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 الملخص 

مستوى الوعي الوقائي من فيررو  ووروارا المسرت د   استهدفت الدراسة التعرف على

طالبات  امعرة قرارا و والتعررف علرى م رادر الع روا علرى المعلومرات عرن الروعي   لدى

الوقائي من فيرو  وورواا المست د لدى طالبات  امعة قرارا و ومعرفرة المقروات التعليميرة 

معرفرة مردى و رود فررو  التي وا هت الطالبات اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسبب ووروارا  و

ت أفررراد العياررة اعررو معرراور الدراسررة تعرريى صلررى المت يرررات ذات داللررة صع ررائية فرري ص ابررا

  القخ ية

وتم استخدام الماهج المسعي الو في  وتم تطبيق الدراسة علرى عيارة مرن طالبرات   

( طالبةو وتم  مع البيااات بواسطة اسرتبااة ترم صخعراعها لمارايي  286 امعة قارا  قوامها )

مسرتوى الروعي الوقرائي لردى عرد،و أهمهراأ أن  ال د  والثبات  وتو لت الدراسة صلى اتائج

(  ا  بدر ة وبير،  وتبين أن أهم 19  -أفراد العياة عوا فيرو  وورواا المست د )ووفيد

الم ادر للع روا علرى المعلومرات عرن فيررو  ووروارا المسرت د تتمثرا فريأ وسرائا 

 رروااو التوا ررا اال تمرراعيو والرسررائا الا ررية الرروارد، مررن ال هررات الرسررمية علررى ال

والمواقع اإللوترواية لل عف  وما اتعح أن أهم المقوات التعليمية التي وا هت العيارة 

في الدراسة اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسبب فيرو  وورواا المسرت د تتمثرا فريأ وثرر، 

طلبات أساتذ، المواد للتعروي  عرن المعاعرراتو ومقروات تاايرة مثرا برط  اإلاترارت 

يو وقلة المعلومات التي يرتم الع روا عليهرا اتي رة عردم الرذهاب ومقوات العاسب اآلل

و ود فررو  ذات داللرة صع رائية برين عيارة الدراسرة فيمرا لل امعة  وما أظهرت الاتائج  

يتعلق بمعور م در الع وا على المعلومات عن ووروارا تعريى صلرى العمررو وو رود 

سرتوى الروعي الوقرائي تعريى فرو  ذات داللة صع ائية بين عياة الدراسة فيما بمعور م

 صلى من يعيش مع أفراد العياة معها 

  امعة قارا      -التعليم عن بعد    –فيرو  وورواا    –أ الوعي الوقائي  الكلمات المفتاحية



The level of Preventive Awareness of the 

Emerging Corona virus (COVID-19) Among 

Students of Shaqra University 
Abstract 

the study aimed to identify the level of preventive awareness 

of the emerging Corona virus among the students of Shaqra 

University, to identify sources for obtaining information about 

preventive awareness of the emerging Corona virus among 

female students of Shaqra University, and knowing the 

educational problems that students faced as a result of not 

going to the university due to Corona, as well knowing the 

extent of the existence of statistically significant differences in 

the answers of the sample members towards the study 

themes, due to the personal variables. 

Descriptive survey method used. The study applied to a 

sample of (286) female students from Shaqra University, and 

the data were collected by means of a questionnaire that 

subjected to measures of validity and reliability. 

The study reached several results, the most important of 

which are: The level of preventive awareness of the 

respondents about the emerging Corona virus (Covid-19) was 

high degree. It turns out that the most important sources for 

obtaining information on the emerging Corona virus are: 
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social media, text messages received from official authorities 

on mobile, and newspaper websites. It also showed that the 

most important educational problems the sample faced in the 

study as a result of not going to the university due to the new 

Corona virus are: the large number of professors' requests for 

materials to compensate for lectures, technical problems such 

as slow internet and computer problems, and the lack of 

information obtained as a result of not going to the university. 

The results also showed that there are statistically significant 

differences between the study sample with regard to the 

themes of the source of information on Corona attributed to 

age, and statistically significant differences between the study 

sample with regard to the preventive awareness theme level 

attributable to those who live with the sample members. 

Key words: preventive awareness - Coronavirus - Distance 

education - Shaqra University. 
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لدان  يعتبر العدث األوبر في العالم هذه األيام هو ااتقار فيرو  وورواا في وافة ب 

الم ااع   صغا   تم  عيث  البادو  من  الوثير  في  البقرية  العيا،  توقف  صلى  أدى  مما  العالمو 

العالمية   التواولو يا  عاياة  وقف  صلى  وأدى  الت وااو  عظر  وفر   العباد،  ودور  والمتا ر 

هذا   أمام  الوقوف  ال ااعية ال تستطيع  الدوا  أوبر  اليوم  وا د  العالمو  بها  تباهى  التي  الهقة 

وفر،  الف  مع  بوا بها  الايام  من  اآلن  صلى  المتادمة  الطبية  المختبرات  وع يت  الااتاو  يرو  

على   الاعا   بأاه ال يستطيع  للعالم  علمي  الفيرو  هو تعدي  هذا  الماديةو ووأن  اإلمواايات 

وورواا   فيرو   موا هه  في  الدولية  الماظومة  ععف  ظهر  لاد  المخلوقاتو  أععف 

هذا  73و ص2020)السعوديو  المعروفة  الفيرو   (و  الوورواا  فيروسات  صلى  ياتمي  الذي 

العالمية   ال عة  ماظمة  و فته  والذي  والعيوانو  لإلاسان  المر   تسبب  قد  والتي 

اهاية   في  ال ياية  وهان  مدياة  في  مؤخراً  ظهر  والذي  وتت لى  2019بال ائعةو  و 

ياتاا عيث  واآلالمو  ال اف  والسعاا  واإلرها   العمى  في  المرعية  هذا   أعراعه 

الفيرو  صلى اإلاسان عن طريق الاطيرات ال  ير، التي تتااثر من األاف أو الفم عادما  

يسعا القخص الم اب به أو يعط  وما يمون أن ياتاا الفيرو  لإلاسان مسبباً له تلك  

بالقخص"   المعيطة  األسطح  على  المتااثر،  الاطيرات  خاا  من  المرعية  العالة 

(WHO,2020  ) 

فيرو  ووروااو وااتقاره بين الاا  عن طريق االختاط مع   ومن خاا ظهور

المتطاير أثاا  السعااو والعط  ولم  أدوات الم اب أو الم اب   الم ابينو والرذاذ 

واإل هاد   التاف و  السعااو عيق  العرار،و  در ة  في  وارتفاع  العمىو  يسبب  مما  ذاتهو 
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الت صلى  صعافة  األافو  سيان  واإلسهااو  الاي و  األعمر العامو  )الهاا  العلق  هاب 

(و فاد ظهرت أهمية الوعي الوقائي عاد األفراد عوا فيرو  وورواا  2020الفلسطيايو

المست د للواقية ماهو وذلك من خاا اإل را ات التي تتخذ بهدف صوساب األفراد بع   

وال عية  الوقائية  السلوويات  صلى  باإلعافة  ال عية  الاواعي  في  الوقائية  المفاهيم 

 (  88وص2020عيعة الايمة للتعاما مع هذا الفيرو  والوقاية ماه)العربيوال 

الدراسات الساباة أن الوعي الوقائي من فيرو  ووراا له أهمية  وقد أوععت 

(و تفاعا القباب ال امعي مع طر  2020وبير،و فاد أوععت دراسة عويدات ومعمد )

(  2020عيو ودراسة م طفى )الوقاية من فيرو  وورواا عبر وسائا التوا ا اال تما

وأبري   اال تماعي  التوا ا  مواقع  يستخدمون  ال مهور  غالبية  أن  صلى  تو لت  والتي 

م در للع وا على المعلومات عن وورواا  وما تو لت دراسة الظفيريو والسعيدي  

ودراسة 2020) الوقاية   اسبة  وارتفاع  لدىو  الوعي  من  مرتفعة  مستويات  و ود  صلى   )

( )Draissiدريس   لتفقي 2020(  قاا هاي  است ابة  امعة  خطة  أوععت  والتي  (و 

( لدى COVID-19مر   الوقائي  الوعي  بتامية  ال امعة  اهتمام  أيعاً  وأوععت  (و 

( باسبة  وورواا  فيرو   عوا  الوعي %76الطاب  أهمية  ذلكو  خاا  من  ويتعح  (و 

 موافعته الوقائي من فيرو  وورااو لما له من دور هام في الوقاية من الفيرو  و

واظراً ألهمية الوعي الوقائي في الوقاية من فيرو  ووروااو فاد اطلات  امعة 

قارا  مبادر، "مستمرون في خدمتوم" لرفع مستوى الوعي ال عي والثاافي والتربوي 

لدى أفراد الم تمع عن فيرو  وورواا المست دو وتأتي مبادر، "مستمرون في خدماوم" 

الم المسؤولية  من  ووروااو  ااطاقاً  فيرو   الت دي أليمة  في  ودورها  لل امعة   تمعية 

وتهدف صلى اقر الوعي والتثايف وتأهيا الووادر البقرية وق ا أوقات الفراغ بما يافع  

بالطر   أباائها  تو يه  على  األسر  يساعد  وما  بالفائد،و  عليهم  ويعود  الم تمع  أفراد 

ب م الم تمع  تدريب  على  المبادر،  تعما  وما  من السليمةو  متاوعة  م االت  في  فئاته  يع 



ال عي   الم اا  في  المختلفة  والتثايفية  التوعوية  والبرامج  التثايفية  البرامج  تاديم  خاا 

 .(2020عوا الوقاية من فيرو  وورواا)ووالة األابا  السعوديةو 

من   الوقائي  الوعي  مستوى  عن  لتوقف  الدراسة  هذه  تأتي  ذلكو  خاا  ومن 

 دى طالبات  امعه قارا   فيرو  وورواا المست د ل 

 مشكلة الدراسة: 

المست دّ  وورواا  فيرو   وماها  المختلفةو  الفيروسات  ااتقار  ظّا  -COVID"في 

و الذي قوا  ائعة عالمية عاات ماها مختلف دوا العالمو أ بح من العروري استخدام  19

أ بح   ذلك  ظا  وفي  المختلفة؛  وأاماطه  بأقواله  وورواا  فيرو   من  الوقائي  على  الوعي 

الاا عة قدرتها على   الدولة  يُميِي  الوبير في االهتمام بتوعية مواطايها  فأهم ما  الِعما  الدولة 

أو  عابو   مقوات  لديها  لي   أاها  يعاي  ال  الاا عة  فالدولة  واأليمات؛  ال عاب  موا هة 

قبا   المقوات  ماع  على  الادر،  ولديها  ال عابو  هذه  موا هة  على  الادر،  تمتلك  ولواها 

المترتبة  عدوث  َوْقِعها ومن األخطار  التخفيف من  فهي تعاوا  المقوات  هاو وعتى صن عدثت 

عليها؛ ألاها توا ه ال عاب ب بر وهدو  دون توتر وقلقو ودون تعميا اآلخرين المسئولية  

 (  154و ص2020)العتيبيو 

الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست دو   الساباة ععف  الدراسات  وقد أوععت 

( والتي هدفت صلى التعرف على آرا  2020)  Gerstmanععت دراسة  يرستمان  فاد أو 

ذات  التربوية  والاعايا  التعليمية  العواما  بع   عوا  البريطاايين  من  عياة  وتو هات 

المست د ) بفيرو  وورواا  تم تطبياها على عياة موواة من Covid-19العاقة  (و عيث 

بماطاة  400) فرد   )Birmingham    بمعرفة ببريطااياو الدراسة  عياة  أفراد  اهتمام  أن 

الوقائي من فيرو  ووروااو  ا  بمستوى متوسطو ودراسة ساهو    Sahuطر  الوعي 

تأثير صغا  ال امعات بسبب فيرو  وورواا2020) التعرف على   (و والتي هدفت صلى 

(COVID-19)  على التعليم وال عة العالية للطاب وهيئة التدري  في ووهان ال يايةو

( 743( من الطاب في مدياة وهان ال ياية و)1997وتم تطبياها على عياة موواة من )
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بالمدياةو والتي أوععت اتائ ها أن هااك عدم ثاة لدى أغلب  التدري   من أععا  هيئة 

المستطلعين في تدابير موافعة عدوى وورواا لدى أغلب ال امعات بقوا مرتفعو ووا ذلك 

 وى الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست د  دفع الباعثة صلى تااوا مست

معاوالت ومبادرات   ب امعة قارا و وما العظته من  الباعثة  ومن خاا عما 

مستوى   ورفع  تامية  في  ال امعة  ودور  المست دو  وورواا  بفيرو   التوعية  في  ال امعة 

ال امعة   وطاب  عامة  ب فة  الم تمع  أفراد  لدى  والتربوي  والثاافي  ال عي  الوعي 

لرفع  ب خدمتوم"  في  "مستمرون  مبادر،  ال امعة  صطا   خاا  من  وذلك  خا ةو   فة 

مستوى الوعي ال عي والثاافي والتربوي لدى الطابو واتخاذ  امعة قارا  عدداً من 

تلك   وتمثلت  وخطرهو  وورواا  فيرو   من  للوقاية  واالعترايية  العملية  اإل را ات 

الو لوا  ال امعة  مدير  بتو يهات  والوليات  اإل را ات  اإلعامية  والمراوي  ليات 

المرسومة  السياسات  بتافيذ  اإللوترواية  التعامات  على  الاائمة  وال هات  المتخ  ة 

لموافعة خطر ووروااو وٌا فيما يخّ هو عبر تقويا فر  عما للايام ب ميع اإل را ات  

الم تمعي المعيط  أو على مستوى  ال امعة  مستوى  و  .العملية سوا  على  هاا  اات ومن 

الدراسة العالية لمعرفة مستوى الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست د لدى طالبات 

 امعه قارا و ويمون تعديد مقولة الدراسة من خاا التساؤا الرئي  التاليأ ما مستوى  

قارا ؟   طالبات  امعه  لدى  المست د  وورواا  فيرو   من  الوقائي  من  الوعي  ويتفرع 

 التساؤالت التاليةأ التساؤا الرئي  للدراسة  

 ما مستوى الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست د لدى طالبات  امعة قارا ؟  1

طالبات    2 لدى  المست د  وورواا  فيرو   عن  المعلومات  على  الع وا  م ادر  ما 

  امعة قارا ؟

لل امعة    3 الذهاب  عدم  قارا   طالبات  امعة  وا هت  التي  التعليمية  المقوات  ما 

 بسبب وورواا؟



م   4 معاور  ما  اعو  العياة  أفراد  ص ابات  في  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  دى 

 الدراسة تعيى صلى المت يرات القخ ية؟

 أهمية الدراسة: 

 تتمثا األهمية العلمية لهذه الدراسة فيما يليأ األهمية العلمية:  

بو ه    السعودية  والموتبة  عامو  بو ه  العربية  الموتبة  صلى  الدراسة  تعيفه  ما 

ق بموعوع الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست دو عيث توفر خاص تتعل

الدراسات   لادر،  وذلك  الموعوعو  هذا  عن  المعلومات  من  قدراً  الدراسة  هذه 

 الميدااية التي أ ريت عاه  

يمون أن توون هذه الدراسة اوا، لدراسات أخرى تاي  أهمية الوعي الوقائي من   

أخرى غير المت يرات التي تااولتها    فيرو  وورواا المست د ودراسة مت يرات

 الدراسة العالية  

ومفهوم   الوقائي  الوعي  بمفهوم  الخاص  الاظري  التطور  على  التعرف  أهمية 

 فيرو  وورواا وم ادر التعرف على المعلومات الخا ة به 

 يمون تعديد األهمية العملية لهذه الدراسة من خاا ما يليأ  األهمية العملية:  

 ة الوعي الوقائي في ال امعات السعودية ب فة عامة بين الطاب  أهمية اقر ثااف 

 ما تادمه هذه الدراسة من اتائج وتو يات تفيد ال هات المخت ة من الااعية العملية   

 أهداف الدراسة: 

