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 الملخص:

واللنوشةةةةين أ ر د يام الل،ولما ويح نع اسف حسةةةةحتهح  يا واءم ا  يا ا   19-تهدف الدراسةةةةى قلا  صحة اةةةةهى اللمحعصق اللوفيدى      د
د كحر  اللوفيدى  حلليضا ونل تو حأقى  ع سشةي اللفي يح  اللوخذن لهسةي اسوشةحر   يوة ر روسح اللسةو،دا ويدج س،ح ى ال يل الهحلص  

 البححث واللخوص يم د كحر  ل م الل،ولم فصلح يخص دسحل ب سشي اللفي يى.

 يما  90ألكثي ير  19-قذ ُد يي اخوبحر الكويوسع يح أ ر الشةةةهي السةةةحمة والسةةةح م ليفحم ال،حري تاةةةلر يفي يح  يخويمى ح   ر   د
 ا وسحئل الو اال اال ولح عا واسولي  لم الف نى للدن دسب   ر.ا الذي ُسشي  ي"غ غل"وذلك  ر طييق سل ذج 

ُحييت النوحئج  ر طييق لغى  حيث ن البيي،صىا ودشحر  )النوحئج( لايورن اأوكحر طيل  ديدن  ع سشي اللفي يىا وييا بى رل ير وسحئل 
يح   ًاح  أن رال ال ييدو ر يسولدون اللفي  ى ح   يح تنشيه ير يفي يح   ر الليضا خصالو اال اال ولح ع والله ح  الويمزي سص  

 ير  فاهق البفض دحصحًسح.

ا ال طر الفيبعا يفي يح  الل،ولما يصةةةةةةةةةحمر اللفي يح ا دسةةةةةةةةةحل ب سشةةةةةةةةةي   يوة ر روسح اللسةةةةةةةةةو،دا 19-الكيلح  اللموححصى: ر   د
 اللفي يح .

 

 المقدمة:

لوع حصةةد  ا   يوة ا سمي سزا حشةةصح  ينذ األز ا لفل دأيز يح يذري ينهح  واألوبئى وال،حئهح  المحشةةصح ا وحم  البشةةييى  يا ي ا هى 
يي  ن و حن  20ىا قذ سةببت دكثي ير ى داةحأت البشةيي  د داًما رب ين ير األرواحا خحاةى ا سمي سزا ا سةبحسصىا الوع تفد دشةد  حشةصى يي ةص  

 (WHO, 2012) ح   الفحلق.

 حم  حرة()سةةةةةةة اللوالزيى الونمسةةةةةةةصى الهحمن ال خصلى ع الدين ال،ديد ديياض ودوبئى  ديدن سةةةةةةةببهح   يوسةةةةةةةح  ر روسحا دنلهح  ظهي أ نلح
 (WHO, 2019) ا ورالنلح ظهيا دو  يين  ع آسصح.2012)ي ية(  حم  ا ويوالزيى الشيل األوسط الونمسصى2003

ا ود ينت الحًدح والمن س ع  ديد ير   يوسةةح  حب رئ ي ي،ه   السةةببيصةةح ى  حلوهيت الصةة ر  دن ححال  سةة،   2020يم ي يم  حم و 
 (Zhang Qiaosu, January 2020) ك روسحا وبدايى  حشصى  ديدن.

وهحب لُتفيف   يوسةح  ر روسح  أسهح سةاللى واسةفى ير الم يوسةح  توياوح د يا ةهح أ ر سزال  البيم الشةحئفىا واأل ياض األكثي شةدن رحال
 (WHO, 2020)  حل  حنا قذ دسهح تص ب ا سسحن واله  ان.اليئ يا والوسبب 
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 واسةةةةق الليض الذي يسةةةةببه، ”SARS-CoV-2“الم يوة ال،ديدا ودطيدت  يصه الحًدح اسةةةةق  ينظلى الصةةةةهى الفحللصىا تح فت ويم اسوشةةةةحره

“COVID-19” ، الهذر ينهح ع،ب  يا الفحلق االسةةةةةةةةةةو،ح ى لهحا وت خ  يداةةةةةةةةةةب   حئهى  19-يحرة  أن ر   د 11لوفير  ع. (WHO, 

2020) 

يلفي يح  الوع ل  آخي األخبحر ح   الم يوة ال،ديدا واخويمت اسو،ح ى األ يام ى ووسحئل الو اال اال ولح عال سحئل ا  اليص   ا، ت 
ينهقا وألن اسةةةةةةةةو،ح ى الميم ير اسةةةةةةةةو،ح ى الل،ولما والسةةةةةةةةو،ح ى الل،ولم تأا ي رب ي  يا يسةةةةةةةةحر ال،حئهح ا رحن ير  يويدحنح رل واحد

 الايورن مراسى تيك االسو،ح ى  ر طييق مراسى طييدى تداو  اللفي يح ا ورصفصى الوفحيل يفهح.

 مشكلة الدراسة:

 فل تنحءل اللفي يح  دكثي رلًّحا وبسةةةه لى  21 الدين سوشةةةحر الوكن ل  صح  ع و  م ا  الم الويمزي سع يم وسةةةحئل الو ااةةةل اال ولح ع وا
 دكبيا وب يل  دن.

