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 ملخص الدراسة
لاادا امتمااس اليااعودت ي التعا اا   الوعي االجتماعي والثقاااي التعرف على ىلإهدفت هذه الدراسة  

بلااجم متمااس الدراسااة  إذ عينااة كاارة الااثلج،أبساالو   ابستخدام  نهج امليح االجتماعي  س جائحة كوروان،
، وجااااارا اساااااتخدام اداة االساااااتبا ة  ماااااس امتماااااس الياااااعودت ي  ن قاااااة الااااار  ميثلاااااو    بحاااااو ا  625

ثاا  ي صاارف ادفااراد متا  الااوعي االجتماااعي ا ناااة جائحااة كااوروان  البياااان و وكا اات اباارز  تااائج الدارسااة
صضااااور املناساااابا  جتناااا  ، وكااااذل  ظاااا  از ااااة كااااورواني  خااااري بتوعيااااة اسااااره  بتيايااااة التعا اااا   ااااس اآ

آخاااري  اباللتاااوام الوقاااائي وعااادم الت ماااسو كماااا  ا، وتقياااد اااا و للوقاياااة  ااا  ال صاااد كبااا  إىل االجتماعياااة
ثااا  ي ابتعااااد ادفاااراد عااا   ال اااة متا  الاااوعي الثقااااي ا نااااة جائحاااة كاااوروان  ابااارز  تاااائج الدارساااةكا ااات 

املصاااا   با ااارة قااادر اذ تاااا ، وكاااذل  ااااارف علاااى ارتاااداة التما اااة ابساااتمرار ي اد ااااك  العا اااة، 
 ا و وصا  ابلاملوكذل  ت بيق العول املنويل عند  ال ة 

 وجائحة كوروان ،الوعي الثقاي ،الوعي االجتماعي الكلمات املفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the social and cultural awareness of the Saudi society in 

dealing with the Coronavirus pandemic, using the Cross-sectional method and the snowball 

sampling approach. The number of participants in the study was (N=625) respondents 

representing a sample of the Saudi society in Riyadh region, and an online survey has been 

used to collect data. The most important results of the study were that social awareness 

during the Coronavirus pandemic is represented in the keenness of individuals to educate 

their families about how to deal with others during the Coronavirus crisis, as well as avoiding 

attending social events to a large extent to prevent the virus, and adhering to advise others to 

adhere to the preventive commitment and not to gather. The results of the study also revealed 

that cultural awareness during the Coronavirus pandemic is represented in individuals staying 

away from direct contact with the infected person as much as possible, as well as making sure 

to constantly wear a muzzle in public places, also applying home isolation when contact with 

an infected person . 

Keywords: Social awareness, cultural awareness, Coronavirus pandemic . 
 

 

  قدمةأوالً: امل
وبئاااة واد ااارا  عااارف خريااار البشااارية العدياااد  ااا  اد

العاااا ،   تلااار ارجااااة الاتاكاااة والااات ا ااااعت ا اااوف ي
كاا  صقبااة ز نيااة اب تشااار وابة  عاا ، ولتاا  قااد متيااو   ف

 يااااببا  وخصااااائن وااااارت ا تقااااال وا تشااااار  وابة  نهااااا
ولعاااااا  فاااااا و  كااااااوروان املياااااات د او  ااااااا يعاااااارف  ، عيناااااة

فعلااى اكثر هذه ادوبئة  شرا للرعاا ،   19با و  كوفيد
 إذإال ا ه ا تشر بشت  كباا  وخ اا ،   ،   صدا ته  الرغ 

والعاااااا  أبساااااره اليااااااوم  تواجاااااه اململتاااااة العربياااااة الياااااعودية
جائحااة   يياابق ثااا  ثياا  خااملل القاار  املا ااي جائحااة 
سااااااريعة اال تشااااااار، توهااااااق ارواة الاااااابع  وتااااااد ر ااياااااااة 
االجتماعية واالقتصادية للبع  اآخاار، فعلااى الاارغ   اا  
اهنااا ولياادة از ااة إااحية، إال ا  ثااا ي الواقااس وقعاااا اكاا  

ار عاااا   ااا  ذلاااا ، فهااااي كار ااااة إ ياااا ية واجتماعيااااة تياااا 
تغاا ا  والااوال  تشاا  القلاا  الناااب  للم تمااس، وكمااا 
هاااو اااااال ي العدياااد  ااا  البلااادا  صاااول العاااا ، تشااات  

العااااا    الااااد ا غاااا   ياااابوت ي دول 19-جائحااااة كوفيااااد
كتاا  ياضااي إىل خيااائر إااحية واجتماعيااة واقتصااادية 

 .جييمة بدا  ترتت  عنها عواق  خرخيية  هولة

 مشكلة الدراسة
 شااتلة البحاا   اا  ظهااور وابة جديااد يياامي تنبثااق 

الاااااذت ظهااااار  (COVID-19) فاااا و  كاااااوروان املياااات د
ي  دينااة ووهااا  الصااينية و نهااا إىل ابقااي دول العااا   الا و ا
وربيااااة والعربيااااة، وجملاااان هنااااا امتمااااس اليااااعودت الااااذت دا

فأإاابحت هناااو  اارورة بعد يااوم،  عداد يو اا يتوايد به اد
 لحااااة للوقااااوف عنااااد هااااذه املشااااتلة و ناقشااااتها و عرفااااة 

 تشااار هااذا الااا و  ا  ا ناااة  و قافياا   اجتماعياا   ادفراد  وعي
ي امتماااااااااس الياااااااااعودت و ااااااااادا ت بااااااااايقه  للتعليماااااااااا  

 بعااااا  ذلااااا  إىل ا اااااار  كماااااااالصرتازياااااة   واذجاااااراةا 
 واملااااات ر تيياااايدراسااااة الك  وادجنبيااااةالدراسااااا  العربيااااة 

 آ اااااالدراساااااة و م( 2020) محاااااادت دراساااااة و م( 2020)
 ادمحاااارراسااااة ودم( 2020) بشااااات م( ودراسااااة 2020)
 Ong ودراسااةم( 2020) إبااراهي دراسااة و م( 2019)

Eng, Koom, MMed (Fm) (2020)  ودراسااة
(2020 )Yun Qin, Xi Chen, Wei Shi  إذ

 جوا ااااا   ااااا  كااااوروان  جائحاااااةتناولاااات هاااااذه الدراسااااا  
هااااااذه  علااااااى للوقااااااوف اصاااااا ممااااااا اسااااااتدا للب  تعااااااددة،
 الااوعي  درجا   ملعرفة  آخر   جا      ودراستهااملشتلة  



 

 
143 

163 141 

141 163 

 كااوروان  ف ائحااةاجتماعياااا و قافياااا ي امتمااس اليااعودت، 
جنبيااااة حمااااور اهتمااااام ليااااس الاااادول العربيااااة واد حتاإااااب

و نظمااااة الصااااحة العامليااااة الاااات تنااااادت  عرفااااة املويااااد عاااا  
 اااام  اا  جا اا  فئااة  عينااة ا تشااار املاار ، فاالعتقاااد ا

 اااااا  البشاااااار أب  ا تشااااااار املاااااار  قضاااااااة وقاااااادر ياااااا  ر ي 
 .سلوكه  حنو املر 

وي  اااااوة ذلااااا  ميتااااا  الدياااااد  شاااااتلة الدراسااااة ي 
الااوعي االجتماااعي  دراجااا   ااا :اآيتالتياااا ل الااارئي  

