كمية التربية

جامعة سوهاج

المجمة التربوية

مستوى الوعي الصحي بفريوس كورونا لدى طلبة اجلامعة من
املعاقني بصريا

إعداد
د /مساح مصطفِ عبده إبرايًم العكًلٌ
مدرس بقسم اإلعاقة البصرية

كمية عموم ذوي االحتياجات الخاصة – جامعة بني سويف – مصر

تاريخ االستالم  52 :مايو 5252م

-

تاريخ القبول  22 :يونيه 5252م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.

م5252 )98( -5ج-عدد سبتمبر

... مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا

امللخص
الهدف من البحث هو الوقوف عمى معرفة مستوى الوعي الصحي بفيروس كوروناا لادى
 وتم تطبيا اساتبيان الاوعي،طمبة الجامعة من المعاقين بصريا ووضع مجموعة من التوصيات
 ماان طمبااة71الصااحي ببااف كورنااا عدعااداد الباح ااة عمااى عينااة الدراسااة التااي تكوناات ماان ع
 بفياااروس كوروناااا0207/0202  المقيااادين بالعاااام الجاااامعي،الجامعاااة مااان المعااااقين بصاااريا
 ماانهم مجموعااة ماان، جامعااة القاااهرن-  كميااة اادا- بالفرقااة ال انيااة،الفصااا الدراسااي ا وا
 ومجموعااة ماان اإلناااث،

 تاااري، فمساافة، ماان سقسااامعاجتماع8الااذكور وعااددهم ع

الطاا

 وانحاراف0201209 متوساط عمار العيناة ع،  تااري، فمسافة، من سقسامعاجتماع9وعددها ع
 وسظهااارت نتاااارا الدراساااة سن الدرجاااة الكمياااة لمساااتوى الاااوعي الصاااحي، 7073717معيااااريع
 حيااااث كاناااات النساااابة المرويااااة السااااتجابات عينااااة الدراسااااة،بفيااااروس كورونااااا كااااان متوسااااط
0 %17077ع
0 المعاقين بصريا-  فيروس كورونا-  الوعي الصحي:الكممات المفتاحية

The Level of Health Awareness of Corona Virus among University
Students who are Visually Impaired
Dr/Samah Mostafa Abdo Ibrahim Aloquely
Abstract
The current study aimed to try to find out the level of health awareness of
Corona virus among university students who are visually impaired, and a
questionnaire of health awareness of Corona virus (prepared by the researcher)
was applied to the study sample that consisted of (17) university students who
are visually impaired, enrolled in the academic year 2020 / 2021 The first
semester, in the second division — Faculty of Arts — Cairo University,
including a group of (8) male students from sections (Sociology, Philosophy,
History), a group of (9) female students from departments (Sociology,
Philosophy, History), intermediate The age of the sample (20.7059) and a
standard deviation (1.13171), and the results of the study showed that the
overall score of the level of health awareness of Corona virus was average, as
the percentage of the responses of the study sample was (71.14%).

Keywords :Health awareness- Corona virus - Visually Impaired
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املكدمُ:
لقد سصبح فيروس عكورونا التااجي لعاام  ، 0279الاذي ظهارت بدايتا فاي ووهاان ،
سيضاا لادوا العاالم 0فقاد صارحت
الصين  ،سكبار تحادي لمصاحة العاماة لايس فقاط لمصاين ولكان ً
منظمااة الصااحة العالميااة سن تفيااي الفيااروس التاااجي الجديااد يااكا حالااة طاوار صااحية عامااة
ذات سهمية دولياة 0اعتباا ًار مان  02فبرايار  ، 0202تام التعارف عماى فياروس كوروناا فاي 37
مختبرياااا و  0122حالاااة وفاااان 0ان دجااا ار ات
دولاااة  ،بماااا مجموعااا  82،039حالاااة مةكااادن
ً
مكافحة العدوى ضرورية لمنع تفيي الفيروس0

)(Meng, Hua &Bian,2020,481
لاذلك  ،فا ن اتخاااذ التاادابير الوقاريااة لمحااد ماان انتيااار الماارض لا سهميااة قصااوى 0يجا
دتباع نها ياما لضمان الت قيف الصاحي المناسا لمجمهاور حتاى تكاون سي توصايات وقارياة
مفيدن0
)(Asaad, El-Sokkary, Aedh, , Alzamanan & Khalil, 2019, 37
ومن م يتوقف الحاد مان انتياار وباا كورناا عماى وعاي ا ياخاص باالطر الصاحيحة
لموقاية وتجنا انتقااا العادوى ،والمعااقين بصاريا مان سك ار الفراات تعرضاا لاصاابة حياث انهام
يعتمدون من باين حواساهم بياكا كبيار عماى حاساة المماس لألساطح وا يايا وغيرهاا لمتعارف
عمى البيرة مان حاولهم وتجنا المخااطر سيضاا وهاذا الفياروس ينتقاا عبار المماس ويبقاى عماى
ا ساااطح لفتااارات ،ومااان ااام يتوقاااف مااادى تعرضاااهم لاااذلك عماااى مااادى وعااايهم الصاااحي واتبااااع
اإلريااادات الوقاريااة ومعموماااتهم حااوا طاار انتقاااا العاادوى ومحاولااة تجنبهااا ،وماان اام جااا ت
الدراسة الحالية لمتعرف عمى مستوى الوعي الصاحي بفياروس كوروناا لادى طمباة الجامعاة مان
المعاقين بصريا 0

مشهلُ البحح:
ممااا ال يااك في ا ان معظاام دوا العااالم تعرضاات لجارحااة فيااروس كورونااا وقااد ا اارت عمااى
جميااع ن اواحي الحيااان وعمااى جميااع فرااات المجتمااع وماان بياانهم المعاااقين بصااريا ،فكاناات خباارن
جديدن لهم تحتاج دلى سن يكونوا عمى وعي بأساالي الوقاياة مان هاذا الفياروس ياديد الخطاورن
وخاصاة ان مان باين طار انتقااا العادوى الممااس وهاذح الحاساة مان باين الحاواس التاي يعتمااد
عميها المعاقين بصريا بيكا كبير في التعرف عمى البيرة المحيطة والتواصا مع ااخرين ومان
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اام يكون اوا سك اار عرضااة لاصااابة بالعاادوى وبالتااالي يحتاااجوا دلااى ان يكون اوا عمااى درايااة ووعااي
باااإلج ار ات اإلحترازيااة والعااادات الصااحية والمصااادر المختمفااة التااي يمكاان ان يسااتمدوا منهااا
المعمومااات حااوا طاار الوقايااة المختمفااة وبمراجعااة الباح ااة لمتاراث الساااب لاام تتوصااا دلااى سي
دراسة حوا الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى المعاقين بصريا وذلك فاي حادود عمام الباح اة
ومن هنا ياأتي البحاث الحاالي لتنااوا هاذا الموضاوع المهام لادى فراة سك ار سهمياة فاي المجتماع
وهم طمبة الجامعة من المعاقين بصريا ،وتتركز الميكمة الرريسية لمبحث في التساةا التالي:
ما هو مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طمبة الجامعة من المعاقين بصريا؟

أيداف البحح
محاولة التعرف عمى مستوى الوعي الصحي بفيروس كوروناا لادى طمباة الجامعاة مان
المعاقين بصريا والتعرف عمى االسالي الوقارية والعادات الصحية التي يتبعها المعااقين بصاريا
وايضا مصادر معموماتهم حوا فيروس كورونا0