وألن رل شةةةةةع  له سةةةةةيبصح   ،حسب قي،حأصحتها رحن لهذا االسوشةةةةةحر الوكن ل  ع سةةةةةيبصح  روفدم طيل النشةةةةةي الذي يفد سةةةةةالح ذو حديرا 
ا وير مون الوهدق ير   متهحا ويشحرروهح  يا س حل واسما وبحلوحلع وإتححى المياى لغ ي اللخوص ر أنشي يفي يح  ءد تك ن يغي طى

 اللسحنلى أنشي شحئفح  ال اهى لهح تسح د  يا سشي الم يوة أد  اسهسحره.

 حسوشةةةةةةةحر اللفي يح  وطيحهح  شةةةةةةة ائًصحا وإءحيى يبحمرا  ت   ي ى غ ي يدروسةةةةةةةى ءد تك ن يغي طىا   ايل تغ ي يسةةةةةةةحر الوفحيل الدولع 
 ال،حئهح  اللمح ئى رحل،حئهى الهحلصى قلا األسةةةةةة دا وألن ال،حئهح  نع سةةةةةة نحري نح  يهوق تكيارنح  يا البشةةةةةةييى أ ر ح ر  واللهيع يم 

وآخيا رحن الأد ير يفي ى تبفح  نذا االسوشةةةةةةحر الوكن ل  ع  يا ال،حئهح ا ويفي ى طييدى اسةةةةةةوخدايه  حلشةةةةةة ل األيثلا لص  ن  حيل 
 ي  ن  حياًل سيبًصح.قي،حأع  ع ال،حئهح  أداًل ير دن 

 فرضيات الدراسة:

 تميض الدراسى يح ييع:

 .فف   من اللفي يح  الوع يويدحنح الميم  ع ال طر الفيبع وايوالكه لل،ل  ى واسفى ير اللفي يح  اللغي طى  
 .ا ولحم وسحئل الو اال اال ولح ع رأكثي اللصحمر اسوخداًيح ليهص    يا اللفي يى 
  ير ءبل اللنظلح  الصهصى والل اءم الل ا ءى  ع سشي اللفي يح . فف األسحل ب اللوب  ى 

 أهداف الدراسة:

  ع الوصدي ليمحشصح  واألوبئى وال،حئهح  الوع تنوشي  ع البيدان والفحلق  ش ل يمح ئا تسح د   ايل دن  قلا مراسى يهدف نذا البهث
 دكحست  ع وءونح الهح ي دو  ع اللسودبلا واألنداف نع:
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  م  ع الل،ولما ي األ حالوع يلويكه اللفي يح اهى تد صق. 
 ما واسف حسهح  يا اسوشحر الم يوةا ي تأا ي تيك اللفي يح   يا سي رصح  األ ت ءم.  
  19-ليهصةة    يا د اةةل سوص،ى يل نى ير الوفحيل يم ال،حئهح  اللشةةحأهى ل،حئهى ر   د ي،ولعًصح ىنحسةةبالل ال سةةحئلقي،حم 

 ى. ع حح  تكير  الو،يبى الهحلص   ا وذلك ع اللسودبل

 أهمية الدراسة:

ا ا ويح اللصةةةةحمر اللسةةةةوخديى ليهصةةةة    ي19-تف س سوحئج نذه الدراسةةةةى اةةةةهى اللفي يح  الوع يلويكهح الل،ولم الفيبع ح   ر   د
الصةةةةهى  ع البالم قلا ييا بى تيك اللصةةةةحمر وا شةةةةياف  ي هحا رلح تسةةةةيط الاةةةة    يا ال سةةةةحئل  تيك اللفي يح ا يلح ي  ه يسةةةة ولع

ى للسةةةةةودبيص  ىا ولي،حئهح  االلماةةةةةيى أل يام الل،ولم  حي ًىا وطيل سدل اللفي يى اللهببى لديهق يلح يوص  اسةةةةةو،ح ى د اةةةةةل لي،حئهى الهحلص  
 واألوبئى. األيياض السحريى،حأع  ع اسهسحر ى  حيل قيديًاحا ونذا يح ي،فل ال سحئل الوكن ل  ص  

 حدود الدراسة:

   ال سحئل اللسوخديىا  ا ويح نع19-ى: تدوصي الدراسى  يا تد صق اهى يفي يح  د يام الل،ولم ح   ر   دالهدوم الل   عص
 .ير و هى سظي األ يام اللمايى اللفي يى قيصح ويح نع طيل 

  ا دي ح الع األسب   ر.4/7/2020حوا  21/6/2020الهدوم الزيحسصى: ايود  لم الف نح  ير 
 .الهدوم الل حسصى: ُ لفت رحيل الف نح   ر طييق االسويست 
  حما ذر ًرا وإسحًاحا وير  لصم  64-15الهدوم البشةةةةةةةةةةةةييى: ُدتص  االسةةةةةةةةةةةةوبصحن ل،لصم د يام ال طر الفيبعا داةةةةةةةةةةةةهحب األ لحر 

 اللسو يح  الوفيصلصى.

 مصطلحات الدراسة:

نع قاةةح ى شةةخصا دو  دم ير األشةةخح   ليض غ ي يفيوف  لن دى اةةغ ين دو  ع  دن ينحطقا دو زيحمن غ ي  المحشةةصى: -1
 Jenniferيو ءفى أل دام اللي ةةةا  ليض غحئبا  ع ين دى  غيافصى يهدمن دو  ع ي،ولم يف را ويسةةةولي أليحم دو سةةةن ا . 