لاادا امتمااس اليااعودت ي التعا اا   ااس جائحااة   والثقاااي
  كوروان؟

 
 الدراسةأمهية اثلثاً: 

امهيااة هااذه الدراسااة ي كوهنااا تلقااى الضااوة علااى  أتيت (1
 اليااعودت  امتمااس لاادا  والثقاااي االجتماااعي الااوعي

 وكوروان  جائحة  س التعا   ي
تااا ز امهياااة هاااذه الدراساااة  ااا  خاااملل اااجاااة املاساااة  (2

الاااااوعي االجتمااااااعي والثقااااااي لااااادا للتعااااارف علاااااى 
 وامتمس اليعودت ي التعا    س جائحة كوروان

سواة علااى  يااتوا هذه ا ائحة الت متثلها ا  ورة   (3
 اار الااذت ضاات   اارورة الوإااول دا ،امتمااس مالااارد ا

  ةوجهة تل  املشتلاإىل صلول عملية ملو 
افااراد  اكتيااا مهيااة الت بيقيااة للدراسااة ي اد تتضااح (4

  ادز اااااااا  قافاااااااة التعا اااااا   ااااااس  يااااااعودت امتمااااااس ال
 وكوروان  ك ائحة

 
 أهداف الدراسةرابعاً:  

 امتمااااااس لاااااادا  االجتماااااااعي الااااااوعي علااااااى التعاااااارف (1
 وكوروان  جائحة  س التعا   ي اليعودت 

 اليااعودت  امتمااس لاادا  الثقاااي الااوعي علااى التعاارف (2

 وكوروان  جائحة  س التعا   ي
 ي اذصصااااائية الداللااااةالتشااار عاااا  الاااااروت ذا   (3

 ي الياااااااعودت  امتماااااااس لااااااادا الاااااااوعي االجتمااااااااعي 
ا كاااااااوروان  جائحااااااااة  ااااااااس التعا ااااااا   للمتغاااااااا ا ، تبعااااااااا

كاااااوروان   باااااا و  اذإاااااابةالدميوغرافياااااة املتمثلاااااة ي )
 (والتعليمي وامل ه  والعمر،امليت د، 

 ي اذصصااااائية ةالداللاااا التشااار عاااا  الاااااروت ذا   (4
  س التعا   ي اليعودت  امتمس لدا  الثقاي  الوعي
ا كااوروان  جائحااة الدميوغرافيااة املتمثلااة  للمتغاا ا ، تبعااا
 والعمااااار،كاااااوروان امليااااات د،   باااااا و  اذإاااااابةي )

 (والتعليمي وامل ه 
 

 الدراسة تساؤالتخامساً: 
 كاااوروان  جائحاااة ا نااااةالاااوعي االجتمااااعي  درجاااة  اااا (1

 اليعودية؟ العربية اململتة ي  امتمس افراد لدا 
الااوعي الثقاااي ا ناااة جائحااة كااوروان لاادا  درجااة ااا  (2

 اليعودية؟ العربية اململتة يافراد امتمس  
توجااااد فااااروت ذا  داللااااة إصصااااائية ي الااااوعي  هاااا  (3

  ااس التعا اا  ي اليااعودت  امتمااس لاادا االجتماااعي 
ا كااوروان  جائحااة ة املتمثلااة الدميوغرافياا  للمتغاا ا ، تبعااا
 والعمااااار،كاااااوروان امليااااات د،   باااااا و  اذإاااااابةي )

 (؟التعليمي وامل ه 
توجااااد فااااروت ذا  داللااااة إصصااااائية ي الااااوعي  هاااا  (4

الثقاااااااي لاااااادا امتمااااااس اليااااااعودت ي التعا اااااا   ااااااس 
ا  الدميوغرافيااة املتمثلااة  للمتغاا ا جائحااة كااوروان، تبعااا

 والعمااااار، امليااااات د، كاااااوروان  باااااا و  اذإاااااابةي )
 (؟التعليميا و   وامل ه
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 مفاهيم الدراسةسادساً:  
 االجتماعي   وعيال

يعرف أب ه "العملية الت تياعد الارد وا ماعة لتااي 
على وعي واكثر صياسية لظروفه  االجتماعية  يصبحوا

ا اإاااااااااااااة"   واسااااااااااااابا ا وفتاااااااااااااره  صاااااااااااااول اهتما ااااااااااااااه
 (495، فم2000)اليترت،
 ي ادفااراد لاادا  والاهاا  اذدراو أب ااه إجرائياااا  ويعاارف

امتمااااااس اليااااااعودت و عاااااارفته   ائحاااااااة فاااااا و  كااااااوروان 
 العمااا  ي الرغباااة وإيقاااا وتااادعي  امليااا ولية االجتماعياااة 

التصاااادت  ائحااااة فااااا و    اجاااا   اااا  والتعاااااو  املشاااارتو
 وانكورو 

 
 وعي الثقايفال

 اعالياااة اليعااارف أب اااه "صالاااة  ااا  اليقظاااة الوجدا ياااة ا
ابملعرفاااة والاهااا  مماااا ميتااا  الاااارد  ااا  التعا ااا   اااس   رتب اااة

يقااااادم االاااااول  إذ  بشااااات  إ اااااا  ملشاااااتاملالقضاااااا  و 
والبااااادائ  الااااات تااااان  عااااا  إدراكاااااه اليااااالي  لتلااااا  القضاااااا  

 (و49ف م،2006 ،ر ضا   )ملواملشت
 ي يظهااار الاااذت  الاتااارت  البنااااة أب اااه إجرائيااااا  ويعااارف

ئحااة كااوروان ي التعا اا   ااس جا لألفااراد ااضااارت  الياالوو
تباااااا  اأبخ اااااار جائحاااااة كاااااوروان وامهياااااة  ابملعرفاااااة وذلااااا 

تياااعد علااى   الااتز ااة  ملصرتازيااة الالجراةا  الوقائيااة وااذ
  .ه تشار ف و  كوروان امليت د وتاشياعدم 

 
 كوروان  جائحة
 اا خراا، و   اكتشااافه مت  ياات د ف وسا وساان هااو

ي  دينة اوها   ا تشارهيت  هناو ات عل  بوجوده قب  
املاار   هااذا  اعاارا   و  م،  2019  ،دييم الصينية ي  

ا اااااه ينتقااااا   ااااا  خاااااملل الياااااعال والع ااااا  او  مل ياااااة 

لشخن  صا   تي ة  مل ية ادس ح امللو ة    خن
 و(WHO, 2020)به 

 الاااات الا وسااااية ا ائحااااة تلاااا  أب ااااهعاااارف إجرائياااااا يو 
 تج عنها   والذت   م2020بدية عام   س  العا   ي  ا تشر 

 وهااي (COVID-19)  املياات داذإابة با و  كااوروان  
تيااب  ا را اااا تاارتاوة  الااتاصد افراد الا وسا  التاجية  

العادت إىل اد را  ادكثر  والر ح ا ب   وال  ال د، 
 التنايااي  ا هاااز  و تملز ااة  الرئوت،  االلتها    ث خ ورة  
اريق اململ ية املبا رة   ع هذا الا و     ينتق   إذ  ااادة

للاااارد املاااري  او عااا  ارياااق  مل ياااة اد اااياة وادسااا ح 
  ااا  عااادداا  اإاااابت والااات املاااري  ال ياااهاالااات سااابق ا  