أيمًُ البحح
 يمكن لممةسسات التوعية االستفادن من نتارا هذح الدراسة فاي عماا نادوات لطمباة الجامعاة
من المعاقين بصريا عن اإلج ار ات التي يمكن دتباعها لموقاية من فيروس كورونا0
 يمكن لمباح ين االستفادن من نتارا هذح الدراسة فاي عماا المزياد مان البحاوث فاي موضاوع
الدراسة لدى فرات عمرية سخرى من المعاقين بصريا0
 جذ نظر المجتمع دلى مدى الوعي الصحي بفيروس كورونا لهذح الفرة المهمة فيا والتاي
تساهم في بنا ح0
 يمكاان لمباااح ين القيااام االسااتفادن ماان نتااارا الدراسااة الحاليااة فااي القيااام ببنااا سدوات سخاارى
تتناوا محاور سخرى حوا قياس الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى المعاقين بصريا0
 يمكن عما براما تدريبية واريادية لتنمية الوعي الصحي لمطمبة المعاقين بصريا0
 يمكاان االسااتفادن ماان نتااارا البحااث فااي عمااا ناادوات توعيااة وليااا سمااور الطمبااة المعاااقين
بصريا ،وسيضا وضع بعض اإلريادات العامة والتوصيات0
 كما يمكن االستفادن من نتارا هذح الدراسة في وضع دليا دريادي لموالادين والقاارمين عماى
تدريس ورعاية هذح الفرة المهمة في المجتمع0
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مصطلحات الدراسُ اإلجرائًُ
الوعي الصحي بفيروس كورونا تعرف الباح ة فاي الدراساة الحالياة بأنا دتبااع المعاا
بصريا لبعض اإلج ار ات الوقارية والعادات الصحية لمحماياة مان فياروس كوروناا وتطبيقهاا فاي
حيات اليومية باإلضاافة دلاى متابعتا

خار التطاورات واإلخباار والحصاوا عماى معموماات حاوا

فيروس كورونا من مصادر مختمفة0ويتضمن

ة محاور وهي:

ا سااالي الوقاريااة :وهااي اإلجاا ار ات االحترازيااة التااي يتبعهااا المعااا بصااريا لتجناا اإلصااابة
بفيروس كورونا0
العااادات الصااحية :وهااي مجموعااة ماان السااموكيات التااي يمارسااها الفاارد المعااا بصااريا
في حيات بيكا متكرر وتساعدح عمى المحافظة عمى صحة جسم 0
مصادر المعمومات :هي الوسارا التي يعتمد عميهاا المعاا بصاريا فاي الحصاوا عماى
معمومات حوا فيروس كورونا0
ويقاس الوعي الصحي بفيروس كورونا بالدرجة الكمية التاي يحصاا عميهاا المفحاوص
عمى استبيان الوعي الصحي بفيروس كورونا عدعداد الباح ة 0
مفهوم المعاقين بصريا :وتعرفهم الباح اة فاي الدراساة الحالياة :باأنهم سياخاص يعاانوا
من درجات متفاوتة من فقدان البصر تتراوح بين المكفوفين وهم من يعتمدوا عماى طريقاة براياا
فااي الق ا ار ن والكتابااة ،وبااين ضااعاف البصاار وهاام ماان يمكاانهم الق ا ار ن والكتابااة بااالخط العااادي
باسااتخدام المعينااات البصاارية كااالمكبرات ،والنظااارات الطبيااة وغيرهااا ماان الوسااارا المعينااة عمااى
توضيح رةية ا ييا 0

حمددات البحح
المحدد المكاني :كمية اادا جامعة القاهرن0
المحدد البيري :ع 71من الطمباة المعااقين بصاريا بالفرقاة ال انياة كمياة اادا جامعاة القااهرن
متوسط عمرهم ع 0201209وانحراف معياريع0 7073717
المحدد الزمني :العام الجامعي  0207/0202ترم سوا0
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املفايًم واإلطار الهظرٍ
مفايًم الدراسُ
مفًىم الىعٌ الصحٌ
هناك تعريفات عديدن لموعي الصحي منها معرفة الفرد واهتماما بالقضاايا سو الممارساات
اعتمااادا عماااى
الصااحية ومتابعتهااا يمكاان لمتااادابير الوقاريااة ان تقاايهم ماان اإلصاااابة بااالمرض،
ً
مسااتوى الت قيااف الصااحي لمفاارد سو مااا يمااي التوعيااة الصااحية المباياارن ماان خ ا ا المةسسااات
الرسمية سو غير الرسمية.
عصالح رحمن ،ظاهر محسن722 ،0278 ،
سيضاا يعارف الاوعي الصاحي باأن يقاوم ا فاراد بتحوياا مجموعاة مان المعاارف والمعموماات
والخب ارات الصااحية التااي حصااموا عميهااا ماان مصااادر مختمفااة دلااى مجموعااة ماان سنماااط السااموك
لتيكيا نمط حيان صحي ضمن دطار حياتهم 0عجعفر فارس وآخرون307 ،0273 ،
وننتقااا دلااى مفهااوم فيااروس كورونااا وبمااا ان فيااروس كورونااا ماان الفيروسااات التاجيااة
سنوضح المقصود بالفيروسات التاجية ومنها ننتقا دلى مفهوم فيروس كورونا0
هنااك مجموعااة مان الفيروسااات الياارعة فااي جمياع سنحااا العاالم فااي الحيواناات والبياار؛
سنواع معينة تسب ا مراض لدى الناس0ويطم عميها الفيروساات التاجياة ،فعماى سابيا الم ااا
اضاا سك ار حادن م اا
 ،تسب بعض الفيروسات التاجياة نازالت البارد 0ويساب الابعض ااخار سمر ً
غالباا دلاى
مت زمة الير ا وسط التنفسية ،ومت زمة االلتها الرروي الحاد  ،وك هما ياةدي ً

االلتها الرروي ،ومن هذح الفيروسات فيروس كورونا0

مفًىم فريوس نىرونا
مرض يظهار لادى ا ياخاص المصاابين بسا لة جديادن مان فيروساات تاجياة لام يساب
رةيتهاااا فاااي البيااار 0فاااي  37ديسااامبر  ، 0279سبمغااات السااامطات الصاااينية منظماااة الصاااحة
العالمية عن تفيي االلتها الرروي في مدينة ووهاان ،والتاي تام تصانيفها الحقًاا كمارض جدياد
وفاااي  32ينااااير  ، 0202سعمنااات منظماااة الصاااحة العالمياااة تفياااي فياااروس كوروناااا "طاااوار

الصااحة العامااة ذات االهتمااام الاادولي" وبنااا ً عمااى ا دلااة الحاليااة  ،فاا ن ا عااراض الرريسااية
لفيروس كورونا هي السعاا ودرجة الحرارن المرتفعة وضي التنفس في الحااالت الياديدن0
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اإلطار الهظرٍ للدراسُ
الياااك ان الاااوعي الصاااحي باااا مراض والفيروساااات المساااتجدن تجنااا ا فاااراد مخااااطر
اإلصاااابة بهاااا ،وخاصاااة عنااادما يكاااون هاااةال ا فاااراد مااان فراااة ذوي االحتياجاااات الخاصاااة مااان
المعاااقين بصااريا ،الساايما ان الفيااروس المسااتجد والااذي يطم ا عمي ا فيااروس كورونااا هااو ماان
الفيروسات التي تةدي دلى الوفان في بعض الحاالت وتنتقا بسارعة كبيارن باين ا ياخاص ومان
م سنوضح فيما يمي بعض المعمومات الهامة عن الوعي الصحي وفيروس كورونا المستجد 0

أيمًُ الىعٌ الصحٌ
 تمكين ا فراد من الحصوا عمى آ ار عممية صحيحة يمكن سن تساعدهم في يرح
الظواهر الصحية وتمكنهم من معرفة سسبا ا مراض وسعراضها ،حتى يتمكنوا من
الوقاية من ا مراض وتجنبها0
 دنها سصوا فكرية يمكن سن تفيد البيرية من خ ا توظيفها عندما يحتاجوا دلى اتخاذ
ق اررات صحية بيأن الميك ت الصحية التي تواجهم.
 ترسي روح الفخر والتقدير وال قة في مهنيي العموم والصحة0

مهىنات الىعٌ الصحٌ
من بين مكوناات الاوعي الصاحي وسهمهاا المعاارف الصاحية والمعتقادات التاي تتياكا لادى
ا ف اراد حااوا القضااايا الصااحية وا م اراض ،والمعرفااة الصااحية هااي حاصااا المعمومااات والخب ارات
المتراكمة والتي يجمعها الفرد مان مصاادر مختمفاة حاوا الحقاار واا ار الصاحية والتاي تساهم
في تجن اإلصابة با مراض والمحافظة عمى الصحة0

