايىة اليامىة تيجياتراا سىت وتسعيىل السيىروس انتشىار   تىوال المطبقة السةمة لاتجراإ

)عيشـة عمـة  البى ي  بىال جر وا لتىزا  ا جتمىاعي التباعىد تشىجيع مثىل 19 -كوفيىد جا  ىة
و   الو ايىىة مىى  ىىىذا المىىرض أو عةجىىو. فىىة توجىىد  اليىىًا أدويىىة ثبىىت أ  مىى  شىىانيا  (.2020

ال يويىة،  بالتطبيب الذاتي باس أدويىة، بمىا فىي ذلى  المضىادات  توبي منظمة الب ة العالمية 
)منظمــــة الصــــحة العالميــــة  تىىىىو جلأو معا 19  -سىىىىوال عمىىىى  سىىىىبيل الو ايىىىىة مىىىى  مىىىىرض كوفيىىىىد

 العىالميي  لاوالخبىر  الشىركال كافىة مع العالمية بالتعاو  الب ة منظمة بدأت وعميو ج(2020
 الجديىد السيىروس ىىذا  يثيىات عى  العمميىة المعرفىة نطىاا توسىيع فىي عاوال كومىات لسسىر 

 انتشىاره مى  لم ىد ايىإتباع الواجىب الو ا يىة والتىدابير لاتجىرااا وت ىديث انتشىاره سىبل ومتابعىة
 المجتمعات. في وتسشيو

وتعد فكرة إدارة السموكيات الو ا ية اليومية لم اربة تسشي السيروس م  أى  ما يجب 
، ولك  انتشارهكورونا وال د م  فيروس أ  تسعمو ربات اةسر في الو ت ال الي لمو اية م  

ةفراد اةسرة، سوال كانت ىذه  يجب أ  تستند ىذه السموكيات عم  ا  تياج والروتي  اليومي
منظمة الصحة  يث توبي  ،السموكيات سموكيات شخبية أو غذا ية أو ممبسية أو سكنية

باتخاذ العديد م   (CDC, 2020)ومركز السيطرة عم  اةمراض  ( د2020)العالمية
 منيا غسلو  (19-ااجرالات ا  ترازية لمنع انتشار عدوم فيروس كورونا المستجد وكوفيد
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ثانية، وتغطية الس  واةن  عند السعال  20اليدي  بانتظا  بالمال والبابو  لمدة   تقل ع  
والعطس، وتجنب ا تبال الوثيا مع أس شخص تظير عميو أعراض أمراض الجياز 

مع منيا،  التخمص يمك  طبية وا ية وأ نعة كمامات استخدا و التنسسي مثل السعال والعطس، 
واةغذية الب ية لتقوية جياز المناعة، وتنظي  وتعقي  اةسطح  التركيز عم  العادات

واةشيال التي نممسيا بشكل متكرر كمقابض اةبواب وطاو ت المطبو ومساتيح ااضالة 
الشخبية  ا  ترازيةباستخدا  م اليل م  منظسات فعالة، بااضافة إل  العديد م  ااجرالات 

عند إدارة السموكيات الو ا ية لمواجية فيروس  إتباعياب جيوالغذا ية والممبسية والسكنية التي 
 كورونا المستجد. 

( 19-انطة ًىىىا ممىىىا سىىىبا، وت ىىىت ىىىىذا الضىىىغط العىىىالمي مىىى  جا  ىىىة كورونىىىا وكوفيىىىد
البا ثىة أ  ق مىا اابىابة بىالمرضق، بمعنى   مىا وخىو   معمومىة، ارتىاتواستمرارىا لسترة غيىر 

بىعوبة الىت ك  والسىيطرة عميىو، فضىًة عى  تىاثير زيىادة  عالسرد م  اابابة بالوبال، خابىًة مى
وبىذل   الجا  ىة،مدة العزل المنزلي،  د يؤثر عم  إدارة السىموكيات الو ا يىة مى  السيىروس أثنىال 

قمـق اإلصـابة بفيـروس كورونـا  مـا العالقـة بـين -التىالي: تن بر مشكمة الب ىث فىي السىؤال 
دارة 19-المســتجد )كوفيــد أثنــاء  مــن الفيــروس موكيات الوقائيــة اليوميــةســمربــة األســرة ل( وا 

 -التالية: ويتسرع م  ىذا السؤال الر يسي اةس مة السرعية الجائحة؟ 
دارة 19-مىىىىىا مسىىىىىتويات كىىىىىًة مىىىىى   مىىىىىا اابىىىىىابة بسيىىىىىروس كورونىىىىىا المسىىىىىتجد وكوفيىىىىىد -1 ( وا 

 ؟ربات اةسر عينة الب ث أثنال الجا  ةدم لم  السيروس السموكيات الو ا ية اليومية 
 لم ىىاور إدارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال الجا  ىىةمىىا اةىميىىة النسىىبية  -2

إدارة  -إدارة السىىموكيات الممبسىىية -إدارة السىىموكيات الغذا يىىة –إدارة السىىموكيات الشخبىىية و
 ربات اةسر عينة الب ث؟ دم ل السكنية( السموكيات

ربىىات اةسىىىر عينىىىة الب ىىث عىىى  فيىىىروس  تااةىميىىىة النسىىىبية لوسىىا ل ومبىىىادر معمومىىىمىىا  -3
 ؟ (19-كورونا المستجد وكوفيد

دارة السىىىموكيات 19-مىىىا العة ىىىة بىىىي   مىىىا اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد وكوفيىىىد -4 ( وا 
 وإدارةربىات اةسىر عينىة الب ىث بم اورىىا دم الو ا ية اليومية م  السيروس أثنال الجا  ة ل

إدارة  -إدارة السىىىىىىموكيات الممبسىىىىىىية -الغذا يىىىىىىة تاإدارة السىىىىىىموكي –السىىىىىىموكيات الشخبىىىىىىية 
 (؟السموكيات السكنية
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المسىىىتوم التعميمىىىي لىىىرب  - جىىى  اةسىىىرة -مىىىا العة ىىىة بىىىي  بعىىىض متغيىىىرات الب ىىىث والسىىى  -5
اابىابة  مى   مىاوكىًة  لألسىرة(الىدخل الشىيرس  –اةسىرة  ةالمستوم التعميمي لربى –اةسرة 

د19-بسيروس كورونا المستجد وكوفيد ة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس أثنىال ر ا( وا 
 ربات اةسر عينة الب ث؟دم الجا  ة ل

مىىا السىىروا بىىي  متوسىىطات درجىىات ربىىات اةسىىر عينىىة الب ىىث فىىي كىىًة مىى   مىىا اابىىابة  -6
دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس 19-بسيروس كورونا المستجد وكوفيد  أثنىال( وا 

وجىىود  –عمىىل ربىىة اةسىىرة–البي ىىة السىىكنية-يىىرات الب ىىث وم افظىىة السىىك غتالجا  ىىة تبعىىًا لم
متابعىة أخبىار  – د أفىراد اةسىرة مى  أمىراض مزمنىة معاناة أ -أشخاص مسني  في اةسرة 

 وتقارير فيروس كورونا المستجد في مختم  وسا ل ااعة (؟ 
 -م افظىة السىك  –نىاو ر اابىابة بسيىروس كو  و مىاما اةىمية النسبية لممتغيرات المسىتقمة  -7

المسىىتوم  -المسىىتوم التعميمىىي لىىرب اةسىىرة - جىى  اةسىىرة–عمىىل ربىىة اةسىىرة -بي ىىة السىىك 
فىىىي تسسىىىير  ىىىدوث المتغيىىىر التىىىابع إدارة  لألسىىىرة(الىىىدخل الشىىىيرس  –التعميمىىىي لربىىىة اةسىىىرة 

 الب ث؟ربات اةسر عينة دم الجا  ة ل أثنالالسموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس 
 ف البحث: ادأى

دارة  ييىىد  الب ىىث ببىىسة ر يسىىية إلىى  دراسىىة العة ىىة بىىي   مىىا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا وا 
إدارة السىموكيات بات اةسىر عينىة الب ىث بم اورىىا والسموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس لر 

كنية( سىىلإدارة السىىموكيات ا -إدارة السىىموكيات الممبسىىية -إدارة السىىموكيات الغذا يىىة –الشخبىىية 
 -التالية: وذل  م  خةل اةىدا  السرعية 

دارة 19-ت ديىىىىد مسىىىىتويات كىىىىًة مىىىى   مىىىىا اابىىىىابة بسيىىىىروس كورونىىىىا المسىىىىتجد وكوفيىىىىد -1 ( وا 
 . ربات اةسر عينة الب ث أثنال الجا  ةدم ل م  السيروس السموكيات الو ا ية اليومية

اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال  ةيىىالكشىى  عىى  اةىميىىة النسىىبية لم ىىاور إدارة السىىموكيات الو ا  -2
إدارة السىىىىىىىموكيات  -إدارة السىىىىىىىموكيات الغذا يىىىىىىىة –إدارة السىىىىىىىموكيات الشخبىىىىىىىية والجا  ىىىىىىىة 
 لدم ربات اةسر عينة الب ث.  السكنية( إدارة السموكيات -الممبسية

اةىميىة النسىبية لوسىا ل ومبىادر معمومىات ربىات اةسىر عينىة الب ىث عى  فيىروس ت ديد  -3
  .(19-وكوفيد دكورونا المستج
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دارة السىىموكيات 19-دراسىة العة ىىة بىي   مىىا اابىابة بسيىىروس كورونىا المسىىتجد وكوفيىد -4 ( وا 
 وإدارةربات اةسىر عينىة الب ىث بم اورىىا دم الو ا ية اليومية م  السيروس أثنال الجا  ة ل

إدارة -إدارة السىىىىىىىموكيات الممبسىىىىىىىية -إدارة السىىىىىىىموكيات الغذا يىىىىىىىة –السىىىىىىىموكيات الشخبىىىىىىىية 
  .(سموكيات السكنيةلا

المسىتوم التعميمىي  - جى  اةسىرة-الكش  ع  العة ة بي  بعىض متغيىرات الب ىث والسى   -5
وكىىىًة مىىى   مىىىا  لألسىىىرة(الىىىدخل الشىىىيرس  –اةسىىىرة  ةالمسىىىتوم التعميمىىىي لربىىى–لىىىرب اةسىىىرة

دارة السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  19-اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد وكوفيىىىد ( وا 
        .ربات اةسر عينة الب ثدم أثنال الجا  ة ل سالسيرو 

السروا بي  متوسطات درجات ربات اةسر عينىة الب ىث فىي كىًة مى   مىا اابىابة  دراسة -6
دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس 19-بسيروس كورونا المستجد وكوفيد  أثنال( وا 

وجود  – عمل ربة اةسرة – ة السكنيةيبال -الجا  ة تبعًا لمتغيرات الب ث وم افظة السك 
متابعىة أخبىار  – د أفراد اةسىرة مى  أمىراض مزمنىة معاناة أ -أشخاص مسني  في اةسرة 

   وتقارير فيروس كورونا المستجد في مختم  وسا ل ااعة (
م افظىىىىة  –اابىىىىابة بسيىىىىروس كورونىىىىا و مىىىىات ديىىىىد اةىميىىىىة النسىىىىبية لممتغيىىىىرات المسىىىىتقمة  -7

 -المسىتوم التعميمىي لىرب اةسىرة - جى  اةسىرة –عمىل ربىة اةسىرة  -السىك  بي ة -السك 
فىي تسسىير  ىدوث المتغيىر التىابع  لألسىرة(الىدخل الشىيرس  –المستوم التعميمي لربة اةسىرة 

ربىىىىات اةسىىىىر عينىىىىة دم الجا  ىىىىة لىىىى أثنىىىىالإدارة السىىىىموكيات الو ا يىىىىة اليوميىىىىة مىىىى  السيىىىىروس 
   .الب ث

 أىمية البحث 
 -يمي: الب ث ال الي إل  ما  ةترجع أىمي

 -لمبحث: أواًل: األىمية النظرية 
التي تتبعيا ربات  ا  ترازيةإلقال الضول عم  أى  السموكيات الو ا ية اليومية وااجرالات  -1

اةسر لمو اية م  اابابة بسيروس كورونا المستجد أثنال الجا  ة، وتقدي  التوبيات 
  م  السيروس بعد أ  أببح السيروس مشكمة امالةزمة لت قيا أعم  مستويات اة

 عالمية   تخص مجتمع بعينو.  
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تاتي أىمية الب ث م  كونو يتناول السموكيات الو ا ية م  فيروس كورونا المستجد  -2
. وم  نا ية أخرم فا  ة وندرة التناول في مجال التخبصكموضوع يتس  بال داث

ة خابة نظرًا لكونو موضوع يشغل يثموضوع فيروس كورونا المستجد يكتسب أىمية ب 
الرأس العا  م ميًا ودوليًا، بااضافة إل  اآلثار الناجمة عنو سوال م  النا ية ا  تبادية 

 أو ا جتماعية أو النسسية عم  البعيدي  الم مي والدولي.
كما أ  تناول  ما اابابة بالمرض يعد م  المست دثات في مجال عم  النسس المرضي  -3

دراج م كاتو التشخيبية في اابدار اة دث لمدليل التشخيبي  ت داثوساالذس ت   وا 
  DSM-5. (2013)النسسية  لةضطراباتواا با ي الخامس 

س كرونا فير  بخطورة الب ي الوعي وزيادة نشر أىمية مع متزامنة ىذا الب ث أىمية تاتي -4
 المستجد كجا  ة عالمية.    

 - لمبحث:ثانيًا: األىمية التطبيقية 
تسي  نتا ج الب ث ال الي في تبمي  البرامج التوعويىة التثقيسيىة الخابىة بتقميىل  ىدة  مىا  -1

اابابة بسيروس كورونا المستجد والتوعية بالسموكيات الو ا ية اليومية الةزمة لمو اية م  
 السيروس في ظل استمرارية انتشار ىذه الجا  ة. 

قميل م   دة  ما اابابة بالسيروس تلالتوبل لمجموعة م  التوبيات  د تساى  في ا -2
  ات المجتمع( لجميع ف19-وت قيا أعم  مستويات اةما  م  السيروس المستجد وكوفيد

ببسة عامة وربات اةسر ببسة خابة باعتبارىا المس ول اةول ع  الت ك  في 
دارة السموكيات الو ا ية داخل اةسرة.  مستويات القما م  اابابة بالسيروس وا 

 -البحث:  ضفرو 
توجىىد عة ىىة ارتباطيىىو ذات د لىىة إ بىىا ية بىىي   مىىا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد  -1

دارة السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  السيىىىروس أثنىىىال الجا  ىىىة لىىى19-وكوفيىىىد ربىىىات دم ( وا 
 -إدارة السىىموكيات الغذا يىىة –اةسىىر عينىىة الب ىىث بم اورىىىا وإدارة السىىموكيات الشخبىىية 

 إدارة السموكيات السكنية(. -ات الممبسيةيكإدارة السمو 
 جىىى  -توجىىىد عة ىىىة ارتباطيىىىو ذات د لىىىة إ بىىىا ية بىىىي  بعىىىض متغيىىىرات الب ىىىث والسىىى   -2

الدخل الشىيرس  –اةسرة  ةالمستوم التعميمي لرب –المستوم التعميمي لرب اةسرة  -اةسرة
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دارة السىىموكيات ا  و ( 19-لألسىىرة( وكىىًة مىى   مىىا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد وكوفيىىد
 . ربات اةسر عينة الب ثدم الو ا ية اليومية م  السيروس أثنال الجا  ة ل

توجد فروا ذات د لة إ با ية بي  متوسطات درجات ربات اةسر عينة الب ث في كًة  -3
دارة السموكيات الو ا ية اليوميىة مى  19- ما اابابة بسيروس كورونا المستجد وكوفيد ( وا 

عمىل ربىة –البي ىة السىكنية- الجا  ىة تبعىًا لمتغيىرات الب ىث وم افظىة السىك لاالسيروس أثنى
-معاناة أ د أفراد اةسىرة مى  أمىراض مزمنىة –مسني  في اةسرة  أشخاصوجود  –اةسرة

  .متابعة أخبار وتقارير فيروس كورونا المستجد في مختم  وسا ل ااعة (
 –اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد امىىىو تختمىىى  اةىميىىىة النسىىىبية لممتغيىىىرات المسىىىتقمة  -4

المسىتوم التعميمىي لىرب  - جى  اةسىرة –ربىة اةسىرة  عمل -بي ة السك  -م افظة السك 
فىىىي تسسىىىير  ىىىدوث  لألسىىىرة(الىىىدخل الشىىىيرس  –اةسىىىرة  ةالمسىىىتوم التعميمىىىي لربىىى -اةسىىىرة

أثنىىىىال  ثربىىىات اةسىىىر عينىىىىة الب ىىىدم المتغيىىىر التىىىابع إدارة السىىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة لىىىى
 الجا  ة طبقًا ةوزا  معامةت ا ن دار ودرجات ا رتباط مع المتغير التابع. 