يتمثا الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على مستوى الوعي الوقائي من فيرو   

 ارا و وتتمثا أهداف الدراسة الفرعية فيأ وورواا المست د لدى طالبات  امعه ق 

 دراسة مستوى الوعي الوقائي من فيرو  وورواا المست د لدى طالبات  امعة قارا     1

لدى    2 المست د  وورواا  فيرو   المعلومات عن  الع وا على  التعرف على م ادر 

 طالبات  امعة قارا   
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قار   3 طالبات  امعة  وا هت  التي  التعليمية  المقوات  على  عدم  التعرف  اتي ة  ا  

 الذهاب لل امعة بسبب وورواا  

العياة اعو معاور    4 أفراد  ص ابات  ذات داللة صع ائية في  معرفة مدى و ود فرو  

 الدراسة تعيى صلى المت يرات القخ ية  

 تعددت اهم مفاهيم الدراسة العالية فيما يلىأ مفاهيم الدراسة: 

 :  preventive awarenessالوعي الوقائي 

عي الوقائي على أاه "صدراك العاا ر المسببة لإل ابة مر  أو ياظر صلى الو

والقعور  واإلعسا   المعرفة  على  ياوم  اإلدراك  وهذا  العاا رو  هذه  وت اب  مقولة 

والعاائق   بالمعلومات  المواطاين  صلمام  به  يُا د  مفهوم  الوقائي  فالوعي  ولذلك  الداخليو 

و وقاية  عتهم و عة غيرهمو وفي الوقائية وال عيةو وأيعاً صعساسهم بالمسئولية اع

الفهم   الوقائية وال عية عن ق د اتي ة  الممارسة  الوقائي هو  الوعي  يُعتبر  هذا اإلطار 

 ( 688و ص2019واالقتااع")أمينو

أن   تعاى  ذهاية  عالة  أاه  الدراسة  هذه  في  )ص رائياً(  الوقائي  بالوعي  الما ود 

فير ت اه  الايمة  المعارف  لديها  تتوافر  في  الطالبة  الرغبة  ولديها  المست د  وورواا  و  

التعاما وفاًا لتلك المعلومات ويتم الوقف عن در ة هذا الوعى بالسلوويات التي تاوم بها  

 فإذا ما واات صي ابية فهذا يدا على مستوى وعي عالي والعو   عيح  

 Coronavirus (COVID-19  .)فيروس كورونا المستجد  

سات التي قد تسبب المر  لإلاسانو وتسبب  فيرو  وورواا "ف يلة من الفيرو

صلى  القائعة  البرد  ايالت  من  تتراوح عدتها  التي  التافسي  لل هاي  أمراعاً  اإلاسان  لدى 

األمرا  األقد وخامة مثا متايمة القر  األوسط التافسيةو والمتايمة التافسية العاد،  

 (  . 2019 لميةوالعا ال عة  ماظمة( الوخيمة )السار (و ويتسم بسرعة االاتقار



 : Shaqra Universityجامعة شقراء  

السعودية وهي تعت    العربية  بالمملوة  معافظة قارا   في  تاع   امعة عوومية سعودية 

صقراف ويار، التعليمو وهي تعد من أعدث ال امعات السعودية التي  در الارار السامي  

والعلمية واإلاسااية( في  هر   وتعم عدد من الوليات )ال عية1430الملوي بإاقائها عام 

)قارا    التالية  والمراوي    -عريما     -المياعمية    -عرما     -الدوادمي    -المعافظات 

 ثاد  والمعما(    -عفيف  -سا ر   -الاويعية 

 حدود الدراسة: 

اقت رت الدراسة على معرفة مستوى الوعي الوقائي من فيرو  الحدود الموضوعية:  

وم ادر الع وا على المعلومات عن فيرو  وورواا   وورواا المست د لدى الطالباتو

بسبب   لل امعة  الذهاب  عدم  اتي ة  وا هتهن  التي  التعليمية  والمقوات  لديهن  المست د 

 وورواا 

 طبات الدراسة في  امعة قارا  بالمملوة العربية السعودية   الحدود المكانية: 

البشرية:   ب امعة  الحدود  الطالبات  على  الدراسة  تطبيق  العربية   قارا تم  بالمملوة 

 السعودية  

 . م(2020هر / 1442تم ص را  هذه الدراسة خاا العام ) الحدود الزمنية: 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري:

 أوالً: الوعي الوقائي: 

ال فلة يوتسبها الفرد   يعرف الوعي الوقائي على أاه "عالة من التياظ في ماابا 

 (  Thorpe,2020,P.6لتفوير واإلعسا ")عن طريق خبرات ا

والوعي الوقائي هوأ "عملية تعفيي األفراد وصقااعهم لتعلم ممارسة  عية وقائية 

أاماط   صلى  المعروفة  والوقائية  ال عية  والمفاهيم  العاائق  تر مة  عملية  أو   عيعة 
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ساليب  سلووية  عية سليمة تؤدي صلى رفع المستوى ال عي والوقائي لألفراد بإتباع األ

 (   384و ص2018الوقائية وال عية المتاوعة")الرقيديو

بقخ ية   وبير  عد  صلى  مرتبطة  ذاتية  "سمة  أاه  على  الوقائي  الوعي  ويعرف 

ت ارب   من  اوتسبه  وما  ومهارات  ومعلومات  معارف  من  اوتسبه  وبما  وصدراوه  الفرد 

ا بالمخاطر  االه من دراية  العامو وما  بالعيا، ومعيطها  يتعر  وخبرات مت لة  قد  لتي 

لها في عياتهو ومن ثم صرسا  ع ااة وقائية عد هذه المخاطر التي تهدم  عته الافسية 

 (  Conway,2020,P.15وال سدية على عد سوا ")

قعوري   اقاط  هو  الوقائي  الوعي  أن  تادمو  ما  خاا  من  الباعثة  وتستخلص 

عاً بال وااب المعرفية  ي در عن الفرد اتي ة رد فعا ما وغالباً ما يوون هذا الاقاط مقب

 لي  في مستوى التذور ولون عاد مستوى اإلدراك  

 :  COVID-19 ثانياً: فيروس كورونا

تتاوع   اعتاالت  تسبب  التي  الفيروسات  من  وبير،  وورواا ف يلة  فيروسات  تعد 

التافسية األوسط  القر   متايمة  مثا  وخامةو  أوثر  وأمرا   اليوام  -MERS) بين 

CoV) اال ومتايمة  سار و  الوخيم  العاد  الرئوي  ويُمثِّا  (SARS-CoV) لتهاب 

( المست د  وورواا  قباو  nCoVفيرو   من  البقر  لدى  تعديدها  يسبق  لم  سالة  ديد،   )

والبقر   العيوااات  بين  تاتاا  أاها  ذلك  ويعاي  الَم َدرو  َعيَوااِية  وورواا  فيروسات  وتعد 

وو فيرو   أنَّ  صلى  المستفيعة  االستا ا ات  االلتهاب وتوَ لت  لمتايمة  المسبب  رواا 

فيرو   ااتاا  بياما  البقرو  صلى  اليبَّاد  َساَااير  ااتاا من  قد  الوخيم )سار (  العاد  الرئوي 

البقرو   صلى  الساام  الوعيد،  ال ماا  من  التافسية  األوسط  القر   لمتايمة  المسبب  وورواا 

ولم  العيواااتو  بين  المعروفة  وورواا  فيروسات  من  العديد  بعد    وياتقر  البقر  تُ يب 

 (و ومن خاا ذلك يمون توعيح مفهوم فيرو  ووراا وما يليأ 102و ص2020)ماداديو

ووهان   مدياة  في  تافسي  ديد ظهر  "فيرو   أاه  على  وورواا  فيرو   يعرف 

التي   وورواا  فيروسات  أاواع  باقي  الفيرو  عن  هذا  ويختلف  بال ينو  هوبي  بمااطعة 



اي أعرا   وتسبب  البقر  بين  فيرو  تاتقر  عن  يختلف  أاه  وما  المعتاد،  البرد  الت 

سار  وفيرو  متايمة القر  األوسط التافسية" )تارير ووالة  امعة الملك سعود بن  

 (   10و ص2020عبدالعيييو

تقما   الفيروساتو  من  واسعة  "يمر،  أاه  على  وورواا  فيرو   يعرف  وما 

البقر في  االعتاالت  من  م موعة  في  تتسبب  أن  يمون  ايلة فيروسات  بين  ما  تتراوح  و 

 (  5و ص2020البرد العادية وبين المتايمة التافسية العاد، الوخيمة" )الم طفى والسعدو

قد   التي  الفيروسات  وبير، من  أاه "ف يلة  فيرو  وورواا على  صلى  ياظر  وما 

تسبب المر  للعيوان واإلاسانو ومن المعروف أن عددا من فيروسات وورواا تسبب  

البقر عاال القائعة  لدى  البرد  ايالت  من  تتراوح عدتها  التي  التافسي  ال هاي  ت عدوى 

التافسية  والمتايمة  التافسية  األوسط  القر   متايمة  مثا  وخامة  األقد  األمرا   صلى 

فيرو   مر   مؤخراً  الُموتقف  وورواا  فيرو   ويسبب  )السار (و  الوخيمة  العاد، 

 (  Downing,2020,P.2")19-وورواا ووفيد

اعثة من خاا التعريفات الساباة أن فيرو  ووراا هو ف يلة وبير،  وتوعح الب

بين   تتراوح  لإلاسان  األمرا   من  طائفة  تسبب  قد  فيروسات  تقما  الفيروسات  من 

الماتمية   الفيروسات  تسبب  وما  العادو  الرئوي  االلتهاب  ومتايمة  القائعة  البرد  ايالت 

تو وهذه السالة الخا ة من فيرو  صلى هذه الف يلة عدداً من األمرا  لدى العيوااا

وورواا لم تعدد من قبا في البقرو وما أن المعلومات المتاعة معدود، لل اية عن ااتااا  

 هذا الفيرو  وأثره السريري  

 أنماط فيروس كورونا: 

"ووفيد   فيرو   فيروسات    19يادرج  عائلة  من  سالة  ديد،  عمن  ال ديد   "

الب  التي لم توتقف ص ابة  قر بها سابااًو وهو مر  فيروسي ي يب ال هاي  "وورواا" 

التافسي لإلاسان في مختلف األعمارو واألقخاص األوثر تأثراً وعرعة له هم وبار السن 

الم ابينو  الاا  عن طريق االختاط مع  بين  ياتقر  بأمرا  ميماةو وقد  والم ابين 
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ال المتطاير أثاا  السعااو والعط  ولم  أدوات الم اب أو  م اب ذاتهو ومن والرذاذ 

التاف و   عيق  السعااو  العرار،و  در ة  في  وارتفاع  العمىو  اآلتيأ  الباري،  أعراعه 

التهاب  صلى  صعافة  األافو  سيان  واإلسهااو  الاي و  العامو  واإل هاد 

ص 2020العلق)أبوقخيدمو لفيرو   371و  المختلفة  األعرا   معرفة  خاا  ومن  (و 

وبائ أاماط  ثاثة  هااك  أن  يتعح  الاعو  ووروااو  على  وهي  وورواا  لفيرو   رئيسية  ية 

 :(506-505و ص2020التالي)علةو

أ عاالت متفرقة تظهر في الم تمعاتو وال اعلم م در الفيرو  أو ويف  األول 

 تتم اإل ابة  

عااودية  الثاني  العائلةو  أفراد  بين  تعدث  بالعدوى  اإل ابة  من  م موعة  أ 

(Clustersالم م هذه  معظم  في  االاتااا  ويعدث  آلخرو  (  قخص  من  وعات 

 .ولون يبدو أن العدوى معدد، باالعتواك المباقر مع القخص المري  في العائلة

أ م موعة من اإل ابة بالعدوى تعدث في ماقآت الرعاية ال عيةو وقد  الثالث  

العدوى   وتاتاا  والسعودية  فراساو واألردنو  الامط في  مثا هذا  تم اإلباغ عن 

ر بعد صدخاا عالة م ابة بالمر  للعاج  في هذه الم موعات من قخص آلخ

 في الماقأ، ال عية  

 مصادر المعلومات عن فيروس كورونا: 

فيرو    عن  المعلومات  على  للع وا  المختلفة  الم ادر  من  العديد  هااك 

 ووروااو ويمون توعيح هذه الم ادر على الاعو التاليأ 

 ( البيئة  حماية  البيئ(EPAوكالة  عماية  ووالة  م ادر  تُوفر  )أ  (  EPAة 

 المعلومات الرئيسية عوا المر  

المختلفة:    اإلعالم  صاتراتو  وسائل  )تلفييونو  عفو  اإلعام  وسائا  تقوا 

األسر،و   ال يادلةو  )األطبا و  القخ ي  االت اا  صلى  باإلعافة  صذاعة( 



معرفة   في  مهما  دوراً  وتلعب  ال عية  المعرفية  الم ادر  أهم  األ دقا ( 

فير عن  المختلفة  في  المعلومات  تساعد  التي  المختلفة  والوسائا  ووروااو  و  

 الوقاية ماه  

أ معلومات ال عة والسامة (CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها ) 

   COVID-19العامة العالية للوقاية من 

العالمية:    الصحة  ال عية  منظمة  المعلومات  ل ميع  األساسي  الم در  وهي 

الا ائح وتادم  الدواو  وافة  في  عاالت   السليمة  في  الافسية  ال عة  عوا 

العامة ال عة  على  الافسي  الدعم  ألهمية  واأليمات؛  ااتقار    .الطوارئ  ومع 

ما ة   أدر ت تعت مظلتها عديثاً  لتبادا    Open  Whoالفيرو   ل ات  بعد، 

دورات   توفر  ووذلك  األوبئةو  مع  التعاما  وويفية  العامةو  ال عية  الخبرات 

ال لألقخاص  اإلاترات  عبر  لموا هة  تدريبية  ال عي  الم اا  في  يعملون  ذين 

 (  Thorpe,2020,P.8فيرو  وورواا أو الذين يستعدون لذلك)

اإللكترونية  والتطبيقات  معلومات المواقع  والتطبياات  المواقع  هذه  تادم  عيث  أ 

من   يتم  التي  ال عيعة  المختلفة  والطر   وورواا  فيرو   عن  وصع ائيات 

 للوقاية من فيرو  وورواا  خالها تطبيق اإل را ات االعترايية 

الوعي التلقي  و وا  وأيعاً  وورواا  فيرو   عن  المعلومات  و وا  وهو  أ 

 .والمعرفة صلى اإلاسان اااً عن م ادر أخرى غير القخص افسه

أ وهي المعرفة التي يتو ا صليها اإلاسان من الواقع مباقر، بعواسه المالحظة 

 .الخم 

 ارب المرعية التي يمر بها اإلاسان أو  أ وهي التي تأتي من خاا الت التجربة 

غيره وت ب في مخيواه المعرفي فيوظفها للتعرف على األمرا  المستابلية  

 ( Conway,2020,P.19) .من خاا األعرا  المرعية الساباة
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خالها   من  يتم  التي  األخرى  الم ادر  من  م موعة  سبق  ما  صلى  الباعثة  وتعيف 

 ااو وهي وما يليأالع وا على معلومات عن فيرو  وورو

 وسائا التوا ا اال تماعي  

 المواقع اإللوترواية لل عف   

 الااوات التلفييواية السعودية الرسمية  

 قاوات فعائية غير سعودية  

 أعد أفراد األسر،   

 صعدى ال دياات   

 ال لسات اال تماعية  

 الرسائا الا ية الوارد، من ال هات الرسمية على ال واا   

 ي الوقائي بفيروس كورونا: ثالثاً: أهداف الوع

التربية  أبعاد  بع   اتخذت  التي  الساباة  والدراسات  لألدبيات  الر وع  بعد 

لها) ماعى  توعيح Yulia,2020,P.25  &Draissi,2020,P.34الوقائية  يمون   )