مصادر الىعٌ الصحٌ
 -7الم حظة :وهي المعمومات والمعارف التي يصا دليها الفرد بذات 0
 -0التجربة :وتكون نتيجة تجار اإلمراض التي تصي الفرد ،وتتيكا لدي المعرفاة التاي
يوظفها في كيف ا مراض المستقبمية من خ ا ما تعرض ل من سعراض سابقة0
 -3التمقي :حصوا الفرد عمى المعرفة من خ ا مصادر سخرى0
عوال فايز0283- 0280 ،0202 ،
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أعراض فريوس نىرونا
ماااان ا عااااراض التااااي ظهاااارت لاااادى المصااااابين بفيااااروس كورونااااا السااااعاا ،التهااااا
الحم ،االلتها الرروي ،ضي التنفس ،والحمى ،ومن ا عراض االخرى الرعية ،الصاداع ،والام
عضمي0
عمنظمة الصحة العالمية3،0273 ،

طرم للىقايُ مو فًىرس نىرونا
هناك بعض العاادات التاي يمكان لألياخاص تبنيهاا لمسااعدتهم فاي تقمياا خطار اإلصاابة
جيدا ،وبانتظام بالماا والصاابون سو سي مطهار لغساا اليادين0
بالعدوى 0ييما ذلك غسا يديك ً

دذا لم يكن لدى اليخص مندياُ ،ينصح بالعطس سو السعاا عماى سعماى ذراعا وتجنا راحتيا 0
يج عماى ا ياخاص تجنا لماس سعيانهم سو فمهام سو سنفهام بأياديهم 0يجا عماى ا ياخاص
سيضا االنتباح دلى العادات الصحية ا ساسية م ا ا نظمة الغذارية المتوازنة ،والتماارين ،والناوم
ً
الكافي ن يزيد من مناعة الجسم 0دن توفير هذح المعمومات لعامة الساكان سايزيد مان الاوعي
العام ويساعد عمى تقميا انتيار الفيروس 0معظام الفيروساات التاجياة البيارية ليسات مميتاة ،
سيضااا سدى ظهااور مت زمااة الياار ا وسااط التنفسااية دلااى زيااادن اإلنااذارات الصااحية فااي جميااع
سنحا العالم 0ال ُيعرف الك يار عان الفياروس مان حياث جساامة تهديادح المحتماا 0هاذح الحقيقاة
ار ويجا زيااادن الااوعي العااام 0يجا سن يتساامح واضااعو السياسااات الدوليااة
تجعااا الفيااروس خطا ًا
والوطنيااااة والمحميااااة وكااااذلك ماااازودو الخاااادمات والمااااة رون الصااااحيون بالمعمومااااات المتعمقااااة

بالفيروس التي يمكنهم تقديمها لمجمهور لمساعدتهم عماى معرفاة المزياد لمحياان 0يجا عمايهم
تطوير براما توعية عامة تقدم معموماات كافياة لمجمهاور عان التادابير الوقارياة التاي يمكان سن
تسااعدهم 0سايقما ذلااك مان الخااوف والاذعر الهاااربين الاذي ال سسااس لا  ،وهاو سماار ياةدي دلااى
نتارا عكسية(Al Shaalan, 2016, 2) 0

الدراسات السابكُ
عمااى الاارغم ماان ا ار الت اراث الساااب بالدراسااات التااي تناولاات الااوعي الصااحي وفيااروس
كورونا ك عمى حدح بينما الدراسات التي تناولت الاوعي الصاحي بفياروس كوروناا كانات قميماة
وتبااين ان اهتمااام الباااح ين فيهااا تركااز عمااى ا يااخاص العاااديين ولكاان تبااين ناادرن كبياارن بااا ان
الباح ااة لاام تتوصااا دلااى سي دراسااة تهااتم بدراسااة الااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى ذوي
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االحتياجااات الخاصااة ماان المعاااقين بصااريا وذلااك فااي حاادود عماام الباح ااة لااذلك سااتقوم الباح ااة
بعرض الدراسات التي تم التوصا دليها والمرتبطة بيكا جزري بموضوع الدراسة في فرتين:
الفرااة ا ولااى :د ارسااات تناولاات دور وسااارا التواصااا االجتماااعي فااي الااوعي الصااحي بفيااروس
كورونا:
هاادفت دراسااة عخالااد فيصااا 0271 ،دلااى تحديااد مسااتوى االسااتخدام والتوظي اف بالماادن
الطبية في مدينة الريااض-الساعودية ومستيافياتها الحكومياة لميابكات االجتماعياة عيوتياو -
فيساابوك-تااويتر فااي ب اراما التوعيااة الصااحية بفيااروس كورونااا وتقياايم درجااة مياااركة الماادن
الطبية بمدينة الريااض ،وقاد تباين ان  %13مان المادن الطبياة بمديناة الريااض ومستيافياتها
الحكومياااة ال تمتماااك منصاااات عماااى يااابكات التواصاااا االجتمااااعي عيوتياااو -فيسااابوك-تاااويتر
الستغ لها لمتوعية الصحية بفيروس كورونا0
كما اهتمت دراسة ععمر بن عييوش ،وحسان بوسرسو  0202 ،بالكيف عان مادى
مساهمة يابكة الفيسابوك والتاي تساتخدم دعام وتعزياز الاوعي الصاحي فاي المجتماع الجزاراري،
والدور الذي تمعب في بماورن ونيار الاوعي الصاحي ،عماى سسااس اساتخدام صافحة تتباع سخباار
فيااروس كورونااا ونمااوذج الت قيااف الصااحي 0ماان سجااا اختبااار فرضاايات الدراسااة  ،تاام اعتماااد
المنها الوصفي التحميمي مع تطبي سدوات الم حظة بالمياركة  ،واالستبيان اإللكتروناي عماى
عينة تهدف من خ ا عرض آ ار المستخدمين متتبعي صافحة سخباار فياروس كوروناا والاوعي
الصحي لفيروس كورونا ،حيث كان يتاألف مان  002فاردا  ،وسسافرت الدراساة عان عادن نتاارا
سهمها :يمع الفيسبوك دو ار نيطا في تعزيز الوعي الصحي  ،وسهام المواضايع التاي تام طرحهاا
في هذا الصدد هي ارتفاع الوعي الصحي ،والتواصا مع الجهات الطبية ،والفحص المبكر0

الفئُ الجانًُ :دراسات تهاولت املعرفُ واملىقف جتاه فريوس نىرونا
جاااا ت دراساااة عالياااع ن وآخااارونShaalan0,et.al, 2016

Al

( حاااوا "توعياااة

الجمهااور حااوا فيااروس كورونااا لاازوار مدينااة الممااك عباادالعزيز الطبيااة بالرياااض" هااذح دراسااة
مستعرضااة تعتمااد عمااى توزيااع اسااتبيان تاادار ذاتيااا لمبااالغين فااي العيااادات الخارجيااة فااي مدينااة
الممااك عباادالعزيز الطبيااة لمحصااوا عمااى رسيهاام حااوا ا ع اراض وطاار االنتقاااا والوقايااة وادارن
الفيروسات التاجية ،وقد يارك في الدراساة  082ياخص 0وسياارت النتاارا ان س ار الميااركين
ايوعا المرتبطااة بااالفيروس التاااجي هااي الحمااى ع ، :80يميهااا
فيمااا يتعم ا بااأك ر ا ع اراض يا ً
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ضي التنفس ع :18والغ يان  /القي ع 0 :20كان ا سموبان اليارعان النتقااا العادوى هماا
مياركة ا دوات اليخصية ع :10وعن طري ا نف ع 0 :17حدد غالبية المساتجيبين طار
الوقايااة بمااا فااي ذلااك غسااا الياادين ع ، :80باسااتخدام جااا اليااد الكحااولي ع ، :87وارتاادا
القناااع ع :87؛ هناااك ماان ذكاار تجن ا الوجبااات السااريعة ع :07ولحاام اإلبااا ع :2كوساايمة
لموقاية 0كانت العواما المضادن لمفيروسات ع :10هي عاما اإلدارن الرريسي الاذي تام تحديادح
سيضااا سن المضااادات الحيويااة مفياادن 0لاام يكاان هناااك فاار
 ،لكاان نصاافهم
تقريبااا ع :71ذكااروا ً
ً
كبياار فااي الااوعي فيمااا يتعم ا بمسااتوى التعماايم سو الاادخا لممسااتجيبين 0كاناات نساابة سكباار ماان
اإلناااث ع :87تاارى سن تجن ا ا ماااكن العامااة طريقااة فعالااة لموقايااة مقابااا  :22ماان الااذكور
جيادا باين مجموعاة الدراساة فيماا يتعما باا عراض وطريقاة
0االستنتاجات :كان مستوى الوعي ً
االنتقاا 0ومع ذلاك كانات هنااك بعاض المفااهيم الخاطراة التاي تحتااج دلاى توضايح لموقاياة مان