 األسموب البحثي
 المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية لمبحث:  -أواًل: 

فيروسات كورونا ىي فبيمة كبيرة م  السيروسات  :Corona Virusفيروس كورونا  -
وم  المعرو  أ  عددًا م  فيروسات كورونا  . التي  د تسبب المرض لم يوا  واانسا

تسبب لدم البشر  ا ت عدوم الجياز التنسسي التي تتراوح  دتيا م  نز ت البرد 
الشا عة إل  اةمراض اةشد وخامة مثل متةزمة الشرا اةوسط التنسسية والمتةزمة 

رًا مرض فيروس خؤ التنسسية ال ادة الوخيمة والسارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتش  م
 ب(.2020)منظمة الصحة العالمية   19-كورونا كوفيد

 11الذس أطمقتو منظمة الب ة العالمية في  ا س ىو  :Covid - 19( 19-)كوفيد -
يسببو فيروس كورونا ويكو  مب وبا عادة بال م   المرض الذسعم   2020 فبراير

 بعض ال ا ت المبابة بو  والعيال والسعال إضافة إل  المشاكل التنسسية، و د تكو 
الذس  2019إشارة إل  العا   19شدة تؤدس إل  الوفاة أ يانًا، و د ت  إضافة الر   ب

)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم " ألكسو"  أكتش  فيو أول  الة لمسيروس 
2020). 
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ب يبوبال ينتشر بشكل واسع، ويجتاح عدة دول أو  ارات، وي :Pandemic ةالجائح -
 .(2020  "ألكسو"العربية لمتربية والثقافة والعموم )المنظمة عدد كبير م  الناس

م  المبطم ات ال ديثة في مجال عم   -: Illness Anxiety قمق اإلصابة بالمرض -
دراج م كاتو التشخيبية في اابدار اة دث  است داثوالنسس المرضي الذس ت   وا 

 وىو DSM-5 (2013)النسسية  ضطراباتةللمدليل التشخيبي واا با ي الخامس 
يشير إل  خو  الشخص م  إبابتو بمرض خطير،  يث يقو  بتسسير ما يشعر بو م  

)نبيل  أ ساسات جسدية طبيعية أو غير طبيعية بانيا أشارات عم  إبابتو بمرض ما
 . (2018قندول 

    : ( إجرائياً 19-قمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد -
The Anxiety about Contagion with Corona Virus (Covid-19)   
يقبىىىد بىىىو  الىىىة القمىىىا والخىىىو  والتىىىوتر الشىىىديد مىىى  اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد 

( أثنىىال فتىىرة انتشىىاره بمىىا  ىىد يىىؤدس إلىى  أسىىموب  يىىاة مضىىطربًا مىىع الىىذات ومىىع 19-وكوفيىىد
 السسيولوجية بالجس . تااةشخاص اآلخري  الم يطي  بالسرد أو  دوث بعض التغير 

  -إجرائيًا: إدارة السموكيات الوقائية اليومية لربة األسرة أثناء الجائحة  -
Management the Daily Preventive Behaviors of the Housewife 

 During the Pandemic  

ة ر االتىىي تقىىو  بيىىا ربىىة اةسىىرة اد ا  ترازيىىةيقبىىد بيىىا إدارة الممارسىىات واةفعىىال البىى ية 
سىىموكيا وتوجيىىو سىىموكيات أفىىراد أسىىرتيا أثنىىال الجا  ىىة، بيىىد   مايىىة نسسىىيا و مايىىة أفىىراد 
أسرتيا م  خطر اابابة بسيروس كورونا المستجد والتخسي  مى   ىدة القمىا والخىو  مى  
المرض وتعزز الب ة العامة ةفراد اةسرة وبما يزيد م  فىرص التىدخل لمو ايىة مى  تطىور 

ل  دوثىىو، سىىوال كانىىت ىىىذه السىىموكيات الو ا يىىة سىىموكيات و ا يىىة ا ىىالمىىرض وأعراضىىو فىىي 
 شخبية أو غذا ية أو ممبسية أو سكنية.

 -الشخصية: إدارة السموكيات الوقائية  -
 Management of Personal Protective Behaviors 

ارة دالتىىي تقىىو  بيىىا ربىىة اةسىىرة ا ا  ترازيىىةيقبىىد بيىىا إدارة الممارسىىات واةفعىىال البىى ية 
سىىىموكيا وتوجيىىىو سىىىموكيات أفىىىراد أسىىىرتيا ل مايىىىىة نسسىىىيا و مايىىىة أفىىىراد أسىىىرتيا مىىى  خطىىىىر 
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اارشادات الب ية المعمنىة فىي النظافىة  إتباعاابابة بسيروس كورونا المستجد م  خةل 
 والو اية الشخبية والبعد ا جتماعي ع  اآلخري  أثنال فترة الجا  ة

 - ية:ئاالغذإدارة السموكيات الوقائية  -

  Management of Food Protective Behaviors 
التىي تقىو  بيىا ربىة اةسىرة ل مايىة  ا  ترازيىةيقبد بيىا إدارة الممارسىات واةفعىال البى ية 

 إتبىىىىاعنسسىىىىيا وأفىىىىراد أسىىىىرتيا مىىىى  خطىىىىر اابىىىىابة بسيىىىىروس كورونىىىىا المسىىىىتجد مىىىى  خىىىىةل 
عىىداد وا خدا  السىىمع الغذا يىة أثنىىال فتىىرة تسىاارشىادات البىى ية المعمنىة عنىىد اختيىار وشىىرال وا 

 الجا  ة.
 -الممبسية: إدارة السموكيات الوقائية  -

 Management of Cloth Protective Behaviors 

التىي تقىو  بيىا ربىة اةسىرة ل مايىة  ا  ترازيىةيقبد بيىا إدارة الممارسىات واةفعىال البى ية 
 إتبىىىىاعمسىىىىتجد مىىىى  خىىىىةل لانسسىىىىيا وأفىىىىراد أسىىىىرتيا مىىىى  خطىىىىر اابىىىىابة بسيىىىىروس كورونىىىىا 

اارشىىىىادات البىىىى ية المعمنىىىىة عنىىىىد اسىىىىتخدا  المةبىىىىس ومم قاتيىىىىا والعنايىىىىة بيىىىىا أثنىىىىال فتىىىىرة 
 الجا  ة.

 -السكنية: إدارة السموكيات الوقائية  -
Management of Housing Protective Behaviors 

ة اةسىرة ل مايىة ربىا التىي تقىو  بيى ا  ترازيىةيقبد بيىا إدارة الممارسىات واةفعىال البى ية 
نسسيا وأفراد أسرتيا م  خطر اابىابة بسيىروس كورونىا المسىتجد داخىل المسىك  أثنىال فتىرة 

سموكيات التعقي  والتطيير لبي ة المسك  طبقا لسرشادات الب ية  إتباعالجا  ة م  خةل 
 المعمنة.

 ثانيًا: مني  البحث:
 أسىىاس عمىى  يقىىو  الىىذس مىىنيجالو ، وىىىيتبىىع الب ىىث ال ىىالي المىىنيج الوبىىسي الت ميمىىي 
 فىالتعبير كميىاً  أو كيسيىاً  تعبيراً  عنيا ويعبر د يقاً  وبساً  بوبسيا وييت  الظاىرة، أو الوا ع دراسة
 يوضىىح ر ميىىاً  وبىىساً  فيعطىىي الكمىىي التعبيىىر أمىىا خبا بىىيا، ويوضىىح الظىىاىرة يبىى  الكيسىىي
 عبيىىىىدات ذو ىىىىا وم خىىىىر اة الظىىىىواىر مىىىىع إرتباطيىىىىا ودرجىىىىات  جميىىىىا أو الظىىىىاىرة ىىىىىذه مقىىىىدار

 (.2015 وآخرو ،
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 ثالثًا حدود البحث:
  الحدود البشرية: -
تىىى  ت ديىىىد جميىىىع ربىىىات اةسىىىر فىىىي م افظىىىات القىىىاىرة والمنوفيىىىة والجيىىىزة  شـــاممة البحـــث: -

والد يميىىة لتكىىو  شىىاممة الب ىىث  يىىث سىىجمت ىىىذه الم افظىىات أعمىى  معىىد ت  وااسىىكندرية
 ة.نيداإبابة بالسيروس خةل فترة الدراسة المي

ربىىىة أسىىىرة تىىى   285أجىىىرس ىىىىذا الب ىىىث عمىىى  عينىىىة بمىىىغ عىىىددىا  العينـــة البشـــرية لمبحـــث: -
 م  ربات اةسر في الم افظات م ل الب ث. عمديو غرضيواختيارى  بطريقة 

ــــة: -  وااسىىىىكندرية ىىىىددت البا ثىىىىة م افظىىىىات القىىىىاىرة والمنوفيىىىىة والجيىىىىزة  الحــــدود الجغرافي
كانىىت أعمىى  الم افظىىات فىىي تسىىجيل  ىىا ت ا نيىىوالد يميىىة كمجىىال جغرافىىي لمب ىىث  يىىث أ

 128اابىىىابة بىىىالسيروس أثنىىىال التطبيىىىا الميىىىداني ةدوات الب ىىىث، و ىىىد تىىى  تطبيىىىا عىىىدد 
  Google Form باسىىتخدا   بطريقىىة إلكترونيىىة  يىث تىى  إعىىداد أدوات الب ىث اسىتبانو
رسىىىىال المينىىىى  الخىىىىاص بىىىىالنموذج عمىىىى  Google Driveعمىىىى    كنمىىىىوذج إلكترونىىىىي وا 
 فىىىي الم افظىىىات م ىىىل الب ىىىث وسىىىا ل التوابىىىل ا جتمىىىاعي المتا ىىىة لمبا ثىىىة اتوعىىىمجم

( ردًا عمىىى  128عمىىى  و لمتطبيىىىا بعىىىد شىىىرح كيسيىىىة مىىىلل أدوات الب ىىىث ف بىىىمت البا ثىىىة
التميسىوني  ا تبىالإما عى  طريقىة النموذج االكتروني وت  استكمال تطبيا أدوات الب ث 

وزمىىىىةل العمىىىىل أو عىىىى  طريىىىىا المقابمىىىىة   ار مىىىى  اةبىىىىد ال والجيىىىىرا  والمعىىىى بالمب وثىىىىات
الشخبية مع ربات اةسر غير القادري  عم  التعامل مىع النمىوذج االكترونىي أو الىور ي 

لينىىىى   لمو ايىىىىة مىىىى  فيىىىىروس كورونىىىىا. ا  ترازيىىىىةكافىىىىة ااجىىىىرالات  اتخىىىىاذمىىىى  اةدوات مىىىىع 
 ا ستبيا  االكتروني

https://docs.google.com/forms/d/1Aj1D7yTpnOsngqdBAHmVw2uez7CZJ4GUj32bofYwimA/edit?usp=shari

ng   

استغرا تطبيا الب ث وجمع البيانات فتىرة زمنيىة امتىدت مى  نيايىة شىير  الحدود الزمنية: -
  .2020ية شير يوليو يان   إل 2020مايو 

 اشتممت أدوات الب ث عم  ما يمي: رابعًا: تصميم وبناء وتقنيين أدوات البحث:
ت  إعدادىا بيد  جمع البيانات اةساسية ع  أفراد  األسرة:استمارة البيانات األولية لربة  -1

وتى   ن:محافظـة السـك- التاليىة:عينة الب ث بما يخد  أىدا  الب ث، واشىتممت عمى  البيانىات 
اةعمىىىى  فىىىي معىىىد ت اابىىىابة بىىىالسيروس أثنىىىال مر مىىىىة  ىىىىيتقسىىىيميا إلىىى  خمىىىس م افظىىىات 

https://docs.google.com/forms/d/1Aj1D7yTpnOsngqdBAHmVw2uez7CZJ4GUj32bofYwimA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Aj1D7yTpnOsngqdBAHmVw2uez7CZJ4GUj32bofYwimA/edit?usp=sharing
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ويقبىد  :بيئـة السـكن (.ااسىكندرية–الد يميىة–المنوفيىة–الجيىزة–والقىاىرة وىىي الميىدانيالتطبيىا 
وت  تقسيمو إل  خمىس ف ىات  :السن  ضر(. – وري بيا طبيعة بي ة السك  وت  تقسيميا إل  

إلى   45مى  –سنة 45إل  أ ل م   35م  –سنة 35إل  أ ل م   25م  –نةس 25م   وأ ل
  –وتعمىلوتى  تقسىيميا إلى  ف تىي   عمـل ربـة األسـرة: سىنة فىاكثر(. 55مى  -سنة 55أ ل م  
أفىراد، أسىرة  4: 2ف ىات وأسىرة بىغيرة ال جى  مى  ثىةث: وتى  تقسىيمو إلى  حجم األسـرة تعمىل(.

المسـتو  التعميمـي لـرب  أفىراد(. 6ة ال ج  أكثر مى ير كبأفراد، وأسرة  6: 5متوسطة ال ج  م 
يقىىرأ -وتىى  تقسىىيمو إلىى  ثىىةث مسىىتويات مسىىتوم مىىنخسض وأمىىي   يقىىرأ و  يكتىىب وربــة األســرة:

 ابىىل عمىى  – ابىىل عمىى  الشىىيادة ااعداديىىة(، مسىىتوم متوسىىط و ابىىل عمىى  دبمىىو -ويكتىىب
مستوم مرتسع و ابىل عمى  ، ط( ابل عم  معيد متوس-شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا

والىىذس تىى   :الشــيري لرســرة لالــدخ (. ابىىل عمىى  شىىيادة أعمىى  مىى  الجامعيىىة–شىىيادة جامعيىىة
 3000مى  –جنيىة3000: أ ىل مى 1200مى  –جنية 1200م   وأ لتقسيمو إل  خمس ف ات 

جنيىىىة 9000مىىى   – جنيىىىة 9000جنيىىىة إلىىى  أ ىىىل مىىى 6000مىىى   –جنيىىىة6000مىىى  لجنيىىة: أ ىىى
وجىىىود أشىىىخاص فىىىي اةسىىىرة مبىىىابي  سىىىؤال عىىى   ( أسىىى مة تشىىىتمل4و  إلىىىة فىىىاكثر(. بااضىىىاف
كىىبعض ال ىىا ت ال ساسىىة داخىىل اةسىىرة وجىىود أشىىخاص مسىىني  وسىىؤال عىى   ،بىىامراض مزمنىىة

 والتقىىىاريرلسبىىىابة بىىىالسيروس، وسىىىؤال عىىى  مىىىدم متابعىىىة ربىىىات اةسىىىر عينىىىة الب ىىىث لألخبىىىار 
أىىىى  وسىىىا ل ومبىىىادر ال عىىى  ؤ سىىىو الخابىىىة بسيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد عمىىى  وسىىىا ل ااعىىىة  

 ال بول عم  المعمومات موثوا بيا ع  السيروس أثنال الجا  ة.
 -(: 19-استبيان قمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد -2

بعد ا طةع عم  الدراسات السابقة واُةطر النظرية المرتبطة بموضوع الب ث،  امت 
سيروس كورونا بيد  ت ديد مستوم  ما ربات ب بةالبا ثة باعداد استبيا  أول  ع   ما اابا

( ودراسة عة تو 19اةسر عينة الدراسة م  اابابة بسيروس كورونا المستجد وكوفيد
بمتغيرات الب ث وكذل  الت قا م  ب ة السروض، و د ت  إعداد ا ستبيا  في ضول 

( 30يتكو  م  و يةولالتعري  ااجرا ي لقما اابابة بسيروس كورونا المستجد في بورتو اة
عبارة تقيس مدم القما والخو  الذس تشعر بو ربة اةسرة م  اابابة بالسيروس أثنال انتشار 

عم  ربة اةسرة، والشعور بضيا التنسس عند سماع  الجا  ة، وسيطرة فكرة اابابة بالسيروس
 ا عتقاد أو، اليومية لسبابات والوفيات في الدول اةخرم اا با ياتأخبار السيروس أو 
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بضع  المناعة وعد  مقاومة السيروس، والتببب عر ا عند سماع أخبار السيروس، أو تجميد 
اةنشطة اليومية خوفًا م  اابابة بالسيروس، أو التوتر والقما م  مخالطة اةفراد المبابي  
بالبرد، والخو  م  فكرة العزل في أماك  العزل الب ي، وعد  الك  ع  تخيل مشاىد 

ابي  والوفيات والمقابر الجماعية لض ايا فيروس كورونا، وسيطرة فكرة أ  نياية العال  مبال
 وا  با يات، والب ث في وسا ل التوابل ع  كل ما يرتبط بالسيروس م  أعراض ا تربت د 

جرالات ا ترازية، وغيرىا م  المؤشرات التي تشير لقما اابابة بسيروس كورونا المستجد.  وا 
 -التالية: ا ستبيا  ت  استخدا  الطرا دا ب م ولمتعر  ع

 ت  عرض يث  صدق المحكمين(:) Validity contentمحتو  االستبيانصدق  -1
م كمي ( م   9الم كمي  والسادة في بورتو اةولية عم  مجموعة م   ا ستبيا 

إدارة المنزل والمؤسسات، و د أتسا مجال عم  النسس و مجال اةساتذة المتخببي  في 
%، كما جالت نسبة 100%، 96مي  عم  عبارات ا ستبيا  بنسب تراو ت بي  كلما

%، و د ت  تعديل بياغة بعض العبارات في ضول 98ا تساا عم  ا ستبيا  ككل 
المة ظات التي أبداىا السادة الم كمي ، وبذل  يكو  ا ستبيا   د خضع لبدا 

 .الم توم
طريا لةستبيا  ع   تساا الداخميةا  يث ت   ياس بداالداخمي: صدق االتساق  -2

 ساب معامل و غير أفراد العينة اةساسية م  ربة أسرة  30تطبيا ا ستبيا  عم  عدد 
، ارتباط بيرسو  بي  درجة كل عبارة م  عبارات ا ستبيا  والدرجة الكمية لةستبيا 

 والجدول التالي يبي  ذل .
استبيان قمق االصابة بفيروس كورونا من عبارات  رة( معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبا1جدول )

 ( والدرجة الكمية االستبيان19-المستجد )كوفيد
 معامل األرتباط رقم العبارة معامل األرتباط رقم العبارة معامل األرتباط رقم العبارة