  واليعودية العربية اململتة ي ادفراد
 

 سابعاً: النظرايت املفسرة للدراسة

 االجتماعي من املنظور املاركسيالوعي 
 ااا   ميتااا  تو ااايح الر ياااة املادياااة للاااوعي االجتمااااعي

اعمال  ااارك  وإزلااو واملاانهج ا ااديل الااذت اعتمااد عليااه 
ي الليمله  االجتماعيةو و اا  الوا ااح  اا  قااراةة الاارتا  

خيصااان اجاااواة  ياااتقلة  اوالنظااارت ا   اااارك    ضااادد 
 راقاااادم تصاااو   ااا  اعمالاااه  ااا  الاااوعي االجتمااااعي ولتناااه
فعلااى اسااا   ،صول تل  القضية ي إاار  ظر ته العا ااة

اذصياسا  الاواردة عا  العا  املادت تتشاات  املاادركا  
 ،دو  ذلااا  الوجاااه املو اااوعي  ااا وادفتاااار والتصاااورا  

  تتتااو  داخاا  عقاا  افاا   تلاا  اال عتاسااا  ال ميتاا  
فعلااااى ذلاااا  ال ميتاااا  للعقاااا  أب  يقااااوم  ااااذا  ،اذ يااااا 

علااى  عاا  أت اا  العااا  اهاايب بيااهو وبناااةا  ج  يااتقملا اذ تااا 
فااا   الاااوعي االجتماااااعي  تاااااج اجتمااااعي خرخياااي  ،ذلااا 

بقيا  الوجود االجتماعي ي إور فترية وذهنيااة  تلاااة 
وا الوجاااود سااا آخااار    يتاااو   ااايئاا االاااوعي  اااا ميتااا   ي
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كمااا   ،ووجااود النااا  هااو صياااه  الاعليااة الواقعيااة ،الااواعي
ي ياارتبب بعملقاتاااه ابدسااا  الااذت يياااتند ا  ت ااور الااوع

علياااااه دوره ي اايااااااة االجتماعياااااة او ا  الناااااا   ا ااااا  
هن  ي اااااااورو  تاتااااااا ه   ت اااااااويره  ملنت ااااااااه  املادياااااااة فااااااا 

 (و143 ف ،م2010  هدت،وإ تاجه  الاترت )
ويتضح مما سبق ا  الوعي االجتمااااعي فاااي الالاااياة 

 وفئاتااااه ويتااااو  تعباااا اا املاركيااااية هااااو وعااااي افااااراد امتمااااس 
 تااوان  البناااة   وتعااد  ،للوجود االجتماعي ثاا   وا عتاساا 

  و قافاااااة  ثاباااااة ا عتاسااااالذل  الاااااوعي ظااااا القاااااو ي  ااااا   
 االجتماعي با  ويع  عنهو

 ا  باااد الامتماااس  افااراد ااا  هااذه النظرياااة ا   ويتضااح
 والعقليااااةعلااااى وعااااي كا اااا  بوظااااائاه  ا ياااامية  يتو ااااوا
جائحااة كااوروان و ااا   عاا    اا هاايب  ا  ابلعا الوعي    وكذل 
ي امتماااس والعاااا  ا اااارجي  ووفياااا  ا ااارار  ااا  ا ت تاااه
ي  ك  ياااا    اياااهيااادرو  ا  ااا  علياااه  الاااارد إ  صيااا 

 لتاااايي ا ماعااااة  عضااااو ا ااااهامتمااااس الااااذت يعااااي  فيااااه 
ا ائحااة  هااذهيقوم به    حماربة    ايتو  على وعي خم  

بت بيااق اذجااراةا    وتثقياه   ادفراد  وتوعيةثا    والتصدت 
 إىلأبخاااذ اللقااااة لتاااي يااات  الوإاااول  وكاااذل االصرتازياااة 

املويااد عاا  اساابا  هااذه ا ائحااة  و عرفااةاملناعااة امتمعيااة 
 وكت   والعا  امتمس ي وا رار كوار      ا ت تهو ا 

 
 الدراسة  أدبيات:  اثمناً 
 االجتماعي   وعيال

 ابياااااااا ي إو   همااااااايلعاااااا  الااااااوعي االجتماااااااعي درواا 
ت ور امتمس فادفتار الت توجد لدا النا  قد تياعد 
علااى ت ااور امتمااس او قااد تتااو  عائقاااا ا ااام هااذا الت ااور 
وهااذا يعتمااد علااى  اادا عتيااها ملت لبااا  ااياااة املاديااة 
للم تمس، و دا ارتبااها  صاحل ا ماه ، ووجااود قااوة 

ادفاااااااراد قااااااادري  علاااااااى صااااااا   شاااااااتمله    اديااااااة جتعااااااا 
 االجتماعية امللحةو

وقاااد قاااادم رواد علاااا  االجتماااا  ا  ااااب العا ااااة ملعاااا  
الاااوعي ابعتبااااره ا عتاااا  العملقاااا  االجتماعياااة الااات مت 
تتوينهاااااا  اااااا   ظاااااار   وآراة  تنوعاااااة سياسااااااية وعلميااااااة 
وتعليمااة وفلياااية واخملقيااة ودينيااة وفنيااة وتعاا  عاا  وعااي 

وادبعاااااد ال بيعيااااة البيئااااة واالجتماعيااااة  النااااا  اب وا اااا 
، 2000رعااااااااي، واالقتصااااااااادية والصااااااااحية ي ااياااااااااة )امل

 و(23ف
 

 جتماعي  الأنواع الوعي ا
إ  اجتاهااااا  الااااارد و واقاااااه  الوووووعي الفووووردي:  )1

صاااادا  هااااو  ااااا يشاااات  دجتماعيااااة واالإزاة الت ليااااا  ا
مناااااااب التعاااااااااي  اااااااس ا اااااااوا  النشاااااااا  املاااااااادت واملعناااااااوت 

 عاا  ا  وعااي   ؛للارد و ا ييعى إليه ك مااوة(  الاترت )
يااااارتبب ابلوجاااااود اهااااادد للاااااارد ي لاعاااااة وابقاااااة الاااااارد "

وبتااا  اساااالي  وفااارف إ ااابا  صاجاتاااه  ومتماااس  عااا ،
وعلياااااه فاااااالوعي الااااااردت تاااااتحت  فياااااه " الروصياااااة واملادياااااة

فاااااراد وابيعاااااة ا ماعاااااة او ال بقاااااة لألا اإاااااة الظاااااروف 
والاات تشاات  البيئااة اهااددة   جتماعية الت ينتمي إليهااا،الا

 تقااااال إىل صلقااااة ا اااايق لصاااا ورة الااااوعي  الوإذا مت ا لااااهو
كعمليااااااة ذاتيااااااة فهااااااو "العمليااااااة الاااااات يقااااااوم  ااااااا العقاااااا  

  الالابساااااااااتخدام املعرفاااااااااة املختو اااااااااة لدياااااااااه لتحدياااااااااد د
ياياار الرسااائ  الاات   الفالارد    يها،املدركا  اايية و عا 

ولتاااااا  يتااااااو   ييااااااتقبلها ي  عااااااا    ابقااااااة ثااااااا متا ااااااا،
التاياا  ي إاااار التااعاا  باا  الر ااوز الاات ياات  اسااتقباثا 
وباا  املعرفااة اليااابقة ذا  العالقااة الاات ييااتع   ااا الااارد 