الفيروس التاجي وادارت 0
كماا هادفت دراساة "اساعد وآخارون "Asaad., et.al ,2019دلاى "استكيااف المعرفاة
واالتجاااح نحااو فيااروس كورونااا بااين ط ا

كميااات الصااحة فااي جامعااة سااعودية عامااة" 0وقااد

ايتممت الدراسة عمى ع 072طالا وطالباة 0بياكا عاام  ،كاان  :82مان الطا

عماى دراياة

بمسااببات فيااروس كورونااا  ،وطريق اة انتقاااا الماارض ،وعوامااا الخطاار والع مااات وا ع اراض0
كياافت درجااات المعرفااة سن  :70ماان المياااركين لااديهم معرفااة كافيااة 0كااان لاادى طا
معرفااة سفضااا بك ياار مقارنااة بااالط

الطا

فااي كميااات الصااحة ا خاارى 0فيمااا يتعما باالتجاااح ،سظهاار

ديجابيا تجاح فياروس كوروناا 0سظهارت هاذح الدراساة مساتوى
سك ر من  :02من الط اتجاها
ً
كمياات الصاحة0
قويا تجاح الحماية مان فياروس كوروناا باين طا
جيدا واتجاها
معرفة ً
ديجابيا ً
ً
ومع ذلك ،هناك خما ممحوظ في مستوى المعرفاة حاوا عمام ا حياا الدقيقاة لمفياروس وتادابير
مكافحااة العاادوى 0تساامط نتااارا هااذح الدراسااة الضااو عمااى الحاجااة دلااى تصااميم دورات تعميميااة
حااوا ا م اراض الناياارة الجدياادن وعماام ا وبرااة الميدانيااة وممارسااة مكافحااة العاادوى والصااحة
العامة لجميع ط

كميات الصحة إلعدادهم لمتعاما مع هذح ا نواع من الطاوار الصاحية فاي

ممارساتهم الصحية المستقبمية 0دلى جان ذلك ،هناك ما يبرر حم ت التوعياة المساتمرن حاوا
ا ماااراض النايااارة الجديااادن لجمياااع طااا

كمياااات الصاااحة لتحساااين معااارفتهم وماااوقفهم تجااااح

اتجاهات العدوى النايرة0
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سيضااا هاادفت دراسااة "عبااد الحااافظ وآخاارون  "Abdelhafz.,et.al, 2020دلااى تقياايم
معرفااة وتصااورات ومواقااف الجمهااور المصااري تجاااح فيااروس كورونااا اجاارى الباااح ين مسااحاً
مستعرضاااا حاااوا هاااذح النقااااط  ،وزع عماااى الباااالغين المصاااريين 0خمسااامارة وتساااعة
مقطعياااا
ً
ً
يخصا سكمموا المسح 0كان متوسط درجة المعرفة  72039مان سصاا  ، 03واكتسا
وخمسون
ً
بيكا رريساي مان خا ا وساارا التواصاا االجتمااعي ع ، :2209واإلنترنات ع 0 :0803كانات

المعرفة سقا بك ير بين كبار السان ،وا قاا تعميماا ،والميااركين ذوي الادخا المانخفض ،وساكان
الريااف 0كاااان معظااام الميااااركين ع :8209معنياااين بخطااار العااادوى 0بينماااا اعتقاااد  :3102سن
رواتبهم ستستمر في حالة عزلهم  ،بينما اعتقد  :2800سن يج استمرارها خ ا هاذح الفتارن0
كااان حااوالي  :13يتطمعااون دلاااى الحصااوا عمااى المقااااح عنااد تااوفرح 0بياااكا عااام ،كااان لااادى
المياااركين معرفااة جياادن بااالمرض وموقااف ديجااابي تجاااح تاادابير الحمايااة 0يااتم اكتسااا هااذح
المعرفة بيكا رريسي من خ ا القنوات اإلع مية الجديدن ،التي لهاا ديجابياات وسامبيات 0عماى
الرغم من سن الحكومة قد اتخذت خطوات كبيرن لت قيف الجمهور والحد من انتياار المارض ،دال
سن يمزم بذا المزيد من الجهد لتعميم ودعم الطبقات االقتصادية الدنيا0

تعلًل عام علِ الدراسات السابكُ
 يتضااح ماان خ ا ا االط ا ع عمااى الت اراث الساااب عاادم التوصااا دلااى دراسااات حااوا الااوعي
الصحي بفيروس كورونا لممعاقين بصريا وذلك في حدود عمم الباح ة0
 تتف ا دراسااة "عبااد الحااافظ وآخاارون  Abdelhafz.,et.al,2020مااع دراسااة "اليااع ن
وآخاارون  " Al Shaalan0,et.al,2016فااي وجااود وعااي جيااد لاادى المياااركين فيمااا
يتعم بالمرض وتدابير الوقاية من 0
 تتف دراسة "اساعد وآخارون  Asaad.,et.alماع دراساة ""Abdelhafz.,et.al,2020
في وجود اتجاح ايجابي لدى المياركين نحو فيروس كورونا ،في حين تتعارض مع نتاارا
دراسااة  "Asaad.,et.alوالتااي تيااير دلااى وجااود خمااا فااي معرفااة تاادابير مكافحااة العاادوى
لاااادى المياااااركين فااااي الدراسااااة مااااع كاااا ماااان نتااااارا دراسااااة "عبااااد الحااااافظ وآخاااارون
 ،Abdelhafz.,et.al,2020دراسة "اليع ن وآخرون 0" Al Shaalan0,et.al,
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 توصمت دراسة ععمر بان عيياوش ،وحساان بوسرساو  0202 ،دلاى ان لمفيسابوك دو ار
نيااااطا فااااي تعزيااااز الااااوعي الصااااحي بينمااااا يتعااااارض ذلااااك مااااع نتااااارا دراسااااة عخالااااد
فيصا0 0271،

أداَ الدراسُ واإلجراءات واملهًج املتبع يف الدراسُ
منها الدراسة :تم استخدام المنها الوصفي في الدراسة الحالية0
عينااة الدراسااة :ايااتممت عينااة الدراسااة عمااى ع 71ماان طمبااة الجامعااة ماان المعاااقين بصااريا،
المقياااادين بالعااااام الجااااامعي  0207/0202الفصااااا الدراسااااي ا وا ،بالفرقااااة ال انيااااة -كميااااة
اادا  -جامعة القاهرن ،منهم مجموعة من الطا
فمسااافة ،تااااري

الاذكور وعاددهم ع 8مان سقساامعاجتماع،

 ،مجموعاااة مااان اإلنااااث وعاااددها ع 9مااان سقساااامعاجتماع ،فمسااافة ،تااااري ،