1 738‚0** 11 808‚0** 21 670‚0** 
2 873‚0** 12 847‚0** 22 765‚0** 
3 822‚0** 13 819‚0** 23 834‚0** 
4 758‚0** 14 724‚0** 24 805‚0** 
5 753‚0** 15 648‚0** 25 569‚0** 
6 988‚0** 16 791‚0** 26 844‚0** 
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7 839‚0** 17 611‚0** 27 848‚0** 
8 731‚0** 18 715‚0** 28 796‚0** 
9 821‚0** 19 600‚0** 29 745‚0** 
10 611‚0** 20 735‚0** 30 708‚0** 

 0‚01مستوم د عن** دالة 
عبارات استبيا  بيرسو  بي  معامةت ارتباط  ي   ( إل  أ 1تشير نتا ج الجدول و 

تراو ت ما بي   والدرجة الكمية لةستبيا  (19-وكوفيد المستجد  ما ا بابة بسيروس كورونا
 مما يدل 0‚01 ودالة عند مستوم د لةمقبولة إ با يًا و لية عاوجميعيا  ي   0‚988، 0‚600

( والدرجة 19-وكوفيد سيروس كورونا المستجدبتجانس عبارات استبيا   ما اابابة  م ع
ت   ساب معامل الثبات ولمتعر  عم  ثبات ا ستبيا   لمتطبيا. تووبة ي الكمية لةستبيا 
والجدول  براو  وجيتما  -ألسا كرونباخ وطريقة التجز ة النبسية لسبيرما  لةستبيا  بطريقة

 -ل : ذ ضحالتالي يو 
 (19-)كوفيد المستجد ( معامالت ثبات استبيان قمق اإلصابة بفيروس كورونا2جدول )
 براون وجيتمان -ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان بطريقة 

 المتغيرات
عدد 
 العبارات

معامل الفا 
 كرونباخ

 معامل التجزئة النصفية
براون -سبيرمان  جيتمان 

وس كوروناير بفقمق اإلصابة   30 972‚0   976‚0  974‚0  

 معامالت ثبات استبيان قمق اإلصابة بفيروس كوروناإل  أ   (2و تشير نتا ج الجدول 
معامةت ثبات معقولة ومقبولة عمميًا،  يث بمغت معامةت  ت قق د  (19-)كوفيد المستجد

براو   -ة لسبيرما سينبستبيا  وفقًا لطريقة ألسا كرونباخ والتجز ة الا  الثبات اجمالي
ستبيا  يشير إل  أرتساع ثبات ا  االترتيب، ممعم   0‚974 ،0‚976، 0‚972وجيتما  

 .وبة يتو لمتطبيا
( عبىىىارة، 30وبىىىذل  يكىىىو  ا سىىىتبيا   ىىىد أبىىىبح فىىىي بىىىورتو النيا يىىىة يشىىىتمل عمىىى  و

  ( عمىى  -امىى إلىى   ىىداً  -وتت ىىدد ا سىىتجابة عمىى  ىىىذه العبىىارات وفقىىًا لثةثىىة اختيىىارات و نعىى 
( 3-2-1وو والتىىي تىىدل عمىى  مسىىتوم  مىىا أ ىىل(، ( لمعبىىارات الموجبىىة1-2-3مقيىىاس متبىىل و

لمعبارات السالبة والتي تدل عم  مستويات  ما أعم ( وبالتالي تكو  أعم  درجة يت  ال بىول 
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، و ىىد تىى  تقسىىي  مسىىتويات  مىىا اابىىابة درجىىة (30( درجىىة وأ ىىل درجىىة ىىىي و90عمييىىا ىىىي و
ا المسىىىىتجد لىىىىدم ربىىىىات اةسىىىىر عينىىىىة الب ىىىىث باسىىىىتخدا  طريقىىىىة المىىىىدم السعمىىىىي ونىىىىور بسيىىىىروس ك

مىىنخسض( وفقىىًا لمىىدرجات الموضىىى ة  -متوسىىط -لةسىىتبيا  ككىىل إلىى  ثىىةث مسىىتويات ومرتسىىىع
  -الجدول التالي:ب

أعمى وأقل درجة استجابة والمد  وطول الفئة والمستويات لقمق اإلصابة بفيروس ( 3دول )ج
 طبقا لطريقة المد  الفعمي (19-كوفيد) جدكورونا المست

 المتغيرات
أعمى 
درجة 
 استجابة

أقل 
درجة 
 استجابة

 
 المد 
 

طول 
 الفئة

 المستو 
 المرتفع

المستو  
 المتوسط

 المستو 
 المنخفض

قمق  إجمالي استبيان
اإلصابة بفيروس 

 المستجد كورونا
90 31 59 6‚19  31  <50 51  <70 71  <90 

ــدســمالإدارة اســتبيان  -3 ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون ــة مــن في ــاء 19-وكيات الوقائي ( أثن
بعد ااطىةع عمى  جميىع إبىدارات منظمىة البى ة العالميىة الخابىة بىااجرالات  -الجائحة: 
  جميىع التنوييىات البى ية الموجيىة إل اً واستنادلمو اية م  فيروس كورونا المستجد  ا  ترازية

االكترونيىىىة وعمىىى  ألسىىىنة المت ىىىدثي  الرسىىىمي  ليىىىذه  يىىىا عمىىى  وزارة البىىى ة المبىىىرية عمىىى  موا
، ومنشورات مراكز الو ايىة مى  اةمىراض،  يىث أنىو لىيس ىنىا  دراسىات سىابقة خابىة اليي ات

 امت البا ثة باعداد استبيا  أولى  عى  إدارة بالسموكيات الو ا ية م  فيروس كورونا المستجد، 
ربىات اةسىر عينىة الب ىث  عىر  عمى  مسىتوملتا السموكيات الو ا ية مى  فيىروس كورونىا بيىد 

ودراسىىة عة تيىىا بمتغيىىرات أثنىىال الجا  ىىة، مىى  السيىىروس فىىي إدارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة 
الب ث والت قا م  ب ة السروض، و ىد تى  إعىداد ا سىتبيا  فىي ضىول التعريى  ااجرا ىي فىي 

 وىي: ور ا( عبارة مقسمة عم  أربعة م50بورتو اةولية يتكو  م  و
( 16ويشىىتمل ىىىذا الم ىىور عمىى  و * المحــور األول : إدارة الســموكيات الوقائيــة الشخصــية :

التىىىي تقىىىو  بيىىىا ربىىىة اةسىىىرة ادارة  ا  ترازيىىىةإدارة الممارسىىىات واةفعىىىال البىىى ية عبىىىارة تقىىىيس 
 السىىىموكيات الو ا يىىىة الشخبىىىية المرتبطىىىة بالنظافىىىة والو ايىىىة الشخبىىىية والبعىىىد ا جتمىىىاعي عىىى 

ومنيىىا غسىىل اليىىدي  مىىرارًا وتكىىرارًا بالمىىال والبىىابو ، وتوجيىىو أفىىراد خىىري  أثنىىال فتىىرة الجا  ىىة آلا
وتجنىىب مةمسىىة اةيىىدس  اةسىىرة  سىىتخدا  الك ىىول لتطييىىر اةيىىدس فتىىرة التواجىىد خىىارج المنىىزل،



 

570 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 جىدأو العطس في الكوع، وتجنب التوا لمعي  واةن  والس ، واستخدا  مناديل ور ية عند العطس
 القسازاتوتوجيو أفراد اةسرة  ستخدا  الكمامات و  ي اةماك  المزد مة أو التجمعات البشرية،ف

أكثىىر مىى   القسىىازاتلمتواجىىد فىىي أمىىاك  مزد مىىة، مىىع عىىد  اسىىتخدا  الكمامىىات و  ا ضىىطرارعنىىد 
 فىور اسىتخداميا فىي سىىمة بالقا يىامىرة، والىتخمص مى  المناديىل والكمامىات والقسىازات المسىتخدمة 

وتوجيىىىو أفىىىراد اةسىىىرة لغسىىىل اليىىىدي  لمىىىدة عشىىىر ثىىىواني وبالطريقىىىة البىىى ي ة طبقىىىًا  يمىىىةت،لما
مىىع ال ىىرص  لمتعميمىىات، مىىع ا بتعىىاد عىى  اةشىىخاص المبىىابي  بىىاةنسمونزا أو أعىىراض البىىرد،

عمىىىىى  البقىىىىىال فىىىىىي المنىىىىىزل وعىىىىىد  الخىىىىىروج إ  لمضىىىىىرورة القبىىىىىوم، وتجنىىىىىب المقىىىىىالات العا ميىىىىىة 
 اآلخىىري مىىع تجنىىب المبىىاف ات والقىىبةت واة ضىىا  مىىع  ال الجا  ىىة،ثنىىأ والتجمعىىات اةسىىرية

أثنال الجا  ة، وتوجيو أفراد اةسرة اتباع كافة السموكيات الو ا ية لمنظافىة الشخبىية وال مايىة 
فىىي أس تعامىىل، مىىع  اآلخىىري مىى  السيىىروس، وال ىىرص عمىى  تىىر  مسىىافة   تقىىل عىى  متىىر عىى  

أثنىال فتىرة عناية الطبية إذا شعر أ د أفىراد اةسىرة بىال م  لمة التوجو مباشرة لألماك  المخبب
 الجا  ة.

( عبىارة 14ويشىمل ىىذا الم ىور عمى  و * المحور الثاني: إدارة السموكيات الوقائية الغذائية :
التىىىي تقىىىو  بيىىىا ربىىىة اةسىىىرة عنىىىد اختيىىىار  ا  ترازيىىىةإدارة الممارسىىىات واةفعىىىال البىىى ية تقىىىيس 

عداد واستخ السمع الغذا ية أثنال فترة الجا  ة وتشمل اختيار اةغذية الطازجة لرفىع   داوشرال وا 
في اةو ات غير المزد مىة  الغذا يةدرجات مناعة أفراد اةسرة، وال رص عم  شرال المنتجات 

مىىىع ال ىىىرص عمىىى  عىىىد  لمىىىس المنتجىىىات الغذا يىىىة عمىىى  أرفىىى  السىىىوبر  إذا اضىىىطررت لمشىىىرال،
بخدمىىىىة توبىىىىيل الطمبىىىىات لممنىىىىازل لم بىىىىول عمىىىى  المىىىىواد  نةعاوا سىىىىت أثنىىىىال التسىىىىوا، ماركىىىىت

تعقىىىي  أكيىىىاس السىىىمع و الغذا يىىىة مىىى  اةمىىىاك  المختبىىىة أثنىىىال الجا  ىىىة لمو ايىىىة مىىى  السيىىىروس، 
الغذا ية  بل التعامىل معيىا وتسريغيىا، مىع ال ىرص عمى  غسىل وتعقىي  العبىوات الغذا يىة المغمقىة 

، وغسىىىل الخضىىىىروات والساكيىىىة جيىىىىدًا بالمىىىىال ياامواسىىىىتخد والمغمسىىىة عنىىىىد شىىىرا يا و بىىىىل تخزينيىىىا
الجارس، مع تقىدي  الخضىار والساكيىة الغنيىة بالسيتامينىات واةمىةح المعدنيىة ةفىراد اةسىرة أثنىال 
الجا  ة لزيادة المناعة لديي  والو اية م  السيروس، وتوجيو أفراد اةسرة لتناول اةطعمىة الغنيىة 

جيىدة الطيىي أثنىال الجا  ىة، وتوجيىو أفىراد  اةطعمىة  ديبمضادات اةكسدة ، وال ىرص عمى  تقى
 تناولىىووتسىخي  الخبىر  بىل  اةسىرة لشىرب كميىات كبيىرة مىى  السىوا ل طىوال اليىو  لرفىع المناعىىة،

مىىىىع التخطىىىىيط لمتعامىىىىل مىىىىع اابىىىىابة   تىىىى  وا   كىىىىا  طازجىىىىًا لمو ايىىىىة مىىىى  العىىىىدوم بىىىىالسيروس،
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أثنىال فتىرة بالسيروس  و في  الة اابابةولنابالسيروس بتجييز بروتوكول عةج وزارة الب ة لت
 الجا  ة.

( عبارات 9ويشمل ىذا الم ور عم  و المحور الثالث: إدارة السموكيات الوقائية الممبسية :* 
التىىي تقىىو  بيىىا ربىىة اةسىىرة ل مايىىة نسسىىيا  ا  ترازيىىةإدارة الممارسىىات واةفعىىال البىى ية تقىىيس 

رونا عند استخدا  المةبس ومم قاتيىا والعنايىة بيىا كو س وأفراد أسرتيا م  خطر اابابة بسيرو 
وتوجيىو أفىراد  ، ومنيا استخدا  الك ول لتطييىر وتعقىي  المةبىس عنىد الغسىل،أثنال فترة الجا  ة

مىع ال ىرص  منىزل ووضىعيا مباشىرًة فىي الغسىالة،اةسرة لخمع مةبسي  عند العودة م  خىارج ال
وعىىد  النىىزول لشىىرال المةبىىس فىىي ىىىذه  خمعيىىا،د جىىر عمىى  تطييىىر اة ذيىىة بىىالكمور المخسىى  بم

 اضىىطرتالممبسىىية إذا  ا  تياجىىات، مىىع اسىىتخدا  التسىىوا أونةيىى  لشىىرال ا سىىتثنا يةالظىىرو  
لشىىىرال مةبىىىس أثنىىىال الجا  ىىىة، مىىىع غسىىىل المةبىىىس وأغطيىىىة اةسىىىرة بالمىىىال السىىىاخ  لتعقيميىىىا 

سىىىىتخدمة خىىىىارج المنىىىىزل أثنىىىىال لما وتطييرىىىىىا، وتعميىىىىا المةبىىىىس غيىىىىر القابمىىىىة لمغسىىىىيل المتكىىىىرر
 الجا  ة لسترة   تقل ع  ثةث أيا  دو  لمسيا  بل معاودة استخداميا.   

( 11ويشىىىمل ىىىىذا الم ىىىور عمىىى  و * المحـــور الرابـــع: إدارة الســـموكيات الوقائيـــة الســـكنية :
يىة مال التىي تقىو  بيىا ربىة اةسىرة  ا  ترازيىةإدارة الممارسىات واةفعىال البى ية س عبىارات تقىي

نسسيا وأفراد أسرتيا م  خطر اابىابة بسيىروس كورونىا داخىل المسىك  أثنىال فتىرة الجا  ىة مى  
، ومنيىا سموكيات التعقي  والتطيير لبي ة المسك  طبقىا لسرشىادات البى ية المعمنىة إتباعخةل 

 يىىى نظتوجيىىىو أفىىىراد اةسىىىرة لسىىىتح الشىىىبابي  والبمكونىىىات لتجديىىىد ىىىىوال المنىىىزل أثنىىىال الجا  ىىىة، وت
اةرضيات وال مامات يوميًا بالكمور المخس  لمو اية م  السيروس، وتعقي  كافة اةسىطح عاليىة 
الممس داخل المسك  مثل اليوات  وأجيزة الكمبيوتر، وتعقي  أسىطح المطىبو بىالكمور المخسى ، 
وتطيير اةماك  اةكثر عرضة لمتموث داخل المسك  مثل مىدخل البىاب والنوافىذ وأمىاك  وجىود 

مىىع توجيىىو  ذيىة، مىىع رش المىواد المطيىىرة فىىي المسىك  عنىىد خىىروج وعىودة أ ىىد أفىىراد اةسىرة، اة
أفىىراد اةسىىرة لعىىد  لمىىس أس مكىىا  داخىىل المسىىك  عنىىد الرجىىوع مىى  الخىىارج  بىىل إجىىرال التطييىىر 

سىىرة مثىل المقىىابض اةبىواب ومسىىاتيح اةسىىطح المشىتركة بىىي  أفىراد اة تعقىي والتعقىي  الىةز ، مىىع 
كميىات  ا تنىال، مىع يوميىاوال رص عم  تيوية اةغطية في الشمس  الكمور المخس ،ب الالكيرب

كافية م  المطيرات والمنظسات المنزلية أثنال الجا  ة، مع تجييز مكا  لمعزل المنزلي كخطوة 
 لعزل أس فرد م  أفراد اةسرة في  الة اابابة بالسيروس. استعداديو
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 -التالية: ا  الطرا خدستا ستبيا  ت  اولمتعر  عم  بدا 
 ت  عرض يث  صدق المحكمين(:) Validity contentمحتو  االستبيانصدق  -1

م كمي ( م   9الم كمي  والسادة في بورتو اةولية عم  مجموعة م   ا ستبيا 
ومجال الطب الو ا ي  إدارة المنزل والمؤسسات،مجال مجال اةساتذة المتخببي  في 
%، كما جالت 100%،98ا ستبيا  بنسب تراو ت بي  راتعباو د أتسا الم كمي  عم  

%، و د ت  تعديل بياغة بعض العبارات في ضول 99نسبة ا تساا عم  ا ستبيا  ككل 
المة ظات التي أبداىا السادة الم كمي ، وبذل  يكو  ا ستبيا   د خضع لبدا 

 .الم توم
طريا لةستبيا  ع   خمي يث ت   ياس بدا اةتساا الدا :صدق االتساق الداخمي -2

غير أفراد العينة اةساسية و ساب معامل م  ربة أسرة  30تطبيا ا ستبيا  عم  عدد 
لمم ور الخاص  ارتباط بيرسو  بي  درجة كل عبارة م  عبارات ا ستبيا  والدرجة الكمية

م ور م  م اور ا ستبيا  والدرجة بيا، وكذل   ساب معامل ا رتباط بي  درجة كل 
  والجدول التالي يوضح ذل .  ةستبيا ة لكميال

لربة اليومية من عبارات استبيان إدارة السموكيات الوقائية عبارة درجة كل  ( معامل االرتباط بين4جدول )
  ستبيانوالدرجة الكمية لالمحور والدرجة الكمية لممحور وكل األسرة من الفيروس 