Robinson, 2020)) 
حال  الليض  ع ي،ولم يف ر رلح ن  الهح   ع المحشةةةةةةصىا لكر يلود  يا ن  زيحمن سةةةةةةييفى وغ ي يو ءفى  ع  دم ح ال بح : -2

 ((Jennifer Robinson, 2020ى دوسم. رءفى  غيافص  
 ((Jennifer Robinson, 2020ال،حئهى: نع اسوشحر ال بح  قلا  دن أيدان وءحرا .  -3
 سزا نذه  ر ق واليئو را وتخويف ا سمي  يوة ا سمي سزا: نع  دوج   يوسةةةةةةصى تصةةةةةة ب ال،هحز الونمسةةةةةةع  لح فصه األسف والهي -4

 (Mayo Clinic, 2019)ا سمي سزا الوع تص ب اللفدن وتسبب الدع  وا سهح ا تشما ير تيدح  سمسهحا وسحمًرا يح تك ن ءحتيى. 
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ي البشةةيا ى يسةةببهح دحد اس اع   يوسةةح  ر روسحا تنودل  بى   يوسةةص  ى تنمسةةص  نع  ي   :)سةةحرة( ى الهحمن ال خصلىاللوالزيى الونمسةةص   -5
 Sever Acute ح س،ي زيىى ون  اخوصةةةةحر السةةةةق الفي    ح س،ي زي وغحلًبح يح تسةةةةبب الوهحب رئ يا وتف م ريلى السةةةةحرة ألاةةةةيهح 

Respiratory Syndrome (SARS)  .(WHO)  
: ن  ييض تنمسةةةع  سةةةبب   يوة ر روسحا ينودل  بي البشةةةيا وُيفودد  أن ال،لح  )ي ية( يوالزيى الشةةةيل األوسةةةط الونمسةةةصى -6

 Middle East Acute  ح س،ي زيى الليضون  اخوصةةةةحر السةةةةق   ح س،ي زي يسةةةةو م هح اليئصسةةةةعا وتف م ريلى ي ية ألاةةةةيهح 

Respiratory Syndrome (MERS)  .(WHO, 2019) 
ى المنصىا ير النححصاليئ ي يصةةةة ي   حم يشةةةة ي قلا الوهحب دسسةةةة،ى اليئىا  االلوهحب”اليئ ي: حسةةةةب يحي  ري نك   ن وهحب لاال -7

  ن الوهحب اليئى دحد دس اع االلوهحب اليئ ي؛ ألن الفدوج تسةةبب الوهحً ح. ويم ذلكا  حمن يح يسةةوخدم األطبح  يصةة ي  الوهحب 
 (Mayo Clinic, 2018)                                    “رئ ي لإلشحرن قلا دسبحب غ ي يفديى اللوهحب اليئى

 .نع السةةةةةةةي ى الو   هصى والونسةةةةةةةص صى  ةةةةةةةلر ينظ يى األيق اللوهدن فصلح يخص الل،ح  الصةةةةةةةهعينظلى الصةةةةةةةهى الفحللصى:  -8
(WHO) 

9- SARS-CoV-2 :severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ا ويفنحه  حليغى الفيبصىا اللوالزيى الونمسةةةةةةةةةةةةصى الهحمن
  (WHO). 2ال خصلى 

10-COVID-19 :coronavirus disease (. 2019يف م لفحم تسةةةةةةةةةةة، ل دو  ححلى ) حم  19ا ويفنحه ييض   يوة ر روسحا واليءق
(WHO) 

 منهجية الدراسة:

دي تدخل ير البححثا ونذا يح ييبع ندف الدراسةةةى  ع   س  اسةةةوخدم اللنهج ال اةةةمع اللسةةةهعا وتهديًدا مراسةةةى الهحلى/الهحال  مون 
ى يصةةحمرنح لدج د يام الل،ولم الفيبعا وتهديد د اةةل ال يل اللل نى لندل اللفي يى ير و هى سظين الميم واءم اسوشةةحر اللفي يح  ويحعص  

 ولصس البححث دو الفحلق دو اللخوص.

 أداة الدراسة:

 قُّسم لخمسة أقسام رئيسية وهي:استخدم استبيان غوغل لجمع العينات و

القسممم الو : أُت ت  خ تهلا المواةقة المسممتنيشك  وممحل واامم  و بالممش  خ قبل الموممارييخ ةي اتسممتبيان واتتتبار، و ل   -1

 تستخدام  ياناتهم ةي الدراسة.