فالوعي الاردت علااى امليااتوا املعااري هااو وعااي   ،املتلقي"
و ااا  ا يرجااى القيقااه  اا  صاجااا ،ت بيقي يو ي ضاادد  اا 
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علااااى  او تركيااااواا  يت لاااا  تاتاااا اا  الو  يشاااابس  اااا  رغبااااا ،
يتعاادا اااادود الياا حية  الفهااو عاااوت تلقااائي  الاعاا ،

وعاااااي  ظااااارت وهاااااو الاااااذت يت لااااا   ،للظاااااواهر واملواقااااار
تاتاا ا  عااول عاا  اداة عمليااا  اخاارا ي ذا  الوقاات، 

و واجهااة  واقاار قااا  ملعالواثاادف  نااه إدراو ا ااواهر و 
 وم(2011) يعود،  يت دة

وهو وعي يغوف ي عمااق الظااواهر واملواقاار لتاياا  
 ملاو يبباها واللي  اجوائها، و   مثة إدراكها إدراكا كا 

   الضاارورت اسااتبعاد النظاارة   الوعي اجلماعي:  )2
 ه  تلر صي  البيئااا  وي دالضيقة للوعي ا ماعي  

ذلاااااا  ا  الااااااوعي  ملتعاقبااااااة،املراصاااااا  الو نيااااااة والتارخييااااااة ا
فراد كتياااان  دا ماعي هو  تاج التااع  اااإ  ب  ا

صتتاو باا  وعااي ال بقااا  الوكذل  ا  فردية او لاعية،
والثقافااااا  ا اإاااااة ي امتمااااس الواصااااادو وعليااااه فاااااالوعي 

 مثو اا   الت ليا  الت يارزهااا امتمااس،  ك هو  ا ماعي  
فتاااار والنظااار   لل بقاااا  دفهاااو " نظو اااة عا اااة  ااا  ا

وميثاا  فهمااا   جتماعيااة القائمااة،القااا  املصااول مماا  الع
على درقى وادوهذا الاه  التلي يعد الشت  ا ثا،  كلياا 

 وم(2011) يعود، جتماعيالللوعي ا
 

 الوعي الثقايف
يش   ص لح الثقافااة إىل الاارتا  الاتاارت الاات تتميااو 

ختتلر ابيعة الثقافة وخصائصها    إذبه اد   فيما بينها، 
، وذلاا  لملرتبااا  الو يااق الااذت يااربب إىل آخاار   متمااس  

باااا  واقاااااس اد اااااة وترا هاااااا الاتااااارت وااضاااااارت، كماااااا ا  
 ااااة وترتاجااااس  ااااس الثقافااااة تنمااااو  ااااس النمااااو ااضااااارت لأل

يصيبها، وهي الاات تعاا  عاا   تا ااة اد ااة التخلر الذت  
ذلاا  التيااا  "فالثقافااة هااي    إليهااا،ااضارية الت وإلت  

املركاااااا  الااااااذت ينتقاااااا  اجتماعياااااااا ويتتااااااو   اااااا  املعرفااااااة 

واملعتقاااااااادا  والانااااااااو  وادخااااااااملت والقااااااااا و  والعااااااااادا  
والتقاليااااااد الاااااات يتتيااااااابها اد يااااااا  بوإاااااااه عضاااااااواا ي 

و ااااااا  مث فاااااااالوعي  (512، م2000) ار يال، "امتمس
دراو الاااااارد ووعياااااه أبمهياااااة الثقافاااااة إ ااااادا "الثقااااااي هاااااو 

ودورها ي تنمية الذا  الارديااة واالجتماعيااة، فضااملا عاا  
وعيااه أبمهياااة دوره ي اهافظاااة علااى ترا اااه الثقااااي و بادئاااه 
ادإيلة،  س محايتها    الشوائ  لتي تبقى خاليااة  اا  

، م2009 )العااااااااااجو وعيااااااااااف،" ةات أت ااااااااا ا  وافاااااااااد
 (و436ف

وبشااات  عاااام يعاااد الاااوعي االجتمااااعي والثقااااي  ااا  
العوا اا  املهمااة ي  قاو ااة املاار  والوقايااة  نااه وا ااه بقاادر 
 ااا يتااو  اذ يااا  واعياااا ر ااورة املاار  وبتيايااة الوقايااة 
 نه بقدر  ا يتو  قادراا على محاية  ايه و اا   عااه  اا  

د  اا  ا تشاااره اليااارت العديااد  اا  اد اارا  وكااذل  اااا 
 واملعدت  نهاو

ويرتبب  شر الااوعي بعوا اا  عدياادة  اا  امههااا وسااائ  
اذعملم املو وقة    ا ها  الرمسية كااوزارة الصااحة ووزارة 
الداخلية ي اململتة العربية اليااعودية إذ تلعاا  درواا ابرزاا 
ي توعياااة ادفاااراد وحمارباااة هاااذا الاااا و  وجتنااا  املخااااار 

 تاساها على الصحةوالت ثا ا ع
 

 جائحة كوروان

باادا  صااااال  االلتهاااا  الرئاااوت ابلظهاااور بتثااارة ي 
ا  قااعااة   ،دو   عرفة ادسبا        دينة ووها  والدياادا

هو   مهورية الص  الشااعبية، وارتب اات تلاا  اااااال  
بياااااوت ا ملاااااة للماااااأكوال  البحرياااااة، وامليااااامى بياااااوت 

ذت يعاارف صي   تج ع  ذلاا  ظهااور املاار  الاا   ،هواان 
اآ  ابسااااا  فااااا و  كاااااوروان امليااااات د الاااااذت  بااااات ا اااااه 
يصااااي  البشاااارو ويتياااا  هااااذا الااااا و  بتشااااابه جينااااو ي 
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ملتملز اااة االلتهاااا  الرئاااوت ااااااد )ساااار (،  75-80%
 %96ملتملز ااااااااة الشاااااااارت ادوسااااااااب التنايااااااااية، و %50و

لااا و  كااوروان اااائر ا ااااام، وييااتخدم  تلقااي ا لياااة 
 (Arabi et al, 2020, p.2).ه اي

باااااا و  كاااااوروان ي  اذإاااااابةابااااارز اعااااارا   وتتمثااااا 
واليااااعال ا اااااف، وقااااد يعااااا   اااا   واذرهااااات،اامااااى، 
اد ر، والر ااح، وا  االااق،   واصتقا وادوجا ،    اآالم،

وتبااادا تااادر ياا،  خايااااة ادعااارا وعاااادة  اااا تتاااو  هاااذه 
 تظهاااااار ا  دو   اااااا  ابلعاااااادوا ويصااااااا  بعاااااا  ادفااااااراد 

 وميت  ابملر ، يشعروا ا  دو  و   اعرا ، ات   عليه 
الصااغ ة  ابلق اا ا آخاار  إىل اا  فاارد  الااا و  ينتقاا  ا 

تتيااااااقب علاااااى  والاااااتالااااات تتناااااا ر  ااااا  اد ااااار او الاااااا  
اد ياة وادس ح اهي ااة ابلااارد املصااا ، وميتاا  صينهااا 

عناااد  الااا و  هااذه بعااادوا  اآخاارو ا  يصااا  ادفااراد 
ح او عاااااا  اريااااااق  مل يااااااته  ثااااااذه اد ااااااياة او ادساااااا 

 و(WHO, 2020)اململ ية املبا رة للارد املصا  
، تلقاااااااات  نظمااااااااة الصااااااااحة م2020 ااااااااار   1وي 