 أهداف الوعي الوقائي من فيرو  وورواا على الاعو التاليأ

أن   يمون  التي  والمقوات  بالمخاطر  األفراد  فيرو    صدراك  بسبب  توا ههم 

 .وورواا

ال عية    والاعايا  وورواا  فيرو   يسببها  التي  بالمقوات  األفراد  تب ير 

 .المختلفة التي تسببها  ائعة وورواا ومقواتها

صوساب األفراد ات اهات مااسبة اعو الاعايا ال عية المرتبطة بفيرو  وورواا  

 .والمقوات التي يتعرعون لها



السلو  العادات  تامية  ت يير  خاا  من  وذلك  األفرادو  لدى  الخاطئة  ال عية  وية 

الطبيةو   األقاعة  واستخدام  للماياو  ال يد،  بالتهوية  باالهتمام  األفراد  وعي 

واالهتمام بتااوا الو بات والمقروبات التي تعسن من ال هاي المااعي وتااوا 

تمام بتااوا  األعقاب المايلية مثا اليا بيا واليااسون للوقاية من وورواا وااله

 الفيتامياات للوقاية من وورواا 

تادير األفراد لدور العلما  في موا هة المقوات واألوبئة التي توا ه الم تمع   

 .والعما على علها

في    متمثاً  األفراد  لدى  الوقائي  الوعي  أبعاد  ومعلومات  ومعارف  مفاهيم  تامية 

ةو وارتدا  قفايات اليدو  عدم السام باليد على اآلخرين مهما واات در ة الاراب

بقوا   اليدين  معام  واستخدام  باستمرارو  اليدين  وغسا 

 (  Yulia,2020,P.25دائم)

وألموا    م تمعهمو  ال عية عن  بالمعلومات  ألموا  قد  أفراده  يوون  م تمع  صي اد 

بالمقوات ال عية التي يسببها فيرو  ووروااو ومعدا اإل ابة بهو وأسبابهو  

 .و وطر  الوقاية ماهو ووسائا موافعتهوطر  ااتاالهو وأعراعه

وورواا    مع  ائعة  التعاما  ويفية  وأيااوا  فهموا  قد  أفراده  يوون  م تمع  صي اد 

أن   يعلموا  وأن  م تمعهمو  و عة  ال ائعة  هذه  من  على  عتهم  والمعافظة 

 .الوقاية من هذه ال ائعةو هي مسئوليتهم قبا أن توون مسؤولية ال هات الدولة

بع أفراده اإلرقادات االعتراييةو والعادات ال عية السليمة في وا  صي اد م تمع يت  

ويقتروون   من قعورهمو ورغبتهمو  بدافع  وورواا  فيرو   من  للوقاية  ت رفاتهمو 

 .صي ابياً في عا مقواتهم ال عيةو ويبذلون المااو وال هد في هذا السبيا

ل عية التي تادم  صي اد م تمع يوون أفراده قد تعرفوا على الخدمات والماقآت ا 

وورواا  وفيرو   عامة  ب فة  واألوبئة  الفيروسات  لموافعة  العا ية  األدوية 
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ب فة خا ةو وتفهموا ال ر  من صاقائهاو وويفية االاتفاع بها بطرياة ماظمة 

 (  Draissi,2020,P.34وم دية بما يساعد في الوقاية من هذه األوبئة)

 رونا المستجد: رابعاً: أهمية الوعي الوقائي من فيروس كو 

الوعي الوقائي هو الادر، على قرا ، العامات الخفية أو الععيفة المتأاية من المعيط والذات  

في ر د   وامااً  لي   الوقائي من ماظور افسي  فالوعي  الخطر والوارثةو  بوقوع  والتي تاذر 

ي  بعد عتى  الخطر عن  في ر د عامات  وامااً  يوون  ما  بادر  وقع  صذا  والوارثة  تهيأ  الخطر 

المر  لم ابهته والتعاما معه با احو فالوعي الوقائي هو وعى بدر ة اعتماا وقوع الخطر  

السيطر، على الطر  المؤدية صليه لم ابهتهاو ويساعد الوعي الوقائي في الوقاية   أوثر مما هو

 والت دي من فيرو  وورواا المست د وذلك على الاعو التاليأ 

الوقائي له دور مهم في ت   ووين  وااب قخ ية األفرادو وتوعيتهم بمخاطر  الوعي 

ووسائا   وطرياة  ال ائعة  هذه  بطبيعة  بتعريفهم  وذلك  وأعرارهاو  وورواا   ائعة 

الوقاية ماها؛ ووذلك يساعد الوعي الوقائي في العوم على سلوويات وقرارات الفرد  

 التي يتخذها فيما يتعلق بأمور السامة وال عة والوقاية من هذه ال ائعة  

والتدخا    بال ائعةو  الوقاية من اإل ابة  في  وورواا يساعد  بفيرو   الوقائي  الوعي 

 السريع عين عدوثها لماع ااتقارها والتاليا من أعرارها  

تعسين ال عة العامة للم تمعات البقريةو وذلك من خاا االهتمام بتااوا الو بات   

األعقاب  وتااوا  المااعيو  ال هاي  من  تعسن  التي  مثا    والمقروبات  المايلية 

اليا بيا واليااسون للوقاية من ووروااو وتااوا الفيتامياات المختلفة التي تساعد في  

 الوقاية من وورواا  

العفاظ على  ود، العيا، لألقخاص األ عا  والمرعيو وذلك من خاا االهتمام   

األوبئة صال للعرور،  المايا وقت تفقي  الخروج من  للماياو وعد  ال يد،    بالتهوية 

 الا وى   



صلي    عام  بقوا  يهدف  أاه  عيث  وبير،  أهمية  له  وورواا  لفيرو   الوقائي  الوعي 

الايم   وغر   السليمة  ال عية  العادات  صتباع  تو يههم  ووذلك  الاا   تعسين  عة 

في   ومساعدتهم  ووروااو  فيرو   من  الوقاية  في  تساعد  التي  السليمة  ال عية 

السيئة العار،و باإلعاف العادات  فإاه يساهم بقوا وبير في  التخلص من  ة صلى ذلك 

يعيقون   أاهم  عيث  األفراد  معيقة  وتعسن  وورواا  بفيرو   اإل ابة  معدا  خف  

عيا، خالية من األمرا  ووذلك فإاه يساعد علي خف  مستوي اإل ابة بالفيرو   

 .على مستوي الم تمع

 يساعد فيما يليأ أن الوعي الوقائي من فيرو  وورواا   وتستخلص الباعثة من خاا ما تادمو 

فيرو     موا هة  في  يساعد  بما  والم تمعات  األفراد  مستوى  على  ال عة  تعسين 

 وورواا والوقاية ماه    

الت ذية السليمة التي تساعد    باا  ات اهات  عية سليمة من خاا االهتمام بعاا ر 

 في الوقاية من فيرو  وورواا  

يوا هو  التي  ال عية  المقاوا  عا  في  األفراد  بفيرو   مساعد،  اإل ابة  اتي ة  اها 

 وورواا باستخدام اإلموااات المتاعة   

اإل ابة    من  للوقاية  األفراد  لدى  وترسيخها  السوي  ال عي  السلوك  قيم  غر  

بفيرو  ووروااو وذلك من خاا االهتمام بتااوا الو بات والمقروبات التي تعسن  

ال  بتااوا  واالهتمام  وورواا  من  للوقاية  المااعي  ال هاي  من  من  للوقاية  فيتامياات 

 وورواا  

 خامساً: المشكالت التعليمية الناجمة عن جائحة كورونا: 

هااك العديد من المقوات التعليمية الاا مة عن  ائعة ووروااو ويمون توعيح هذه  

 المقوات على الاعو التاليأ 
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موا هة بع  المقاوا التاايةو فاد أدت  ائعة وورواا صلى يياد، الع ط على   

الدرو   استخ اإلاترات خا ة خاا  يوون ععف قبوة  فأعياااً  اإلاتراتو  دام 

أ يا   هاي   بع   سو   ود،  أو  اإلاترات  قبوة  عبر  مباقر،  بثها  يتم  التي 

من   التأود  ي ب  لهذا  اإللوتروايو  التعليم  أمام  عائااً  العر   وقاقة  العاسوب 

التعلي متطلبات  مع  وتوافاها  المتوافر،  المعدات  قبا   اهيية  ميع  اإللوترواي  م 

 بد  التعليم ومقاهد، درو  المسا  

عبر   التعليمية  العملية  وافة  وااب  لايا   العديثة  التاويم  أساليب  استخدام  عدم 

 التعليم عن بعد  

اإللوترواية    االمتعااات  وتطوير  بت ميم  الواملة  المعرفة  امتاك  عدم 

 (  201و ص2020)القديفاتو

التعليم عن بعد وويف يمون است اله الوتساب  عدم قااعة الطاب صلى صي ابية   

 المعارف والمهارات الايمة  

ععف در ة توظيف تواولو يا التعليم عن بعد بسبب وورواا وير ع ذلك صلى   

عدم التععير صلى التعليم عن بعد من عيث طر  التدري  واألساليب والاوعيةو  

لعديثةو وقد ير ع أيعاً  وما قد ير ع صلى افتاار الطاب لمهارات التواولو يا ا

بسب   والطاب  التدري   هيئة  أععا   على  تظهر  التي  الافسية  الظروف  صلى 

 (  Gideon,2020,P.7وبا  وورواا)

أاظمة    التدري  في  بها أععا  هيئة  التي ا تهدوا  القخ ية  اال تهادات  وثر، 

التوا ا   وسائا  عبر  الطابية  الم موعات  مثا  وورواا  فيرو   بسب  التعليم 

تماعي مما تداخا على الطاب مع الما ات التعليمية وأاتج الملا والتعب  اال 

 (  204و ص2020لدى الطاب )القديفاتو



بع     ي د  فاد  ذاتيو  اإللوترواي  التعليم  ألن  والتاظيمو  التعفيي  مستوى  تداي 

عملية   وتاظيم  اللعبو  ومااومة  التعلم  على  افسه  تعفيي  في  األقخاص  عوبة 

 التعلم  

وعد،و وتاقأ بسبب افاعا الطاب مع أ هي، عواسيب وهواتف ذوية العيلة وال 

)أبو   بععاً  بععهم  مع  مباقر،  بطرياة  وتفاعلهم  توا لهم  من  بدالً 

 (  370و ص2020قخيدمو

ف أععا  هيئة التدري  من التاليا من دورهم في العملية التعليمية وااتااا    تخوُّ

مي البرم يات التعليمية واخت   ا ي تواولو يا التعليم  دورهم صلى ُم ّمِ

للطالبو    الت يئة  بطرياة  الماهاج  تاديم  يتم  بعيث  العلميةو  الماد،  تواملية  عدم 

 .وبالتالي يعدث التقتت لديه

 عوبة ص را  عمليات التاويم التووياي والاهائي وعمان م داقيتهاو وبخا ة  

 .(157و ص2020عادما يتعمن المارر مهارات عملية أدائية )ماداديو

موا هتها  وتع يتم  التي  التعليمية  المقوات  من  ما سبقو م موعة  صلى  الباعثة  يف 

 بسبب  ائعة ووروااو وهي وما يليأ

 عدم و ود عاسب آلي لدي العديد من الطاب   

   عوبة التعاما مع العاسب اآللي  

 مقوات تااية مثا بط  اإلاترات ومقوات العاسب اآللي   

   تهد في الاتي ة مساوا، الطالب الم تهد ب ير الم 

 قلة المعلومات التي يتم الع وا عليها اتي ة عدم الذهاب لل امعة   

التعليم    ميادين  صدار،  م اا  في  والوفا ،  الخبر،  ذوي  األقخاص  توفّر  قلّة 

 .اإللوتروايّ 
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كورونا   فيروس  حول  طالبها  لدى  الوعي  تنمية  في  شقراء  جامعة  دور  سادساً: 

 المستجد: 

ع قارا   ااتقار  اتخذت  امعة  لموا هة  واالعترايية  العملية  اإل را ات  من  دداً 

الوبير،   الوقائية  و هودها  المملوة  خّطة  مع  تماقياً  ذلك  يأتي  وخطرهو  وورواا  فيرو  

المبذولة من الاياد، العويمةو ممثلةً بخادم العرمين الملك سلمان بن عبدالعييي آا سعودو  

 .في موا هة خطر وورواا-عفظهما هللا-  وسمو ولي عهده األمين األمير معمد بن سلمان

اإلعامية  والمراوي  الوليات  لوا  ال امعة  مدير  بتو يهات  اإل را ات  تلك  وتمثلت 

السياسات   بتافيذ  اإللوترواية  التعامات  على  الاائمة  وال هات  المتخ  ة  والوليات 

ب ميع  المرسومة لموافعة خطر ووروااو وٌا فيما يخّ هو عبر تقويا فر  عما للايام  

الم تمعي المعيط  مستوى  على  أو  ال امعة  مستوى  على  سوا   العملية   .اإل را ات 

للعرم   والطالبات  الطاب  ععور  تعليق  وهيأ  الخطواتو  من  عدداً  ال امعة  واتخذت 

للطاب   التخرج  عفا  وتأ يا  الرابعةو  ال ااعية  الثور،  مؤتمر  وتأ يا  ال امعيو 

على المؤتمرات  وصل ا   ميع  األاقطة   والطالبات  ختام  عفا  وصل ا   ال امعةو  مستوى 

المايلي بالع ر  العائدين من السفر  التدري     .الطابيةو وصليام الموظفين وأععا  هيئة 

من   بعد  عن  التعليم  قعب  عدد  خا ة    2462صلى    25وارتفع  قاا،  وتدقين  قعبةو 

أيم إلدار،  عما  فريق  لتقويا  المعافظات  في  عما  وورش  يوتيوبو  في  ة بالتدريب 

األابا   خدمتوم")ووالة  في  "مستمرون  مبادر،  وصطا   واالا رافو  الععور  تعليق 

 (  2020السعوديةو 

وما  رى صطا  براامج المخيم اإللوتروايو وتقويا فريق وقفي تطوعيو وصعان  

الافسية والتربوية واال تماعية   التدريبية اإللوتروايةو وتاديم االستقارات  خطة الدورات 

لم ولية والتااية  مع  بالتاسيق  ال عي  للعيا  الماترعة  المبااي  وت هيي  ال امعةو  اسوبي 

ال امعي  اإلسوان  داخا  الوقائية  اإل را ات  وتطبيق  ميع  وتعايمهاو  وتاظيفها  الطب 

ألععا  هيئة التدري  من صغا  الماعب والماقآت الرياعية وماع الت وااو وتاظيف  



ومن عمن اإل را ات تاديم عماد، تااية    .افاهاوتطهير وتعايم  ميع مبااي ال امعة ومر

المعلومات والتعليم اإللوترواي دورات تدريبية عن األاظمة التااية في الما ة التعليميةو  

صعافة صلى مبادر، ووالة ال امعة للدراسات العلياو والبعث العلمي لدعم البعوث العلمية  

  .(2020و عن فيرو  وورواا المست د )ووالة األابا  السعودية 

 (  2020وما بريت تلك ال هود المادمة في م االت عّد، أهمها ما يلي )موقع  امعة قارا و 

بتاديم  (1 اإللوترواي  التعلم  اظام  صلى  ال امعة  في  التعليم  تعويا  تم  صذ  اإللوتروايو  التعليم 

ً المعاعرات عن طريق البرامج التطبياية اإللوترواية المعتمد، التي أثبتت ا اعها عملي  .ا

مبادر،   (2 قارا   في  امعة  الطاب  قؤون  عماد،  أطلات  عيث  اإللوتروايو  التدريب 

خطة التدريب اإللوترواي المتيامن عن طريق وعد، التدريب الطابي بعماد، قؤون  

على   )الادر،  ودور،  الرقمي(و  )التعوا  اآلتية  الدورات  الخّطة  وتعّمات  الطابو 

ودور، )مهار األهداف(و  الماابلة  التخطيط وتعديد  ا تياي  )فن  ودور،  االت اا(و  ات 