 تعليمي.ة للموارييخ، يالجنس والعمش والمستوى الالقسم الثاني: ُجمع  خ تهلا  عض البيانات الوخصيّ  -2

ا لدى الموممارييخ ةي اللصممو  الم المعلو ات المتعلقة  حوةيد -3 -القسممم الثال : تنمممخ أسممحلة لتلدصد المصمما ر اليثش اسممتخدا ش

19 . 
 و هى سظي الميم. ير يصحاًل ليلفي يىالدسق اليا م: تالر تهديد د ال ال يل ق -4
 .19-ر   دالدسق الخحيس: تالر اخوبحر يفي يح  د يام الل،ولم ح    -5
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 تصميم األداة:

 تصميم القسم األول: -1

لهمظ حق اللشةةحرر ر  ع يل  االسةةوبصحن دو االسسةةهحب ينها ولاةةلحن الهمحال  يا دخال صح  البهث الفيلعا ُأ  نت رحيل تمحاةة ل 
يك البصحسح  ام تتهي ل البصحسح  واسةةةوخدايهح وسشةةةينحا اق ُطيح سةةة ا   ةةةلر االسةةةوبصحن فصلح قذا رحست ننحي ي ا دى دم ال  ع اسةةةوخد

 لغيض  هثعا ورحست الل ا دى  يا الس ا  شيًطح  تلحم االسوبصحن واالخوبحر.

 تصميم القسم الثاني: -2

حءع تخويف  ر يفي يح   ءد كحن الأد ير تهديد شةةيائ  األشةةخح  الذير شةةحرر ا  ع االخوبحرا  لفي يح  الفحيل  ع الل،ح  الصةةهع 
 واللسو ج الوفيصلع.األ ياما رلح ُحدم ال،نس والفليا 

 تصميم القسم الثالث: -3

 (5)حتم ( 1)وامع تقييم  خ  ُدتص  ير خاللهح تاةةلر الدسةةق الثحلث اسةةوبصحن  ر يصةةحمر يفي يح  األ ياما قذ يه ي  يا االاى دسةةئيى

المصدر  و ااتما  اعيف،  الم أن   (1)ة، إ  صد  التقييم اه يّ ة، والملطات اإللحل  خ وسائل التواصل اتجتمااي، والمواقع الشسميّ 

 الفش . يل  خ قبلو ل   و ااتما  قوي،  (5)والتقييم 

 (0.30)قيم  عا ل ألفا يشونباخ التي تحون  يخ  ، و لسمممر جشسمممتمان ة ن  (0.54) لغت قيمة  عا ل ألفا يشونباخ الخاصمممة  ه ا القسمممم 

ثبات القيم الناتجة اخ ه ا القسممم  و ثبات  قبو   لتالي ة ن  و ا ،(Gerstman, 2008)  توسممطة ةهي قيم تعتبش (0.70)وأقل أو تسمماوي 

 نسبيشا.

 تصميم القسم الرابع: -4

 : الوع يمايهح الميم  ع تيدع اللفي يى ونع واحًدا دو دكثي ير ال يل ُدتص   بيه اخوصحر 

 ل ا ءى. ى الالسحريى والل اءم الفيلص  ى وي اءم األيياض ي ءم ينظلى الصهى الفحللص   يدحال  والوع تفبي  ر :اللدحال  الفيلصى 
 والوع تفبي  ر ينش را  وسحئل الو اال اال ولح ع  ش ل دسحسع :اللنش را  الدص ين. 
 وا ر وسحئل الو اال اال ولح ع. اىوالوع تفبي  ر  دن وسحئل رحلص ر الوع تنشينح ينظلى الصهى الفحللص   :الص ر 
  حئل ى ووسةةةةةة شةةةةةة ل دسةةةةةةحسةةةةةةعا ق ةةةةةةح ى قلا   دي نح  ينظلى الصةةةةةةهى الفحللص   ىيص  الله ح  ا  الالم دي نح  والوع تفبي  ر

 الو اال اال ولح ع.
 .اللنش را  ال ر صى 
 القسم الخامس: -5

 :(1)ال،دو   ا والومحا ل رحلوحلع19-سد ى(  ر ر   د 22س ا  ) 18ُالق الدسق الخحيس ير األمان ير خال  طيح 
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 (12س ا  ا  دو خ أ )يهصل   هح اللشحري  يا سد ى واحدن  ع حح  اخوحر ا  ح ى الصهصهى. ا 
  (3دسةةةةةةةةئيى اخوي ق ح ى واحدن اةةةةةةةةهصهى )يهصةةةةةةةةل   هح اللشةةةةةةةةحري  يا سد ى واحدن  ع حح  اخوحر ا  ح ى  ا

 الصهصهى.
  (2) يهصةةةةةةةةةةةةل   هح اللشةةةةةةةةةةةةحري  يا سد و ر  ع حح  اخوحر ا  حأو ر  ا ا  يه ي ق حأو ر اةةةةةةةةةةةةهصهو رسةةةةةةةةةةةة

 وال يهصل  يا دي سد ى  ع حح  اخوحر واحدن  دط دو دءل. الصهصهو را
  (1)  يهصةةةةةل   هح اللشةةةةةحري  يا االاى سدحخ  ع حح  اخوحر ا  ح ح  ق ح ح  اةةةةةهصهىا  ىيه ي االا سةةةةة ا

 الثالاى الصهصهىا وال يهصل  يا دي سد ى  ع حح  اخوحر اانوحن  دط دو دءل.