العامليااة بملغااا  بوجااود صاااال   صااابة بااا و  كااوروان 
"صي    ،دولة اخرا  53امليت د    لهورية الص ، و

صالاااة ي  79394كاااا   ااا  بااا  تلااا  ااااااال  عااادد 
صالااة وفاااة،  ااس وجااود   2838الص ، وكا  هناو عاادد  

توقعاااااااااااا  تااااااااااارجح ا  يتاااااااااااو  هنااااااااااااو ز دة ي عااااااااااادد 
اذإاااااب ؛ مماااا  اااتج عااا  تلااا  التنبااا ا   ااااوف عاملياااة 
 تواياادة صااول تاشااي املاار ، والديااداا صااول كثافااة رعايااة 

 و(Arabi et al, 2020, p.2)امتمس" 
 

 اتسعاً: الدراسات السابقة
 الدراسات العربية

 ىلإهااادفت الدراساااة  .(م2012)حسووون  دراسوووة  

 عرفاااااة العوا ااااا  االجتماعياااااة الااااات ثاااااا عملقاااااة ابد ااااارا  
العضااااوية، والتعاااارف علااااى العوا اااا  االقتصااااادية الاااات قااااد 

 و وا اااار  النتااااائج إىلتتاااو  ثاااا عملقاااة  ااااذه اد ااارا 
ثاااااا عملقااااااة ابد ااااارا  العضااااااوية  الاااااات العوا ااااا  الثقافياااااة

ثااااا فااااراد امتمااااس اوكااااذل  البيئااااة االجتماعيااااة  اااا  صااااول 
  الاقااار  ااا  العوا ااا  الااات اعملقاااة ابد ااارا  العضاااوية و 

 واذإابة ابد را  العضوية علىتياعد 
 إىلهاااادفت الدراسااااة  .(م2013)خليوووول  دراسووووة  

الشااارت ادوساااب  عرفاااة فااا و  كاااوروان ا دياااد " تملز اااة 
الااا و  هاا  هااو  تحااور الديد  علىركو   إذالتنايية"  
اسبا  وارت ا تشاره الا و ، وكا ت  ، وعلىام إنيس

ي ل   لت باا  العااا ساا ابرز النتائج ا  اغل  اااال  
ملصاااب ، اب الق ااا  الصااحي،  تي ااة االصتتاااو املبا اار
البشاارية دور ي وتب     الدراسة ا  لليااار والتحركااا  

 و ق  املر  و شره
هااادفت الدراساااة إىل  .م(2019)  االمحوووردراسوووة  

اللياااا  املتغااااا ا  االجتماعيااااة والثقافياااااة الاااات تااااا  ر علاااااى 
ا  وكا ت ابرز النتااائج   الصحة واملر  ي امتمس اللييب،

العوا اا  االجتماعيااة والثقافيااة ثااا أت اا  كباا  علااى الااوعي 
خااملل ممارساااه  للعديااد  الصااحي لاادا افااراد امتمااس  اا 

 اااا  العااااادا  والتقاليااااد العملجيااااة الاااات تاااا دت ي بعاااا  
ادصيااا  إىل  تااائج سااالبية علااى صياااة الاااارد، كمااا يايااار 
هااذا الااوعي العديااد  اا  اد اارا  بتاياا ا   قافيااة باادالا 

    التاي ا  العلميةو
 هاااادفت(و م2020)  رنتيسووووي واملفوووويالدراسووووة  

 أببعااااااده امتمعااااايالدراساااااة إىل قيااااااا   يااااااتوا الااااااوعي 
اذعمل اااااااااااااي، و االجتمااااااااااااااعي، و املختلااااااااااااااة )الصاااااااااااااحي، 

االساااااااتهملكي( لياااااااتا  ق اااااااا  غاااااااوة ي التعا ااااااا   اااااااس و 
وكا ااات اباااارز  ،(COVID-19) كااااوروانجائحااااة فاااا و   
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لياااتا  ق اااا   امتمعيالنتائج ا  اعلاى  ياتوا للاوعي 
ي البعاد متث    ان اس جائحاة فا و  كاورو غاوة ي التعا ا   

 ااالجتمااعي، يليه البعد الصاحي، مث االساتهملكي واخا  
ذا  داللااة  اوجاد  الدراساة فاااروق اذعمل ي، كماالبعاد  

ي  ياااتوا الاااوعي ، 0.05داللااة  إصصائية عند  يااتوا 
لااااادا عيناااااة الدراساااااة ي التعا ااااا   اااااس جائحاااااة  امتمعااااي

، ان اذتعااااوا ملتغاااا  ا اااان ، لصاااااحل  انفاااا و  كااااورو 
سااانة  50تعاااوا ملتغااا  اليااا  لصااااحل الائاااة )  اوايضاا فاااروق

فااااااااأكثر(، بينمااااااااا   جتااااااااد الدراسااااااااة فروقااااااااا ذا  داللااااااااة 
ي اساات ابة عيناااة ، 0.05داللااة  عنااد  يااتوا  إصصاااائية

ي التعا ا   اس ا ائحة   امتمعياساة ملياتوا الاوعي  الدر 
 .تعوا ملتغ  امليتوا التعليمي

هاادفت الدراسااة إىل  .(م2020)  بووراهيمإدراسووة  
املعرفاااااة املتشاااااتلة صاااااول فااااا و    التعااااارف علاااااى  ياااااتوا 

ساااااارة اداعياتااااااه علااااااى وتد 19كااااااوروان املياااااات د  وفيااااااد
 صااار علاااى  سااار يا  ادوكا ااات ابااارز النتاااائج  وةاملصاااري

 ىعلااااا  وخصوإاااااا، 19- وفياااااد  أبخبااااااردراياااااة و  العاااااة 
 ة قد ااااا  ي ال رت اااااتوا لاوياااااو الت وأييت، ياهلااااا  وا امليااااات

تااائج ن،  مااا اظهاار  ال19- ائحة  وفيد  ة صادر املعرف
ب بيعاااة  تاعاااة ر   تشاااتلةا  عرفاااة ديهسااار املصااارية لااا دا  ا

إااابة بااه، ذعاارا  اأبو (COVID-19)فاا و   ةجائحاا 
ا نماا جااراةا  وتااداب  الوقائيااة، بيذ، واا وارت  قاا  العاادو 

 ا  يااااااتو  تااااااد ياا  ياااااابياا ي واناااااا تااااااائج ا  هنحت ال اااااا او 
جاااراةا ، والتاااداب  الوقائيااااة، ذا  سااارة لتلاااا دممارساااا  ا
راة والعاااال ،  مااا  اقاا يااة والياساار الر دا ا لااد وخصوإااا

، والياا ، ت قتصااادالا ا  اا  امليااتو تائج ع  أتنت الا ش
املعرفة واملمارسااة   ا على درجة و يتو   يالتعليم  ا وامليتو 

 و(COVID-19)ف و   اهجت
هاادفت الدراساااة إىل .  م(2020)  شوووقردراسووة ال

التعرف على  يتوا الوعي البيئي الصااحي ي ممارسااا  
 افاااااراد امتماااااس الياااااعودت للتعا ااااا   اااااس جائحاااااة كاااااوروان،

ا  افااراد العينااة يتااابعو  املياات دا   وكا اات اباارز النتااائج
صااااااول فااااااا و  كااااااوروان يو يااااااااا، وجاااااااة  وزارة الصاااااااحة 
اليااااعودية ي املركااااو ادول بوإاااااها  صاااادراا ل ر ااااادا  