الزابع حىرالم المحىر الثالث المحىر الثاني المحىر األول  

رقم 
 العبارة

 معامل األرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل
 األرتباط

 رقم العبارة
 معامل

 األرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل
 األرتباط

1 65856** 17 574‚6**  31 671‚6**  46 768‚6**  

2 889‚6**  18 853‚6**  32 828‚6**  41 846‚6**  
3 721‚6**  19 923‚6**  33 824‚6**  42 735‚6**  
4 896‚6**  26 713‚6**  34 655‚6**  43 895‚6**  
5 956‚6**  21 665‚6**  35 689‚6**  44 921‚6**  
6 947‚6**  22 876‚6**  36 868‚6**  45 858‚6**  
7 861‚6**  23 722‚6**  37 659‚6**  46 964‚6**  
8 756‚6**  24 787‚6**  38 563‚6**  47 911‚6**  
9 925‚6**  25 865‚6**  39 515‚6**  48 899‚6**  

16 911‚6**  26 846‚6**  
إجمالي 
 المحىر

909‚0**  49 867‚6**  

11 912‚6**  27 661‚6**    56 527‚6**  

12 766‚6**  28 894‚6**    
إجمالي 
 المحىر

949‚0**  

13 912‚6**  29 832‚6**      
14 914‚6**  36 593‚6**      

15 916‚6**  
إجمالي 
 المحىر

994‚0**      
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16  767‚6**        
إجمالي 
**0‚969 المحىر        

 0‚01دالة عند مستوم  **
كل عبارة مى  عبىارات اسىتبيا  ( أ  معامةت ارتباط بيرسو  بي  4يتضح م  الجدول و      

تراو ىىىىت مىىىىا بىىىىي  إدارة ربىىىىة اةسىىىىرة لمسىىىىموكيات الو ا يىىىىة اليوميىىىىة مىىىى  السيىىىىروس أثنىىىىال الجا  ىىىىة 
لم ىىاور مىىع كمىىا تشىىير نتىىا ج الجىىدول إلىى  أ  معىىامةت ارتبىىاط إجمىىالي ا، (0‚950، 0‚503و

دالىة مقبولىة عمميىًا و  ىي   جميعيىاو ( 0‚984، 0‚909لكمية لةسىتبيا  تراو ىت مىا بىي  والدرجة ا
ربىة م ىاور اسىتبيا  إدارة عبىارات و دل عم  تجانس يمما ، 0‚001عند مستوم د لة  إ با يا
الكميىىة مىى  فيىىروس كورونىىا المسىىتجد أثنىىال الجا  ىىة والدرجىىة اليوميىىة مسىىموكيات الو ا يىىة اةسىىرة ل

كمىا تى   ، مما يدل عم  بدا ا ستبيا  وبة يتة لمتطبيا.ككل  ستبيا لكًة م  الم ور وا
براو  و ألسا كرونباخ وطريقة التجز ة النبسية لسبيرما    ساب معامل الثبات لةستبيا  بطريقة

  -والجدول التالي يوضح ذل : وجيتما  
 سرة لمسموكيات الوقائية اليومية من فيروسإدارة ربة األ( معامالت ثبات استبيان 5جدول )
 ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية  بطريقة (19-)كوفيد المستجد كورونا

 براون وجيتمان -لسبيرمان 

 المحاور
عدد 

 العباراث

 الفا معامل
 كرونباخ

 معامل التجزئت النصفيت

بزاون -سبيزمان  جيتمان 

الشخصية الوقائة السلوكيات إدارة  66 994‚0  996‚0  994‚0  

الغذائيت الوقائة السلوكيات إدارة  64 699‚0  929‚0  992‚0  

الوقائة الملبسية السلوكيات إدارة  9 922‚0  999‚0  942‚0  

الوقائة السكنية السلوكيات إدارة  66 696‚0  994‚0  620‚0  

0‚994 20 إجمالي إدارة السلىكياث الىقائيت  962‚0  999‚0  

( إلىى  أ  معىىامةت ثبىات اسىىتبيا  إدارة ربىىة اةسىىرة لمسىىموكيات 5و تشىير نتىىا ج الجىىدول
 ققىىت معىىامةت  أثنىىال الجا  ىىة  ىىد (19-الو ا يىىة اليوميىىة مىى  فيىىروس كورونىىا المسىىتجد وكوفيىىد

ثبات معقولة ومقبولة عمميًا،  يث بمغت معامةت الثبات اجمىالي ا سىتبيا  وفقىًا لطريقىة ألسىا 
عم  الترتيب، 0‚937، 0‚962، 0‚894 براو  وجيتما  -سبيرما كرونباخ والتجز ة النبسية ل

وبىىذل  يكىىو  ا سىتبيا   ىىد أبىىبح  لمتطبيىا.يشىىير إلى  أرتسىىاع ثبىىات ا سىتبيا  وبىىة يتو  اممى
( عبارة، وتت دد ا ستجابة عم  ىذه العبارات وفقًا لثةثة 50في بورتو النيا ية يشتمل عم  و
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( 3-2-1( لمعبىارات الموجبىة، وو1-2-3عم  مقياس متبل و نادرًا(-أ ياناً -اختيارات ودا ماً 
( درجىة وأ ىل درجىة 150لمعبارات السالبة وبالتالي تكو  أعم  درجة يىت  ال بىول عمييىا ىىي و

مى  فيىروس  اليوميىة ( ، و د ت  تقسي  مستويات إدارة ربات اةسىر لمسىموكيات الو ا يىة50ىي و
وكىىىىذل   ا سىىىىتبيا ريقىىىىة المىىىىدم السعمىىىىي لم ىىىىاور كورونىىىىا المسىىىىتجد أثنىىىىال الجا  ىىىىة باسىىىىتخدا  ط

مرتسىىع( وفقىىًا لمىىدرجات الموضىىى ة  -متوسىىط -لةسىىتبيا  ككىىل إلىى  ثىىةث مسىىتويات ومىىىنخسض
 .الجدولب

 اليومية ( أعمى وأقل درجة استجابة والمد  وطول الفئة والمستويات إلدارة السموكيات الوقائية6جدول )
 ة ومحاوره طبقا لطريقة المد  الفعميكورونا المستجد أثناء الجائح من فيروس

أعمى درجة  المتغيرات
 استجابة

أقل درجة 
طول  المد  استجابة

 الفئة
المستو  
 المنخفض

المستو  
 المتوسط

 المستو 
 المرتفع

إدارة السموكيات 
 48> 38 37> 27 26> 16 1006 32 16 48 الوقائية الشخصية
إدارة السموكيات 
 42> 34 33> 26 25>  17 803 25 17 42 الوقائية الغذائية
إدارة السموكيات 
 27> 22 21> 16 15> 10 507 17 10 27 الوقائية الممبسية
إدارة السموكيات 
 33>  27 26> 20 19> 12 7 21 12 33 الوقائية السكنية
 117> 147 86>116 85> 55 3007 92 55 147 إجمالي االستبيان

   البحث:في  المعامالت اإلحصائية المستخدمة خامسا:
لت قيىىىىىا  وذلىىىىى  ،20 اابىىىىىدار SPSSبرنىىىىىامج تمىىىىىت المعالجىىىىىة اا بىىىىىا ية باسىىىىىتخدا  

اةعىىىداد والنسىىىب الم ويىىىة والتكىىىرارات   يىىىث تىى   سىىىاباةىىىدا  والت قىىىا مىىى  بىىى ة السىىىروض 
لممعالجىىة  ا  تيىىاجوالمتوسىىطات ال سىىابية وا ن رافىىات المعياريىىة لمتغيىىرات الب ىىث طبقىىًا لمىىدم 

متغيىىر. معامىىل ارتبىىاط بيرسىىو  ومعامىىل ارتبىىاط السىىا كرونبىىاخ ومعامىىل ارتبىىاط  اا بىىا ية لكىىل
معامىىىل  الب ىىىث.وجيتمىىىا  ل سىىىاب بىىىدا وثبىىىات أدوات  بىىىراو ، -التجز ىىىة النبىىىسية لسىىىبيرما 

قتق  اختبىىىارمتغيىىىرات الب ىىىث، بىىىي   ة رتباطيىىىاارتبىىىاط سىىىبيرما  لدراسىىىة شىىىدة واتجىىىاه العة ىىىة 
T.Test  اسة السروا بي  المتوسىطات ال سىابية لىدرجات عينىة الب ىث لممجموعات المستقمة لدر

لدراسىة السىروا  One Way A nova ت ميىل التبىاي  ذو البعىد الوا ىدمتغيىرات، بعىض الفىي 
اختبىىار شىىافية لمعرفىىة متغيىىرات، البعىىض عينىىة الب ىىث فىىي  بىىي  المتوسىىطات ال سىىابية لىىدرجات

، ابينيكد ت ميل التباي  عم  وجود فرا د لة السروا بي  متوسطات المجموعات التي يؤ  اتجاه
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فىىي تسسىىير  المسىىتقمةلدراسىىة نسىىبة مشىىاركة المتغيىىرات  Step Wiseت ميىىل ا ن ىىدار بطريقىىة 
 .  دوث المتغير التابع

 نتائ  البحث ومناقشتيا 
ـــة واالقتصـــادية ـــًا لمخصـــائص االجتماعي ـــة البحـــث وفق ـــائ  الوصـــفية لعين وبعـــض  أواًل: النت

 المتغيرات البحثية
 لمخصائص االجتماعية واالقتصادية( التوزيع النسبي لعينة البحث وفقًا 7جدول )

 285ن=وبعض المتغيرات البحثية                                                
 % العدد الفئات المتغيرات % العدد الفئات تالمتغيرا

محافظة 
 السكن

 القاىرة
 الد يمية
 المنوفية
 الجيزة
 ةااسكندري

27 
20 
174 
36 
28 

9,5 
7 

61,1 
12,6 
9,8 

 السن

 سنة 25أ ل م  
 سنة 35م  ل: أ 25م  
 سنة 45: أ ل م 35م 
 سنة55: أ ل م  45م 

 سنة فاكثر 55م  

18 
46 
69 
67 
85 

6,3 
16,1 
24,2 
23,5 
29,8 

بيئة 
 السكن

 ري 
  ضر

87 
198 

30,5 
69,5 

عمل ربة 
 األسرة

 تعمل
   تعمل

102 
183 

35,8 
64,2 

م حج
 األسرة

 أفراد(4:3م  وبغير 
 أفراد(6:5م  ومتوسط 
 أفراد(6أكثر م  وكبير 

110 
135 
40 

38,6 
47,4 
14 

المستو  
التعميمي 
 لرب األسرة

عم   ل..  ابأميومنخسض 
 ااعدادية(

 دبمو . معيد متوسط(ومتوسط 
  .مرتسع ومؤىل جامعي فاعم (

46 
56 
183 

16,1 
19,6 
64,2 

 الدخل
الشيري 
 لرسرة

 جنية 1200ل م  أ 
 3000م  ل: أ 1200م 
 6000: أ ل م  3000م  
 9000 : أ ل م 6000م  

 جنية فاكثر 9000م  

20 
51 
72 
64 
78 

7 
17,8 
25,3 
22,5 
27,4 

المستو  
التعميمي 
 لربة األسرة

منخسض وأمي... ابل عم  
 ااعدادية(

متوسط ودبمو .... معيد 
 متوسط(

 مرتسع ومؤىل جامعي فاعم (

58 

53 

174 

20,4 

18,6 

61,1 

 العدد  الفئات المتغيرات
 

 % النسبة المئوية

 نعم ىل يوجد في األسرة أشخاص مسنين
 ال

107 
178 

3705 
6205 

 نعم ىل يعاني أحد أفراد األسرة من أمراض مزمنة
 ال

124 
161 

4305 
5605 

أتابع عن كسب األخبار والتقارير عن فيروس 
 عالمكورونا المستجد في مختمف وسائل اإل

 
 نعم
 ال

181 
104 
 

6305 
3605 
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غالبية ربات اةسر عينة الب ث م  ( يتضح أ  7بدراسة نتا ج الجدول و السكن:محافظة 
% في  ي  كانت أ ل 61.1م افظة المنوفية وذل  ب ك  أنيا م ل أ امة البا ثة وذل  بنسبة 

كما يتبي  أ   سكن:بيئة ال%، 7م افظة تمثيًة في عينة الب ث م افظة الد يمية بنسبة 
% لمبي ة 30,5% م  ربات اةسر عينة الب ث ينتمو  إل  بي ة  ضرية مقابل 69,5ىنا  

سنة 55% ينتمو  إل  الس ة العمرية29,8ىنا  يتبي  أ   :لسن ربات األسر الريسية وبالنسبة
% في  ي  كانت أ ل ف ة 24,2سنة بنسبة  45: أ ل م 35فاكثر يمييا الس ة العمرية م 

. م  عينة الب ث% 6,3سنة بنسبة  25مرية تمثيًة في عينة الب ث الس ة العمرية أ ل م  ع
% م  عينة الب ث م  غير 64,2ىنا  نتا ج الجدول إل  أ   تشير األسرة:عمل ربة  وع 

يشير الجدول إل  أ  أعم  نسبة  األسرة: لحجم% لمعامةت. وبالنسبة 35,8العامةت مقابل 
ال ج   وأ ل نسبة لألسر كبيرة%، 47,4 ال ج  بنسبة متوسطةت ةسر م  المب وثات كان

تشير البيانات بالجدول إل  أ   :المستو  التعميمي لرب وربة األسرةوع   %.14 بنسبة
اةعم  م  عينة الب ث ةرباب وربات أسر ينتمو  إل  المستوم التعميمي المرتسع م  النسبة 

كما يتبي  م   دخل األسرة:. %عم  الترتيب61,1%،64,2 ممة المؤىةت العميا بنسبة 
جنية فاكثر في  ي  6000% ينتمو  إل  ف ات الدخل المرتسعة م 49,9ىنا  الجدول أ  

كانت النسبة اة ل م  ربات اةسر عينة الب ث ينتمو  إل  أسر م  مستويات الدخل 
تشير نتا ج : لوجود أشخاص مسنين في األسرةجنية. وبالنسبة 1200المنخسض أ ل م 

%م  أسر ربات اةسر عينة الب ث لديي  أشخاص مسني  داخل 62,5الجدول إل  أ  ىنا  
معاناة أحد أفراد األسرة من %   يوجد أفراد مسني  في أسرى ، وع  37,5اةسرة، مقابل
% م  أسر عينة الب ث لدييا أشخاص يعانو  م  مرض 56,5نجد أ  ىنا  مرض مزمن:
متابعة أخبار د  المعاناة أفراد داخل اةسرة م  مرض مزم ، وع  % لع43,5مزم  مقابل

%م  ربات 63,5: نجد أ  ىنا وتقارير فيروس كورونا المستجد في مختمف وسائل اإلعالم
اةسر عينة الب ث يتابع  ع  كسب أخبار وتقارير السيروس في مختم  وسا ل ااعة ، 

وتتسا ىذه  س المستجد في وسا ل ااعة .%   يتابع  أخبار وتقارير السيرو 36,5مقابل 
الدراسة النسبة إل   د كبير مع الضو ااعةمي الضخ  ع  فيروس كورونا و ت تطبيا 

الميدانية عم  عينة الب ث، م  خةل اةخبار والتقارير واةر ا  واا با يات والبور 
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ومقاطع السيديو ع  السيروس م  جميع أن ال العال  مما يجبر نسبة كبيرة م  ربات اةسر 
 ابعة اليومية ةخبار السيروس. عينة الب ث عم  المت
 .البحث أدواتعمى البحث عينة ربات األسر  ستجاباتال ثانيًا: النتائ  الوصفية

قمق اإلصابة بفيـروس  عينة البحث عمى استبيانربات األسر مستويات التوزيع النسبي ل -أ
  (.19-المستجد )كوفيد كورونا

 لقمق البحث في الدرجة الكمية ة عين ( التوزيع النسبي لمستويات8جدول )
 285ن=           (19-لمستجد )كوفيدورونا اك اإلصابة بفيروس                          

 
 المتغيرات

 لمرتفعالمستو  ا
(31  <50)  

 المستو  المتوسط
(51  <70) 

 نخفضالمستو  الم
(71  <90) 

 % العدد % العدد % العدد
قمق اإلصابة بفيروس كورونا 

 3102 89 3203 92 3605 104 (19-)كوفيد المستجد

ربىىىىات اةسىىىىر عينىىىىة الب ىىىىث    النسىىىىبة اةعمىىىى  مىىىى ( إلىىىى  أ8تشىىىىير نتىىىىا ج الجىىىىدول و
%( لدييا مستويات مرتسعة ومتوسطة م   ما اابىابة بسيىروس كورونىا المسىتجد أثنىال 68,8و

بما  ،% م  عينة الب ث لدييا مستويات منخسضة م  القما31,2الجا  ة، في  ي  أ  ىنا  
وس لىىدم ربىىات اةسىىر عينىىة ارتسىىاع مؤشىىرات القمىا ببىىسة عامىىة مىى  اابىىابة بىالسير يشىير إلىى  

% م  ربات اةسر عينة الب ث كمىا تشىير النتىا ج 63,5الب ث، و د يرجع ذل  إل  أ  ىنا  
الوبسية تتابع  ع  كسب اةخبار والتقىارير عى  فيىروس كورونىا المسىتجد فىي مختمى  وسىا ل 

ة بىو، ااعة ، ممىا يجعميى  عمى  درجىة عاليىة مى  الىوعي بخطىورة السيىروس وتىداعيات اابىاب
طــالل المصــطفى  وبالتىالي ارتسىاع مسىىتوم القمىا مى  اابىىابة بىو، ويتسىىا ذلى  مىع نتىىا ج دراسىة