متوسط عمر العينة ع 0201209وانحراف معيااريع ، 7073717وقاد اختيارت العيناة بطريقاة
كاارن الا ما عكااا طالا ماان الطمبااة المعاااقين بصااريا ياادلني عمااى طالا سخاار وهكااذا  ،وفيمااا يمااي
عرض لخصارص العينة في الجداوا التالية:
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت ٍِ حُذ اىْىع
اىْؽب اىَئىَت
اىخنطاضاث
اىْىع
%9979
9
شمىض
%9976
6
إّبد
%999
99
اإلصَبىٍ
َخضح ٍِ صسوه ( )9اُ ( ٍِ )%9976أفطاز اىعُْت إّبد بَُْب ( )%9979شمىض7
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىسضصت اإلعبقت اىبظطَت ىيطيبت اىَعبقُِ بظطَب (شمىضا وإّبرب)
اىْؽبت اىَئىَت
اىخنطاضاث
زضصت اإلعبقت اىبظطَت
%99799
99
مفُف
%96799
9
ضعُف بظط
%999
99
اإلصَبىٍ
َخضح ٍِ صسوه ( )9اُ ( ٍِ )%99799أفطاز اىعُْت ٍنفىفُِ بَُْب ( )%96799ضعُف بظط7
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىسضصت اإلعبقت اىبظطَت ىيصمىض
اىْؽبت اىَئىَت
اىخنطاضاث
زضصت اإلعبقت اىبظطَت
%999
9
مفُف
َخضح ٍِ صسوه( )9اُ ( ٍِ )%999اىصمىض ٍنفىفُِ7
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صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىسضصت اإلعبقت اىبظطَت ىإلّبد
اىْؽبت اىَئىَت
اىخنطاضاث
زضصت اإلعبقت اىبظطَت
%99799
9
مفُفبث
%99799
9
ضعُف بظط
%999
6
َخضح ٍِ صسوه ( )9اُ ( ٍِ )%99799اإلّبد مفُفبث بَُْب صبء فٍ اىخطحُب اىزبٍّ ٍِ عُْت اإلّبد
ضعبف اىبظط بْؽبت (7)%99799
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىيخرظض األمبزٍََ ىيطيبت اىَعبقُِ بظطَب (شمىضا وإّبرب)
اىخنطاضاث اىْؽبت اىَئىَت
اىخرظض األمبزٍََ
%9979
9
عيٌ اصخَبع
%9979
9
فيؽفت
%9679
9
حبضَد
%999
99
اإلصَبىٍ

يتضح من جدوا ع 0ان ع %7107من سفراد العينة تخصصهم عمم اجتماع ،م
ع %0907تخصص تاري  ،يمي ع %0300تخصص فمسفة ،وبالتالي يتضح ان جا في
الترتي ا وا تخصص عمم االجتماع وفي الترتي ال اني تخصص تاري وفي الترتي

ا خير

جا تخصص فمسفة0
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىيخرظض األمبزٍََ ىيصمىض
اىْؽبت اىَئىَت
اىخنطاضاث
اىخرظض األمبزٍََ
%99
9
عيٌ اصخَبع
%99
9
فيؽفت
%99
9
حبضَد
%999
9
اإلصَبىٍ

يتضح من جدوا ع 2ان ع %02من الذكور تخصص عمم االجتماع ،يمي في الترتي
ع %00تخصص فمسفة ،ع %00تخصص تاري 0
صسوه ضقٌ ()9
َىضح ذظبئض اىعُْت وفقب ىيخرظض األمبزٍََ ىإلّبد
اىْؽبت اىَئىَت
اىخنطاضاث
اىخرظض األمبزٍََ
%99799
9
عيٌ اصخَبع
%99799
9
فيؽفت
%99799
9
حبضَد
%999
6
إصَبىٍ
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يتضح من جدوا ع 1ان ع %77077من اإلناث تخصص عمم اجتماع ،م يأتي في الترتي
ال اني ع %33037تخصص تاري  ،وسخي ار ع %00000تخصص فمسفة0

أدوات الدراسُ
استبيان الوعي الصحي بفيروس كورونا عدعداد الباح ة :
قامت الباح ة ب عداد استبيان الوعي الصحي بفيروس كوروناا بعاد االطا ع عماى اإلطاار
النظري والدراساات الساابقة وتكاون االساتبيان مان ع 00فقارن ،موزعاا عماى ا ث محااور وهاي
كما يمي:
ا سااالي الوقاريااة :وهااي اإلج ا ار ات االحترازيااة التااي يتبعهااا المعااا بصااريا لتجن ا
اإلصابة بفيروس كورونا ،وتقيس الفقرات ع72-9-8-1-2-0-7-3-0-7
العادات الصحية :وهي مجموعة من السموكيات التي يمارساها الفارد المعاا بصاريا
في حياتا بياكا متكارر وتسااعدح عماى المحافظاة عماى صاحة جسام وتقيسا الفقارات ع-70
77-73
مصااادر المعمومااات :هااي الوسااارا التااي يعتمااد عميهااا المعااا بصااريا فااي الحصااوا عمااى
معمومااات حااوا فيااروس كورونااا وتقيس ا الفق ارات ع00-07-02-79-78-71-72-70
وطريقة التصحيح تعطى كا دجابة بنعم  3درجاات ،وتعطاى درجتاان لاجاباة
درجااة واحاادن لكااا دجابااة

احياناا ،وتعطاى

ال 0تاام اعتماااد النسا المرويااة التاليااة لمداللااة عمااى مسااتوى الااوعي

الصحيع %10فما فو مرتفع ،ع %17099-02متوسط  ،عسقا من  %02منخفض

صدم االستبًاى
صد االتسا الداخمي  :تم حسا معاما االرتباط بين كا فقرن والبعد الذي تنتمي دلي
صسوه ضقٌ ()9
َىضح اضحببط اىبعس ببىسضصت اىنيُت الؼخبُبُ اىىعٍ اىظحٍ بفُطوغ مىضوّب (ُ=)99
ٍعبٍلللو االضحبلللبط ببىسضصلللت اىنيُلللت الؼلللخبُبُ اىلللىعٍ اىظلللحٍ
اىَحىض
بفُطوغ مىضوّب
**9997
األؼبىُب اىىقبئُت
**9997
اىعبزاث اىظحُت
**9997
ٍظبزض اىَعيىٍبث
**زاىت عْس 799
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يتضح من جدوا ع 8ان جميع معاام ت االرتبااط باين درجاة المحاور والدرجاة الكمياة
ل ستبيان دالة عند مستوى داللة 027
الصااد التميياازي :وذلااك ماان خ ا ا المقارنااة بااين درجااات ال مااث االعمااى عالماارتفعين
ودرجات ال مث االدنى عالمنخفضين عمى الدرجة الكمية ل ساتبيان حياث تام تام ترتيا الادرجات
عماااى االساااتبيان ترتيااا تصااااعدي وتااام حساااا داللاااة الفااارو باااين المااارتفعين والمنخفضاااين
لموصوا دلى القون التمييزية ل ستبيان باستخدام اختبار عت 0
صسوه ضقٌ ()6
َىضح ّخبئش اذخببض (ث) ىسالىت اىفطوق بُِ اىَطحفعُِ واىَْرفضُِ فٍ اىسضصت اىنيُت الؼخبُبُ اىىعٍ
اىظحٍ
ٍؽخىي
قَُت
زضصت
اىَْرفضُِ
اىَقُبغ اىَطحفعُِ
اىسالىت
(ث)
اىحطَت
اؼخبُبُ
اىىعٍ
اىظحٍ
بفُطوغ
مىضوّب

ع9
ً9
ُ
ع9
ً9
ُ
9799999 9679999 9 9799999 9979999 9

99

-97999

7999

وقد سيارت نتارا جدوا ع 9سن قيمة عت دالة عند مستوى داللة سقاا مان  020مماا
يياااير دلاااى القاااون التمييزياااة الساااتبيان الاااوعي الصاااحي بفياااروس كوروناااا عماااى التميياااز باااين
المرتفعين والمنخفضين0