القخ ية(و ودور، )باا  الوعي الذاتي في موا هة األيمات(و وورقة عما بعاوان  

 .)تفعيا الما ة اإللوترواية ل امعة قارا (

والطابي   (3 التدريسي  بولياتها ووادرها  ممثلة  ال امعة  افّذت  التوعويةو عيث  العمات 

الخا ة بالتعريف بخطر وبا  وورواا وطر  الوقاية   عدداً من المعاعرات والادوات

 :ماهو وتمثلت باآلتي

عملة توعوية عن فيرو  وورواا ال ديد بولية العلوم والدراسات اإلاسااية بالاويعية   

العلوم   بولية  وورواا  فيرو   من  الوقاية  عن  توعوية  ومعاعر،  الطالباتو  فرع 

وي مع  بالتعاون  بالاويعية  التطبياية  "فيرو   الطبّية  بعاوان  ومعاعر،  ال عةو  ار، 

 .وورواا ال ديد"و بولية العلوم الطبية التطبياية بالدوادمي

معاعر، توعوية للتعريف بفيرو  وورواا المست دو وسبا الوقاية ماهو بولية العلوم   

والدراسات اإلاسااية بقارا و وعمله توعوية عن فيرو  وورواا في طبّية الاويعيةو  

 .ألاقطة الطابي أقامتها وعد، ا
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عملة توعوية عن فيرو  وورواا بولية العلوم واآلداب بسا رو تعت عاوانأ أسباب   

وورواا  بفيرو   توعوية  وعملة  الوقايةو  لويفية  عملي  وتطبيق  وأعراعه  المر  

وعد،   بإقراف  الطالباتو  فرع  بعفيف  اإلاسااية  والدراسات  العلوم  بولية  ال ديد 

عن فيرو  وورواا ال ديد في ولية التربية بالدوادميو  األاقطة الطابيةو ومعاعر،  

بالتعاون مع ولية العلوم الطبية التطبيايةو ومعاعر، توعوية لفيرو  وورواا بعماد،  

 .الساة التععيريةو بالتعاون مع عماد، قؤون الطاب فرع الطالبات

" ل ميع  اظمت عماد، خدمة الم تمع والتعليم المستمرو مبادر، "مستمرون في خدمتوم  (4

الارا ،   الم تمع على  تق يع  صلى  تهدف  صقرا   مساباة  والمبادر، هي  الم تمعو  فئات 

ال عي   الوعي  لاقر  المثاليو  الوين  ومساباة  الم تمعو  أفراد  بين  ثاافتها  واقر 

وهواية   مواهب  لتامية  "موهوب"  واافذ،  للم تمعو  ال عية  والسلوويات  والعادات 

ف الع وط الافسية ومساعد، اآلبا  واألمهات على  الم تمع ومتابعتهم عن بعد وتخفي 

لتعييي   العلمي  البعث  ومساباة  مخت ينو  بإقراف  أوقاتهم  واستثمار  األباا   تو يه 

الوعي   اقر  في  واإلسهام  الم تمع  ومقوات  الم تمع  لاعايا  واالستا ا   البعث 

الم تمع في  بخط  .ال عي  للتعريف  العلميةو  الطابية  المعار   عما  ر  وما  رى 

تعريفية  ومطويات  ومرئية  مارو ،  مواد  عر   بواسطة  موا هته  وويفية  ووروااو 

المست دات   ومتابعة  ماهو  الوقاية  وسبا  المست دو  وورواا  فيرو   عن  وماقورات 

 .على الساعة ال عية العالمية والمعلية

 الدراسات السابقة: 

لها عاقة    في هذا ال ي  تاوم الباعثة باستعرا  بع  الدراسات الساباة التي

 بالدراسة العاليةو وذلك على الاعو التاليأ 

 الدراسات العربية: 

المعلومات عن 2020دراسة م طفى ) البعرياي لم ادر  ( بعاوانأ استخدام ال مهور 

يستخدمها   التي  المعلومات  أبري م ادر  تعديد  صلى  الدراسة  وتأثيراتها  وهدفت  وورواا 



البعرياي خاا  ائعة ووروااو   وتم  ال مهور  المسعيو  الماهج  الدراسة على  واعتمدت 

( مفرد، ممثلة لل مهور البعرياي في مختلف  520استخدام االستبااة ل مع البيااات من )

المعافظاتو ومن أهم ما تو لت صليه الدراسة أن غالبية ال مهور البعرياي يستخدمون 

 رواا مواقع التوا ا اال تماعي وأبري م در للع وا على المعلومات عن وو

 ( والسعيدي  الظفيريو  وورواا 2020دراسة  فيرو   ب ائعة  الوعي  مستوى  بعاوانأ   )

والوقاية ماه لدى ذوي  عوبات التعلم بدولة الوويتو وهدفت الدراسة صلى التعرف على  

( من  18مستوى الوعي ب ائعة وورواا المست د والوقاية من اإل ابة بهو وذلك لدى )

ب التعلم  ذوي  عوبات  صعداد  الطلبة  من  ماياساً  الدراسة  طبات  وقت  الوويتو  دولة 

 الباعثينو وأظهرت الدراسة مستويات مرتفعة من الوعي لديهمو وارتفاع اسبة الوقاية  

( ومعمد  عويداتو  مع طر   2020دراسة  ال امعي  القباب  "تفاعا  بعاوان  (و 

، "المملوة  الوقاية من فيرو  ورواا عبر فيسبوكأ دراسة ميدااية لمستخدمي  عفتي قاا

وقاا،  تفاعا  France24 األرداية"و  على  التعرف  صلى  الدراسة  هدفت  وقد  عربي"  

األرداية"و   "المملوة  قاا،  ب عفتي  عبر  ورواا  فيرو   من  الوقاية  طر   مع  المبعوثين 

وأدا،  France24 وقاا،  بالعياة  المسح  بأسلوب  الو في  الماهج  واستخدمت  عربي"و 

( مفرد، من طاب  امعتي "الااهر،و  400اة الميدااية من )ل مع البياااتو وتووات العي

"المملوة  قاا،  عبر  عفتي  ورواا  فيرو   من  الوقاية  طر   ُمتابعي  "من  والماياَ 

وقاا،  دالة  France24 األرداية"و  فرو   و ود  الدراسةأ  صليه  تو لت  ومما  عربي"و 

وروااَ ب فعتي قاا،  صع ائية بين أقواا تفاعا المبعوثين مع طر  الوقاية من فيرو   

"    France24عربي"و وفي ات اه  فعة قاا،   "France24 "المملوة األردايةو وقاا، 

 (  0.01(و وهي دالة عاد ُمستوي )4.21عربي"و وقد بل ت قيمة )ت( = )

( علة  الوعي 2020دراسة  تامية  في  ال ديد  اإلعام  وسائا  "دور  بعاوان  (و 

العالم ال عية  األيمات  وموافعة  )ووفيدال عي  وورواا  فيرو   ااتقار  في عو    -ية 

التابؤ 19 صموااية  من  التعاق  على  التعرف  صلى  الدراسة  هدفت  وقد  ميدااية"و  دراسة   )
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ال عية  األيمات  وموافعة  ال عي  الوعي  تقويا  في  ال ديد  اإلعام  وسائا  بدور 

فرد؛   140في ال يائرو وتووات العياة من    19  -العالمية في ظا ااتقار فيرو  ووفيد

الوعي   تامية  في  ال ديد  اإلعام  وسائا  دور  مايا   على  الدراسة  أدوات  اقتملت  وقد 

ووفيد   فيرو   ااتقار  ظا  في  الماهج    19ال عي  اعتماد  وتم  الباعثةو  صعداد  من 

لوسائا  اإلي ابي  بالدور  التابؤ  يمون  أاهأ  الدراسة  اتائج  عاه  أسفرت  ومما  الو فيو 

تامية ال ديد وسائا في  العالمية في   اإلعام  الوعي ال عي وموافعة األيمات ال عية 

ووفيد فيرو   ااتقار  مستوى  19  -ظا  عاد  صع ائياً  دالة  فرو   هااك  ال يائرو   في 

(α≥0.5)   ال عي الوعي  تقويا  في  ال ديد  اإلعام  وسائا  دور  در ات  متوسط  في 

يائر تعيى  في ال   19  -وموافعة األيمات ال عية العالمية في ظا ااتقار فيرو  ووفيد

مستوى عاد  صع ائياً  دالة  فرو   هااك  لي   المهايو  الم اا  في  (α≥ 0.5) لمت ير 

متوسط در ات دور وسائا اإلعام ال ديد في تقويا الوعي ال عي وموافعة األيمات  

في ال يائر تعيى لمت يري ال ا      19  -ال عية العالمية في ظا ااتقار فيرو  ووفيد

 والفئات العمرية 

ا  )دراسة  تعليم  2020لعتيبي  في  السعودية  األَسر  وا هْت  التي  "التعديات  بعاوان  (و 

("و وقد هدفت الدراسة صلى الوقف  COVID-19أباائها في ظا  ائعة وورواا المست د )

الماترعات في  أباائهاو واستخاص  تعليم  السعودية في  التي وا هت األسر  التعديات  عن 

-COVIDودية في ظّا  ائعة وورواا المست ّد "ظّا التعديات التي وا هت األسر السع

ن 19 وتعمَّ الدراسةو  ألهداف  لمااسبته  المسعي  الو في  الماهج  الباعثة  واستخدمت    "

العام  التعليم  بمراعا  طالبات  أو  لديهم طاب  الذين  واألمهات  اآلبا   البعث  ميع  م تمع 

تم  412على )هرو أما عياة البعث فاد اقتملت  1441/ 1440خاا العام الدراسي   ( فرداً 

لَت الدراسة  اختيارهم بالطرياة العقوائيةو وتم استخدام االستبااة أدا،ً ل مع البيااات؛ وتو َّ

صلى اتائَجو ِمن أبريهاأ أن األسر السعودية بالرغم من ِعر ها على استمرار تعليم أباائها 

ممواة من التعليم عن بُعد؛  واستومالهم للعام الدراسيو فإّن الطاب لم يُعااوا أق ى استفاد، 



صذ لم يتم توظيف  ميع السُّبُا الممواة للتعليم عن بُعد بأفعا  ور، ممواة  ومن التعديات 

بقوا  المست ّدو  ا   وورواا  ظّا  ائعة  في  اإللوترواي  التعلم  تطبيق  أّن  وا هتهم  التي 

توفر األ هي،    مفا ئ دون تمهيد أو صعداد مسبقو ومن المعوقات التي وا هت األسرأ عدم 

ب عوبة  المتعلاة  المقوات  بع   و ود  صلى  باإلعافة  الطابو  لدى  ميع  التواولو ية 

با ور   المتعلاة  العواما  بع   و ود  ووذلك  المااطقو  بع   في  باإلاترات  االت اا 

المرتفعة  التولفة  وأيعاً  التعليمو  في  العديثة  التاايات  استخدام  لمهارات  المعلمين  توظيف 

 تاج البرم يات التعليمية  لت ميم وصا 

 الدراسات األجنبية: 

ساهو   فيرو   Sahu  (2020دراسة  بسبب  ال امعات  صغا   "تأثير  بعاوان  (و 

وقد   وورواا ال ياية"   وهان  في  التدري   وهيئة  للطاب  العالية  وال عة  التعليم  على 

وورواا فيرو   بسبب  ال امعات  صغا   تأثير  على  التعرف  صلى  الدراسة   هدفت 

(COVID-19)  وهان في  التدري   وهيئة  للطاب  العالية  وال عة  التعليم  على 

ال يايةو واستخدمت هذه الدراسة الماهج الو فيو وتم استخدام االستبااة وأدا، للدراسةو  

( من  موواة  عياة  على  تطبياها  تم  ال ياية  1997عيث  وهان  مدياة  في  الطاب  من   )

بالمدياةو  743و) التدري   هيئة  أععا   من  من (  م موعة  صلى  الدراسة  هذه  وتو لت 

 الاتائج المختلفة أهمهاأ

قام عدد وبير من ال امعات بتأ يا أو صل ا   ميع األاقطة ال امعيةو واتخذت ال امعات   

تدابير موثفة لعماية  ميع الطاب والموظفين من المر  قديد العدوىو وقام أععا   

 لوترواي  هيئة التدري  باالاتااا صلى اظام التدري  اإل 

أغلب    لدى  وورواا  عدوى  موافعة  تدابير  في  المستطلعين  أغلب  لدى  ثاة  عدم  هااك 

 (  %94.5ال امعات بقوا مرتفع باسبة )

مرتفع    بقوا  اإللوترواي  البريد  من خاا  ماتظمة  معلومات  والموظفون  الطاب  يتلاى 

 (  %71باسبة )
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تأثير  ائعة وورYulia  (2020دراسة يوليا   واا على صعاد،  (و بعاوان "طر  

تأثير  ائعة  على طر   التعرف  صلى  الدراسة  هدفت  وقد  صادوايسيا"و  في  التعليم  تقويا 

وورواا على صعاد، تقويا التعليم في صادوايسياو واستخدمت الدراسة الماهج الو فيو وتم  

( بل ت  عياة  على  الدراسة  وتو لت  436تطبيق  بإادوايسياو  ال امعات  طاب  من   )

أن صلى  باسبة    الدراسة  وورواا  فيرو   ااتقار  من  العد  في  ساعد  ال امعات  صغا  

( من %78.6( وهي اسبة مرتفعة  داً  وما خل ت الدراسة الى أن هااك اسبة )89%)

التعليمو   لتأثير وبا  وورواا على اظام  الدراسة يرون أن هااك سرعة عالية  أفراد عياة 

ماه التعلم من خاا االاترات لوواه يدعم    عيث ترا ع أسلوب التعليم التاليدي لياتقر بدالً 

 التعلم من المايا وبالتالي يالا اختاط األفراد ببععهمو ويالا ااتقار الفيرو   

من  Gerstman  (2020دراسة  يرستمان   عياة  وتو هات  "آرا   بعاوان   )

ا  البريطاايين عوا بع  العواما التعليمية والاعايا التربوية ذات العاقة بفيرو  ووروا

("و وقد هدفت الدراسة صلى التعرف على آرا  وتو هات عياة من  Covid-19المست د )

البريطاايين عوا بع  العواما التعليمية والاعايا التربوية ذات العاقة بفيرو  وورواا  

واستخدمت هذه الدراسة الماهج الو في التعليليو وتم استخدام  وCovid-19المست د )

للدراس وأدا،  )االستبااة  من  موواة  عياة  على  تطبياها  تم  عيث  بماطاة 400ةو  فرد   )

Birmingham  الوتروايو  ببريطاايا مسح  خاا  من  عقوائية  بطرياة  اختيارهم  تم  و 

عياة   أفراد  أغلب  أن  أهمهاأ  المختلفة  الاتائج  من  م موعة  صلى  الدراسة  هذه  وتو لت 

التفاعا   في  الدراسين  قبا  من  متوسط  اهتمام  هااك  أن  التعليم الدراسة  ما ات  مع 

ااتقار  ظا  في  اإللوترواي  التعليم  لفاعلية  العسابي  المتوسط  بلغ  عيث  االلوتروايو 

( بلغ  قد  الدراسة  عياة  أفراد  اظر  من و هة  وورواا  معياري 2.43فيرو   بااعراف   )

 ( بدر ة متوسطةو وأن  ميع الم االت  ا ت بدر ة متوسطة 0.53)

عاوان "االاتااا من التعليم في ال امعات صلى  (و ب2020)  Basilaiaدراسة باسايا  

التعلم عبر اإلاترات خاا ااتقار وبا  فيرو  وورواا في  ور يا"و وقد هدفت الدراسة 



صلى التعرف على ت ربة االاتااا من التعليم في ال امعات صلى التعلم عبر االاترات خاا  

تعليا المعتوىو عيث تم    ااتقار فيرو  وورواا في  ور ياو واستخدمت الدراسة ماهج

وليات   صعدى  في  التدري   عملية  من  األوا  األسبوع  صع ائيات  من  م موعة  تعليا 