ظيور فوبيا اابابة بمرض كورونىا بىي  أفىراد عينىة  التي أشارت إل  (2020وحسام السعد )
الشىىىعور بىىىىالقما عمىىىى  ال يىىىاة والخىىىىو  واليمىىىع أثنىىىىال فتىىىىرة سىىىىيطرة  % مىىىع36,2الب ىىىث بنسىىىىبة 
% مىى  أفىىراد عينىىة الدراسىىة لىىديي  شىىعور بىىالتوجس مىى  9أشىىارت إلىى  أ  ىنىىا   الجا  ىىة، كمىىا

  الموت بسبب كورونا.
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إدارة الســموكيات  عينــة البحــث عمــى اســتبيانربــات األســر مســتويات التوزيــع النســبي ل -ب
  ( أثناء الجائحة. 19-الوقائية اليومية من فيروس كورونا المستجد )كوفيد

من ارة السموكيات الوقائية اليومية ربات األسر عينة البحث في إدبي لمستويات ( التوزيع النس9جدول )
                                                                                          285ن=      في الدرجة الكمية والمحاور الفرعية  فيروس كورونا المستجد أثناء الجائحة

 المستو  المرتفع المستو  المتوسط مستو  المنخفضال المتغيرات 
 % العدد % العدد % العدد

 7209 208 406 13 2205 64 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية  
 57054 164 17054 50 2409 71 إدارة السموكيات الوقائية الغذائية  
 2804 81 4208 122 2808 82 إدارة السموكيات الوقائية الممبسية  
 44021 126 2509 74 2908 85 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  

إجمالي إدارة السموكيات الوقائية من فيروس 
 57089 165 17019 49 24092 71 كورونا المستجد 

ربات اةسر عينة الب ث لدييا  ( إل  أ  النسبة اةعم  م 9تشير نتا ج الجدول و
ات الو ا ية اليومية م  فيروس كورونا المستجد سوال في مستويات مرتسعة في إدارة السموكي

إدارة السموكيات الو ا ية اليومية الشخبية أو الغذا ية أو السكنية وكذل  في إجمالي إدارة 
% عم  57,89 %،44,21 %،57,54 %،72,9 السموكيات الو ا ية م  السيروس بنسبة

توسط في ينة الب ث لدييا مستوم معربات اةسر في  ي  أ  النسبة اةعم  م   الترتيب،
%، بما 42,8م  فيروس كورونا المستجد بنسبة  إدارة السموكيات الو ا ية الممبسية اليومية

يشير إل  ارتساع مستوم ربات اةسر عينة الب ث ببسة عامة في إدارة السموكيات الو ا ية 
ا ل ااعة  والتوابل اليومية م  فيروس كورونا المستجد، و د يرجع ذل  إل  ما تبثو وس

ا جتماعي ببسة مستمرة عم  القنوات التميسزيونية وبس ات التوابل ا جتماعي الخابة 
بوزارة الب ة ومنظمة الب ة العالمية م  طرا الو اية وااجرالات ا  ترازية م  السيروس 

 تتابع ع  -كما تشير لذل  النتا ج الوبسية-% م  ربات اةسر63,5خابة وأ  ىنا  
كسب اةخبار والتقارير ع  فيروس كورونا المستجد في مختم  وسا ل ااعة ، ويتسا ذل  

% م  عينة 65التي أشارت إل  أ   (2020طالل المصطفى وحسام السعد ) مع دراسة
 لبحث.يتحقق اليدف األول من اوبذلك  الدراسة تتعامل بجدية مع أخطار وبال كورونا.
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إدارة السموكيات الوقائية اليومية مـن الفيـروس أثنـاء الجائحـة األىمية النسبية لمحاور  -جـ
إدارة  -إدارة الســموكيات الممبســية -إدارة الســموكيات الغذائيــة –)إدارة الســموكيات الشخصــية 

ولمت قىىا مىى  ذلىى  تىى   سىىاب اةوزا   لــد  ربــات األســر عينــة البحــث. الســموكيات الســكنية(
 بيا .النسبية والنسبة الم وية لم اور ا ست

 النسبية لمحاور استبيان إدارة ربة األسرة لمسموكيات الوقائية األىمية (10)جدول 
 285ن=     الجائحة( أثناء 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيداليومية من            

 الترتيب النسبة المئوية الوزن النسبي المحاور
%2702 243 إدارة السموكيات الوقائة الشخصية  األول 

دارة السموكيات الوقائة الغذائيةإ  235 2603%  الثاني 
%2204 201 إدارة السموكيات الوقائة الممبسية  الرابع 
%2401 216 إدارة السموكيات الوقائة السكنية  الثالث 

%100 895 المجموع   

إدارة ربة اةسرة لمسموكيات  اةىمية النسبية لم اور ( إل 10نتا ج الجدول وتشير 
ع  طريا  ساب  أثنال الجا  ة( 19-اليومية م  فيروس كورونا المستجد وكوفيدالو ا ية 

دارة السموكيات م ور إفجال  م  الم اور  ساب اةوزا  النسبية والنسبة الم وية لكل م ور
في الدرجة اةول  م  اةىمية في إدارة ربة اةسرة لمسموكيات المتبعة  الو ا ية الشخبية

%، يمييا في اةىمية 27,2 ونسبة م وية 243ي نسب ثنال الجا  ة بوز لمو اية م  السيروس أ
 %، يمييا26,3 م وية نسبةو  235بوز  نسبي مقداره   ية الغذا يةم ور إدارة السموكيات الو ا

%، في 24,1 م وية نسبةو  216بوز  نسبي  دره  م ور إدارة السموكيات الو ا ية السكنية
ربات اةسر عينة م   بل  ية اليومية م  السيروس إدارة ي  كانت أ ل السموكيات الو ا 

وتتسا ىذه %. 22,4 م وية نسبةو  201لم ور إدارة السموكيات الممبسية بوز  نسبي  الب ث
النتا ج مع توجييات وزارة الب ة المبرية ومنظمة الب ة العالمية التي تؤكد عم  

جرالات التباعد ااجتماعي ااجرالات اا ترازية الشخبية في التعامل مع الم يطي   وا 
وبذلك يتحقق اليدف  .سموكيات اةخرملتجنب العدوم والو اية منيا أكثر م  غيرىا م  ال

 لبحث.من ا الثاني
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عن فيروس ربات األسر عينة البحث  معموماتر وسائل ومصاداألىمية النسبية ل -د 
 (.19-كورونا المستجد )كوفيد

 285ن=   عن الفيروس سائل ومصادر معمومات ربات األسرو األىمية النسبية ل( 11جدول )

الوزن  وسائل المعمومات  
 النسبي

النسبة 
مصادر  الترتيب المئوية

 المعمومات  
الوزن 
 النسبي

النسبة 
 الترتيب المئوية

قنوات التميفزيون 
منظمة الصحة  األول %3505 4600 المحمية

 الثاني %3004 3425 العالمية

ن قنوات التميفزيو
وزارة الصحة  الرابع %904 1225 العالمية

 األول %3708 4250 المصرية

وسائل التواصل 
 االجتماعي

صفحات األطباء  الثاني 3202% 4175
 الخاصة

 الثالث 1706% 1975

 الرابع %1402 1600 أخر  تذكر الثالث %2209 2975 أخر  تذكر
  %100 11250 المجموع  %100 12975 المجموع

نسبية لوسائل معمومـات ربـات األسـر عينـة البحـث عـن فيـروس كورونـا المسـتجد األىمية ال
( إلىىى  أ   نىىىوات التميسزيىىىو  الم ميىىىة ىىىىي أىىىى  وسىىىا ل 11تشىىىير نتىىىا ج الجىىىدول و (19-)كوفيـــد

بىىوز  ال بىىول عمىى  المعمومىىات عىى  فيىىروس كورونىىا المسىىتجد لىىدم ربىىات اةسىىر عينىىة الب ىىث 
التوابل ا جتمىاعيوفيس بىو ،  وسا ل في اةىمية% يمييا 35,5 م وية نسبةو  4600نسبي 

كوسىىيمة أساسىىية لم بىىول عمىى  معمومىىات موثىىوا بيىىا عىى  فيىىروس تىىويتر، واتىىس آب،......( 
بىوز   ة% ، يمييا وسا ل أخىرم متنوعى32,2م وية  نسبةو  4175وز  نسبي بكورونا المستجد 

مثمىىة فىىىي البىىى   ىىىىذه الوسىىا ل اةخىىىرم مأىىى  وكانىىىت  %22,9 م ويىىة نسىىىبةو  2975نسىىبي 
  االكترونية، واة ارب واةبد ال وزمةل العمل، في  ي  كا  ا عتماد عم   نىوات التميسزيىو 

عتمىىاد عمييىىا كوسىىيمة لم بىىول عمىى  المعمومىىات عىى  فيىىروس العالميىىة أ ىىل الوسىىا ل أىميىىة لة
وعــن األىميــة النســبية لمصــادر  %.9,4 م ويىىة نسىىبةو  1225وز  نسىىبي كورونىىا المسىىتجد بىى

تشىير ، ( لد  ربات األسر عينـة البحـث19-لمعمومات عن فيروس كورونا المستجد )كوفيدا
نتا ج الجدول إل  أ  وزارة الب ة المبرية ىي أى  مبىدر لم بىول عمى  معمومىات موثىوا 

 نسىىبةو  4250وز  نسىىبي بيىىا عىى  فيىىروس كورونىىا المسىىتجد لىىدم ربىىات اةسىىر عينىىة الب ىىث بىى
بىىس ات اةطبىىال الخابىىة كمبىىادر ىامىىة  ثىى  ة العالميىىةمنظمىىة البىى % يمييىىا 37,8 م ويىىة

ب نسىىو  1975، 3425اوزا  نسىىبية لم بىىول عمىى  معمومىىات عىى  فيىىروس كورونىىا المسىىتجد بىى
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عمىىىىى  الترتيىىىىىب سىىىىىوال مىىىىى  خىىىىىةل الموا ىىىىىع أو بىىىىىس ات التوابىىىىىل  %17,6 %،30,4 م ويىىىىىة
مومىىات ا جتمىىاعي الخابىىة بيىىذه الجيىىات. فىىي  ىىي  أ  المبىىادر اةخىىرم لم بىىول عمىى  مع

% 14,2 ونسىبة م ويىة 1600يوز  نسىببى اةىميىة اة ىلموثوا بيىا عى  السيىروس جىالت فىي 
 وبـذلك يتحقـق اليـدف الثالـث ومنيا بعض موا ع الربد ا لكترونية مثىل مو ىع نىبض وربىد.

 لبحث.من ا
 ضوء فروض البحث النتائ  فيثالثًا: 
قمــق اإلصــابة بفيــروس ن الفـرض األول: توجــد عالقــة ارتباطيــو ذات داللــة إحصــائية بــي -1

دارة الســموكيات الوقائيــة اليوميــة مــن الفيــروس أثنــاء 19-كورونــا المســتجد )كوفيــد ( وا 
ـــالجائحـــة  ـــة الشخصـــية )إدارة ابمحاورى ـــة -الســـموكيات الوقائي إدارة الســـموكيات الوقائي
 إدارة الســــموكيات الوقائيــــة الســــكنية(.-إدارة الســــموكيات الوقائيــــة الممبســــية-الغذائيــــة

 مىىا اابىىابة  بىىي  سىىبيرما معىىامةت ارتبىىاط  سىىاب  قىىا مىى  بىى ة ىىىذا السىىرض تىى  ولمت
دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس أثنىال 19-بسيروس كورونا المستجدوكوفيد ( وا 

   ا.بم اورىالجا  ة 
دارة السموكيقمق اإلصابة بفيروس كورو بين  سبيرمان معامالت ارتباط( 12جدول ) ات نا المستجد وا 

 285ن=  في المحاور الفرعية والدرجة الكمية الوقائية اليومية من الفيروس أثناء الجائحة 
 قمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد المتغيرات

 ***00767-   إدارة السموكيات الوقائية الشخصية  
 ***00719- إدارة السموكيات الوقائية الغذائية   
 ***00694- لممبسية إدارة السموكيات الوقائية ا  
 ***00713 - إدارة السموكيات الوقائية السكنية   

 ***00766- الفيروس إجمالي إدارة السموكيات الوقائية اليومية من 

                         0.001**( دالو عند مستو  داللة *) 
ولكنيــا  الــدرجاتبة بــين اإلشــارة الســالبة فــي الجــدول تشــير إلــى العالقــة الرياضــية الســال -ممحوظــة: 

بمعنــى أنــو كممــا زاد القمــق زادت إدارة الســموكيات  تشــير إلــى وجــود عالقــة إحصــائية موجيــة بــين المتغيــرات
  رشدًا.الوقائية 

ذات د لة إ بىا ية  موجبة( إل  وجود عة ة ارتباطيو 12تشير النتا ج الب ثية بالجدولو
دارة السىىىىموكيات  مىىىىا اابىىىىابة بسيىىىىر بىىىىي   0,001عنىىىىد مسىىىىتوم د لىىىىة  وس كورونىىىىا المسىىىىتجد وا 
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 يىث جىالت  فىي الم ىاور السرعيىة والدرجىة الكميىة، الو ا ية اليومية م  السيىروس أثنىال الجا  ىة
دارة السموكيات الو ا ية اليومية  معامةت ا رتباط بي   ما اابابة بسيروس كورونا المستجد وا 

ذل  فىىىىي إجمىىىىالي إدارة السىىىىموكيات الو ا يىىىىة بم اورىاوالشخبية،الغذا ية،الممبسية،السىىىىكنية( وكىىىى
وجميعيىىىىىىا  ىىىىىىي  دالىىىىىىة  0,766، 0,713، 0,694، 0,719، 0,767اليوميىىىىىىة مىىىىىى  السيىىىىىىروس 

أس أنىو مىىع ارتسىاع معىد ت  مىا اابىابة بالسيروسوويشىىير 0,001إ بىا يًا عنىد مسىتوم د لىة
إدارة السىموكيات ( تىزداد بىالسيروس لذل  انخساض درجىة المب وثىات عمى  اسىتبيا   مىا اابىابة

الو ا يىىىىة اليوميىىىىة وااجىىىىرالات ا  ترازيىىىىة المتبعىىىىة مىىىى   بىىىىل ربىىىىات اةسىىىىر عينىىىىة الب ىىىىث طبقىىىىًا 
لمتوجييىىىات المعمنىىىة مىىى   بىىىل الجيىىىات المعنيىىىة وويشىىىير لىىىذل  ارتسىىىاع درجىىىة المب وثىىىات عمىىى  

، سىىكنية ا سىىتبيا ( سىىوال الممارسىىات الو ا يىىة اليوميىىة الشخبىىية أو الغذا يىىة أو الممبسىىية أو ال
ربات اةسر بخطورة السيىروس وزيىادة الخىو  والقمىا والتىوتر مى  شعور  وو د يرجع ذل  إل  أن

اابابة تجد أ  السموكيات الو ا ية ىي ال ل ا  ترازس اةمثل لم ساظ عمى  أفىراد أسىرتيا مى  
السىىعي ن ىىو ي أ  فىى( 2018نبيــل قنــدول ) ويتسىىا ذلىى  مىىع مىىا أشىىار إليىىو اابىىابة بىىالسيروس.

الىىذس يىىرم نسسىىو ميىىدد وعىىادة مىىا  ومنطقيىىة لىىدم الشىىخص وتكيسيىى  قيىىا السىىةمة ىىىي اسىىتجابةت
ويظيىر ىىذا السىمو  فىي مجموعىة واسىعة مى   سمو  انخساض فورس ل ىدة القمىاذا الينتج ع  ى

اةفراد الىذي  أشار إل  أ   الذس Rachman, S. (2012)ما يتسا مع كة. السموكيات التجنبي
وبـذلك  .السعي المتكىرر إلى  سىموكيات التجنىبب يسعو  إل  الطمانينة يعانو  م   ما المرض
 لبحث.من اويتحقق اليدف الرابع  .األول كمياً  تتحقق صحة الفرض

البحث  الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين بعض متغيرات -2
 لربة األسرة ميميالمستو  التع – لرب األسرة المستو  التعميمي -حجم األسرة -)السن

 (19-قمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد من ( وكالً الدخل الشيري لرسرة–
دارة السموكيات الوقائية األسر عينة  اتلرب من الفيروس أثناء الجائحة اليومية وا 

 بي وسبيرما ( ولمت قا م  ب ة ىذا السرض ت  إيجاد معامةت ا رتباط   البحث
المستوم –لرب اةسرة المستوم التعميمي- ج  اةسرة-والس لب ثية ا متغيراتالبعض 
 ما اابابة بسيروس كورونا وكل م   (الدخل الشيرس لألسرة–لربة اةسرة التعميمي
دارة السموكيات الو ا ية المستجد     أثنال الجا  ة. اةسر عينة الب ث اتاليومية لرب وا 
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قمق اإلصابة بفيروس كورونا  من الً وك البحثيةمتغيرات الن بعض بيسبيرمان معامالت ارتباط ( 13جدول )
دارة المستجد                     285ن= أثناء الجائحة األسر عينة البحث اتلرب من الفيروس اليومية السموكيات الوقائية وا 

 حجم األسرة السن المتغيرات
المستو  

 ربل يتعميمال
 األسرة

المستو  
التعميمي لربة 

 األسرة

الدخل الشيري 
 لرسرة

 *00148- **00532- **00532- **00649 - **00504 قمق اإلصابة بفيروس كورونا
 **00288 **00546  **00546  **00428- 00017 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية
 **00956 **00563  **00563  **00442- 00023- إدارة السموكيات الوقائية الغذائية

 **00897 **00653  **00653  **00330- *00141 كيات الوقائية الممبسيةإدارة السمو 
 **00928 **00646  **00646  **00468- 00022 إدارة السموكيات الوقائية السكنية
إجمالي إدارة السموكيات الوقائية 