ثبات االستبًاى
تم حسا معاما بات استبيان الوعي الصحي بفيروس كوروناا بطريقاة الفاا كرونبااخ
باستخدام البرناما اإلحصاري  SPSSوفيما يمي جدوا يوضح ذلك
صسوه ضقٌ ()99
َىضح ٍعبٍو اىزببث بططَقت اىفب مطوّببخ الؼخبُبُ اىىعٍ اىظحٍ بفُطوغ مىضوّب
ٍعبٍو اضحببط اىفب
عسز اىفقطاث
اؼخبُبُ اىىعٍ اىظحٍ بفُطوغ مىضوّب
ً
7996
99
اىسضصت اىنيُت ىالؼخبُبُ

يتضح من جدوا ع 72سن معاما بات استبيان الوعي الصحي بفيروس كورونا مرتفع0
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اإلجراءات
قاماات الباح ااة باااإلط ع عمااى اإلطااار النظااري والدراسااات السااابقة واالسااتفادن من ا فااي
تصميم استبيان مستوى الاوعي الصاحي بفياروس كوروناا لادى المعااقين بصاريا ،والتحقا مان
خصارص السيكومترية ،تم تعريف المبحو ين المعااقين بصاريا مان طمباة الفرقاة ال انياة بكمياة
اادا جامعة القاهرن الذين وافقوا عمى التطبي معهم س نا عودن الدراساة والابعض ا خار عان
طري االتصاا الهاتفي بعد تعمي الدراسة  ،بهدف البحاث ،والتأكياد عماى سارية البياناات ،وتام
التطبي مان خا ا قا ار ن الباح اة تعميماات تطبيا اساتبيان الاوعي الصاحي بفياروس كوروناا ،
والفقرات الخاصة ب لممبحوث المعا بصريا ،والذي بدورح يجي عميها ،وتقوم الباح ة بتادوين
دجابت ا فااي المكااان المحاادد ،وكااان هناااك تعاااون جيااد ماان المبحااو ين وبعااد جمااع البيانااات تاام
اسااتخدام ا سااالي اإلحصااارية المناساابة لموصااوا دلااى دجابااة عمااى تساااةا الدراسااة ووصااف
النتارا وتفسيرها وضع العديد من التوصيات0

األسلىب اإلحصائٌ
استخدمت الدراسة الحالية التك اررات والنس المروياة والمتوساطات الحساابية واالنحرافاات
المعيارياااة لمعرفاااة مساااتوى الاااوعي الصاااحي بفياااروس كوروناااا ،كماااا تااام اساااتخدام طريقاااة الفاااا
كرونباخ لمعرفة معاما بات االستبيان ،ومعاما االرتباط لمعرفة صد االستبيان0

نتائج الدراسُ
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صسوه ضقٌ ()99
َىضح اىخنطاضاث واىَخىؼطبث اىحؽببُت واإلّحطاف اىَعُبضٌ واىْؽب اىَئىَت وٍؽخىي اىىعٍ
اىظحٍ ىَحىض األؼبىُب اىىقبئُت (ُ=)99
بْىز اىَحىض األوه :األؼبىُب
اىىقبئُت

ّعٌ
ك

 -9احطص عيً غؽو اىُسَِ 99
ببىَبء واىظببىُ
 -9احطص عيً اؼخرساً ٍطهط 99
عْس غؽو َسٌ
9
 -9احضْب ىَػ عٍُْ او اّفٍ

ال

احُب
ّب
ك

ك

اىَخىؼظ

االّحطاف
اىَعُبضٌ
اىْؽبت
اىَئىَت

ٍؽخىي
اىىعٍ
اىظحٍ

9

-

%69799 999997 979999

ٍطحفع

9

9

%99796 969997 979999

ٍطحفع

9

9

%99799 999997 979999

ٍخىؼظ

 -9اؼخرسً ٍْبزَو عْس اىعطػ أو 99
اىؽعبه
 -9أقف عيً بعس ٍؽبفت ٍخببعسة 9
بٍُْ وبُِ اِذطَِ
 -9احطص عيً اضحساء مَبٍت 99
ارْبء حىاصسٌ ذبضس اىَْعه
 -9احطص عيً اضحساء قفعاث -
ارْبء حىاصسٌ ذبضس اىَْعه
 -9احطص عيً عسً اؼخرساً 9
األزواث اىشرظُت ألٌ فطز أذط
حخً ىى مبُ ٍِ أؼطحٍ
9
 -6أحضْب ٍظبفحت اِذطَِ بُسٌ

9

9

%99799 999997 979999

ٍطحفع

9

9

%99799 999997 979999

ٍخىؼظ

9

9

%99799 999997 979969

ٍطحفع

9

6

ٍْ %96799 999997 979999رفض

9

9

%99799 999997 979999

ٍخىؼظ

9

9

%99799 999997 979996

ٍخىؼظ

9

9

9

%99799 999997 979999

ٍخىؼظ

%99799 799999 979699

ٍخىؼظ

 -99احطص عيً عسً حْبوه
اىىصببث ذبضس اىَْعه
اىَحىض األوه األؼبىُب اىىقبئُت

يتضااح ماان جاادوا ع 77ان الااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان
المعااااقين بصاااريا كاااان مرتفاااع عماااى الفقااارات ع ، 0،2 ،7 ،7حياااث تراوحااات النسااابة المروياااة
ل ستجابة عميها بين ع، %92028 -%82039
بينمااااا كااااان متوسااااط عمااااى الفقاااارات ع 9،72،8،0،3حيااااث تراوحاااات النساااابة المرويااااة
ل ساااتجابة عميهاااا باااين ع ، %17007 -%02082فاااي حاااين جاااا مااانخفض فاااي الفقااارن ع1
بنسااابة  0%79020وبالنسااابة لمدرجاااة الكمياااة لماااوعي الصاااحي بفياااروس كوروناااا لااادى طمباااة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 699 -

عدد سبتمبر-ج5252 )98( -5م

مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا ...

الجامعة من المعاقين بصريا عمى المحاور ا وا ا ساالي الوقارياة كاان متوساط بنسابة مروياة
ع%13073
صسوه ضقٌ ()99
َىضح اىخنطاضاث واىَخىؼطبث اىحؽببُت واإلّحطاف اىَعُبضٌ واىْؽب اىَئىَت وٍؽخىي اىىعٍ
اىظحٍ ىَحىض اىعبزاث اىظحُت (ُ=)99
بْىز اىَحلىض اىزلبٍّ :اىعلبزاث ّعٌ
اىظحُت
ك

احُلللب ال
ّب
ك
ك

اىَخىؼظ

9

9

 -99احلللللطص عيلللللً حْلللللبوه 9
األطعَللت اىخللٍ حعَللس ٍللِ قللىة
صهبظٌ اىَْبعٍ ٍزو اىعؽو
9
6
 -99احلللطص عيلللً ٍَبضؼلللت 9
األّشلللللطت اىطَبضلللللُت بشلللللنو
َىٍٍ
9
9
 -99أأذللللص قؽللللظ مللللبفٍ ٍللللِ 9
اىْىً
اىَحىض اىزبٍّ :اىعبزاث اىظحُت

االّحلللللطاف اىْؽلللللللللللللللللبت ٍؽلللللللللخىي
اىللللللللللللىعٍ
اىَئىَت
اىَعُبضٌ
اىظحٍ

979999

999997

%99799

ٍخىؼظ

979999

999997

%99799

ٍخىؼظ

979699

999997

%99799

ٍطحفع

979999

999997

%99799

ٍخىؼظ

يتضااح ماان جاادوا ع 70ان الااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان
المعاقين بصريا كان مرتفاع عماى الفقارن ع ، 73حياث جاا ت النسابة المروياة ل ساتجابة عميهاا
ع، %12071
بينمااا كااان متوسااط عمااى الفق ارات ع 70،77حيااث تراوحاات النساابة المرويااة ل سااتجابة
عميهاااا باااين ع 0 %12008 -%08080وبالنسااابة لمدرجاااة الكمياااة لماااوعي الصاااحي بفياااروس
كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان المعاااقين بصااريا عمااى المحااور ال اااني العااادات الصااحية كااان
متوسط بنسبة مروية ع0 %28020
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صسوه ضقٌ ()99
َىضح اىخنطاضاث واىَخىؼطبث اىحؽببُت واإلّحطاف اىَعُبضٌ واىْؽب اىَئىَت وٍؽخىي اىىعٍ
اىظحٍ ىَحىض اىعبزاث اىظحُت (ُ=)99
بْىز اىَحىض اىزبىذٍ :ظبزض اىَعيىٍبث