 أجزاء القسم الخامس من استبيان الدراسة :1الجدول 
 شرط الحصول عليها عدد النقاط عدد اإلجابات الصحيحة رقم السؤال
Q1-Q12 اخوصحر ا  ح ى الصهصهى سد ى واحدن  دط واحدن  دط 
Q13-Q15 اخوصحر ا  ح ى الصهصهى سد ى واحدن  دط واحدن  دط 

Q16, Q17 سد وحن ق حأوحن اهصهوحن 
ا  حأوحن اخوصحر 

 الصهصهوحن يًفح
 )الكل دو الالشع (

Q18 االاى سدحخ االاى ق ح ح  اهصهى 
اخوصحر ا  ح ح  الثالاى 

 الصهصهى يًفح
 )الكل دو الالشع (

       Q=Question 

ب اسوشةحر ينهح يسةبيف م سةبب شةيخ الكل دو الالشةع  ألنلصى مءى اللفي يى وتكحييهحا  حلفدوج يثاًل تهدع  فدن ال يلا اسةوبفحم واحدن 
ح  الليض  ر طييدهحا و ةةق واحدن غ ي اةةهصهى ءد يسةةبب يشةةحكل  سةةدي ى دو سمسةةص ى  ع الل،ولم خ ً ح ينهحا وين بق ذا  األيي دياةةً

 سةةةةةةةةةئيىدغ ي ييغ ب أهح ويل وى. قذ ررز    يا ال ءحيى وا اةةةةةةةةةح ى واللمحعصق اللغي طىا  حتبحع سةةةةةةةةةبل ال ءحيى الخحطئى ءد ي مي لنوحئج
 (:2يهحور  حيى ي،ب  يا  ل م الل،ولم يفي وهح ونع )ال،دو   حر  يا دربماالخوب

 .خصحئص الم يوة رحللسو مع اللو ءم لها وح،لها وءدرته  يا العصش 
 .ا اح ى والفدوج وطيءهلحا وي حير ء ن الم يوة 
 .ال ءحيى وطيءهحا وسدحخ  فف الم يوة 
 .يدج تصديق اللمحعصق اللغي طى اللنوشين 
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 أسئلة الجزء الخامس من استبيان الدراسة :2الجدول 
 (بالخط العريض )الصحيحة منهااإلجابات المتاحة  السؤال

  يوة ر روسح اللسو،د ُييج  حلف ر الل،يمنا لكر  -1
  صف بى.

A. . ا 
B. .خطأ 
C. .ال د يق 

 ءد ينودل   يوة ر روسح اللسو،د دانح   وين الهاحسى. -2
A. .صح (WHO, 2020) 
B. .خ أ 
C. .ال د يق 

األشخح  الذير يصحأ ن  م يوة ر روسح يفظق  -3
 اللسو،د يظهي  ي هق د ياض الليض.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

لهسر الهظا األشخح  الذير يصحأ ن  أ ياض  -4
 خفصمى ال يندي ن الليض.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

لهسر الهظا   يوة ر روسح اللسو،د ال يص ب  -5
 األطمح .

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

ينودل   يوة ر روسح اللسو،د  ع ال،  البحرما وال  -6
 ينودل  ع ال،  الهحر.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

 ت،نب اللصح هى ءد يدع ير   يوة ر روسح اللسو،د. -7
A. .صح (WHO, 2020) 
B. .خ أ 
C. .ال د يق 

يل ر ليهلحم السحخر دن يدع ير   يوة ر روسح  -8
 اللسو،د.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

غس ل األسف  لهي   ييهع يدع ير   يوة ر روسح  -9
 اللسو،دا لكر لصس اللهي   الس يي.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
C. .ال د يق 

اللاحما  اله  يى و يح يسلا  هبى االلوهحب ءد  -10
 تدع ير   يوة ر روسح اللسو،د.

A. . ا 
B. .خطأ (WHO, 2020) 
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C. .ال د يق 

ير غسل ال دير ءد يدع ير ارتدا  الدمحزا  أداًل  -11
   يوة ر روسح اللسو،د.

A. . ا 
B. .خطأ (DW, 2020) 
C. .ال د يق 

ارتدا  الكلحيى ال،ياحصى  ع األيحكر اللزمحلى ولصس  -12
اللمو حى )ديحكر اله ا  ال يق( ءد يدع ير ا اح ى 

  م يوة ر روسح اللسو،د.

A. .صح (WHO, 2020) 
B. .خ أ 
C. .ال د يق 

 اللسو،د اللو ءفى نع:يدن حاحسى   يوة ر روسح  -13

A. 2-12 .ي م 
B. 2-14 .يوم Mayo Clinic, 2020)) 
C. 4-14 .ي م 
D. 4-12 .ي م 
E. .ال د يق 

ُيفودد  أن ينشأ   يوة ر روسح اللسو،د ن    -14
 ح  اسعا اله  ان الذي ُيفودد  أسه يخزًسح ليم يوة ن :

A. .الخفافيش (WHO, 2020)  
B. .ال   ر 
C. .األ ح ع 
D. .الخنحزيي 
E. .ال د يق 

 واحدن اهصهى يلح ييع:اخوي ق ح ى  -15
 تيلص : السب ل الونمسع الفي ي ن  االسف و   ه والهيق
)البيف م( و ز  ير الهن،ين/السب ل الونمسع السميع ن  

  ز  ير الهن،ين واليغحيا والدصبح  واليئو ر.

A. يا السب ل الونمسع الفي ي  19-ي اي ر   د 
أ نلح ت اي االسمي سزا  يا السب ل الونمسع 

 السميع.
B. ؤثر االنفلونزا على السبيل التنفسي العلوي ت

على السبيل التنفسي  19-بينما يؤثر كوفيد
 السفلي.