 امعة  ور يا وت ربتها في االاتااا من التعليم و هاً لو ه صلى التعليم اإللوترواي خاا  

اإلاترات وتم استخدام ما تي   التعليم عبر    ائعة ووروااو عيث قامت بمااققة اتائج 

Edu  Page   و Gsuite   في العملية التعليميةو واستاادا صلى صع ائيات األسبوع األوا

التاليدي   التعليم  بين  االاتااا  أن  صلى  الباعث  تو ا  اإلاترات  عبر  التدري   عملية  من 

( باسبة  اا عاً  وان  اإلاترات  عبر  الاظام  %84.5والتعليم  من  االستفاد،  ويمون   )

أععا    اوتسبها  التي  في والمهارات  الوبا   بعد  ما  فتر،  في  والطاب  التدري   هيئة 

الذين هم بعا ة لساعات صعافيةو أو من   الخا ة  عاالت مختلفة مثا ذوي االعتيا ات 

التدري  ال ماعي أو يياد، االستاالية لدى الطالب والع وا على  خاا يياد، فاعلية 

 مهارات  ديد،  

درايسي   اسDraissi  (2020دراسة  "خطة  بعاوان  لتفقي  (و  ال امعات  ت ابة 

( وتافيذ التعليم عن بعد في  امعة قا هاي"و وقد هدفت الدراسة  COVID-19مر )

لتفقي مر )  ال امعات  است ابة  التعرف على خطة  التعليم COVID-19صلى  وتافيذ   )

عن بعد في  امعة قا هايو واستخدمت الدراسة ماهج تعليا المعتوىو عيث قام الباعث  

مختلفة وثائق  بال عف  بفعص  خا ة  صخبارية  مااالت  من  والتاارير    تتوون  اليومية 

 واإلقعارات من موقع ال امعة  وأقارت اتائج الدراسة أن األمر المالق هو أن  ائعة

COVID-19  من وا  توا ه  التي  ال عوبات  على  الت لب  لموا لة  ال امعات  تتعدى 

في واالستثمار  واألساتذ،و  ال  الطاب  و هودها  العلمي  لااح   البعث  الوتقاف  مستمر، 

الوا بات  وواات  للطالبو  االستاالية  يياد،  صلى  ال ديد،  التدري   أساليب    واستادت 

الو وا   الماياو وتوفير عرية  المخ  ة لألساتذ، للعفاظ على أعمالهم من  اإلعافية 

 صلى عدد قليا من ما ات التعلم اإللوترواي المدفوعة أو قواعد بيااات  
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بق للدراسات الساباة عوا موعوع مستوى الوعي بفيرو   وفي عو  العر  السا

وبير، من األهميةو  الوقائي على در ة  الوعي  الاوا أن موعوع مستوى  ووروااو يمون 

وما لوعظ عدم و ود دراسة ساباة تتااوا وعي طالبات  امعة قارا  بفيرو  ووروااو 

ت الساباة في بلور، مقولة وهو موعوع الدراسة العاليةو وقد استفادت الباعثة من الدراسا

وتعديد   الدراسة  ماه ية  و ياغة  الموعوعو  هذا  عوا  معدد،  معاور  ووعع  الدراسة 

 مت يرات الدراسةو باإلعافة صلى تعديد األساليب اإلع ائية المااسبة لاتائج الدراسة 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة:  .1

اعتمدت الدراسة على الماهج الو رفي بأسرلوبه المسرعي لما متره هرذا الاروع مرن 

 الدراسات؛ وذلك إلموااية استا ا  ص ابات عدد وبير من م تمع الدراسة 

 مجتمع الدراسة والعينة:  .2

بااً  على موعوع ومقولة الدراسة وأهدافهاو فاد تعردد الم تمرع المسرتهدف علرى أاره    

 طالبة  1900عة قارا   ويبلغ عددهن  يتوون من طالبات  ام

وقد استخدمت الباعثة أسرلوب "العيارة العقروائية"و وذلرك وفاراً لمعادلرة ثامبسرون لتعديرد 

( طالبرةو وقرد بلرغ 319ع م عياة الدراسةو ووفااً للمعادلة؛ يبلغ ع م عياة العاملين بهرا )

الي يوعرح خ رائص (و وال ردوا التر286عدد االستبااات المسترد، وال العة للتعليا )

 عياة الدراسة 

 ( 1جدول )
 توزيع عينة البحث حسب البيانات األولية  

 الفئات  التكرار  النسبة

 العمر

 ( سنة 20أقل من ) 105 36.7

 ( سنة 25( إلى أقل من )20من ) 154 53.8

 ( سنة فأكثر 25من ) 25 8.7



 الفئات  التكرار  النسبة

 غير مبين 2 0.7

 الحالة االجتماعية

 عزباء  223 78.0

 متزوجة  58 20.3

 مطلقة  3 14

 غير مبين 2 0.7

 مع من تعيشين 

 الزوج واألوالد 53 18.5

 األب واألم  216 75.5

 سكن مستقل  5 1.7

 أحد األشقاء أو الشقيقات  8 2.8

 غير مبين 4 1.3

 عدد أفراد األسرة التي تعيشين معها

 ( أفراد3أقل من ) 22 7.7

 أفراد 7أقل من -3من  133 46.5

 أفراد فأكثر  7من  125 43.7

 غير مبين 6 2.1

( ال دوا  من  1يوعح  ويتعح  األوليةو  البيااات  عسب  الدراسة  عياة  توييع   )

( ساةو 25( صلى أقا من )20( من العياة أعمارهن من )%53.8البيااات في ال دوا أن )

( )%78وأن  أن  تبين  وما  عيبا و  ماهن  األب  75.5%(  مع  تعيش  الدراسة  عياة  من   )

  7أقا من  -3( من العياة عدد أفراد األسر، التي تعيقين معها من  %46.5مو وأن )واأل

 أفراد فأوثر 7( من العياة عدد أفراد األسر، التي تعيقين معها من %43.7أفرادو و)

 أداة الدراسة:  .3

اعتمدت الباعثة في  مع البيااات على االسرتبااةو عيرث ترم ت رميم اسرتبااة تتعرمن 

 لتساؤالت الدراسة معاور عد،و وفااً 

 قامت الباعثة بالتأود من  د  أدا، الدراسة بطرياتينأ  :  األداةصدق  

تم عر  االستبااة على م موعة من أععا  هيئرة التردري  الصدق الظاهري:   

( معومينو وذلك بهردف اسرتطاع رأيهرم عروا 5(و وبلغ عددهم )1لتعويمها )الملعق رقم 
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أاهرا مترابطرة ومتسراة وتاري  مرا  رممت لاياسرهو معاور وعبارات االستبااة للتأود من  

 و ا ت التعديات قولية على بع  العباراتو وتم تعديا االستبااة وفااً آلرا  المعومين   

عتى يتم التأود مرن أن عبرارات معراور أدا، الدراسرة تتمترع بدر رة صدق البناء:   

لاهرائيو ترم قيرا   رد  مابولة من  د  الباا و لمعرفة مدى  اعية االستبااة للتطبيرق ا

االستبااة من خاا معاما االرتباط برين در رة العبرار، وبرين الدر رة الوليرة للمعرور الرذي 

تاتمي صليه بما فيها در ة هذا العبار،و ووذلك تم استخدام معاما االرتبراط الم رعح للعبرار، 

ماره در رة وهو معاما االرتباط بين در رة العبرار، وبرين الدر رة الوليرة للمعرور معرذوفاً  

 العبار،و وقد قامت الباعثة بعساب هذه المعاماتو وذلك وما هو موعح في ال دوا التاليأ

 (  2الجدول )
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محاور الدراسة 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط  

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط  

 رقم العبارة 
 معامل االرتباط  

 وى الوعي الوقائي مست
مصدر الحصول على  
 المعلومات عن كورونا  

المشكالت التعليمية التي واجهت العينة في  
بسبب   للجامعة  الذهاب  نتيجة عدم  الدراسة 

 كورونا 

1 0.607 ** 12 0.561 ** 20 0.743 ** 

2 0.674 ** 13 0.665 ** 21 0.732 ** 

3 0.635 ** 14 0.715 ** 22 0.724 ** 

4 0.621 ** 15 0.689 ** 23 0.727 ** 

5 0.678 ** 16 0.718 ** 24 0.772 ** 

6 0.730 ** 17 0.717 ** 25 0.682 ** 

7 0.652 ** 18 0.663 ** 26 0.555 ** 

8 0.757 ** 19 0.577 ** - - 

9 0.690 ** - - - - 

10 0.654 ** - - - - 

11 0.588 ** - - - - 

 فأقل        0.01** دال عند مستوى الداللة 

( أن معامات ارتباط در ة وا عبار، ببعردها 2السابق رقم )يتعح من ال دوا  

الذي تاتمي صليه لها قيم مرتفعة؛ مما يقير صلرى ارتبراط ورا عبرار، مرن عبرارات المعرور 

 بالبعد الذي تاتمي صليه؛ وبالتالي صلى اتسا  عبارات وا بعد من أبعاد االستبااة 



الباعثرة معادلرة ألفرا وروابرا  للتعارق مرن ثبرات االسرتبااةو اسرتخدمت :  األداةثبات  

(Cronbach Alpha) ويوعح ال دوا التالي معامات الثبات الاات ة باستخدام هذه  

 المعادلة 

( 3جدول )  
 معامالت ثبات أداة البحث طبقاً لمحاورها  

 معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور 

 0.891 11 مستوى الوعي الوقائي 

 0.844 8 كورونا مصدر الحصول على المعلومات عن 

المشكالت التعليمية التي واجهت العينة في الدراسة نتيجة  
 عدم الذهاب للجامعة بسبب كورونا 

7 0.849 

 0.872 26 األداة ككل 

( أن قيم معرامات الثبرات  ميعهرا قريم عاليرةو 3يتعح من ال دوا السابق رقم )

عية االسرتبااة للتطبيرق وتقير الاريم العاليرة مرن معرامات الثبرات فري ال ردوا صلرى  را

 وصموااية االعتماد على اتائ ها والوثو  بها 

التي تم  معهاو تم  اإلحصائية:    المعالجة أساليب    4 لتعايق أهداف الدراسة وتعليا البيااات 

للعلوم   اإلع ائية  العيمة  باستخدام  المااسبة  اإلع ائية  األساليب  من  العديد  استخدام 

(  وذلك بعد أن تم ترميي وصدخاا  SPSSاراً بالرمي )اال تماعيةو التي يرمي لها اخت 

المئويةو وما تم عساب   التورارات والاسب  تم عساب  صلى العاسب اآللي  عيث  البيااات 

صليه؛   تاتمي  الذي  للمعور  الولية  والدر ة  عبار،  وا  در ة  بين  بيرسون  ارتباط  معاما 

الباا  )ال د   الدراسة  ألدا،  الداخلي  االتسا   لتادير  وروابا   وذلك  ألفا  ومعاما  ئي(  

Alpha Cronbach"  "    العسابي المتوسط  عساب  وتم  الدراسة   أدا،  ثبات  لايا  

"Mean الدراسة م تمع  مفردات  است ابات  ااخفا   أو  ارتفاع  مدى  لمعرفة  وذلك  "؛ 

 عن المعاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(  

؛ للتعرف علرى "Standard Deviation"وما تم عساب االاعراف المعياري 

مدى ااعراف است ابات مفرردات الدراسرة لورا عبرار، مرن عبرارات مت يررات الدراسرةو 

ولوررا معررور مررن المعرراور الرئيسررة عررن متوسررطها العسررابيو وتعليررا التبرراين األعررادي 
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(ANOVA و لمعرفة ما صذا واات هااك فرو  ذات داللة صع ائية فري آرا  المبعوثرات)

 ية التي تااسم صلى أوثر من فئتين وفااً لمت يراتهن القخ 

 عرض نتائج الدراسة 
فيرو   عوا  والمعرفي  الوقائي  الوعي  مستوى  ياي   الذي  السؤاا  عن  لإل ابة 
والاسب   التورارات  على  الباعثة  اعتمدت  قارا و  طالبات  امعة  لدى  المست د  وورواا 

 خاا ال دوا التاليأ المئوية والمتوسطات العسابية واالاعرافات المعياريةو ويتعح ذلك من
 ( 4جدول )

 (19 -مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد العينة حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
بدر ة   العبارة  م

وبير، 
  داً 

بدر ة  
 وبير،

بدر ة  
 متوسطة

بدر ة  
 قليلة

بدر ة  
قليلة  
  داً 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

رقم 
 العبارة 

 أغسا يدي باستمرار  1
 13 16 59 52 141 ك

4.04 1.16 5 
 % 50.2 18.5 21.0 5.7 4.6 

2 
ال يد،   بالتهوية  أهتم 

 للمايا
 17 23 53 63 124 ك

3.91 1.16 11 
 % 44.3 22.5 18  8.2 6.1 

3 
األقاعة  أستخدم 

 الطبية  
 11 23 63 67 113 ك

3.90 1.14 2 
 % 40.8 24.2 22.7 8.3 4.0 

4 
اليد معام  ين  أستخدم 

 بقوا دائم 

 12 25 56 76 111 ك
3.89 1.15 6 

 % 39.6 27.1 20 8.9 4.3 

5 
 19 33 61 59 106 ك أرتدي قفايات اليد 

3.72 1.27 4 
 % 38.1 21.2 21.9 11.9 6.8 

6 
ال أخرج من المايا  
صال في العرور،  

 الا وى 

 10 37 80 56 98 ك
3.69 1.18 1 

 % 34.9 19.9 28.5 13.2 
3.6 

7 
ألي   تعرعت  صذا 
للوقف   أل أ  عر  

 الطبي سريعاً 

 21 35 66 78 80 ك
3.58 1.23 7 

 % 28.6 27.9 23.6 12.5 
7.5 

8 
على   باليد  أسلم  ال 
واات  مهما  اآلخرين 

 در ة الارابة

 19 46 70 62 83 ك
3.51 1.25 3 

 % 29.6 22.1 25 16.4 
6.8 

9 

الو بات  بتااوا  أهتم 
ال تي  والمقروبات 

ال هاي  من  تعسن 
 المااعي 

 29 35 66 68 83 ك

3.50 1.31 8 
 % 29.5 24.2 23.5 12.5 

10.3 

10 
بتااوا  أهتم 
للوقاية  الفيتامياات 

 من وورواا

 34 56 51 58 81 ك
3.34 1.39 10 

 % 28.9 20.7 18.2 20 
12.1 

11 

األعقاب   أتااوا 
مثا  المايلية 
واليااسون   اليا بيا 

 وورواا  للوقاية من

 39 45 67 59 71 ك

3.28 1.36 9 
 % 25.3 21 23.8 16 

13.9 

 المعدا العام 
3.68 0.919 

( أن المتوسرط العسرابي العررام للمعرور بلررغ 4يتعرح مرن ال رردوا السرابق رقررم )

(و وهررو مؤقررر علررى ميررا اسررت ابات عياررة الدراسررة صلررى )بدر ررة وبيررر،( علررى 3.68)



هرذه الاتي رة تردا علرى أن مسرتوى الروعي الوقرائي لردى العبارات الوارد، في ال دوا  و

 (  ا  بدر ة وبير،   19  -أفراد العياة عوا فيرو  وورواا المست د )ووفيد

( رقم  عبار،  األوا  الترتيب  في  بلغ  5وقد  ا ت  وقد  باستمرار(و  يدي  )أغسا   )

( العسابي  )4.04المتوسط  المعياري  واالاعراف  صلى1.16(و  تقير  الاتي ة  وهذه  أن   (  

الوقايةو وهذا   المعلومات تروي على هذا السلوك وإ را  أساسي وأولي في  وافة م ادر 

األافلواايا  لموا هة  االستعداد  عوا  تاريرها  في  العالمية  ال عة  ماظمة  أ درته  ما  مع 