 **00882 **00649  **00609  **00484- 00100  من فيروس كورونا 

 0.05*( دالو عند مستو  داللة )    0.01و  داللة )**( دالو عند مست      
ذات د لىىة  سىىالبة( يتبىىي  وجىىود عة ىىة ارتباطيىىو 13بدراسىىة النتىىا ج الب ثيىىة بالجىىدولو

( بىىىي  متغيىىىر سىىى  ربىىىة اةسىىىرة و مىىىا اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا 0,01إ بىىىا ية عنىىىد مسىىىتوم و
مى  اابىابة بسيىروس  أ ىل  مقىاً كانىت المستجد، أس أنو كمما تقدمت ربىة اةسىرة فىي السى  كممىا 

قما ل و د يرجع ذل ، (بالسيروس ما اابابة  استبيا عم   أعم كوروناوبال بول عم  درجة 
وى  أ ل مناعة  م  اابابة بالسيروس ونقمو لزويي  م  كبار الس ،ربات اةسر اةبغر سنا 

خىىو  ربىىات اةسىىر  زداديىىوأ ىىل ت مىىًة ةعراضىىو، وبالتىىالي وأكثىىر عرضىىة لسبىىابة بىىالسيروس 
 ويتسىىا ذلىى  مىىعمسىىتويات القمىىا مىى  اابىىابة بىىالسيروس،  اةبىىغر سىىنًا عمىىيي  وترتسىىع لىىديي 

التي أشارت  رتساع مسىتويات  مىا البى ة بىي    Jennifer, A  ,et, al. (2013)دراسة 
لعد   أشارتالتي  (2014كمال بالن )  مع دراسةىذه النتيجة  في  ي  تختم  ،اةبغر سناً 

شـيماء يحيـى مىع نتىا ج دراسىة كمىا تختمى  د فروا في توى  المىرض تبعىًا لمتغيىر العمىر، وجو 
موجبىة بىي  التىوى  بىالمرض ومتغيىر العمىر، كمىا  ارتباطيوالتي أشارت لوجود عة ة  (2007)

الذس أشار إل  أ   ما اابابة بىالمرض يىزداد مىع  (2016محمد عثمان ) تختم  مع دراسة
 ىىي  أنىو   توجىىد عة ىىة ارتباطيىو ذات د لىىة إ بىىا ية بىي  متغيىىر سىى  فىىي التقىد  فىىي العمىر، 

دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس و د يرجىع ذلى  إلى  أنىو خىةل فتىرة ،  ربة اةسرة وا 
 ،المنزلى  فترة ال ظرمع تطبيا  التطبيا الميداني كا  انتشار السيروس في أشد  ا تو أتساعاً 
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ربات اةسر بغض النظر ع  متغير السى  كانىت تىدير السىموكيات الو ا يىة وبالتالي فا  جميع 
 ويختمىىى  ذلىىى  مىىىع  دراسىىىةتجنبىىىًا لسبىىىابة بىىىالسيروس، اليوميىىىة مىىى  السيىىىروس ببىىىورة بىىى ي ة 

سىىنًا التىىي أشىىارت إلىى  أ  الشىىرا ح العمريىىة اةكبىىر  (2020طــالل المصــطفى وحســام الســعد )
ا، كمىا تشىير نتىا ج الجىدول لوجىود عة ىة ارتباطيىو تتعامل بجدية أكثىر مىع أخطىار وبىال كورونى

بىي  متغيىر  جى  اةسىرة وكىًة مى   مىا ( 0,01عند مستوم د لة وذات د لة إ با ية  موجبة
دارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس فىىي الدرجىىة  اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد وا 

اةسىىرة ترتسىىع مسىىتويات القمىىا مىى  اابىىابة  ، أس أنىىو مىىع زيىىادة  جىى ر السرعيىىةالكميىىة والم ىىاو 
( وكىىىىىذل  تىىىىىزداد إدارة ا سىىىىىتبيا انخسىىىىىاض درجىىىىىة المب وثىىىىىات عمىىىىى  وتشىىىىىير إلييىىىىىا ووسسير البىىىىى

درجىىة ويشىىير إلييىىا ارتسىىاع و بىى ي ةالسىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة لمو ايىىة مىى  السيىىروس بطريقىىة 
يىىزداد عىىدد دد أفىىراد اةسىىرة (، و ىىد يرجىىع ذلىى  إلىى  أنىىو مىىع زيىىادة عىىا سىىتبيا المب وثىىات عمىى  

، وبالتالي تزيد درجة  ما ربة اةسرة م  إمكانية نقل العىدوم مى  خىارج المنىزل، المخالطي  لي 
السيروس، كمىا تشىير النتىا ج الب ثيىة  لم ماية م سموكيات إدارية و ا ية ب ي ة  تتبعوبالتالي 

بي  ( 0,01عند مستوم د لة وذات د لة إ با ية  موجبة بالجدول إل  وجود عة ة ارتباطيو
دارة و  ا اابىىابة بسيىىروس كورونىىا المسىىتجد مىىكىىًة مىى  المسىىتوم التعميمىىي لىىرب وربىىة اةسىىرة و  ا 

السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  السيىىىروس، أس أنىىىو كممىىىا أرتسىىىع المسىىىتوم التعميمىىىي لىىىرب وربىىىة 
أس  سيروسالاابابة ب اةسرة كمما  مت الدرجة التي ت بل عمييا المب وثات في استبيا   ما

السىىموكيات الو ا يىىة ارتسعىىت القىىدرة عمىى  إدارة معىىد ت  مىىا اابىىابة بىىالسيروس، وكممىىا  ارتسعىىت
 (2020طــالل المصــطفى وحســام الســعد ) تسىىا مىىع دراسىىةوي ،مىى  السيىىروس بطريقىىة بىى ي ة

 وجىىود تبىىاي  فىىي تو ىىع  ىىدوث فوبيىىا عالميىىة مىى  اابىىابة بسيىىروس كورونىىا ترجىىعلالتىىي أشىىارت 
لممستوم التعميمي لبالح المستوم التعميمي اةعم ، كما تتسا معيا في أ  التعامل بجدية مىع 

فىىي  ىىي  تختمىى  ىىىذه  ،أخطىىار كورونىىا يتىىدرج فىىي ا رتسىىاع كممىىا كىىا  المسىىتوم التعميمىىي مرتسىىع
 ا بىا ية التي أشىارت لعىد  وجىود فىروا ذات د لىة (2007شيماء يحيى )مع دراسة  النتيجة

كما تشير نتا ج الجىدول إلى  وجىود عة ىة ارتباطيىو ، مرض ترجع لممستوم التعميميفي توى  ال
بىىىىي  دخىىىىل اةسىىىىرة الشىىىىيرس و مىىىىا  (0,05وعنىىىىد مسىىىىتوم د لىىىىة ذات د لىىىىة إ بىىىىا ية موجبىىىىة 

اابىىىابة بسيىىىروس كورونىىىا وويشىىىير لىىىذل  انخسىىىاض درجىىىات ربىىىات اةسىىىر عمىىى  اسىىىتبيا   مىىىا 
رة الشىيرس كممىا زاد  مىا اابىابة بىالسيروس، و ىد يرجىع اابابة( أس أنو كمما ارتسع دخل اةسى
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ذل  إل  أ  الىدخل المرتسىع  ىد يىرتبط بالمسىتوم التعميمىي المرتسىع والىذس يزيىد مى  درجىة الىوعي 
كمىىا تشىىير نتىىا ج الجىىدول إلىى  وجىىود عة ىىة  بخطىىورة السيىىروس وبالتىىالي زيىىادة درجىىة القمىىا منىىو،

 بىىىي  دخىىىل اةسىىىرة الشىىىيرس (0,01وسىىىتوم د لىىىة ة إ بىىىا ية عنىىىد مارتباطيىىىو موجبىىىة ذات د لىىى
دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس، أس أنو مع ارتساع الىدخل الشىيرس لألسىرة تىزداد  وا 
 ىىدرة ربىىات اةسىىر عينىىة الب ىىث عمىى  إدارة السىىموكيات الو ا يىىة مىى  السيىىروس بطريقىىة بىى ي ة، 

متطمبىىات الو ايىىة مىى   تىىوفيرعمىى  ة اةسىىرة ذلىى  إلىى  أنىىو مىىع ارتسىىاع الىىدخل تىىزداد  ىىدر   ىىد يرجىىعو 
المطيىىىرات والمعقمىىىات والماسىىىكات والقسىىىازات وغيرىىىىا مىىى  ا تياجىىىات الممارسىىىات السيىىىروس مىىى  
وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني  الو ا ية وااجرالات ا  ترازية اليومية لألسىرة.والسموكيات 

  لبحث.من ا يتحقق اليدف الخامسو  جزئيًا.
ربــات األســر بــين متوسـطات درجــات  توجــد فـروق ذات داللــة إحصــائية الفـرض الثالــث: -3

دارة  (19-قمـــق اإلصـــابة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــدعينـــة البحـــث فـــي كـــاًل  وا 
محافظـة )البحـث تبعًا لمتغيـرات من الفيروس أثناء الجائحة اليومية  السموكيات الوقائية

معانـاة  -ص مسـنين فـي األسـرةوجـود أشـخا –عمل ربـة األسـرة–البيئة السكنية-السكن
متابعة أخبار وتقارير فيروس كورونا المستجد في  –أحد أفراد األسرة من أمراض مزمنة

 وت( تىىىى  اسىىىىتخدا  اختبىىىىارولمت قىىىىا مىىىى  بىىىى ة ىىىىىذا السىىىىرض  (مختمــــف وســــائل اإلعــــالم
(Independent-T-Test)  ربىىىات لمو ىىىو  عمىىى  د لىىىة السىىىروا بىىىي  متوسىىىطات درجىىىات

دارة كورونىىا بسيىىروس اابىىابة فىىي  مىىا عينىىة الب ىىثاةسىىر  اليوميىىة  الو ا يىىة السىىموكيات وا 
معانىاة أ ىد أفىراد –عمل ربىة اةسىرة–والبي ة السكنية في المتغيرات ثنا ية الس ةم  السيروس 

متابعىىىة أخبىىىار وتقىىىارير –وجىىىود أشىىىخاص مسىىىني  فىىىي اةسىىىرة–اةسىىىرة مىىى  أمىىىراض مزمنىىىة
 oneواختبىار ت ميىل التبىاي  فىي اتجىاه وا ىد( فيىروس كورونىا فىي مختمى  وسىا ل ااعىة 

way A nova   ويتسرع م  ىذا السرض م افظة السك لممتغيرات اةكثر م  ف تي  و ، )
 الر يسي السروض السرعية التالية: 

عينة البحث  ربات األسر توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات -3-1
دارة19-ستجد )كوفيدكورونا الم بفيروس اإلصابة قمق في كاًل من  السموكيات ( وا 

 محافظة السكن.تبعًا لمتغير  اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية
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كورونا  بفيروس اإلصابة قمق في كال من ربات األسر متوسطات درجاتل تحميل التباين( 14جدول )
دارة المستجد                                 افظة السكن                من الفيروس تبعًا لمتغير مح اليومية الوقائية السموكيات وا 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
 الحرية

متوسط 
مستو   قيمة )ف( المربعات

 الداللة

قمق اإلصابة بفيروس 
 كورونا المستجد

 35360349 4 141450396 بين المجموعات
 2340312 280 656070432 داخل المجموعات 00001 150092

  284 797520828 الكمي

إدارة السموكيات 
 الوقائية الشخصية  

 18550410 4 74210641 بين المجموعات
 840643 280 236990987 داخل المجموعات 00001 210920

  284 311210628 الكمي

إدارة السموكيات 
 الوقائية الغذائية 

 10870754 4 43510016 بين المجموعات
 470735 280 133650826 داخل المجموعات 00001 220787

  284 177160842 الكمي

إدارة السموكيات 
 الوقائية الممبسية 

 2090510 4 8380040 بين المجموعات
 150560 280 43560802 داخل المجموعات 00001 130465

  284 51940842 الكمي

إدارة السموكيات 
 ة الوقائية السكني

 7620105 4 30480419 بين المجموعات
 350243 280 98670988 داخل المجموعات 00001 210624

  284 129160407 الكمي
إجمالي إدارة السموكيات 
الوقائية اليومية من 
  فيروس كورونا 

 134170484 4 536690935 بين المجموعات
 6130530 280 1717880261 داخل المجموعات 00001 210869

  284 2254580196 الكمي

( إل  وجود فروا ذات د لة إ با ية بي  متوسطات 14تشير النتا ج الب ثية بالجدول و
-درجات ربات اةسر عينة الب ث في كة م   ما اابابة بسيروس كورونا المستجدوكوفيد

دارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس أثنال الجا  ة في 19 الم اور السرعية والدرجة ( وا 
 ( تبعًا لم افظة السك  وت  تطبيا اختبار شافية لمتعر 0,001الكمية عند مستوم د لة و

 م  الجدول التالي عم  اتجاه د لة ىذه السروا كما يتبي 
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( معامل شافية لداللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في كاًل من قمق 15جدول )
دارة السموكياتاإل  صابة بفيروس كورونا المستجد وا 
 285ن=               من الفيروس أثناء الجائحة   الوقائية اليومية                     

 معامل شافية  المتغيرات
 القاىرة المنوفية  اإلسكندرية الدقيمية الجيزة

 63052 62075 62014 46000 44056 قمق اإلصابة بفيروس كورونا

 المتغيرات
 معامل شافية

 الجيزة القاىرة اإلسكندرية الدقيمية  المنوفية 

 46003 45096 45071 41070 34089 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية اليومية 

 39072 38033 37026 32095 29098 إدارة السموكيات الوقائية الغذائية اليومية

 21014 20067 19057 17095 16086 وميةإدارة السموكيات الوقائية الممبسية الي

 30014 28092 24093 23015 21048 إدارة السموكيات الوقائية السكنية اليومية

إجمالي إدارة السموكيات الوقائية اليومية من 
 فيروس كورونا المستجد

103022 115075 128081 134042 135014 

أنو بتطبيا اختبار شافية تشير النتىا ج إلى  ( نجد 15لمنتا ج الب ثية بالجدول و بالرجوع       
أعمى  مسىتويات القمىا مى  اابىابة بىالسيروس أثنىال  لىديي أ  ربات اةسر في م افظة الجيىزة 

( يمييىىىىا ربىىىىات اةسىىىىر فىىىىي م افظىىىىات 44,56فتىىىىرة التطبيىىىىا الميىىىىداني بمتوسىىىىط  سىىىىابي بمىىىىغ و
، 62,14، 46,00بمغىىىىىت والد يميىىىىىة، وااسىىىىىكندرية، المنوفيىىىىىة، والقىىىىىاىرة بمتوسىىىىىطات  سىىىىىابية 

( عم  الترتيب، كما تشىير النتىا ج الب ثيىة بالجىدول إلى  أ  ربىات اةسىر فىي 63,53، 62,75
م افظىىىة القىىىاىرة  ىىىد سىىىجم  أعمىىى  درجىىىات فىىىي إدارة السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  فيىىىروس 

فظة يمييا م ا (،135,14( وجميع م اورىا بمتوسط  سابي بمغ و19-كورونا المستجد وكوفيد
القىىىاىرة ثىىى  م افظىىىة ااسىىىكندرية وم افظىىىة الد يميىىىة ثىىى  م افظىىىة المنوفيىىىة بمتوسىىىطات  سىىىابية 

( عمىىى  الترتيىىىب، أس أ  ربىىىات اةسىىىر فىىىي 103,22، 115,75، 128,81، 134,42بمغىىىت و
، وكىىذل  أعمىى  مسىىتويات السيروساابىىابة بىى مىى  قمىىاالم افظىىة الجيىىزة لىىديي  أعمىى  مسىىتويات 

 يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال الجا  ىىة و ىىد يرجىىع ذلىى  إلىى  أ  م افظىىة إدارة السىىموكيات الو ا
  الميداني. سجمت  ا ت إبابة في فترة التطبيا الجيزة كانت م  أعم  الم افظات التي
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عينة البحث  ربات األسر توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -3-2
دارة (19-)كوفيد كورونا المستجد بفيروس اإلصابة قمق في كاًل من  السموكيات وا 

 -)ريفبيئة السكن تبعًا لمتغير  اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية
 حضر(.