C. يا  19-ي اي رال اللي  ر االسمي سزا ور   د 
 السب ل الونمسع الفي ي.

D. يا  19-ي اي رال اللي  ر االسمي سزا ور   د 
 السب ل الونمسع السميع.

E. .ال د يق 

 ح اهصهى يلح ييع:اخوي  لصم ا  ح ح  الوع ت،دن -16
A.  ال يل ر لكبحر السر دن يشم ا ير الم يوةا لكر

 يل ر لصغحر السر الشمح  ينه.
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B.  ال يل ر لصغحر السر دن يشم ا ير الم يوةا
 .لكر يل ر لكبحر السر الشمح  ينه

C.  يمكن لكبار وصغار السن أن يشفوا من
 (WHO, 2020) الفيروس.

D. ال  حن لكبحر  يسبب   يوة ر روسح اللسو،د
السرا لكر ال يسبب ال  حن ليشبحب ولصغحر 

 السر.
E.  يسبب فيروس كورونا المستجد الوفاة لجميع

األعمار، لكن نسبة الوفيات لدى كبار السن 
 ((Mayo Clinic, 2020 أعلى.

F.  يسبب   يوة ر روسح اللسو،د ال  حن ل،لصم
األ لحرا لكر سسبى ال فصح  لدج اغحر السر 

 د يا.
G. .ال د يق 

 ا  ح ح  الوع ت،دنح اهصهى يلح ييع:اخوي  لصم  -17

A.  يم د شةةةيب الكه    ع ال ءحيى ير   يوة ر روسح
 اللسو،دا لكنه ال يفوبي  الج.

B.  يسةةةةةح د رح الكه    يا ال،سةةةةةق  ع ال ءحيى ير
   يوة ر روسح اللسو،د.

C.  يستتتتتتتتتختتدم الكحول لتع يم اليتتدين فقط، لكن ال
 ,WHO) يمكن استخدامه على الجسم أو شربه.

2020) 
D. يوجتتتتد عوع نوعي للفيروس حتى ا ن. ال 

(WHO, 2020) 
E. .ال د يق 

 اخوي  لصم ا  ح ح  الوع ت،دنح اهصهى يلح ييع: -18

A.   ينتقتتل فيروس كورونتتا المستتتتتتتتتجتتد عن طري
 (WHO, 2020) العطاس.

B.  ينتقل فيروس كورونا المستتتجد عن طري  لمس
ستتتتتتتتطح ملو  ثم لمس الفم أو األني أو العين 

 (WHO, 2020) بنفس اليد.
C.   ينتقتتل فيروس كورونتتا المستتتتتتتتتجتتد عن طري

 (WHO, 2020) الكوم.
D. .ال د يق 
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 عينة الدراسة:

 يم ير  (16)ا ((%82.61ير ا سحع أنسةةةةةبى  م ي  (76) يم ير الل،ولم الفيبع ُاخو يوا  شةةةةة ل  شةةةةة ائعا  (N=92)شةةةةةحري  ع االخوبحر 
 .(%17.39)الذر ر أنسبى 

ححال  (29)ححال  يا شهحمن ا  داميىا والثحسع  دمه  (15)اسدسلت الف نى حسب اللسو ج الوفيصلع قلا دربفى دءسحما األو   دمه 
ححال  يا شهحما  دخيج دو غ ي ذلكا ورحن  م ي  (20)ححال  يا الشهحمن ال،حيعصىا  (28) يا الشهحمن الثحس يىا والثحلث  دمه 

 يم  (14)ا أ نلح الفحيي ن  ع الل،ح  الصهع لق يوفدج  دمنق (%55.43)أنسبى  بطحل (51)مراسوهق   دم األشخح  الذير يوح ف ن 
 (.1( )الش ل 3)ال،دو    (%15.22)أنسبى 

 : الخصائص الديمغرافية للعينة3الجدول 

 

 غرافية للعينةم: الخصائص الدي1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (M)الذر ر  (F)ا سحع  ←ال،نس )الييز(
 (17.39) 16 (82.61) 76 ←الفدم )النسبى%(

 (O)غ ي ذلك  (C)ال،حيفى  (B)الثحس يى  (A)ا  داميى  ←الوفيصلع )الييز(اللسو ج 
 20 (%30.43) 28 (31.52) 29 (16.30) 15 ←الفدم )النسبى%(

(21.74%) 
 (0ال ) (1سفق ) ←طحلب ححلع )الييز(

 (44.57) 41 (55.43) 51 ←الفدم )النسبى%(
 (0ال ) (2سفق ) ← حيل  ع الي حيى الصهصى )الييز(

 (84.78) 78 (15.22) 14 ←الفدم )النسبى%(
 (100) 92 ←الفدم الكيع )النسبى%(
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 النتائج:

 اللفي يح يصحمر دواًل: 

لق تشةةةةةي النوحئج قلا اخوال ح  رب ين  ع ا ولحم الل اطر الفيبع أ ر رل ير الله ح  ا  اليصى ووسةةةةةحئل الو ااةةةةةل اال ولح ع وي اءم 
(ا لكر نذا يح يد ع قلا اتبحع طيل  ديدن  ع سشةةي اللفي يح  اللوفيدى 5ير  3االسويستا قذ أيغ يو سةة ح  األسةةحل ب الثالاى ح الع )