و عيث رويت على أهمية تدابير عماية ال عة العامة والتدابير 19  –أثاا   ائعة ووفيد  

اظافة اليدين  وما أقارت الماظمة في تو ياتها عوا اظافة األيدي أاه   اال تماعيةو وماها

قد ثبت أن اظافة األيدي تماع اإل ابة باألمرا  التافسيةو ويا ح بالايام بتاظيف األيدي 

وعاب  الماياو  صلى  الدخوا  ولدى  الورقيو  الماديا  من  والتخلص  والعط   السعاا  بعد 

داد الطعامو وقبا األوا وبعدهو وبعد صطعام / صرعاع العود، من األماون العامةو وقبا صع 

 الطفا من الثديو وبعد استخدام المرعا  أو ت يير عفا  الطفاو وبعد لم  العيوااات   

(أ )أهتم بالتهويرة ال يرد، للماريا( وقرد 11أما الترتيب الثاايو فوان للعبار، رقم )

(  وال قررك أن تهويررة 1.16(و واالاعررراف المعيرراري )3.91بلررغ المتوسررط العسررابي )

المايا ودخوا تيارات هوا   عي والقم  من العواما ال عية الهامة التري تسرهم فري 

الوقاية من الفيروساتو والوعي بهذا ال ااب لره قردر وبيرر مرن األهميرةو سروا  لفيررو  

وورواا أو غيره من المهددات األخرى  وهو ما  ا  في ص دار ماظمرة ال رعة العالميرة 

و 19 –ا عررروا االسرررتعداد لموا هرررة األافلرررواايا أثارررا   ائعرررة ووفيرررد فررري تاريرهررر

( عيررث رورريت علررى أهميررة ترردابير عمايررة ال ررعة العامررة والترردابير 6/11/2020)

 اال تماعيةو وماها ت اب المساعات الم لاة والسيئة التهويةو للعماية 

ة(و وقرد بلرغ (أ )أسرتخدم األقاعرة الطبير2أما الترتيب الثالثو فوان للعبرار، رقرم )

(  وهو ما يتفق مع ما  ا  فري 1.14(و واالاعراف المعياري )3.90المتوسط العسابي )

ص دار ماظمة ال رعة العالميرة فري تاريرهرا عروا االسرتعداد لموا هرة األافلرواايا أثارا  
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( عيرث روريت علرى أهميرة تردابير عمايرة ال رعة 6/11/2020و )19  – ائعة ووفيرد  

ماعيةو وماها استخدام الومامات للعمايةو و ا  فري تاريرر الماظمرة العامة والتدابير اال ت

( تا ح ماظمة ال عة العالمية باستخدام الومامات في صطار عيمرة 1/12/2020أيعاً  )

وموافعتهرا والعرّد مرن ااتقرارها   -التدابير القاملة للوقاية مرن العردوى بفيررو  ووروارا

المملورة العربيرة السرعودية قررارات تلريم   ووفااً لذلك أ ردرت العديرد مرن الردوا وماهرا

 ال ميع بارتدا  األقاعة الطبية 

  ( )أستخدم معام اليدين بقوا دائم(و6وفي الترتيب الرابع  ا ت العبار، رقم )

(  وهاا يمون الاوا أن  1.15(و واالاعراف المعياري ) 3.89وقد بلغ المتوسط العسابي )

وبير،و واظراً ألهمية هذا الموعوع تم فر     عياة الدراسة تستخدم معام اليدين بدر ة

قرار على المعات والموالت والمطاعم ووافة األماون العامة بوعع هذه المعامات بهاو  

( في تاريرها عوا  4/11/2020وهو ما يتسق مع ما أ درته ماظمة ال عة العالمية )

لووفيد واالست ابة  واالستعداد  للتأهب  األهمية  العاسمة  معام   19  -اإل را ات  أهمية 

 اليدين  

وقرد بلرغ  ( )أرتردي قفرايات اليرد(و4وفي الترتيب الخام   ا ت العبرار، رقرم )

(  وهارا يمورن الاروا أن عيارة 1.27(و واالاعراف المعيراري )3.72المتوسط العسابي )

الدراسة ترتدي قفايات اليد بدر ة وبير،و وهو ما يسهم في الوقاية مرن الفيررو   وتليهرا 

( )ال أخرج من الماريا صال فري العررور، الا روى( 1ب الساد  العبار، رقم )في الترتي

(  وهذه الاتي رة تتوافرق مرع مرا  را  1.18( وااعراف معياري )3.69بمتوسط عسابي )

(أ االعتبرارات المتعلارة بتافيرذ وتوييرف 4/11/2020في تارير ماظمة ال رعة العالميرة )

و والرذي أقرار 19  –ة فري سريا   ائعرة ووفيرد  تدابير ال عة العامة والتدابير اال تماعي

صلى أاه ياب ي لألفراد الباا  في الماريا و والعرد مرن التوا را اال تمراعي مرع أقرخاص 

 خارج المايا 



( )صذا تعرعرت ألي عرر  أل رأ 7وفي الترتيرب السرابع  را ت العبرار، رقرم )

المعيرراري (و واالاعررراف 3.58وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي ) للوقررف الطبرري سررريعاً(و

(  وهرذه الاتي رة تعور  الرغبرة الوبيرر، مرن قبرا أفرراد الدراسرة برالعرص علررى 1.23)

الوقرف الطبرري فرري عالرة و ررود أي أعرررا  مرن الترري تعلاهررا وسرائا اإلعررام المختلفررة 

( )ال أسلم باليد على اآلخرين مهمرا 3لاطمئاان  وفي الترتيب الثامن  ا ت العبار، رقم )

(و واالاعررراف المعيرراري 3.51وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي ) وااررت در ررة الارابررة(و

(1.25   ) 

( )أهرتم بتاراوا الو برات والمقرروبات التري 8وتليها في الترتيب العبرار، رقرم )

(  وفري 1.31( وااعرراف معيراري )3.50تعسن من ال هاي المااعي( بمتوسط عسابي )

وقرد بلرغ   للوقايرة مرن ووروارا(والترتيب العاقر  ا ت العبار، )أهرتم بتاراوا الفيتاميارات  

 (   1.39(و واالاعراف المعياري )3.34المتوسط العسابي )

( )أتاراوا األعقراب المايليرة 9و ا ت في الترتيب العادي عقر العبرار، رقرم )

( وااعررراف 3.28مثررا اليا بيررا واليااسررون للوقايررة مررن وورواررا( بمتوسررط عسررابي )

 ( 1.36معياري )

مون الاوا أن مستوى الوعي الوقائي لدى أفرراد العيارة وفي عو  هذه الاتائجو ي

(  ا  بدر ة وبير،  وهذه الاتي ة تمثا  اارب 19  -عوا فيرو  وورواا المست د )ووفيد

الوعي الوقائي المعرفي بفيرو  ووروارا يسراعد صي ابي في م اا الوقاية ال عيةو عيث صن 

ن عردوثها لمارع ااتقرارها والتاليرا مرن في الوقاية من اإل ابة بال ائعةو والتردخا السرريع عري 

أعرارهاو وغر  قيم السلوك ال رعي السروي وترسريخها لردى األفرراد للوقايرة مرن اإل رابة 

 بفيرو  ووروااو وذلك من خاا االهتمام بالتعليمات ال عية المااسبة للوقاية من وورواا 

 لت صلى ( والتي تو2020واتفات هذه الاتي ة مع دراسة الظفيريو والسعيدي )

 و ود مستويات مرتفعة من الوعي لدى العياةو وارتفاع اسبة الوقاية
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ولإل ابة عن السؤاا الذي ياي  م ادر الع وا على المعلومرات عرن الروعي 

الوقائي والمعرفي عوا فيرو  وورواا المسرت د لردى طالبرات  امعرة قرارا و اعتمردت 

العسرابية واالاعرافرات المعياريرةو الباعثة على التورارات والاسب المئوية والمتوسرطات  

 ويتعح ذلك من خاا ال دوا التاليأ

 ( 5جدول )
 ( 19 -مصدر حصول العينة على المعلومات عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد

بدر ة  العبارة م
وبير،  
  داً 

بدر ة 
 وبير، 

بدر ة 
 متوسطة

بدر ة 
 قليلة

بدر ة 
 قليلة  داً 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

رقم 
 العبارة 

1 
التواصل   وسائل 

 االجتماعي 

 - 38 52 51 140 ك

4.04 1.10 1 
% 

49.
8 

18.1 18.5 13.5 
- 

2 

النصية  الرسائل 
من   الواردة 

الجهات  
على   الرسمية 

 الجوال

 - 82 56 57 84 ك

3.51 1.20 8 
% 

30.
1 

20.4 20.1 29.4 

- 

3 
المواقع 

اإللكترونية  
 للصحف 

 - 83 67 67 60 ك

3.38 1.12 2 
% 

21.
7 

24.2 24.2 30.0 
- 

4 

القنوات 
التلفزيونية 
السعودية  

 الرسمية 

 - 97 62 41 77 ك

3.35 1.22 3 
% 

27.
8 

14.8 22.4 35 
- 

5 
أفراد  أحد 

 األسرة 

 - 78 84 56 60 ك

3.35 1.10 5 
% 

21.
6 

20.1 30.2 28.1 
- 

6 
الجلسات  

 االجتماعية 

 - 105 77 58 40 ك

3.12 1.06 7 
% 

14.
3 

20.7 27.5 37.5 
- 

 إحدى الصديقات 7

 - 109 87 43 34 ك

3.01 1.02 6 
% 

12.
5 

15.8 31.9 39.9 
- 

8 
فضائية   قنوات 

 غير سعودية

 - 153 50 42 34 ك

2.85 1.08 4 
% 

12.
2 

15.1 17.9 54.8 
- 

 المعدا العام 
3.38 0.893 

( أن المتوسرط العسرابي العررام للمعرور بلررغ 5)يتعرح مرن ال رردوا السرابق رقررم 

(و وهو مؤقر على ميا است ابات عيارة الدراسرة صلرى )موافرق بدر رة متوسرطة( 3.38)

على العبرارات الروارد، فري ال ردوا  وهرذه الاتي رة تردا علرى أن الم رادر الروارد، فري 



 -ال دوا تمثا م در الع وا علرى المعلومرات عرن فيررو  ووروارا المسرت د )ووفيرد

 ( بدر ة متوسطة 19

( )وسرائا التوا را اال تمراعي(و 1وقد  ا ت في الترتيب األوا العبار، رقرم )

(  وهذه الاتي ة توعح 1.10(و واالاعراف المعياري )4.04وقد بلغ المتوسط العسابي )

أهميرة وسررائا التوا ررا اال تمراعي وم رردر للع رروا علرى المعلومررات عرروا فيرررو  

ي ذلك صلى سرهولة الع روا علرى البياارات ماهرا مرن خراا ووروااو وقد يعيى السبب ف

 الهاتف الذويو وما يتم تداوا المعلومات بها بقوا سريع مااراة بالوسائا األخرى 

(أ )الرسائا الا ية الوارد، من ال هرات 8أما الترتيب الثاايو فوان للعبار، رقم )

اعررراف المعيرراري (و واال3.51الرسررمية علررى ال ررواا( وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي )

(  وهاا تبري أهمية وموثوقية المعلومات الوارد، من ال هات الرسمية في المملورة 1.21)

العربيررة السررعودية عبررر الرسررائا الا ررية للمررواطاين والمايمررين عرروا فيرررو  وورواررا 

والتوعية به واإلع ا ات والتعليمات التي تأتي بقوا مستمرو وهري تعتبرر مرن البياارات 

 بين المواطاين للع وا على المعلومات الموثوقة 

(أ )المواقع اإللوترواية لل رعف(و وقرد 2أما الترتيب الثالثو فوان للعبار، رقم )

(  وهاررا تبررري أهميررة 1.12(و واالاعررراف المعيرراري )3.38بلررغ المتوسررط العسررابي )

ال عف اإللوترواية التي تاقرر األخبرار بقروا مسرتمر عبرر مواقعهراو خا رة ال رعف 

 عروفة والموثوقة في المملوة العربية السعودية   الم

( )الاارروات التلفييوايررة السررعودية 3وفرري الترتيررب الرابررع  ررا ت العبررار، رقررم )

(  وهارا 1.22(و واالاعرراف المعيراري )3.35وقرد بلرغ المتوسرط العسرابي )  الرسمية(و

مرة لردى أفرراد يمون الاوا أن الااروات التلفييوايرة السرعودية الرسرمية مرن الم رادر الها

الدراسة عوا فيرو  ووروااو خا ة وأن هرذه الااروات تبرث بقروا مسرتمر المعلومرات 

 عن الفيرو  والوقاية ماه ووافة المعلومات عوا فيرو  وورواا 
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وقرد بلرغ   ( )أعرد أفرراد األسرر،(و5وفي الترتيب الخرام   را ت العبرار، رقرم )

(  ويتعح مرن هرذه الاتي رة أن 1.10(و واالاعراف المعياري )3.35المتوسط العسابي )

من الم ادر الهامة للع وا على المعلومات عروا فيررو  ووروارا أعرد أفرراد األسرر، 

 والذي يوون على صطاع بمثا هذه األمورو فتوون معلوماته موثوقة لباية أفراد األسر، 

( )ال لسررات اال تماعيرة( بمتوسررط عسررابي 7وتليهرا فرري الترتيرب العبررار، رقرم )

(  وهذا يقرير صلرى أن أفرراد الدراسرة أثارا  ال لسرات 1.06( وااعراف معياري )3.12)

اال تماعية يتم العديث عن فيرو  ووروااو عيث أاه بالفعا عديث الساعة في وافرة دوا 

العالمو ومثا هذه ال لسات تمثرا م رادر للمعلومراتو خا رة عرن اإل رابات والعراالت 

 يران وغيرها مرن المعلومرات األخررى عروا التي تعرعت للفيرو  من المعارف أو ال

 هذا الموعوع 

وقررد بلررغ  ( )صعرردى ال رردياات(و6وفرري الترتيررب السررابع  ررا ت العبررار، رقررم )

(  وهرذه الاتي رة تعور  أهميرة 1.02(و واالاعراف المعياري )3.01المتوسط العسابي )

وهارا يعتبرر   العوارات بين ال دياات عوا هذا الفيرو  وتبادا المعلومرات فيمرا بيراهنو

 م در للمعلومات 

( )قاروات فعرائية غيرر سرعودية( 4و ا ت في الترتيرب األخيرر العبرار، رقرم )

 (  1.08( وااعراف معياري )2.85بمتوسط عسابي )

وفرري عررو  هررذه الاتررائجو يموررن الارروا أن أهررم م ررادر ع رروا العياررة علررى 

سررائا التوا ررا ( تتمثررا فرريأ و19 -المعلومررات عررن فيرررو  وورواررا المسررت د )ووفيررد

اال تمرراعيو والرسررائا الا ررية الرروارد، مررن ال هررات الرسررمية علررى ال رروااو والمواقررع 

 اإللوترواية لل عف 

( والتي تو لت صلى أن 2020وتتفق هذه الاتي ة مع ما تو لت صليه دراسة م طفى ) 

غالبية ال مهور البعرياي يستخدمون مواقع التوا ا اال تماعي وأبري م در للع وا  

)عل علة  دراسة  تو لت  وما  وورواا   عن  المعلومات  التابؤ  2020ى  يمون  أاه  صلى  (و 



وموافعة  ال عي  الوعي  تامية  في  وسائا  ال ديد  اإلعام  لوسائا  اإلي ابي  بالدور 

    19 -األيمات ال عية العالمية في ظا ااتقار فيرو  ووفيد

هرت العيارة اتي رة ولإل ابة عن السؤاا الذي ياي  المقوات التعليمية التري وا 

(و اعتمردت الباعثرة 19 –عدم الذهاب لل امعة بسربب فيررو  ووروارا المسرت د )ووفيرد 

على التورارات والاسب المئوية والمتوسطات العسابية واالاعرافرات المعياريرةو ويتعرح 

 ذلك من خاا ال دوا التاليأ

 ( 6جدول )
يجة عدم الذهاب للجامعة بسبب  المشكالت التعليمية التي واجهت العينة في الدراسة نت