 ، وجااااة   ياااتو   الاااوعي و الااات يل اااأ إليهاااا املبحو ااا 
 مارساااا  متماااس الدراساااة ي اململتاااة العربياااة الياااعودية 

   البيئااي الصااحي املناساابة لااا و  كااوروان ذجراةا  اد
امليت د عالية، واكد  الدراسة ا  اذان  اكثر التوا اااا 
 ااا  الاااذكور  مارساااا  إجاااراةا  اد ااا  البيئاااي الصاااحي 

 وا و للوقاية وااد    ا تشار ال
هاادفت الدراسااة إىل  .م(2020)  محوواديدراسووة  

 عرفاااااة  اهياااااة التلااااااة االجتماعياااااة واهااااا  اال عتاساااااا  
كااااااااوروان ي امتمعااااااااا    فاااااااا و الجتماعيااااااااة ال تشااااااااار ا

أب  جائحااة كااوروان متاات وكا اات اباارز النتااائج  اليااعودية،
التهوياا ، وا   صاار عينااة  إىل صاادعمل ياااا إاملبالغااة فيهااا 

البحاااااا  لااااااديه  صالااااااة  اااااا  الرهاااااا  االجتماااااااعي لاااااادا 
مساااااعه  أبخبااااار توسااااس جائحااااة املاااار ، كمااااا كشااااات 

سااارية بياااب  اتمل   تاااائج العيناااة عااادم  اااواجهته  ملشااا 
إىل  ااااااار   صاااااار العينااااااة االبقاااااااة ي البياااااات وكااااااذل  

كثرهااااااا  شااااااتمل  اساااااارية وكااااااا  اتعر ااااااه  ملشااااااتمل  
ابةهااا ، وا اااار  عيناااة الدراساااة آيتعااار  ثاااا ادبنااااة  اااس 

هناااااا  يعااااااا و   اااااا  ا اااااارار وتتااااااالير  اليااااااة ابدلااااااا  أب
ه  ي البيااو  للوقايااة  اا  فاا و   ئواجتماعيااة  تي ااة بقااا

تااارو العمااا   م  خاااملل القلاااق وا اااوف اكاااوروان ساااواة  ااا 
 والتعر  للب الة والاقرو

إىل  هااادفت الدراساااة .م(2020)  بشوووايدراسوووة  
جتماعيااااااة والثقافيااااااة املرتب ااااااة الالتعاااااارف علااااااى العوا اااااا  ا

ابااارز النتاااائج  اكاااد  ،فااا و  كاااوروان امليااات د اب تشاااار
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عااادم وعاااي  ااارائح  تبايناااة  ااا  امتماااس املصااارت   اااورة 
 تماعيااااااةالجا املياااااات د وأت اااااا  العوا اااااا فاااااا و  كااااااوروان 

والثقافيااة  تمثلااة ي العااادا  والتقاليااد والاارتابب باا  افااراد 
 .ااي الشعيب على ا تشار الا و  خصوإاامتمس  

هاادفت   .(م2020) املنصور والعصوويميدراسة  
املشااااااااتمل  االجتماعيااااااااة التعاااااااارف علااااااااى  إىلالدراسااااااااة 

ي  نشاا   العااول واا اار  العااا ل واذداريااة الاات تواجااه 
وكا اااات  ،(COVID-19)الصااااحي املخصصااااة  ائحااااة 

اباارز  تااائج الدارسااة ا  اباارز املشااتمل  االجتماعيااة الاات 
تواجاااه  قاااد ي الرعاياااة الصاااحية  نشااا   العاااول واا ااار 
الصااااحي تتمثاااا  ي خااااوف العااااا ل   اااا   قاااا  العاااادوا 

، وا  عملهااااا  ابهااااااجر أيخاااااذ  عظااااا  اوقااااااه ، ه دسااااار 
؛ بيب  ابيعة عملهاا و    ي  ال ته   وعدم رغبة اقار  

كما كا اات اباارز املشااتمل  اذداريااة الاات تواجااه  قااد ي 
الرعايااة الصااحية  نشاا   العااول واا اار الصااحي تتمثاا  
ي غيااااا  التحايااااو و ااااعر الدافعيااااة ابلعماااا ، كمااااا ا  

  ال تتناسااااا   اااااس ااااااول اوقاااااا  الراصاااااة املخصصاااااة ثااااا 
ا  املشاااااتمل   سااااااعا  العمااااا و وا اااااار  النتاااااائج إىل

االجتماعيااااااة لاااااادا العااااااا ل   نشاااااا   العااااااول واا اااااار 
الصااااحي املخصصااااة السااااتقبال اااااااال  الياااالبية اعلااااى 
 نهاااااا لااااادا العاااااا ل  ابملنشااااا   املخصصاااااة الساااااتقبال 
اااااال  اذ ابياااة، ي صاا  كا ااات املنشاا   املخصصاااة 

  و اذ ابيااااااة هااااااي الاااااات يواجااااااه فيهااااااا العااااااا لللحاااااااال  
 شااااااااتمل  إداريااااااااة اعلااااااااى  اااااااا  املنشاااااااا   املخصصااااااااة 

 .للحاال  اليلبية

 إىلهااادفت الدراساااة  .(م2020)مليكوووة  دراسوووة  
اغرا  إحية وقائية قد و عها النيب إاا  التعرف على  

وكا ااات ابااارز النتاااائج  ،هللا علياااه وسااال  وابقهاااا ي عصاااره
 اارورة االلتااوام باتاارة اا اار الصااحي للحااد  اا  ا تشااار 

الااااااوابة وااللتااااااوام بتااااااداب  النظافااااااة الشخصااااااية كالو ااااااوة 
والغيااا  والتحااارز  ااا  الااارذاذ التناياااي الاااذت يعاااد اخ ااار 

 اقائماااا  ابااااار املنه ااااي النبااااوت  نه اااا تااااارت العاااادواة، واع
 بذاته كا  له اليبق ي محاية ادرواة واد ا و

 إىلهاااادفت الدراسااااة  .(م2020)آمووووا   دراسووووة  
التعاارف عاا   قافااة امتمااس ا وائاارت الصااحية،  اا  خااملل 
التشااار عااا  متاااثمل  عيناااة الدراساااة صاااول اساااتعماال  

 ه،التما اااااة، قبااااا  تاشاااااي وابة كاااااوروان امليااااات د وا نااااااة
قبااااا  تاشاااااي جائحاااااة كاااااوروان  ا اااااه وكا ااااات ابااااارز النتاااااائج

 ابلوإااا  ابملااار   ااااالتما اااة  رتب ارتاااداة امليااات د كاااا 
ابااااة واملمر ااا ، ا اااا بعاااد تاشاااي وكاااذل  ابملشااااي واد

 ااا و ارتاابب  عناهااا ابلوقايااة  اا  الفقااد جائحااة كااوروان 
 الثقافة تبقى غ   اعلة بصورة كب ةو  هإىل ا  هذ

 
 الدراسات األجنبية

هاادفت . Qin, Chen & Shi( 2020)ة  سوو درا
جتماعياااااااة الآ ر العوا ااااااا  ا علاااااااى التعااااااارف إىلالدراساااااااة 

-COVID) تقااال  اار  فاا و  كاااوروان القتصااادية الوا

ي الصاا ، وكا اات اباارز النتااائج ا  اا اار الصااحي  (19
اثائاا  وغاا  ذلاا   اا  تااداب  الصااحة  واذغااملتالصااارم 