اإلصابة  قمق عينة البحث في كال من ربات األسر( داللة الفروق بين متوسطات درجات 16جدول )
دارة كورونا المستجد بفيروس  وس أثناء الجائحةاليومية من الفير  الوقائية السموكيات وا 

                                                                                     285ن=             حضر(   – )ريفبيئة السكن تبعًا لمتغير                      

 المتغيرات
 المحاور

 198ن= حضر    87= ريف   ن
الفروق بين 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
  مستو 
 االنحراف المتوسط الداللة

 االنحراف المتوسط المعياري
 المعياري

 00001 60419 120949 150841 550338 150319 680287 قمق اإلصابة بفيروس كورونا
 00001 90054 110177 80743 420303 90949 310126 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية 
 00001 80707 70955 60929 350323 70179 270368  إدارة السموكيات الوقائية الغذائية 
 00001 50925 30030 30998 190046 40161 150966 إدارة السموكيات الوقائية الممبسية  
 00001 70447 60138 50908 250586 60615 190448 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  
 إجمالي إدارة السموكيات الوقائية

 00001 80438 280349 240094 1220257 260963 930908  كورونا  اليومية من فيروس

وجىىىىود فىىىىروا ذات د لىىىىة إ بىىىىا ية بىىىىي  ( 16يتضىىىىح مىىىى  النتىىىىا ج الب ثيىىىىة بالجىىىىدول و
دارة   مىا اابىابة بسيىروس كورونىا مى كىًة عينىة الب ىث فىي  ربات اةسرمتوسطات درجات  وا 
السىموكيات بجميع م اورىا  أثنال الجا  ة ثاةسر عينة الب  اتاليومية لرب السموكيات الو ا ية

 يث جىالت  البي ة السكنيةتبعًا لمتغير  (السكنية-الممبسية-الغذا ية-الشخبيةوالو ا ية اليومية
( عمىىى  الترتيىىىب 8,438، 7,447، 5,925، 8,707، 9,054، 6,419 ىىىي  معىىىامةت وت( و

ات اةسر في الري  في  مىا بر  لبالح  0‚001عند مستوم د لة وجميعيا  ي  دالة إ با يًا 
اليوميىىة مىى   ولبىىالح ال ضىىر فىىي إدارة السىىموكيات الو ا يىىةبسيىىروس كورونىىا المسىىتجد اابىىابة 
، أس أ  ربات اةسر في ال ضر لديي  مستويات  ما أعمى  مى  مثىيةتي  فىي الريى  السيروس

لو ا يىة اليوميىة افي  ي  أ  ربات اةسر فىي البي ىة ال ضىرية أكثىر  ىدرة عمى  إدارة السىموكيات 
أ  ربىىات اةسىىر فىىي ال ضىىر أكثىىر تسيمىىًا و ىىد يرجىىع ذلىى  إلىى   مىى  السيىىروس بطريقىىة بىى ي ة،

دراكىىًا  نظىىرًا  رتسىىاع المسىىتوم التعميمىىي أو نظىىرًا لقىىرب لخطىىورة السيىىروس عمىى  بىى ة اانسىىا  وا 
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يضىًا أ ىا ت اابىابات وربمىا الوفيىات المستشىسيات وأمىاك  العىزل ورؤيىة  البي ة ال ضرية مى 
أعم  م  ربات اةسر في الري  وكىذل  بالسيروس وبالتالي تكو  مستويات القما م  اابابة 

أكثر  ربًا عم  إدارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس بطريقة ب ي ة ل ماية نسسىيا 
 وأفراد أسرتيا م  السيروس.    

عينة البحث  سرربات األ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات -3-3
دارة (19-كورونا المستجد )كوفيد بفيروس اإلصابة قمق في كاًل من  السموكيات وا 

 ال تعمل(.   –)تعمل تبعًا لمتغير  اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية
قمق  عينة البحث في كال من ربات األسر( داللة الفروق بين متوسطات درجات 17جدول )

دارة السموكيات الوقائيةالمستجد  روناو اإلصابة بفيروس ك  من الفيروساليومية  وا 
 285=تعمل( نال  – )تعملألسرة عمل ربة اتبعًا لمتغير الجائحة أثناء 

                              
 المتغيرات                       

 المحاور

 183= ن ال تعمل   102تعمل ن= 
الفروق بين 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
و  ستم

 االنحراف المتوسط   الداللة
 االنحراف المتوسط المعياري

 المعياري
 00001 60681 110492 170976 630404 110033 510912 قمق اإلصابة بفيروس كورونا

 00001 50493 50681 110962 360858 50418 420539 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية 
 00001 30542 50005 80791 310819 50505 340824 ية  ائإدارة السموكيات الوقائية الغذ

 00001 30197 10577 40483 170541 30689 190118 إدارة السموكيات الوقائية الممبسية  
 0005 20499 10945 70149 230016 50773 240961 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  
 إجمالي إدارة السموكيات الوقائية 

 00001 40098 12.206 310445 1090235 180809 1210441 روس كورونا المستجدفياليومية من 

وجىىىىود فىىىىروا ذات د لىىىىة إ بىىىىا ية بىىىىي  ( 17يتضىىىىح مىىىى  النتىىىىا ج الب ثيىىىىة بالجىىىىدول و
 كورونىىىا بسيىىىروس اابىىىابة  مىىىا مىىى  كىىىةً عينىىىة الب ىىىث فىىىي  ربىىىات اةسىىىرمتوسىىىطات درجىىىات 

دارةالمسىىتجد  -الشخبىىيةوالسيىىروس أثنىىال الجا  ىىة بم اورىىىا  اليوميىىة مىى الو ا يىىة السىىموكيات وا 
 (تومعىىامةت   ىىي  جىىالت  يىىث عمىىل ربىىة اةسىىرة لمتغيىىر تبعىىاً ( السىىكنية -الممبسىىية-الغذا يىىة

( عم  الترتيب وجميعيا  ىي  ذات د لىة 2,499،4,098، 3,542،3,197، 6,681،5,493و
  مىىا اابىىابة فىىيربىىات اةسىىر غيىىر العىىامةت لبىىالح  0‚001عنىىد مسىىتوم د لىىة  إ بىىا ية
، أس أ  ربىىات اةسىىر اليوميىىة مىى  السيىىروس والعىىامةت فىىي إدارة السىىموكيات الو ا يىىة بىىالسيروس

العىىىامةت لىىىديي  مسىىىتويات  مىىىا أعمىىى  مىىى  غيىىىر العىىىامةت كمىىىا أنيىىى  أكثىىىر  ىىىدرة عمىىى  إدارة 
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 سىرربىات اة ، و د يرجع ذلى  إلى  أ السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس بطريقة ب ي ة
العىىىامةت يكىىىو  لىىىديي  فربىىىة أكثىىىر لزيىىىادة الىىىوعي بخطىىىورة السيىىىروس وتبىىىادل المعمومىىىات عىىى  

%(  22‚9في بي ة العمل  يث أشىارت و د م  خةل زمةل العمل واةبد الالسيروس المستج
مىى  العينىىة  عتمىىادى  عمىى  زمىىةل العمىىل واةبىىد ال كوسىىيمة لممعمومىىات عىى  السيىىروس كمىىىا 

( وبالتىىىىالي تىىىىزداد مسىىىىتويات القمىىىىا مىىىى  اابىىىىابة 11وبىىىىسية بالجىىىىدول والتشىىىىير لىىىىذل  النتىىىىا ج 
 أثنال الجا  ة .  لديي  مستويات إدارة السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروسو بالسيروس 

عينـة البحـث  ربـات األسـر توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات -3-4
دارة (19-)كوفيـد جدكورونـا المسـت بفيـروس اإلصابة قمق في كاًل من  السـموكيات وا 
وجود أشخاص مسنين فـي  تبعًا لمتغير اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية
 األسرة.

 اإلصابة قمق من كال في البحث عينة األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 18) جدول
دارة بفيروس كورونا  أثناء الجائحة س من الفيرو  اليومية الوقائية السموكيات وا 

 285=ن          وجود أشخاص مسنين في األسرة لمتغير تبعاً                        
                                                                                                 

 المتغيرات                       
 المحاور 

 178 = ن    ال 107=  ن      نعم
الفروق بين 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستو  
 االنحراف المتوسط   الداللة

 االنحراف المتوسط المعياري
 المعياري

 00001 40134 70625 190093 620609 110878 540984 قمق اإلصابة بفيروس كورونا
 00001 100575 100315 110848 340403 30135 440718 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية 
 00001 90903 70624 80399 290578 40377 370202 إدارة السموكيات الوقائية الغذائية  
 00001 70140 3024 40496 160696 30156 190936 إدارة السموكيات الوقائية الممبسية  
 00001 60542 40678 70411 210677 40594 260355 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  

ي إدارة السموكيات الوقائية الإجم
 00001 90434 250855 310331 1020354 130242 1280209 اليومية من فيروس كورونا المستجد

 بي  إ با ية د لة ذات فروا وجود( 18و بالجدول الب ثية النتا ج م  يتضح
 كورونا بسيروس اابابة  ما م  كةً  في الب ث عينة اةسر ربات درجات متوسطات

دارةستالم  بجميع الجا  ة أثنال الب ث عينة اةسر لربات اليومية الو ا ية السموكيات جد وا 
 لمتغير تبعاً ( السكنية -الممبسية -الغذا ية -الشخبيةو اليومية الو ا ية السموكيات م اورىا

 ،4,134،10,575و( ت و معامةت  ي  جالت  يث وجود شخص مس  في اةسرة
 مستوم عند إ با ياً  دالة  ي  وجميعيا الترتيب عم  (9,434 ،6,542 ،7,140 ،9,903
الةتي   يوجد في أسرى  شخص مس  في  ما اابابة  اةسر ربات لبالح 0‚001 د لة
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بالسيروس والةتي يوجد في أسرى  شخص مس  في إدارة السموكيات الو ا ية اليومية م  
مس  لديي  مستويات  ما م  ص السيروس، أس أ  ربات اةسر الةتي يوجد في أسرى  شخ

اابابة بالسيروس أعم  م  غيرى ، كذل  لديي   درة أعم  عم  إدارة السموكيات الو ا ية 
أنو في  الة وجود شخص مس  ومع ارتساع  إل  ذل  يرجع و د. اليومية م  السيروس

ا ا تمالية تعرضو لسبابة بالسيروس  نخساض مناعة كبار الس  ببسة عامة يزداد  م
اابابة والخو  م  اابابة بالسيروس، كما تكو  ربات اةسر أكثر  ربًا عم  إتباع 

   السموكيات الو ا ية م  السيروس ل ماية المسني  داخل أسرى . 
عينـة البحـث  ربـات األسـر توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات -3-5

دارة (19-يـدكورونـا المسـتجد )كوف بفيـروس اإلصابة قمق في كاًل من  السـموكيات وا 
معاناة أحد أفراد األسرة من  تبعًا لمتغير اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية

 أمراض مزمنة. 
 اإلصابة قمق من كال في البحث عينة األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 19) جدول

دارة كورونا المستجد بفيروس  تبعاً  ية من الفيروس أثناء الجائحةومالي الوقائية السموكيات وا 
 285=ن              معاناة أحد أفراد األسرة من أمراض مزمنة لمتغير                       

                              
 المتغيرات                  
 

 المحاور  

الفروق   161= ال   ن        124= نعم ن  
بين 

 المتوسطات
 
 Tقيمة 

 
تو  مس

 االنحراف المتوسط   الداللة
 االنحراف المتوسط المعياري

 المعياري

 غير دالة 00774 10499 180093 590854 140296 580355 قمق اإلصابة بفيروس كورونا
 00001 50344 6004 110193 360624 70836 420664 إدارة السموكيات الوقائية الشخصية 

 00001 50259 40643 80103 310152 60627 350795 ائية  غذإدارة السموكيات الوقائية ال
 00001 40970 20331 40543 170230 30334 190561 إدارة السموكيات الوقائية الممبسية  
 00001 50317 30873 70216 220258 50045 260131 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  
 إجمالي إدارة السموكيات الوقائية 

 00001 50587 160885 300124 1070264 200783 1240149 المستجد فيروس كورونا مناليومية 

 بي  إ با ية د لة ذات فروا عد  وجود (19و بالجدول الب ثية النتا ج م  يتضح
تبعًا  كورونا المستجد بسيروس اابابة  ما في الب ث عينة اةسر ربات درجات متوسطات

( وىي  يمة 0,774 يث جالت  يمة وت( و مزمنة أمراض  م اةسرة أفراد أ د لمتغير معاناة
غير دالة إ با يًا، و د يرجع ذل  إل  أ  انتشار جا  ة كورونا عم  مستوم العال  وبشكل 
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بي  جميع اةسر سوال كا  ىنا   اوسجعل مستوم القما م  السيروس متس الس اتييدد جميع 
ر نتا ج الجدول لوجود فروا ذات شيشخص مباب بمرض مزم  داخل اةسرة أ   ، كما ت

د لة إ با ية في إدارة ربات اةسر عينة الب ث لمسموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس 
-الممبسية-الغذا ية-الشخبيةواليومية الو ا ية السموكيات م اورىا بجميع أثنال الجا  ة

معامةت   ي  جالت يث  مزمنة أمراض م  اةسرة أفراد أ د معاناة لمتغير تبعاً ( السكنية
لم اور إدارة السموكيات  الترتيب ( عم 5,587 ،5,317 ،4,970، 5,344،5,259و (تو

  لبالح 0‚001 د لة مستوم عند إ با ياً  دالة  ي  الو ا ية اليومية م  السيروس وجميعيا
 اةسر ربات أ  إل  ذل  يرجع و د. اةسر التي يعاني فييا أ د اةشخاص م  مرض مزم 

ع معاناة أ د أفراد اةسرة م  مزم  ومع انخساض مناعة ىؤ ل اةشخاص تزداد درجة م
الخو  عميي  م  السيروس مما يدفعي  اتباع سموكيات و ا ية أكثر  ربًا عم  اةشخاص 

    المرض  بمرض مزم  لرفع درجات ال ماية م  السيروس ليذه الس ة.
عينـة البحـث فـي كـاًل  ربـات األسـر درجـات اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط -3-6

ـــق مـــن ـــروس اإلصـــابة قم ـــد بفي ـــا المســـتجد )كوفي دارة (19-كورون ـــة الســـموكيات وا   الوقائي
ــى ــر الحــرص عم ــًا لمتغي ــاء الجائحــة تبع ــروس أثن ــة مــن الفي ــة اليومي ــار متابع ــارير أخب  وتق

 اإلعالم. وسائل مختمف في كورونا فيروس
 اإلصابة قمق من كال في البحث عينة األسر ربات درجات طاتوسمت بين الفروق داللة( 20) جدول

دارة بفيروس كورونا  لمتغير تبعاً  اليومية من الفيروس أثناء الجائحة الوقائية السموكيات وا 
                اإلعالم. وسائل مختمف في كورونا المستجد وتقارير فيروس أخبار الحرص عمى متابعة 

                                                       
 المتغيرات                       

 المحاور

 104= ن      ال  181  ن=     نعم 
الفروق بين 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستو  
 االنحراف المتوسط   الداللة

 االنحراف المتوسط المعياري
 المعياري

 00001 250273 280656 80824 770490 90858 480834 قمق اإلصابة بفيروس كورونا
إدارة السموكيات الوقائية 

 00001 130685 15056 110328 290009 30261 440569 الشخصية 
 00001 140444 110675 70731  250480 30771 370155 إدارة السموكيات الوقائية الغذائية  

إدارة السموكيات الوقائية 
 00001 120096 50419 30953 140664 30024 200083 الممبسية  

 00001 170035 100221 50211 170221 40229 270442 إدارة السموكيات الوقائية السكنية  
إجمالي إدارة السموكيات الوقائية 
 00001 15.129 420874 270377 860375 120214 1290249  اليومية من فيروس كورونا 
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 متوسطات بي  إ با ية د لة تذا فروا وجود( 20وبالجدول  الب ثية النتا ج م  يتضح
دارة كورونا بسيروس اابابة  ما م  كةً  في الب ث عينة اةسر ربات درجات  المستجد وا 

 الو ا ية السموكيات م اورىا بجميع اليومية م  السيروس أثنال الجا  ة الو ا ية السموكيات
 أخبار متابعة عم  صال ر  لمتغير تبعاً ( السكنية-الممبسية-الغذا ية-الشخبيةواليومية 
 (تو معامةت  ي  جالت ااعة ،  يث وسا ل مختم  في كورونا فيروس وتقارير

الترتيب لقما  عم  (15,129، 17,035، 12,096، 14,444، 13,685 ،25,273و
دارة السموكيات الو ا ية   دالة  ي  وجميعيا م  السيروس بم اورىااليومية اابابة بالسيروس وا 

يتابع  اةخبار والتقارير ع   الةتي اةسر ربات لبالح 0‚001 د لة توممس عند إ با ياً 
أس أ  ربات اةسر الةتي تتابع  أخبار وتقارير  .فيروس كورونا في مختم  وسا ل ااعة 

السيروس في مختم  وسا ل ااعة  تعاني م  مستويات أعم  في  ما اابابة بالسيروس 
ت الو ا ية اليومية م  السيروس بطريقة ب ي ة، م  مثيةتي  ياو درة أعم  عم  إدارة السموك

أ  متابعة أخبار وتقارير السيروس تزيد  إل  ذل  يرجع و د ِم  م     يتابع  وسا ل ااعة ،
م  درجة الوعي وكذل  الخو  م  السيروس لما يعرض م  أر ا  اابابات اليومية  ول 

ت وأماك  العزل وكذل  بور  ا ت الوفاة يادول العال  وبور المبابي  في المستشس
وكذل  ما يعرض م  التدابير اا ترازية التي يجب اتباعيا لم ماية واا با يات  ول العال  
مما يجعل ربات اةسر عينة الب ث أكثر خوفًا م   ما اابابة م  اابابة بالسيروس، 
 م  السيروس بطريقة ب ي ة.ية وماليعم  إدارة السموكيات الو ا ية  بالسيروس وأكثر  رباً 
 بي  إ با ياً  دالة عة ة التي أشارت لوجود (2020وليد عاشور )ويتسا ذل  مع دراسة 

كورونا والتي ظيرت في إتباع  فيروس بكيسية مواجية اةسر ووعي ربات ااعة  وسا ل تاثير
  ويتحقق ياً كموبذلك يتحقق الفرض الثالث  السموكيات المثم  في التعامل مع السيروس.

  لبحث.من ا اليدف السادس
اإلصــابة بفيــروس  )قمــقاألىميــة النســبية لممتغيــرات المســتقمة تختمــف  الفــرض الرابــع: -4

 -حجـم األسـرة – ربـة األسـرة عمـل -بيئـة السـكن -محافظـة السـكن –كورونا المسـتجد
 الشــيري دخلالــ –المســتو  التعميمــي لربــة األســرة  -المســتو  التعميمــي لــرب األســرة

إدارة السموكيات الوقائية اليوميـة لربـات األسـر في تفسير حدوث المتغير التابع  رسرة(ل
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طبقًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجات االرتباط مع المتغيـر  أثناء الجائحة عينة البحث
 التابع. 