 ( 19 –فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
بدر ة   العبارة م

وبير، 
  داً 

بدر ة  
 وبير،

بدر ة  
 متوسطة

بدر ة  
 قليلة

بدر ة  
 قليلة  داً 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

رقم 
 العبارة 

1 

طلبات  كثرة 
المواد   أساتذة 
عن   للتعويض 

 المحاضرات

 33 50 63 42 90 ك

3.38 1.4 6 
% 32.4 15.1 22.7 18 

11.9 

2 

تقنية   مشكالت 
بطء   مثل 

اإلنترنت  
ومشكالت  

 الحاسب اآللي

 31 52 63 56 76 ك

3.09 1.39 3 
% 27.3 20.1 22.7 18.7 

11.2 

3 

المعلومات   قلة 
يتم   التي 
عليها   الحصول 
عدم  نتيجة 

 الذهاب للجامعة 

 49 49 66 61 60 ك

3.09 1.39 5 
% 21.8 18.5 24 17.8 

17.8 

4 

الطالبة   مساواة 
بغير   المجتهدة 
في  المجتهدة 

 النتيجة 

 43 61 71 52 50 ك

3.02 1.32 4 
% 17.1 18.8 25.6 22 

15.5 

5 
صعوبة 

االختبارات  
 المنزلية 

 62 49 74 42 50 ك
2.89 1.39 1 

% 18.1 15.2 26.7 17.7 
22.4 

6 
التعامل  صعوبة 
الحاسب   مع 

 آلليا

 22.4 17.7 26.7 15.2 18.1 ك
2.82 1.38 2 

% 43 50 66 51 
67 

7 
وجود   عدم 

 حاسب آلي لدي 

 101 67 38 28 43 ك
2.44 1.45 7 

% 15.5 10.1 13.7 24.2 36.5 

 المعدا العام 
3.04 1.07 
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( أن المتوسرط العسرابي العررام للمعرور بلررغ 6يتعرح مرن ال رردوا السرابق رقررم )

و مؤقر على ميا است ابات عيارة الدراسرة صلرى )موافرق بدر رة متوسرطة( (و وه3.04)

على العبارات الوارد، في ال دوا  وهذه الاتي رة تردا علرى أن المقروات التعليميرة التري 

وا هت العياة في الدراسة اتي ة عدم الرذهاب لل امعرة بسربب فيررو  ووروارا المسرت د 

  تها متوسطة بقوا عام ( الوارد، في ال دوا واات بدر19 –)ووفيد  

وقد  ا ت في الترتيب األوا مقولة )وثر، طلبات أساتذ، المرواد للتعروي  عرن 

(  1.04(و واالاعررراف المعيرراري )3.38المعاعرررات(و وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي )

وهررذه الاتي ررة توعررح أهميررة طلبررات أسرراتذ، المررواد الدراسررة لتعرروي  عرردم الععررور 

 للمعاعرات 

لثاايو فوان لمقولةأ )مقوات تااية مثا بط  اإلاترارت ومقروات أما الترتيب ا

(  1.34(و واالاعررراف المعيرراري )3.34العاسررب اآللرري( وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي )

وهي بالفعا واات تمثا مقولة للطالبات في بداية األمرو ومثا هذه المقوات الفايرة وارد 

  عدوثها في مثا هذه األيمات المفا ئة للم تمع

أما الترتيب الثالثو فوان لمقولةأ )قلة المعلومات التي يتم الع وا عليها اتي رة 

(و واالاعررراف المعيرراري 3.09عرردم الررذهاب لل امعررة(و وقررد بلررغ المتوسررط العسررابي )

(  واظراً لهذه المقولة يل أ أععا  هيئرة التردري  لتعروي  ذلرك بطلبرات تتعلرق 1.39)

اتي رة عردم الععرور  وفري الترتيرب الرابرع  را ت   بالمواد عوعاً عرن قلرة المعلومرات

وقرد بلرغ المتوسرط العسرابي   مقولة )مساوا، الطالبة الم تهد، ب ير الم تهد، في الاتي ة(و

(  خا رة وأن االختبرارات المايليرة قرد تتسراوى 1.32(و واالاعراف المعيراري )3.02)

 فيها الطالبة الم تهد، ب ير الم تهد، 

وقرد بلرغ  ا ت مقرولة ) رعوبة االختبرارات المايليرة(ووفي الترتيب الخام   ر

(  فاررد تررأتي االختبررارات 1.39(و واالاعررراف المعيرراري )2.89المتوسررط العسررابي )

المايلية غير مباقر، لمعرفة مدى فهم الطالبة للماد، المدروسة فتوون  عبة علرى بعر  



 رو  الطالبرة الطالباتو والسبب في ذلك مرن قبرا أععرا  هيئرة التردري  هرو ت رعيب ل

 للمارر الدراسي في الع وا على ص ابات أسئلة االختبار بسهولة   

وتليها في الترتيب مقولة ) عوبة التعاما مع العاسب اآللري( بمتوسرط عسرابي 

(  و ا ت فري الترتيرب األخيرر مقرولة )عردم و رود 1.38( وااعراف معياري )2.82)

 (   1.45اري )( وااعراف معي2.44عاسب آلي لدي( بمتوسط عسابي )

وفي عو  هذه الاتائجو يمورن الاروا أن أهرم المقروات التعليميرة التري وا هرت 

 –العياة في الدراسة اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسبب فيررو  ووروارا المسرت د )ووفيرد 

( تتمثا فيأ وثر، طلبات أساتذ، المواد للتعوي  عرن المعاعرراتو ومقروات تاايرة 19

ات العاسب اآلليو وقلرة المعلومرات التري يرتم الع روا عليهرا مثا بط  اإلاترات ومقو

 اتي ة عدم الذهاب لل امعة 

العتيبي )وفي هذا الم اا تو لت   بالرغم من  2020دراسة  (و صلى أن األسر السعودية 

يُعااوا   لم  الطاب  فإّن  الدراسيو  للعام  واستومالهم  أباائها  تعليم  استمرار  على  ِعر ها 

السُّبُا الممواة للتعليم    أق ى استفاد، ممواة بُعد؛ صذ لم يتم توظيف  ميع  من التعليم عن 

عن بُعد بأفعا  ور، ممواة  ومن التعديات التي وا هتهم أّن تطبيق التعلم اإللوترواي  

ومن   مسبقو  صعداد  أو  تمهيد  دون  مفا ئ  بقوا  المست ّدو  ا   وورواا  ظّا  ائعة  في 

توفر عدم  األسرأ  وا هت  التي  الطابو    المعوقات  لدى  ميع  التواولو ية  األ هي، 

بع   في  باإلاترات  االت اا  ب عوبة  المتعلاة  المقوات  بع   و ود  صلى  باإلعافة 

لمهارات  المعلمين  توظيف  با ور  المتعلاة  العواما  بع   و ود  ووذلك  المااطقو 

ا  وصاتاج  لت ميم  المرتفعة  التولفة  التعليمو وأيعاً  العديثة في  التاايات  لبرم يات  استخدام 

 التعليمية  

( قخيدم  أبو  دراسة  تو لت  التعليم  2020وما  لفاعلية  الدراسة  عياة  تاييم  أن  صلى  (و 

اإللوترواي في ظا ااتقار فيرو  وورواا من و هة اظرهم وان متوسطاًو و ا  تاييمهم  

اإللوترواي وم اا   التعليم  التعليم اإللوترواي وم اا معياات استخدام  لم اا استمرارية 
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استخدام  تف في  الطلبة  تفاعا  وم اا  اإللوتروايو  التعليم  مع  التدري   هيئة  أععا   اعا 

 التعليم اإللوترواي متوسطاً   

يوليا   دراسة  عياة  Yulia  (2020وتو لت  أفراد  من  وبير،  اسبة  هااك  أن  صلى  (و 

الدراسة يرون أن هااك سرعة عالية لتأثير وبا  وورواا على اظام التعليمو عيث ترا ع  

التعلم من أس التعلم من خاا اإلاترات لوواه يدعم  ماه  لياتقر بدالً  التاليدي  التعليم  لوب 

 المايا وبالتالي يالا اختاط األفراد ببععهمو ويالا ااتقار الفيرو   

( صلى أن هااك اهتمام متوسط من قبا 2020) Gerstmanوتو لت دراسة  يرستمان  

التعليم   ما ات  مع  التفاعا  في  باسايا  الدراسين  دراسة  تو لت  وما  االلوترواي  

Basilaia  (2020 وان اإلاترات  عبر  والتعليم  التاليدي  التعليم  بين  االاتااا  أن  صلى  (و 

  ائعة( صلى أن  2020)  Draissi(و وما أقارت دراسة درايسي  %84.5اا عاً باسبة )

COVID-19 م وا  توا ه  التي  ال عوبات  على  الت لب  لموا لة  ال امعات  ن تتعدى 

في واالستثمار  واألساتذ،و  لااح     الطاب  الوتقاف  المستمر،  و هودها  العلمي  البعث 

الوا بات  وواات  للطالبو  االستاالية  يياد،  صلى  ال ديد،  التدري   أساليب    واستادت 

الو وا   الماياو وتوفير عرية  المخ  ة لألساتذ، للعفاظ على أعمالهم من  اإلعافية 

 م اإللوترواي المدفوعة أو قواعد بيااات  صلى عدد قليا من ما ات التعل 

ولإل ابة عن السؤاا الذي ياي  مدى و ود فرو  ذات داللة صع ائية في ص ابات أفراد  

العياة اعو معاور الدراسة تعيى صلى المت يرات القخ يةو اعتمدت الباعثة على تعليا  

 يتعح ذلك من خاا ال داوا التاليةأ والتباين األعاديو 



 ( 7جدول )
تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور  

 الدراسة وفقاً للعمر  

 مصدر التباين  المحور 
درجة  
 الحرية 

مجموع  
 المربعات 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة 
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

 مستوى الوعي الوقائي

 2.508 5.017 2 بين المجموعات 

 0.825 229.424 278 موعات داخل المج 0.049 3.040

   - 234.441 280 المجموع الكلي 

مصدددددر الحصددددول علددددى 
 المعلومات عن كورونا

 4.773 9.547 2 بين المجموعات 

 0.762 211.962 278 داخل المجموعات  0.002 6.261

 - 221.509 280 المجموع الكلي 

المشددكالت التعليميددة التددي 
واجهت العينة في الدراسة 

تيجدددددة عددددددم الدددددذهاب ن
 للجامعة بسبب كورونا

 1.54 3.082 2 بين المجموعات 

 1.15 315.482 278 داخل المجموعات  0.264 1.338

 - 318.563 280 المجموع الكلي 

( رقم  ال دوا  أفراد  7يوعح  ص ابات  في  الفرو   داللة  لمعرفة  األعادي  التباين  تعليا   )

لل وفااً  الدراسة  معاور  اعو  و ود  الدراسة  صلى  ال دوا  في  البيااات  أقارت  وقد  عمرو 

على   الع وا  م در  بمعور  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو  

(  وما 0.05المعلومات عن وورواا تعيى صلى العمرو عيث وان مستوى الداللة أقا من )

بمعو يتعلق  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  عدم  ريأ  تبين 

الذهاب  عدم  اتي ة  العياة  وا هت  التي  التعليمية  والمقوات  الوقائيو  الوعي  مستوى 

(   0.05لل امعة بسبب ووروااو تعيى صلى العمرو عيث وان مستوى الداللة أوبر من )

وهذه الاتي ة تدا على أن االختاف في العمر له دور في االختاف بين أفراد الدراسة 

 يرو  وورواا عوا م ر المعلومات عن ف 

( علة  دراسة  تو لت  الم اا  هذا  عاد  2020وفي  صع ائياً  دالة  فرو   و ود  صلى  (و 

الوعي  (α≥0.5) مستوى تقويا  في  ال ديد  اإلعام  وسائا  دور  در ات  متوسط  في 

ووفيد فيرو   ااتقار  في ظا  العالمية  ال عية  األيمات  وموافعة  تعيى    19  -ال عي 

 لمت ير الفئات العمرية 
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 ( 8) جدول رقم

المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شافيه لمحور مصدر الحصول على المعلومات عن  

 كورونا وفقاً للعمر 

 الداللة لصالح الفئة الداللة الفرق  الفئة الثانية  الفئة األولى المحور 

مصددددر الحصدددول علدددى 

 المعلومات عن كورونا

( 20أقل مددن )

 سنة

( إلددى أقددل 20مددن )

 ( سنة25من )
0390 0.002 

( إلدددى أقدددل مدددن 20مدددن )

 ( سنة 25)

( رقم  ال دوا  لمعور  8يوعح  قافيه  اختبار  باستخدام  المتعدد،  المااراات   )

ذات   فرو   و ود  تبين  وقد  للعمرو  وفااً  وورواا  المعلومات عن  على  الع وا  م در 

( 20( ساةو وبين الفئة العمرية من )20داللة صع ائية بين ذوات الفئة العمرية أقا من )

)ص من  أقا  أهمية 25لى  على  مؤقر  الاتي ة  وهذه  األخير،و  الفئة  ل الح  وذلك  ساةو   )

 الفئات العمرية في الع وا على المعلومات التي تخص وورواا من قبا أفراد الدراسة  

 (  9جدول )

 ة االجتماعيةتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً للحال

 مصدر التباين المحور 

درجة 

 الحرية 

مجموع 

 المربعات

متوسط 

المربعا

 ت

 قيمة

 )ف( 

مستوى 

 الداللة

 مستوى الوعي الوقائي

 1.297 2.594 2 بين المجموعات 

 0.834 231.848 278 داخل المجموعات  0.213 1.555

   - 234.441 280 المجموع الكلي 

ت مصدددر الحصددول علددى المعلومددا

 عن كورونا

 2.151 4.303 2 بين المجموعات 

 0.781 217.206 278 داخل المجموعات  0.065 2.754

 - 221.509 280 المجموع الكلي 

المشددكالت التعليميددة التددي واجهددت 

العينددة فددي الدراسدددة نتيجددة عددددم 

 الذهاب للجامعة بسبب كورونا

 0.143 0.0286 2 بين المجموعات 

 0.162 318.277 278 لمجموعات داخل ا 0.884 0.123

 - 318.563 280 المجموع الكلي 

( رقم  ال دوا  أفراد  9يوعح  ص ابات  في  الفرو   داللة  لمعرفة  األعادي  التباين  تعليا   )

ال دوا   في  البيااات  أقارت  وقد  اال تماعيةو  للعالة  وفااً  الدراسة  معاور  اعو  الدراسة 

بين عياة الدراسة فيما يتعلق بمعاور الدراسةو  صلى عدم و ود فرو  ذات داللة صع ائية  



( من  أوبر  الداللة  مستوى  وان  عيث  اال تماعيةو  العالة  صلى  معاور  0.05تعيى  في   )

 الدراسة   

 ( 10جدول )

تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور  

 الدراسة وفقاً لمن يعيش مع أفراد العينة 

 مصدر التباين  محور ال
درجة  

 الحرية 

مجموع  

 المربعات 

متوسط  

 المربعات 

 قيمة

 )ف(  

مستوى  

 الداللة 

 مستوى الوعي الوقائي

 2.645 7.936 3 بين المجموعات 

 0.823 226.307 275 داخل المجموعات  0.023 3.215

    - 234.244 278 المجموع الكلي 

مصدددر الحصددول علددى المعلومددات عددن 

 كورونا

 1.036 3.107 3 المجموعات  بين

 0.792 217.868 275 داخل المجموعات  0.272 1.307

 - 220.975 278 المجموع الكلي 

المشكالت التعليمية التدي واجهدت العيندة 

في الدراسة نتيجة عدم الدذهاب للجامعدة 

 بسبب كورونا

 0.912 2.736 3 بين المجموعات 

 1.158 313.824 275 داخل المجموعات  0.502 0.788

 - 316.560 278 المجموع الكلي 

( تعليا التباين األعادي لمعرفة داللة الفرو  في ص ابات أفراد  10يوعح ال دوا رقم )