العا ااة املارو ااة ي اواخاار يناااير قللاات بشاات  كباا   اا  
، وحبلاااول اوائااا  ف ايااار مت (COVID-19) عااادل ا تقاااال 

ينمااااااا تتوسااااااب العديااااااد  اااااا  ب ،اصتاااااواة ا تشااااااار الااااااا و 
 إذ تشاااار الاااا و ، ال واالجتماعياااة االجتماعياااةالعوا ااا  

ي  صامساااا  راا لعبت است ابة ااتو ااة  نااذ اواخاار يناااير دو 
كمااااا ا  تاااادفق اليااااتا  الاعلااااي  اااا    ،اصتااااواة الااااا و 

اكاا  علااى عوا اا  اخاارا  اا ر  صاادر التاشااي يشاات  خ اا 
قتصاااادية، ال ثااا  القااار  ا غاااراي والتشاااابه ي الظاااروف ا

النتااااائج ثااااا آ ر كباااا ة علااااى ا هااااود العامليااااة  هااااذه وتعااااد
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 و(COVID-19)ا ارية ي اصتواة 
 Ong Eng, Koom,MMed(Fm)  دراسووة

هاااادفت الدراسااااة اىل التعاااارف علااااى التااااأ  ا  . (2020)
 (COVID-19)ب  جتماعيااااااااة والثقافيااااااااة علااااااااى تااااااااداالا

واظهااااار  النتاااااائج ا  املعااااااي   سااااانغافورة،  ااااا  أت ااااامل 
املااار ، و ناااذ  ىح علااا  ااا الثقافياااة وامتمعياااة ثاااا أت ااا  وا

 ري   صااا   9000ذل  اا  ابلغت ع  اكثر    
علااى الاارغ   اا  تشااديد إجااراةا   تافحااة العاادوا الاات 

ميتاا  ا   إ ااهصياا   ،امل سيا  واملاادار   ملتتشم  إغ
إااااب ، ذتقلياا  عاادد ا إىلسر دهتمام بوعي االي دت ا

على الرغ     وجود صافو قوت لتنايذ تااداب  إااار ة ي 
يوجاااااد وقااااات افضااااا   ااااا   ال ،(COVID-19)جائحاااااة 

فهااااااا   يعااااااد إذ  لتو اااااايح امهيااااااة الرعايااااااة التل يايااااااة، آا
جتماعياااااااة والثقافياااااااة ذا  الصااااااالة ابملر اااااااى الالعوا ااااااا  ا
الرعايااة  ى  علاا و يقوم به القااائم  ممايت وا    ال  ةاا واسره  جو 
 والتل ياية

 
 للدراسة   املنهجية  اإلجراءات:  عاشراً 

 الدراسة ومنهج نوع )1
 التحليليااة الوإااايةتعااد هااذه الدراسااة  اا  الدراسااا  

 االجتماااااااعي الاااااوعي علاااااى التعاااااارفالااااات تيااااااعد علاااااى 
  جائحااة  ااس التعا اا  ي اليااعودت  امتمااس لاادا  والثقاااي
ب ريقااة  االجتماااعي  امليح   نهج  فيها  واستخدمو  كوروان

العينااة، الااذت يااتملةم  اااس ابيعااة هااذه الدراسااة واهااادافها 
هااذه  اتبعااتو وعهااا، وياا دت إىل القيااق  ااا خ ااب لااه، و 

 العيناااااااة أبسااااااالو الدراساااااااة  ااااااانهج املياااااااح االجتمااااااااعي 
 واملتاصة
 

 جمتمع الدراسة وعينتها )2
 ي يعيشااو  الذي  ادفرادالديد متمس الدراسة ي   مت
قااام  الدراسااة، متمااسو ظااراا لتاا  ص اا   الاار  ،  ن قااة

 اهاااااداف لتحقيااااقكاااارة الااااثلج   عينااااة ابسااااتخدامالباصاااا  
 (  خصااو625) العينة ومشلت الدراسة
 
 الدراسةجماالت  )3

  ن قاااااة ي: ابقااااات هاااااذه الدراساااااة اجملوووووا  املكووووواي
 وثا التابعة والقرا  وحمافظاها الر  

 م2020 دييااام   اااهر  ااا  ابتاااداةا اجملوووا  الينمووواي: 
وكا اااات فاااارتة لااااس البياااااان   م2021 ابرياااا صاااار  ااااهر 

 م ملدة  هر واصدو2021خملل  هر ف اير 
  ن قااااة يياااتنو  الاااذي  املوااناااو اجملوووا  البشوووري: 

 وثا التابعة والقرا  وحمافظاها الر  
 
 الدراسةأداة  )4

اعتمااااد  هااااذه الدراسااااة علااااى اداة االسااااتبا ة  مااااس 
الرجااو  إىل الدراسااا  اليااابقة وادد   وبعاادالبياااان و 

النظرت، جرا الديد حماور االستبا ة وابعادها وخ ااوا  
 بنائها ي اآيت:

اذإاااااابة باااااا و  كاااااوروان البيااااااان  ادولياااااة، وهاااااي ) −
املياااااات د، والعماااااار، وا اااااان ، والوظيايااااااة، وامل هاااااا  

 (وي، والدخ  الشهرت، واذقا ةالتعليم
 حماور االستبا ة: −

االجتماااااعي" واتااااى هااااذا اهااااور ي  وعيادول: "الاااا  راهاااو 
  را و( فق8)

( 11" واتااى هااذا اهااور ي )ثقااايال وعيالثااا : "الاا  راهااو 
 فقرةو
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قائماااة  االساااتبا ةيقابااا  كااا  فقااارة  ااا  فقااارا  حمااااور 
 :يتالم  العبارا  صي  ا دول اآ

 استجاابت املبحوثني على عبارات االستبيان  أوزان .(1جدو  )
 ال أحياانً  دائماً  العبارة 
 1 2 3 الوزن

 

 وثبات أداة الدراسة   صدق  (5
 أواًل: صدق أداة الدراسة 

 جرا صيا  الصدت لملستبا ة ابدسالي  اآتية: 
الظاهري إعداد  عر  :الصدق  بعد  االستبا ة  ت 

العلوم   ي  املتخصص   مموعة     على  بنودها 
االجتماعية لتحتيمها،  دف التأكد    إدت حمتوا  

بعد   ادداة  إدت  التحقق     وجرا  جراة إادداة، 
املاردا ،  بع   إياغة  صول  عليها  التعديمل   بع  

 . وصذف البع  اآخر، وإ افة  اردا  جديدة

 
 أداة الدراسة اثنياً: ثبات 

الت ا    مت ب ريقة  با   الثبا   التأكد      
 ةو وكا ت  الداخلي بت بيق  عادلة الاا كرو باخ لملستبا

يتعلق  النتائج   ملعا   فيما  االجتماعي  الوعي    يتوا 
)  الثبا  الثبا   الوعي  0.71بلجم  عا    ومليتوا   ،)

( الثبا   بلجم  عا    ع  0.82الثقاي  تويد  وليعها   ،)
البياان     إذ(،  0.60) هذه  ارتاا   عا    تش   إىل 

إبجراة   ملقيا الثبا    تيمح  الت  ابلدرجة  الدراسة 
االستداليل   اذصصائي  ات     التحلي   صذف  دو  

   عبارةو
 
  حصائية ملعاجلة البياانتاألساليب اإل  )6

على   الدراسة  اهداف  القيق  ي  الباص   اعتمد 
(، ومت إع اة  ال،  صياانا ا   ، دائماا )  الثمل ي قيا  ليتر   