ّعٌ
ك
9

احُللب ال
ّب
ك
ك
6

 -99احطص عيً قطءآ اذببض عِ فُلطوغ
مطوّب بشنو َىٍٍ ٍِ اىفُػ
6
 -99احلللطص عيلللً االؼلللخَبع الذلللط اذبلللبض 9
فُطوغ مىضوّب ٍِ اىخيفبظ بشنو َىٍٍ
9
 -99اهللخٌ بللبىخعطف عيللً إشا مللبُ حللٌ حطللىَط 9
عالس ىفُطوغ مىضوّب ٍِ ٍخببعت اىفُػ
9
-99اهخٌ ببىخعطف عيً مُفُت ٍىاصهت اىلسوه 9
ىفُطوغ مىضوّب وشىل ببالؼخَبع ىيخيفبظ
9
 -99اهللخٌ بلللبىخعطف عيلللً اىللسوه اىخلللٍ قيلللج 9
فُهلللللب علللللسز االطلللللبببث بفُلللللطوغ مىضوّلللللب
ببالؼخَبع ىيخيفبظ
99
 -96اهللخٌ بللبىخعطف عيللً اىللسوه اىخللٍ ظازث 9
فُهللب عللسز حللبالث اإلطللببت بفُللطوغ مىضوّللب
وشىل بَخببعت اىفُػ
9
 -99اهللللخٌ بَعطفللللت عللللسز حللللبالث اإلطللللببت 99
بفُطوغ مىضوّب فٍ بيسٌ ٍلِ بُبّلبث وظاضة
اىظحت
9
 -99اهللخٌ بَعطفللت اذللط اىطللطق اىَؽللخرسٍت 9
ىَىاصهت فُطوغ مىضوّب فٍ بيسٌ ٍِ ٍىقلع
وظاضة اىظحت
6
 -99اهللخٌ بَعطفللت اإلصللطاءاث اىىقبئُللت ٍللِ 9
فُللطوغ مىضوّللب فللٍ بيللسٌ ٍللِ ٍىقللع وظاضة
اىظحت
اىَحىض اىزبىذٍ :ظبزض اىَعيىٍبث

اىَخللللللى االّحللطاف اىْؽللللللللللللللبت ٍؽللللخىي
اىلللللللىعٍ
اىَعُبضٌ اىَئىَت
ؼظ
اىظحٍ

9

97999
9
97999
9
97999
9
97699
9
97999
9

9

97999
9

999997

9

97999
9

999997

%99799

9

97969
9

999667

%99799

ٍطحفع

9

97999
6

999997

%99799

ٍطحفع

9
9
9
9

97999
9

اىسضصللللت اىنيُللللت ىَؽللللخىي اىللللىعٍ اىظللللحٍ
ىضَُع اىَحبوض

97999
9

999997

%99799

ٍخىؼظ

999997

%99799

ٍخىؼظ

999997

%99799

ٍخىؼظ

999997

99799

ٍخىؼظ

799999

%99799

ٍخىؼظ

%99799

ٍطحفع

ٍطحفع

799999

799999

%99799

%99799

ٍخىؼظ

ٍخىؼظ

يتضااح ماان جاادوا ع 73ان الااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان
المعاااقين بصااريا كااان مرتفااع عمااى الفقارات ع ، 07،00،79،02حيااث تراوحاات النساابة المرويااة
ل ساااااتجابة عميهاااااا باااااين ع ، %82001 -%12071بينماااااا كاااااان متوساااااط عماااااى الفقااااارات
ع 70،71،77،78،72حيااث تراوحاات النساابة المرويااة ل سااتجابة عميهااا بااين ع-%08083
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 0 %17007امااا الدرجااة الكميااة لمااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان
المعاااااقين بصااااريا عمااااى المحااااور ال الااااث مصااااادر المعمومااااات كااااان متوسااااط بنساااابة مرويااااة
ع0 %17077
وبالنسبة لمدرجة الكمية لمستوى الوعي الصاحي بفياروس كوروناا لجمياع المحااور كانات
متوسطة ،حيث كانت النسبة المروية ل ستجابات عميها ع0 %17077

مهاقشُ الهتائج
يتضااح ماان نتااارا الدراسااة ان الااوعي الصااحي بفيااروس كورونااا لاادى طمبااة الجامعااة ماان
المعااااقين بصاااريا كاااان متوساااطا حياااث كانااات النسااابة المروياااة لمدرجاااة الكمياااة لماااوعي الصاااحي
بفيروس كورونا ل ستجابة بجميع المحاور ع%17077
وقد يرجع ذلك دلى مدى خطورن فيروس كورونا حياث انا فياروس قاد يساب الوفاان مماا
يةدي بأفراد عينة الدراساة دلاى ضارورن الت قياف والحصاوا عماى معموماات حاوا هاذا الفياروس
والتعاارف عمااى ا سااالي الوقاريااة التااي يمكاانهم دتباعهااا لتجن ا اإلصااابة ب ا وخاصااة ان هااذا
الفيااروس ينتقااا بيااكا كبياار عاان طري ا الممااس وهااي ماان بااين الح اواس التااي يعتمااد عميهااا
المعاااقين بصااريا بيااكا كبياار فااي التعاارف عمااى البيرااة المحيطااة كتعااويض عاان حاسااة البصاار
وبالتااالي يكون اوا سك اار عرضااة لاصااابة ب ا لااذلك يحاااولوا االلت ازام باااإلج ار ات االحترازيااة التااي
تجنبهم اإلصابة بفيروس كورونا 0ولم تتوصا الباح ة لدراساة تقاارن بهاا نتيجاة دراساتها وذلاك
في حدود عمم الباح ة0
وي حظ من خا ا فقارات االساتبيان ان سعاا مساتوى مان الاوعي الصاحي بفياروس كوروناا
كان عمى محور ا سالي الوقارياة حياث كانات النسابة المروياة ل ساتجابة عميهاا ع%13073
ولمفقاااارن ع 7ومضاااامونها ع احاااارص عمااااى غسااااا الياااادين بالمااااا والصااااابون حيااااث جااااا ت
االستجابة عميها بنسبة  %92028ومان هناا يمكان القاوا ان سفاراد العيناة يتبعاون اإلجا ار ات
االحترازيااة لموقايااة ماان اإلصااابة بفيااروس كورونااا وذلااك بحرصااهم عمااى تطهياار الياادين بالمااا
والصااابون كمااا ان المااا والصااابون ماان سك اار ا ياايا المتااوفرن والتااي تساااعد عمااى المحافظااة
عمى نظافة اليدين بتكمفة سقا ،كما كان الوعي الصحي بفيروس كورونا مرتفاع سيضاا عماى هاذا
المحااور فااي الفقاارات ع 0،2،7،7فنجااد انهاام يحرصاوا عمااى اسااتخدام مناديااا عنااد العطااس سو
السعاا ،كما يحرصوا عماى ارتادا كماماة س ناا تواجادهم خاارج المنازا ويساتخدموا مطهار عناد
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غسا اليدين وكا هذا يعكس ارتفاع الوعي الصحي لادى عيناة الدراساة مان طمباة الجامعاة مان
المعاااقين بصااريا بضاارورن دتباااع اإلجا ار ات الوقاريااة ماان فيااروس كورونااا ،وقااد جااا فااي نتااارا
دراسة "اليع ن
وآخرون  " Al Shaalan0,et.al,دلاى سن غالبياة المساتجيبين حاددوا طار الوقاياة
وتيما غسا اليدين ع ، :80باستخدام جا اليد الكحاولي ع ، :87وارتادا القنااع ع :87؛
هناك من ذكر تجن الوجبات السريعة ع :07كوسيمة لموقاية0
ولكن كانت نسابة االساتجابة منخفضاة عماى الفقارن ع 1وتانص عماى عاحارص عماى ارتادا
قفازات د نااا تواجاادي خااارج المناازا حيااث جااا ت بنساابة  ،%79020ويمكاان تفسااير انخفاااض
نساابة االسااتجابة عمااى هااذح الفقاارن يرجااع دلااى اعتماااد المعاااقين بصااريا وماانهم المكفااوفين عمااى
التعاارف عمااى البيرااة المحيطااة ماان خا ا حاسااة الممااس وبالتااالي فا ن ارتاادا القفازات قااد يعيا
قدرتهم عمى التعرف عمى البيرة المحيطة وبالتالي قد ال يستخدموا قفزات اليد0