 (.2( )الش ل 4تغ  ي األسحل ب اللوبفى لوهد ق اسو،ح ى دكبي و ذب د ال ليميم )ال،دو  ح   ال،حئهح ا دو 

 : متوسطات مصادر معلومات الفرد في الوطن العربي4الجدول 
 (5المتوسط )من  المصدر )الرمز(

 3.28 (S)ع  ولح وسحئل الو اال اال
 ةالصحة العالميمنظمة الموثوقة كموقع قع اموال

(W) 3.17 
 3.14  (R) القنوات والمحطات اإلعالمية

 : متوسطات مصادر معلومات الفرد في الوطن العربي2الشكل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ىا ي اءم الو ااةةةةةةةل اق الله ح  ا  اليص   ا ييصه5ا دكثي تكيارا  اال ولحم  ي لل اءم الل ا ءى حصةةةةةةةلن  يصةةةةةةةدر اوبحليغق ير ذلكا   

ح رحست الل اءم الل ا ءى  ا ونذا يح يسةةةود ع ت  يي 1ى دكثي اللصةةةحمر الهحاةةةيى  يا  دم تكيارا  اال ولحم والله ح  ا  اليص  ودياةةةً
 (.5ا 4ا 3( )األش ح  5األسحل ب الوع توبفهح تيك الل اءم والله ح  لوونحسب يم  لصم د يام الل،ولما ولصس  ئى  ف نهح )ال،دو  
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 : تكرارات درجة اعتماد المصادر5الجدول 
 5 4 3 2 1 ←عتماددرجة اال

 ↓التكرارات ↓المصدر
 25 15 27 11 14 .وسحئل الو اال اال ولح ع

 29 14 14 14 21 .ةمنظمة الصحة العالميالموثوقة كموقع قع اموال
 24 13 28 6 21 .القنوات والمحطات اإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكرارات درجة اعتماد المواقع الموثوقة: 4الشكل  : تكرارات درجة اعتماد وسائل التواصل االجتماعي3الشكل 
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 حسًصح: األسحل ب وال يل الليغ بى ير ءبل الميما

ىا ودخ ًيا فيلص  واللدحال  الأ  نت النوحئج  أن دكثي ال يل الليغ بى ير األ يام نع اللنشةةةةةةة را  الدصةةةةةةة ينا تالنح الم دي نح ا اق  الصةةةةةةة ر 
 (6( )الش ل 6ى )ال،دو  اللنش را  ال ر ص  

 : المرات التي ُاختير فيها طرائ  إيصال المعلومة6الجدول 
 المرات المختارة فيها )الرمز( الطريقة

 44 (a) المنشورات القصير
 32 (b) الصور

 32 (c) المقاالت العلمية
 38 (d) الفيديوهات

 10 (e) الورقيةالمنشورات 
 

 ختير فيها طرائ  إيصال المعلومة: المرات التي اُ 6الشكل 

 ة: تكرارات درجة اعتماد القنوات والمحطات اإلعومي  5لشكل ا
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 ثالًثا: صحة معلومات أفراد المجتمع

ل د يا سحتج  يمي )22( ير )12.16أيغ يو سةةةةةةط النحتج النهحئع لالخوبحر )  ، (ا قذ تشةةةةةة ي نذه 3(ا ودمسا سحتج  يمي )20(ا أ نلح سةةةةةةُ
(ا 3ا وظهي نذا الافف  يًصح  ع دسئيى ا اح ى والفدوجا وتهديًدا األسئيى )قلا و  م سدحخ  فف  ع اهى يفي يح  األ يام النوحئج

(ا ربلح نذا يح يمسةةةةةةةةي االسوشةةةةةةةةحر الكب ي ليم يوة وإاةةةةةةةةح ى د دام رب ين ) ند ميى(  ها  حليغق ير اتخحذ 18(ا )15(ا )10(ا )9(ا )8)
ا 9ا 8ا 7( )األش ح  7ح   يا يسو ج الميم )ال،دو  ا  يا ا  االحويازيى ير ءبل  فض الدو   يا يسو ج ال،لح ىا وو  م خيوء

(ا  ال يل ر قنلح  خصحئص الم يوة الوع تسح ده  يا االسوشحر  ش ل ُدسعا لكر اسوشحر اللفي يح  اللغي طى  ر الم يوة نع 10
 ياًرا اللغي طى ءد تسبب د  شييا  دد يسح د  ع سشي الفدوج أ ر د يام الل،ولم. رلح دن نذه اللفي يح   حيل  حيل آخي يسح د لكنه

 ى ليميم.ى والنمسص  كب ين  يا الصهى ال،سدي  

 : تفاصيل نتائج االختبار7الجدول 
 العدد الكلي عدد اإلجابات الخاطئة متوسطها )الكلي( عدد اإلجابات الصحيحة رقم السؤال