 ولمت قىىىا مىىى  بىىى ة ىىىىذا السىىىرض تىىى  تطبيىىىا اختبىىىار ت ميىىىل ا ن ىىىدار المتعىىىدد بطريقىىىة       
Step Wise  لت ديد دور كل متغير م  المتغيرات المسىتقمة فىي تسسىير  ىدوث المتغيىر التىابع

و إدارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة مىى  السيىىروس أثنىىال الجا  ىىة( ، واجىىرال ت ميىىل ا ن ىىدار تىى  
الت قا م  شرط الخطية بي  متغيرات الب ث المستقمة وأ  عينة الب ث م  ربات اةسىر تتبىع 

طبيعىىي، واتبىىال بيانىىات المتغيىىر التىىابع ، كمىىا أشىىارت النتىىا ج إلىى  عشىىوا ية انتشىىار الالتوزيىىع 
البوا ي وعد  أخذىا شكل م دد، وعد  وجود  ي  متطرفة لممتغيرات وىى  شىروط إجىرال اختبىار 

 ( يوضح ذل . 20والجدول وت ميل ا ن دار 
 ترالممتغي Step Wise)( تحميل االنحدار المتعدد بطريقة )21جدول )

 285ن=                          مع المتغير التابع  المستقمة                                   

المتغير 
 التابع

ترتيب 
 المتغيرات المستقمة المتغيرات

 معامل
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد
R2 

مستو   Fقيمة 
 الداللة

معامل 
 االنحدار

B 

 Tقيمة 
 

مستو  
 الداللة

وكي
سم
ة ال
دار
إ

 ات
ئية
وقا
ال

 

الخطوة 
 األولى

المستو  التعميمي 
 00001 20054 00774 00001 421067 00598 00774 لربة األسرة

الخطوة 
 الثانية

قمق اإلصابة 
 00001 12013 00469 00001 393026 00736 00858 بفيروس كورونا

الخطوة 
 الثالثة

 

 عمل ربة األسرة
 

00880 00775 3220881 00001 00484 13043 00001 

الخطوة 
 الرابعة

 

 السن
 

00890 00792 266053 00001 00585 14046 00001 

كىىىىا  أول المسىىىىتوم التعميمىىىىي لربىىىىة اةسىىىىرة ( أ  21تشىىىىير النتىىىىا ج الب ثيىىىىة بالجىىىىدول و
إدارة السىىموكيات   ىىدوث المتغيىىرات التىىي ُأدخمىىت فىىي ت ميىىل ا ن ىىدار كخطىىوة أولىى  فىىي تسسىىير

معامىل   يث بمغىت  يمىة أثنال الجا  ة عينة الب ث ربات اةسرل الو ا ية اليومية م  السيروس
إدارة  % مىىىىىىى 59,8سسىىىىىىىري المسىىىىىىىتوم التعميمىىىىىىىي لربىىىىىىة اةسىىىىىىىرةأس أ  ( 0‚598و R2 الت ديىىىىىىد

وى   يمىة دالىة إ بىا يًا السموكيات الو ا ية اليومية م  فيروس كورونا المستجد أثنال الجا  ة 
متغير  ما اابابة م   د ارتسعت باضافة  R2 مةكما تبي  أ   ي  0‚001عند مستوم د لة 
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% 73‚6 % لتزيىىد نسىىبة المشىىاركة مىىع المتغيىىر التىىابع إلىى 13‚8كخطىىوة ثانيىىة بمقىىدار السيىىروس
ثى  جىالت نتيجىة الخطىوة الثالثىة فىي ت ميىل  0‚001 ةوى   يمة دالة إ با يًا عند مستوم د ل

ركة كمتغيىىرات مسىىتقمة فىىي تسسىىير شىىالترتسىىع نسىىبة الم ربىىة اةسىىرة متغيىىر عمىىلا ن ىىدار وىىىي 
كمتغيىىىر تىىىابع بزيىىىىادة  إدارة السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  فيىىىروس كورونىىىا المسىىىتجد ىىىدوث 
%، 77‚5 متغيىىىىر عمىىىىل ربىىىىة اةسىىىىرة إلىىىى % لترتسىىىىع نسىىىىبة المشىىىىاركة بعىىىىد إضىىىىافة 3‚9مقىىىىدارىا

لتسسىير  ىدوث  ي وكخطوة أخيىرة لممتغيىرات التىي تى  إدخاليىا كمتغيىرات مسىتقمة فىي ت ميىل التبىا
وبىىذل  تبىىل نسىىبة مشىىاركة  %1‚7المتغيىىر التىىابع جىىال متغيىىر سىى  ربىىة اةسىىرة بنسىىبة مشىىاركة

 مىىىا اابىىىابة بسيىىىروس ،المسىىىتوم التعميمىىىي لربىىىة اةسىىىرة السىىىابقة و اةربعىىىةالمتغيىىىرات المسىىىتقمة 
 بع( مجتمعىىة فىىي تسسىىير  ىىدوث المتغيىىر التىىاسىى  ربىىة اةسىىرة،ربىىة اةسرة عمل،كورونىىا المسىىتجد

مىىى  إجمىىىالي  %79‚2إدارة السىىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة مىىى  فيىىىروس كورونىىىا أثنىىىال الجا  ىىىة و
، وبىىىذل  فىىىا  المتغيىىىرات 0,001العوامىىىل المسسىىىرة ل ىىىدوث المتغيىىىر التىىىابع عنىىىد مسىىىتوم د لىىىة 

إدارة السىىىموكيات مىىى   ىىىدوث المتغيىىىر التىىىابع و %79‚2المسىىىتقمة م ىىىل الب ىىىث تسسىىىر مجتمعىىىة
مىى  تسسىىىير  ىىدوث المتغيىىىر التىىابع ترجىىىع % 20‚8، وأ  ىنىىىا  (السيىىروس مىىى الو ا يىىة اليوميىىة 

 وبــذلك تتحقــق صــحة الفــرض الرابــع. لمتغيىىرات أخىىرم غيىىر المتغيىىرات المسىىتقمة م ىىل الب ىىث
   لبحث.من اويتحقق اليدف السابع  .كمياً 

 التوصيات:
 (ميةمنظمة الصحة العال-الصحة المصرية الصحية)وزارةتوصيات خاصة بالجيات  -1
التوعوية والتثقيسية لجميىع أفىراد المجتمىع ببىسة عامىة وربىات البرامج  وتقدي  تبمي  ضرورة -

 اةسىىىىر ببىىىىسة خابىىىىة لنشىىىىر الىىىىوعي البىىىى ي بخطىىىىورة السيىىىىروس ورفىىىىع مسىىىىتويات الىىىىوعي
لت قيىىىا  الةزمىىىة لمو ايىىىة مىىى  السيىىىروسات اا ترازيىىىة لوااجىىىرابالسىىموكيات الو ا يىىىة اليوميىىىة 

بىس ات ىىذه الجا  ىة، مى  خىةل منىو، فىي ظىل اسىتمرارية انتشىار ا  اةمىأعم  مستويات 
 .ليذه الجياتكترونية التابعة المنبات االالتوابل ا جتماعي و 

بكىل شىسافية، مىع العمىل ( 19-ع  فيروس كورونا المستجد وكوفيد نشر المعموماتضرورة  -
جديىىد  كىىل ونشىىر، أو معمومىىات خاط ىىة عىى  السيىىروس شىىا عاتأس باسىىتمرار عمىى  تبىى يح 

 ىىدة  وذلىى  لتقميىىلالسيىىروس وتطىىورات الوضىىع البىى ي فىىي مبىىر مرا ىىل تطىىورات يتعمىىا ب
 .وتعزيز إتباع السموكيات الو ا ية اليومية م  السيروس ،القما م  اابابة بالسيروس
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     توصيات خاصة بوسائل اإلعالم: -2
مى  السيىىروس فىىي يىىة ليومبالسىموكيات الو ا يىىة انشىر الىىوعي مى  خىىةل كافىىة وسىا ل ااعىىة   -

با  تببح السموكيات الو ا ية م  فيروس كورونا المستجد عادات ، والتوعية ضول تطوراتو
سموكية يومية وأسموب  ياة لتجنىب انتقىال العىدوم مى  شىخص آلخىر سىوال فيىروس كورونىا 

 المستجد أو غيره م  اةمراض المعدية. 
 توصيات خاصة بمراكز اإلرشاد النفسي: -3
أثنىىىال فتىىىرة انتشىىىار الجا  ىىىىة بىىىرامج اارشىىىاد النسسىىىي وا ستشىىىىارات النسسىىىية  دي تبىىىمي  وتقىىى -

 تى    يبىل القمىا  كورونا المسىتجد،في التقميل م   دة  ما اابابة بسيروس  ةساىملمم
ضىىىية  ىىىد تىىىؤدس إلىىى  اضىىىطرابات نسسىىىية، تىىىنعكس عمىىى  العة ىىىات ا جتماعيىىىة إلىىى   الىىىة مر 

والخطىىوط السىىىاخنة لةستشىىارات النسسىىية التىىىي ة ونيىىكتر لمنبىىىات اةالمىى  خىىةل  واةسىىرية،
 .ىذه المراكزتطمقيا 

 توصيات خاصة بربة األسرة: -4
مىى  السيىىروس طبقىىًا وااجىىرالات اا ترازيىىة إدارة السىىموكيات الو ا يىىة اليوميىىة ال ىىرص عمىى   -

إلىىىى  إتبىىىىىاع  ةسىىىىىر اة، مىىىىع ضىىىىرورة توجيىىىىىو جميىىىىع أفىىىىراد لتوجييىىىىات وزارة البىىىى ة المبىىىىىرية
اداريىىة وا جىىرالات اا ترازيىىة البىى ي ة فىىي التباعىىد ا جتمىىاعي والتعامىىل مىىع ت االسىىموكيا
عمى  جميىع المسىتويات سوال داخل المسك  أو فىي اةمىاك  العامىة وأمىاك  العمىل السيروس 
ية والغذا يىىة والممبسىىية والسىىكنية، باعتبىىار ربىة اةسىىرة ىىىي المسىى ول اةول عىى  إدارة الشخبى

  فراد اةسرة.سيروس وتوجيو سموكيات أال ا ية م السموكيات الو 
 المراجع:

المشكالت النفسية المترتبة عمى  (:2020آمال إبراىي  السقي وم مد كمال أبو الستوح و -1
  بحث وصفي استكشافي لد  عينة من Covid 19جائحة فيروس كورونا المستجد 
 وىاج، العددسة ، المجمة التربوية، كمية التربية، جامعطالب وطالبات الجامعة بمصر

 1089 :1048الرابع والسبعي ، ص 
 –معجم مصطمحات كوفيد  (:2020المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمو  ق ألكسوقو -2

متاح  الرباط  السعودية  التعريب عربي " مكتب تنسيق  – فرنسي –" إنجميزي  19
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يوليو  5في  pdf-5-http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/6.2020 عم 
2020  

واحادة   أةادإغالق المسااجد والنناائ... المسسسااث الدةنيات  (: 2020الوط  نيوز و -3

 متىىىىىىىىىىىاح عمىىىىىىىىىىى   2020مىىىىىىىىىىىارس  21 ، السىىىىىىىىىىىبتكىروناااااااااااالمىاجهااااااااااات 
https://www.elwatannews.com/news/details/4660033  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

27/5/2020  
سبع قرارات حاسمة يبدأ تطبيقيا غداً األربعاء في مقدمتيا  (:2020اليو  السابع و -4

 متاح عم    2020مارس  24حظر التجوال 

com/story/2020/3/24/7m7.https://www.you   27/5/2020في.  
 النفسية الصحة تعزيز خالل من كورونا فيروس أزمة إدارة (:2020) صابر بحري -5

 العربي طيراالديمق المركز ا جتماعية، العمو  مجمة ،المنزلي الصحي الحجر ظل في
 .13 العدد ألمانيا، ببرلي ،

صحة والمرض في الجزائر حالة لم التصورات االجتماعية (:4002بومدي  سميما  و -6
  س  عم  النسس، جامعة  سطنتينة، المغرب. دكتوراه،رسالة مدينة سكيكدة  

إصابة جديدة في مصر  30حالتا وفاة و أ(: 4040بي بي سي العربي نيوز و -7
متاح عم   ،2020مارس  18 ،وا صابات في الكويت والعراق واألردن وتونس

51893441-tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science           
  5/2020 /27في 

أال صموا في بيوتكم " وزارة األوقاف تقرر غمق : ب( 4040بي بي سي العربي نيوز و -8
 متاح عم   2020 ارسم21جميع مساجد مصر  في 

https://rassd.com/479312.htm   2020/ 27/5في  
 العممي البحث(:ق 2015وعدس   وعبد الر م كايد وعبد ال ا عبيدات ذو ا  -9

 .جدة والتوزيع، لمنشر أسامة دار  "وأدواتو وأساليبو ومفيومو
أبرز إحصائيات الوضع (: 2020مبر العربية و ريةر اسة مجمس الوزرال جميو  -10

متاح عم   ،بالعالمالحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة 
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx  14/9/2020بتاريو  

http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/6-5-2020.pdf
https://www.elwatannews.com/news/details/4660033
https://www.youm7.com/story/2020/3/24/7
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51893441%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20في%2027/
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51893441%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20في%2027/
https://rassd.com/479312.htm
https://rassd.com/479312.htm
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
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األمن النفسي في ظل  (:2020ومنيرة بالح الجويعي و  شذا عبد العزيز العجة -11
، المجمة العممية لكمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، العدد انتشار جائحة كورونا

 .1ج  والعشرو ،الثالث 
 )دراسةتوىم المرض لد  المصابين بارتفاع ضغط الدم (: 2007شيمال م مد ي ي  و -12

رسالة ماجستير، كمية  ية الخرطوم بحري( محممقارنة بين األسوياء والمصابين ب
 جامعة أ  درما . اآلداب،

 ومكافحة الصحي الوعي تنمية في الجديد اإلعالم وسائل دور(: 2020عيشة عمة و -13
 اسةدر  ( 19- كورونا( كوفيد فيروس انتشار ضوء في العالمية الصحية األزمات
 العربي، برلي ، ألمانيا، العدد يراطقالديم المركز - ااعةمية الدراسات مجمة ،''ميدانية
  515 :496، ص 2020عشر مايو  ال ادس

الفرق في اضطراب توىم المرض لد  عينة من : (2014كمال يوس  بة  و -14
، مجمة جامعة دمشا، المجمد الممرضات العامالت في الشافي العامة بمحافظة دمشق

  86: 57، العدد اةول، ص 30
ب ث اجتماعي  ،كوروناالسوريون ووباء  (:2020وطةل المبطس  و سا  السعد  -15

   طر. الدو ة،بمركز  رمو  لمدراسات المعابرة، 
 في السموكي االنفعالي العقالني اإلرشاد دور: (2016م مد سعد  امد عثما  و -16

، مجمة الجامعة طالب من عينة لد  اإلصابة بالمرض قمق اضطراب أعراض خفض
(، 1(، العدد و22ة التربية، جامعة  موا ، مجمد وكمي وا جتماعية،الدراسات التربوية 

 .138: 85ص 
ـــداعيات  (:2020مركىىىز المعمومىىىات ودعىىى  اتخىىىاذ القىىىرار مجمىىىس الىىىوزرال المبىىىرس و -17 الت

 فيروس تداعيات بشأن موقف تقدير الدولية النتشار فيروس كورونا المستجد  ورقة
متىىىىىىىىاح عمىىىىىىىى   (،190، العىىىىىىىىدد و(19 – كوفيــــــــد (الُمســــــــتجد كورونــــــــا

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 
14/9/2020  

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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 داخـل النفسـية الصـحة ييدد الجديد اإلعالم: (2020والخنسال تومي و مسعودة فموس -18
 ااعةميىة، المركىز سىاتدراال مجمىة، كورونـا فيـروس جائحـة جـراء المجتمعـات
 495: 482 ص 2020عشر مايو  ال ادس ألمانيا، العدد ،برلي العربي،  الديمقراطي

متاح عم   مصر تعمن عن أول إصابة بفيروس كورونا  (:2020مبر اليو  و -19
-announces-https://www.egypttoday.com/Article/1/81641/Egypt

infection-Coronavirus-first   2020/ فبراير 15في.  
"المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة " سارس (:2019منظمة الب ة العالمية و -20

 12في  /https://www.who.int/ith/diseases/sars/enمتاح عم    2019
 0202يناير 

بيان بشأن االجتماع الثاني لمجنة الطوارئ لموائح أ(:  2020منظمة الب ة العالمية و -21
، متاح عم  ( بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد2005الصحية الدولية )

-statement-2020-01-Droom/detail/30-https://www.who.int/news

-regulations-health-rnationalntei-the-of-meeting-second-the-on

-novel-of-outbreak-the-regarding-committee-emergency-(2005)

ncov-(2019-coronavirus)  2020يناير  30في  
 المصطمحات الطبية المتعمقة بفيروس كورونا ب(: 2020منظمة الب ة العالمية و -22

ارس م 51في    http://www.emro.who.int/ar/cov.org عمى.متاح 

 م2626
(: سؤال 91-مرض فيروس كورونا )كوفيدج(:  2020منظمة الب ة العالمية و -23

 .متاح على، وجواب
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses    2020مايو  17بتاريو  
نصائح لمجميور بشأن مرض فيروس كورونا  د(: 2020منظمة الب ة العالمية و -24

 .متاح عم ( 19-)كوفيد
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public     .2020مايو  26بتاريو  
أثر األفكار الالعقالنية المرتبطة بالصحة في اإلصابة (: 2018نبيل  ندول و -25

انسانية   ا، رسالة دكتوراه، كمية العمو باضطراب توىم المرض " دراسات حاالت"
 وا جتماعية، جامعة م مد خضير بسكرة، الجزا ر.

https://www.egypttoday.com/Article/1/81641/Egypt-announces-first-Coronavirus-infection
https://www.egypttoday.com/Article/1/81641/Egypt-announces-first-Coronavirus-infection
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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