ويمي محور ا سالي الوقارية في االستجابة محور مصادر المعمومات ،حياث جاا ت

االستجابة عمى هذا المحور بنسبة ع ، %17021وكانات االساتجابة مرتفعاة فيا عماى الفقارن
ع 02والتاي تانص عماى عاهاتم بمعرفااة عادد حااالت اإلصاابة بفيااروس كوروناا فاي بمادي ماان
بياناات وزارن الصاحة وييااير ذلاك دلااى ان طمباة الجامعاة ماان المعااقين بصااريا يحصاموا عمااى
معموماتهم حوا فيروس كورونا من موقع مو و با وهاو موقاع و ازرن الصاحة ،كماا نجاد ان
استجابة عينة الدراسة كانت مرتفعة سيضا فاي هاذا المحاور عماى الفقارات ع 79وتانص عماى
عاهااتم بااالتعرف عمااى الاادوا التااي زادت فيهااا عاادد حاااالت اإلصااابة بفيااروس كورونااا وذلااك
بمتابعة الفايس  ،والفقارن ع 00وتانص عماى عاهاتم بمعرفاة اإلجا ار ات الوقارياة مان فياروس
كورونااا فااي بماادي ماان موقااع وزارن الصااحة  ،وسيضااا الفقاارن ع 07وتاانص عمااى عاهااتم بمعرفااة
اخر الطر المستخدمة لمواجهة فيروس كوروناا فاي بمادي مان موقاع وزارن الصاحة  ،ويبادو
ان بعااض سف اراد عينااة الدراسااة يعتماادوا عمااى مواقااع اخاارى فااي معرفااة عاادد حاااالت اإلصااابة
بفيروس كورونا من موقع التواصا االجتمااعي فايس باوك  ،وقاد سياارت نتاارا دراساة ععمار
بن عييوش ،وحسان بوسرسو  0202 ،دلى ان الفيسبوك ل دو ار نيطا في تعزياز الاوعي
الصااحي ،ولكاان نجااد سن االهتمااام ا كباار بمعرفااة معمومااات حااوا اإلجا ار ات الوقاريااة والطاار
المستخدمة في تجن اإلصاابة بفياروس كوروناا ياتم الحصاوا عميا مان موقاع وزارن الصاحة
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المصاارية 0وذلااك ييااير دلااى الااوعي الصااحي لعينااة الدراسااة ماان طمبااة الجامعااة ماان المعاااقين
بصاااريا فاااي انتقاااا مصاااادر المعموماااات التاااي يساااتمدوا منهاااا المعموماااات المرتبطاااة بفياااروس
كورونا0
وماان ناحيااة اخاارى نجااد ان محااور العااادات الصااحية جااا فااي الترتي ا ا خياار ماان الااوعي
الصحي لعيناة الدراساة حياث جاا ت النسابة المروياة ل ساتجابة عميا ع ، %28020وجاا فاي
الترتيا ا خياار فااي هااذا المحااور الفقاارن ع 70وتاانص عمااى ع احاارص عمااى ممارسااة ا نيااطة
الرياضية بيكا يومي ويبدو ان سفراد عينة الدراسة سقا وعي صحي بأهمياة ممارساة الرياضاة
بيكا يومي ودورها في زيادن النياط والمحافظة عماى صاحة الجسام ،وقاد يرجاع عادم اهتماما
بممارسة ا نيطة الرياضية دلى عدم توفر وقت كافي نتيجة انيغالهم بالدراسة بالجامعة0

تىصًات الدراسُ
هناااك مجموعااة ماان التوصاايات المسااتقبمية تاارى الباح ااة ان ا يمكاان عرضااها فااي النقاااط
التالية:
 -7ضرورن االهتمام بنير الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى ذوي االحتياجاات الخاصاة
من المعاقين بصاريا حياث انهام سك ار عرضاة لاصاابة باالفيروس ن الفياروس ينتقاا
بيااكا كبياار عاان الممااس وهااي ماان الح اواس التااي يعتمااد عميهااا المعاااقين بصااريا فااي
التعرف عمى البيرة المحيطة0
 -0توجي ا نظاار المةسسااات الرياضااية دل اى دقامااة ناادوات توعيااة لممعاااقين بصااريا بأهميااة
ممارسة الرياضاة لممحافظاة عماى صاحة الجسام مان اإلصاابة باا مراض وبالتاالي رفاع
مستوى وعيهم الصحي0
 -3ضاارورن قيااام مةسسااات الصااحة والتغذيااة بعمااا ناادوات توعيااة لممعاااقين بصااريا بااأهم
ا طعمة الغذارية التي تساعد عمى تقوياة الجهااز المنااعي وبالتاالي قادرن الجسام عماى
مقاومة الفيروسات0
 -7يمكن لممةسسات اإلع مياة عماا باراما لتوعياة المعااقين بصاريا بااإلج ار ات الوقارياة
من فيروس كورونا0
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املراجع
أوال :املراجع العربًُ
 -جعفررفار ر فازا ر د،امرمررعزامفرر ا

ررع ا  )3102امسااتوى الااوعي الصااحي ومصااادر الحصااوا

عمااى المعمومااات الصااحية لاادى طمبااة جامعااة البمقااا التطبيقيااة فااي ا ردن امجمررااعلعمررلتاعليف ل رراا

لعلنفس اازا)0 01زا211-200

اص لحافرمنزاظ فامرسن  )3105االبيرة االجتماعية وع قتها بصحة ا فراد امجمااج معاا ر المعملتاعإلنس ن ازا)5 33زا 101-110ا

لسفسرل )3131 .دور يابكة الفايسابوك فاي تعزياز التوعياة الصاحية
ا مفا نا شلشزالرس نا احااوا فيااروس كورونااا كوفيااد  79دراسااة ميدانيااة لعينااة ماان مسااتخدمي الفايساابوك صاافحة سخبااار
فيروس كورونا والتوعية الصحية نموذجا امجمااعليمك ناعالجيم يزا3ا )3زا 216-355ا

-اار ص اخ لع .)3104ااستخدام وساارا التواصاا ادلجتمااعي فاي التوعياة الصاحية لمارض كوروناا:

دراسة تطبيقية عمى المدن الطبية ومستيفياتها الحكومياة بمديناة الريااض الساعودية مجمراا ررل ا
علعالق اعلع ما-اعلشفقاعأللسطازا1ا )02زا 332-315ا ا

ا-امنظمرااعلصرررااعلع لم ررا  )3102افيااروس كورونااا المسااب لمت زمااة الياار االوسااط التنفسااية ا
عل عثااعلمشيفكاا ناعلمممكااعلعف ااعلسعلع االمنظمااعلصرااعلع لم ا ا ا

الالءار د  )3131ادور الحم ت اإلع مية بقنوات ا طفااا فاي نيار الاوعي الصاحي عان فياروسكوروناا وتأ يراتهااا عمااى طا

المرحمااة اإلعدادياة امجمررااعل ررل اعإل الم ررازاكم رااعإل ررالتزاج معرراا

عألد فزاعلمجمعا )1اعلعععا )21زا 3403-3325ا

ثانًا :املراجع األجهبًُ
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