Q1 70 0.76 (1) 22 92 
Q2 66 0.72 (1) 26 92 
Q3 42 0.46 (1) 50 92 
Q4 74 0.80 (1) 18 92 
Q5 82 0.90 (1) 10 92 
Q6 65 0.71 (1) 27 92 
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Q7 92 1.00 (1) 0 92 
Q8 37 0.40 (1) 55 92 
Q9 24 0.26 (1) 68 92 
Q10 48 0.52 (1) 44 92 
Q11 63 0.68 (1) 29 92 
Q12 64 0.70 (1) 28 92 
Q13 43 0.47 (1) 49 92 
Q14 79 0.86 (1) 13 92 
Q15 26 0.28 (1) 66 92 
Q16 52 1.13 (2) 40 92 
Q17 46 1.0 (2) 46 92 
Q18 16 0.52 (3) 76 92 

 

 

 

 

 (A) : تفاصيل نتائج االختبارات7الشكل 

 (B) : تفاصيل نتائج االختبارات8الشكل 
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 (C) : تفاصيل نتائج االختبارات9الشكل 

 (D) االختبارات: تفاصيل نتائج 10الشكل 
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 (18ا )(10(ا )9)(ا 8(ا )3مراسى خحاى ح   النوحئج الغ ي ييغ بى ليلفي يح  اللغي طى اللوفيدى  حألسئيى )

 (:3الس ا  )

 ياض  يا اللصةةةةةةةحأ ر دو الهحيي ر لم يوة ر روسح اللسةةةةةةةو،د سةةةةةةة  لد ا ودحم خحطئ آخي لدج لأل الدائق ظه رحل الخحطئ قن اال ودحم 
الليضا يلح يسةةبب زيحمن  ع احولحلصى اسودح  الفدوج  د ياضالظحني  يصه ما ون   دم و  ب ت ب ق الوبح د ال،سةةدي سةة ج  يا ا ي األ

 .قا وبحلوحلع اللسح دن  يا اسوشحر الم يوةلغ ين قا وسديهح  ر طييدهأ ر ن ال  األ يام

 (:8الس ا  )

الذي ير اللل ر دن يسبب دذيح   الالذعبب يلحرسى خحطئى ونع االسوهلحم  حللح  اال ودحم  أن الهلحم السحخر يدع ير الليض ءد يس
ح اال ودحم نذا اال ودحم  سةةةح ديم يي ةةةا الم يوةا وبحلوحلع سةةةص ل  ليميم  حالحوكحي أنَّ نذه الللحرسةةةى تسةةة  يديى واسةةةفىا ُياةةةحف دياةةةً

 .(9والس ا  ) (3الهح   ع الس ا  ) ا رلح19-شحر ر   دوالخحطئ  يا اس
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 (:10الس ا  )

اال ودحم  أن اللاةةحما  اله  يى تدع  حلليض سةةص،فل األ يام تهيو  ليهصةة    ي هحا وبحلوحلع قحداع شةة  أو  ينح واسةةوخدام  شةة ائع 
 يى ليلاحما  اللو  ين.و يدح  يا يصى لهحا ونذا يح يد مسح لهييحن األشخح  الذير  هح ى  فيصى ليلاحما ا وظه ر سالال 

 (:18الس ا  )

صف ا  ح ح  تدييًبح اللوفيدى أ سحئل اسودح  الم يوة رحست خحطئى دو سحءصىا ونذا يح يسود ع طيح االسومسحر الهحما يح نع دنلصى س
 ا  يا ا  االحويازيى اللوخذن ير مون يفي ى سبب اتخحذنح؟! ونل سو بق  ش ل اهص   ع نذه الهحلى؟!

 الخاتمة والتوصيات:

اللسةةةةو،د خصةةةةحئص نحي ى تل نه ير االسوشةةةةحر ماخل الل،ولم  شةةةة ل سةةةةييم  ًداا لكر  يا البشةةةةييى دال تاةةةةص  يلويك   يوة ر روسح 
 وذلك الخصةةحئصةةه  حيل يهيض قي،حأع السوشةةحرها ولذلك ي،ب تث ص   لصم طبدح  الل،ولم  ر سدحخ  ةةفف الم يوة وي حير ء ته

األ فح   ا رلح ي،ب تمسةةة ي  لصمرحللنشةةة را  الدصةةة ين والم دي نح  اوتيا ع  ل يه )الل،ولم( ا ر طييق اتبحع دسةةةحل ب وطيل يهببى
 .ير ءبل اللخوص ر  يا سشي اللفي يح  اللبحشي االحويازيى وا شياف

كلح دسنح سهوحج ليلزيد ير الدراسةةح  ح   طبصفى اسةةو،ح ى األ يام ليلفي يح  اللنشةة رنا ويدج اةةهى تيك اللفي يح  ولكر أن حل دوسةةم 
 ي.و يا   نح  دكب
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"Assessing the Validity of Society Individuals' Information about 

COVID-19 and its References Nature that Reflect to Disease Spreading" 

 

Abstract: 

This study measures society's general information validity about COVID-19, and how it affects the efforts taken to retreat 

SARS-CoV-2, and the efficiency of current methods in disseminating information related to the disease. 

An online test was held between June and July of this year, the test had multiple information about COVID-19 for more than 

ninety persons, the test was done using a google form that was posted on social media, gathering responses lasted for two 

weeks. 

Data analysis was done using python programming language, results refer to the need of finding new methods in 

disseminating information, and observing both of social media and TV channels. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Arab World, Society's Information, Information Sources, Ways of disseminating 

Information. 
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