البيااات في   العياةو وقد أقارت  أفراد  لمن يعيش مع  وفااً  الدراسة  الدراسة اعو معاور 

الد عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  صلى  مستوى  ال دوا  بمعور  فيما  راسة 

الوعي الوقائي تعيى صلى من يعيش مع أفراد العياة معهاو عيث وان مستوى الداللة أقا  

( فيما 0.05من  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  عدم  تبين  وما    )

التعليمية  والمقوات  ووروااو  عن  المعلومات  على  الع وا  م در  بمعوريأ  يتعلق 

العياة في الدراسة اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسبب وورواا تعيى صلى من    التي وا هت

 (   0.05يعيش مع أفراد العياة معهاو عيث وان مستوى الداللة أوبر من )
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 ( 11جدول رقم )

المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شافيه لمحور مستوى الوعي الوقائي وفقاً لمع من  

 يعيش أفراد الدراسة  

 الداللة لصالح الفئة  الداللة  الفرق  الفئة الثانية  الفئة األولى  المحور 

مسددددتوى الددددوعي 

 الوقائي

مددددددع الددددددزوج 

 واألوالد

 مع الزوج واألوالد 0.245 0.287 األب واألم

 مع الزوج واألوالد 0.062 1.158 سكن مستقل

أحدددددد األشدددددقاء أو 

 الشقيقات
 مع الزوج واألوالد 0.999 0.058

ر ال دوا  )يوعح  لمعور  11قم  قافيه  اختبار  باستخدام  المتعدد،  المااراات   )

ذات   فرو   و ود  تبين  وقد  الدراسةو  أفراد  يعيش  من  لمع  وفااً  الوقائي  الوعي  مستوى 

ل الح   وذلك  الفئاتو  باية  وبين  واألوالدو  اليوج  مع  تعقن  الاتي  بين  صع ائية  داللة 

مؤق الاتي ة  وهذه  واألوالدو  اليوج  مع  تعقن  اليوج  الاتي  بين  المعيقة  أن  على  ر 

واألوالد يوون لديهم مستوى وعي مرتفعو وقد يعيى ذلك صلى الخوف على األباا  داخا  

 األسر، ال  ير،  

 ( 12جدول )

تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً لعدد أفراد األسرة التي تعيش  

 راد العينة معها أف

 مصدر التباين المحور 
درجة 
 الحرية 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعا

 ت

 قيمة
 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 مستوى الوعي الوقائي

 1.728 3.456 2 بين المجموعات 

 0.839 229.844 274 داخل المجموعات  0.129 2.060

   - 233.300 276 المجموع الكلي 

مصدددر الحصددول علددى المعلومددات 
 عن كورونا

 0.925 1.849 2 بين المجموعات 

 0.785 215.104 274 داخل المجموعات  0.309 1.178

 - 216.953 276 المجموع الكلي 

المشكالت التعليميددة التددي واجهددت 
العينددة فددي الدراسددة نتيجددة عدددم 

 الذهاب للجامعة بسبب كورونا

 1.439 2.878 2 بين المجموعات 

 1.161 313.503 274 موعات داخل المج 0.291 1.239

 - 316.381 276 المجموع الكلي 



( تعليا التباين األعادي لمعرفة داللة الفرو  في ص ابات أفراد  12يوعح ال دوا رقم )

التي تعيش معها أفراد العياةو وقد   لعدد أفراد األسر،  الدراسة اعو معاور الدراسة وفااً 

ود فرو  ذات داللة صع ائية بين عياة الدراسة  أقارت البيااات في ال دوا صلى عدم و 

التي تعيش معها أفراد العياةو   الدراسة تعيى صلى عدد أفراد األسر،  فيما يتعلق بمعاور 

 ( في معاور الدراسة   0.05عيث وان مستوى الداللة أوبر من )

 ملخص النتائج والتوصيات 

 ملخص النتائج: 

 يدها على الاعو التاليأتو لت الدراسة صلى اتائج عد،و يمون تعد

المستجد   .1 كورونا  فيروس  حول  العينة  أفراد  لدى  الوقائي  الوعي  مستوى 

 (:  19 -)كوفيد

تبين من اتائج الدراسة أن مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد العياة عوا فيررو  

(و وتبرين أن 3.68(  را  بدر رة وبيرر، بمتوسرط عسرابي )19  -وورواا المست د )ووفيرد

 ليدين باستمرارو واالهتمام بتهوية الماياو واستخدام األقاعة الطبية أهمهاأ غسا ا

 (: 19 -مصدر حصول العينة على المعلومات عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد .2

أظهرت الاتائج أن أهم الم ادر للع وا على المعلومات عن فيررو  ووروارا 

توا ررا اال تمرراعيو ( لرردى أفررراد الدراسررة تتمثررا فرريأ وسررائا ال19 -المسررت د )ووفيررد

والرسررائا الا ررية الرروارد، مررن ال هررات الرسررمية علررى ال رروااو والمواقررع اإللوتروايررة 

 لل عف

الذهاب   .3 عدم  نتيجة  الدراسة  في  العينة  واجهت  التي  التعليمية  المشكالت 

 (:19 –للجامعة بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد  

ي وا هرت العيارة فري الدراسرة تبين من الاترائج أن أهرم المقروات التعليميرة التر

( تتمثرا فريأ 19  –اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسربب فيررو  ووروارا المسرت د )ووفيرد  

وثررر، طلبررات أسرراتذ، المررواد للتعرروي  عررن المعاعررراتو ومقرروات تاايررة مثررا بررط  
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اإلاترات ومقوات العاسب اآلليو وقلة المعلومات التي يتم الع وا عليهرا اتي رة عردم 

  امعة الذهاب لل

محاور  .4 نحو  العينة  أفراد  إجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى 

 الدراسة تعزى إلى المتغيرات الشخصية: 

م در     أ بمعور  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود 

تبين عدم و ود   وما  العمرو  صلى  تعيى  وورواا  المعلومات عن  الع وا على 

صع ائية داللة  ذات  مستوى    فرو   بمعوريأ  يتعلق  فيما  الدراسة  عياة  بين 

الذهاب   عدم  اتي ة  العياة  وا هت  التي  التعليمية  والمقوات  الوقائيو  الوعي 

 لل امعة بسبب ووروااو تعيى صلى العمر 

بمعاور    ب يتعلق  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  عدم 

 الدراسةو تعيى صلى العالة اال تماعية   

 ود فرو  ذات داللة صع ائية بين عياة الدراسة فيما بمعور مستوى الوعي  و  ج

الوقائي تعيى صلى من يعيش مع أفراد العياة معهاو وما تبين عدم و ود فرو   

الع وا  م در  بمعوريأ  يتعلق  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات 

وا  التي  التعليمية  والمقوات  ووروااو  عن  المعلومات  في على  العياة  هت 

الدراسة اتي ة عدم الذهاب لل امعة بسبب وورواا تعيى صلى من يعيش مع أفراد  

 العياة معها  

بمعاور     د يتعلق  فيما  الدراسة  عياة  بين  صع ائية  داللة  ذات  فرو   و ود  عدم 

 الدراسة تعيى صلى عدد أفراد األسر، التي تعيش معها أفراد العياة    



 التوصيات والمقترحات:

عررو  الاتررائج الترري أسررفرت عاهررا الدراسررة العاليررةو تاترررح الباعثررة بعرر   فرري  

 التو ياتو وهيأ

توعية الطالبات من خاا الما ات بترذوير الطالبرات بوسرائا الوقايرة والعمايرة   1

مررن فيرررو  ووروارراو وعررث الطالبررات علررى الع رروا علررى المعلومررات مررن 

 الم ادر الرسمية فاط 

اوعوا من التوليفات للطالباتو وأن تتااسرب هرذه على أععا  هيئة التدري  أن ي  2

 التوليفات مع الوقت 

أن تعما ال امعة على صعطا  الطالبرات لردورات تدريبيرة عرن بعرد للتعامرا مرع   3

العاسرب اآللرري واإلاترارت وما ررة ال امعررةو عترى يررتم تفرادي المقرروات الترري 

 توا ه الطالبات في التعاما مع العاسب اآللي 

علرى المعلومرات الترري تفيرد الطالبرات والتري تتعلرق بخطررة  أن تعررص ال امعرة  4

 المارر الدراسي عوعاً عن عدم الذهاب صلى ال امعة 

مراعا، أععا  هيئرة التردري  للفررو  برين الطالبرة الم تهرد، وغيرر الم تهرد،و   5

 ويمون أن يتم ذلك من خاا االختبارات القفاهية عبر القبوة مثاً 

  بالمييد من الدراسات التربويرة عروا التعلريم عرن أن يهتم أععا  هيئة التدري  6

بعد في عرو  فيررو  ووروارا والمقروات التعليميرة فري هرذا الم راا ووعرع 

 ت ورات ماترعة 
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 المراجع

 المراجع العربية:

 ( سالم   فيرو   2020أبو قخيدمو سعر  ااتقار  في ظا  اإللوترواي  التعليم  فاعلية    )

في   المدرسين  اظر  و هة  من  عمانو  وورواا  )خعوري(   التااية  فلسطين  امعة 

الم لة العربية للاقر العلميو ت در عن مروي البعث وتطوير الموارد البقرية رماح 

   389-365(و ص ص 21األردنو العدد ) –

الوعي  2019أمينو عبير  ديق  )  لتامية  بال سم  الوعي  أاقطة  قائم على  (  براامج 

ول الطفولةو  م لة  الروعةو  لطفا  )الوقائي  الم لد  الااهر،و  التربيةو  امعة  (و  31ية 

   734-679(و ص ص 2العدد )

(  أثر أاقطة تعليمية ماترعة في مارر العلوم على  2020العربيو اوره عبدالعييي  ) 

العلوم   م لة  المتوسطة   المرعلة  طالبات  لدى  الوقائية  التربية  بأبعاد  الوعي  تامية 

(و  21(و العدد )4و غي،و فلسطينو الم لد )التربوية والافسيةو المروي الاومي للبعوث

   103-83ص ص 

(  التربية الوقائية ومتطلبات الوعي ال عي بمدار  2018الرقيديو عاي  عيد  ) 

التربيةو   العلوم  م لة  الوويتأ  اموذ اً   األطفاا  ريا   الوويت  بدولة  العام  التعليم 

الااهر،   األ  - امعة  الم لد  للتربيةو  العليا  الدراسات  الثاايو ص ص ولية  العدد  واو 

379-402    

 ( أعمد   سعيد  واالستعداد  2020السعوديو  الموا هة  سبا  وورواا  أيمة  عالة -(  

وتطوير   البعث  مروي  العلميو ت در عن  للاقر  العربية  الم لة  قطاع غي،   دراسية 

   95-68(و ص ص 19األردنو العدد ) –الموارد البقرية رماح 

عبدالوريم   ماير،  مر   2020)  القديفاتو  بسب  بعد  عن  التعليم  توظيف  واقع    )

عمانو   فيها   المدار   مديري  اظر  و هة  من  المفر   ق بة  مدار   في  الوورواا 

الم لة العربية للاقر العلميو ت در عن مروي البعث وتطوير الموارد البقرية رماح 

    207-185(و ص ص 19األردنو العدد ) –



أعم  والسعيديو  ملعبو  اواف  )الظفيريو  معسن  ب ائعة 2020د  الوعي  مستوى   )

فيرو  وورواا والوقاية ماه لدى ذوي  عوبات التعلم بدولة الوويتو الم لة العربية 

للعلوم التربوية والافسيةو ت در عن المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلدابو العدد  

   633-646( أوتوبرو ص ص 18)

التعديات2020العتيبيو ريم بات عمود  )  تعليم    (   السعودية في  األَسر  التي وا هْت 

(  عمانو الم لة العربية للاقر  COVID-19أباائها في ظا  ائعة وورواا المست د )

رماح   البقرية  الموارد  وتطوير  البعث  مروي  عن  ت در  العدد    –العلميو  األردنو 

   175-152(و ص ص  22)

لوعي ال عي وموافعة  (  دور وسائا اإلعام ال ديد في تامية ا2020علةو عيقة  ) 

)ووفيد وورواا  فيرو   ااتقار  عو   في  العالمية  ال عية  دراسة  19  -األيمات   )

للدراسات   العربي  الديماراطي  المروي  اإلعاميةو  الدراسات  م لة  ميدااية  

   515-496( ص ص 11االستراتي يةو االقت اديةو والسياسيةو م رو العدد )

 ( أعمد   معمود  ومعمدو  طر   2020عويداتو  اد؛  مع  ال امعي  القباب  تفاعا    )

قاا،  لمستخدمي  عفتي  ميدااية  دراسة  فيسبوك  عبر  ورواا  فيرو   من  الوقاية 

وقاا، األرداية"و  المروي   France24 "المملوة  اإلعاميةو  الدراسات  م لة  عربي  

العدد   م رو  والسياسيةو  االقت اديةو  االستراتي يةو  للدراسات  العربي  الديماراطي 

   586-572ص   ( ص11)

 ( السيد  بتوا  المعلومات عن  2020م طفىو  لم ادر  البعرياي  ال مهور  استخدام   )

وورواا وتأثيراتهاو الم لة العلمية للتواولو يا وعلوم اإلعاقةو المؤسسة العلمية للعلوم  

( الم لد  الخا ةو  والتربية  والتواولو ية  أوتوبر  4التربوية  -91و ص ص  2020( 
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طااو    )الم طفىو  عسام   الدوعةو 2020والسعدو  وورواا   ووبا   السوريون    )

 مروي عرمون للدراسات المعا ر، 



 الدكتورة/ هيفاء الفوزان 

 ( أعمد   معمد  المدار   2020ماداديو  في  الثااوية  المرعلة  طلبة  ت ورات    )

ومست داتها   وورواا  أيمة  ظا  في  بعد  عن  التعليم  الستخدام  األردن  في  العوومية 

و ت در عن مروي البعث وتطوير الموارد البقرية  عمانو الم لة العربية للاقر العلمي

    114-96(و ص ص 19األردنو العدد ) –رماح 

 ( العالمية  ال عة  أثاا   ائعة 11/2020/ 6ماظمة  األافلوايا  لموا هة  االستعداد   )

  19 -ووفيد

 ( العالمية  ال عة  للتأهب  11/2020/ 4ماظمة  األهمية  العاسمة  اإل را ات   )

   19 -لووفيد واالستعداد واالست ابة

 ( العالمية  ال عة  تدابير 11/2020/ 4ماظمة  وتوييف  بتافيذ  المتعلاة  االعتبارات  (أ 

 و19  –ال عة العامة والتدابير اال تماعية في سيا   ائعة ووفيد 

 ( العالمية  ال عة  ووفيد2020/ 12/ 1ماظمة  سيا   ائعة  في  الومامات  استخدام  -(أ 

 و 19

 ( العالمية  ال عة  فيرو 2019ماظمة  )ووفيد  (  (أ 19  -وورواا 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

   https://su.edu.sa/arموقع  امعة قارا أ  

( ما هو فيرو  "الوورواا" المست د؟ 2020موقع  معية الهاا األعمر الفلسطياي ) 

https://www.palestinercs.org 

 ( السعودية   األابا   في 2020ووالة  "مستمرون  مبادر،  تافذ  قارا   تارير  امعة    )

السعوديةأ األابا   وولة  موقع  المست د   وورواا  فيرو   عن  الوعي  لاقر   خدمتوم" 

www.spa.gov.sa    29/9/2020تاريخأ   

 ( عبدالعييي   بن  الملك سعود  فيرو  2020ووالة  امعة  لموافعة  التافيذية  الخطة    )

   الريا و  امعة الملك سعود بن عبدالعييي  19ووفيد

https://su.edu.sa/ar
https://www.palestinercs.org/
http://www.spa.gov.sa/
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