" الوز   املتدرجة     الست ابة  3ادوزا   إىل    )دائماا(" 
" الست ابة  1الوز   صيا مث    )ال(،"  الارتة   مت  اول 

( ات  2/3امليتخد ة  وصي0.67(  املتوسب او    
 :تيةاملرجح على اسا  الائا  اآ

الوعي االجتماعي معيار احلكم لتقدير مستوى . (2جدو  )
 والثقايف 

 الوعي درجة مستوى  وسط املت
  رتاس  1.66إىل  1   
  توسب  2.33إىل  1.67   

  نخا   3إىل  2.34   
وعلى هذا ادسا  جاة  بياان  املتوسب اايا  

 املرجح لعبارا   قايي  الدراسةو 

 
 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

التتااااااارارا  والنيااااااا  املئوياااااااة، لوإااااااار خصاااااااائن  (1
 الدراسةومتمس 

صيا  املتوساا ا  اايااابية واالحنرافااا  املعياريااة،  (2
 ل جابة على تيا ال  الدراسةو

 عا اااا  الاااااا كرو باااااخ ي صيااااا  الثبااااا  لعبااااارا   (3
  قايي  الدراسة وذلايل ك   قيا و

املعاااااادال  الملز اااااة؛ للتأكاااااد  ااااا  التوزياااااس ال بيعاااااي  (4
(Person skewness coefficient )و(Fisher 

skewness coenfficient  )و 
 One-way)اختباااار "الليااا  التبااااي  ادصاااادت"  (5

ANOVA)  ؛ لقياااااااااا  الااااااااااروت بااااااااا  اكثااااااااار  ااااااااا
" تااوكيممااوعت ، واختبااار املقار ااة البعديااة اختبااار "

(TUKEY)و 
-Independent)اختباااار "  لعينتااا   يااااتقلت "  (6

Sample T-test)؛ لقيا  الاروت ب  مموعت و 
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 عشر: نتائج الدارسةحادي 
سااااايت  عااااار  النتاااااائج الااااات توإااااالت إليهاااااا الدراساااااة  

ا الساااااااات ااب  متمااااااااس الدراسااااااااة علااااااااى  اااليااااااااة، ابقااااااااا
تياااا الها،  ااا  خاااملل قاااراةة التحليااا  اذصصاااائي للقاااي  
 ااااااا  املتوسااااااا ا  واالحنرافاااااااا  املعيارياااااااة، واالختباااااااارا  
 اذصصائية االستداللية لتحديد الاروت ب  امموعا و

 
 : خصائص جمتمع الدراسةأواًل 

 اإلصابة بفروس كوروان: 
وفقاً للمصابني والغر املصابني  توزيع عينة الدراسة. (3جدو  )

  فروسابل
 النسبة  العدد الفئات 
 % 14.7 92  ع  
 % 85.3 533 ال

 % 100 625 اممو  
( ا  النيااابة ادعلاااى  ااا  3) تو اااح بيااااان  جااادول

بلغااااااات هاااااااذه النيااااااابة  إذ، اااااااا و ابل ا  يصاااااااابو  يناااااااةالع
 ااااااااااا و اإاااااااااايبوا ابل ي الااااااااااذو وبلغاااااااااات  ياااااااااابة 85.3%
 و 14,7%
 

 العمر
 توزيع عينة الدراسة وفقاً لفئات العمر  .(4جدو  )

 النسبة  العدد الفئات 
 % 20.2 126 سنة 20اق     

 % 26.6 166 سنة 29ق     اإىل  20   
 % 15.2 95 سنة 39ق     اإىل  30   
 %8.6 54 سنة 49ق     اإىل  40   

 % 29.4 184 سنة فأكثر  50   
 % 100 625 اممو  

ا  اعلاااى  يااابة اعماااار  (4تو اااح بيااااان  جااادول )

ساانة فااأكثر بنياابة  50فااراد امتمااس متثلاات ي الائااة  اا  ا
 سااانة 29قااا   ااا  اإىل  20 ااا  تلتهاااا الائاااة  (،29.4%)

ساانة بنياابة  20(، مث الائااة  اا  اقاا   اا  %26.6بنياابة )
 سااانة 39قااا   ااا  اإىل  30 ااا  (، تلتهاااا الائاااة 20,2%)

 49قاا   اا  اإىل  40 اا  خاا اا الائااة ا( و %15,2بنيبة )
 (و%8.6بنيبة ) سنة
 

 نساجل
  وفقاً لفئات اجلنس توزيع عينة الدراسة .(5جدو  )

 النسبة  العدد الفئات 
 % 28.8 180 ذكر
 % 71.2 445 ا ثى 
 % 100 625 اممو  

ا   عظااا  افاااراد امتماااس ( 5بيااااان  جااادول ) تو اااح
(، ي صاااااا  %71,2كا اااااات  ياااااابته  )  إذ ؛ اااااا  اذان 

 (و%28,8بلغت  يبة امليت يب  الذكور )
 

 وظيفة ال
   وظيفةوفقاً لل توزيع عينة الدراسة .(6جدو  )

 النسبة  العدد الفئات 
 % 40,2 251  وظر
 % 3,8 24  تقاعد 
 % 13,6 85 عاا 
 % 38,4 240 اال 
 %4.0 25 اخرا
 % 100 625 اممو  

ا  اعلاااى  يااابة ل بيعاااة ( 6بيااااان  جااادول ) تو اااح
الوظيااااة بااا  افاااراد امتماااس متثلااات ي فئاااة  وظااار بنيااابة 

( صياااا  %38,4(، تليهااااا فئااااة االاااا  بنياااابة )40,2%)
هاااذه النيااابة  تقارباااة  اااس فئاااة  وظااار، وتليهاااا فئاااة  تعاااد
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(، تليهاااااااا فئاااااااة اخااااااارا بنيااااااابة %13,6عااااااااا  بنيااااااابة )
كا اات  تقاربااة  ااس فئااة   إذخاا اا فئااة  تقاعااد ا(، و 4,0%)

 (و%3,8كا ت  يبة  تقاعد )اخرا و 
 

 املؤهل التعليمي
 وفقاً للمؤهل التعليمي   توزيع عينة الدراسة .(7جدو  )

 النسبة  العدد الفئات 
 % 25.1 157   وت
 % 10,2 64 دبلوم

 % 54.2 339 بتالوريو  
 % 10.4 65 عليا دراسا 

 % 100 625 اممو  
امتماااس ا   عظااا  افاااراد ( 7بيااااان  جااادول ) تو اااح

(، تليهاااااا %54,2بنيااااابة ) ضملاااااو    هااااا  البتاااااالوريو 
ادفااااااراد الااااااذي  ضملااااااو    هاااااا  الثا ويااااااة العا ااااااة بنياااااابة 

(، تليهاااا ادفاااراد الاااذي  ضملاااو    هااا  دراساااا  25,1)
(، تليهاااااا ادفاااااراد الاااااذي  ضملاااااو  %10,4علياااااا بنيااااابة )

(، ويتضااااح تقااااار   ياااا  10,2  هاااا  دبلااااوم بنياااابة )
 إذ تعاااد  هااا  الدراساااا  العلياااا والااادبلوم  ضملاااو  الاااذي 

 النيبة  تقاربه جدااو
 

 الدخل الشهري 

   لدخل الشهريل عينة الدراسة وفقاً  توزيع .(8جدو  )
 النسبة  العدد الفئات 

 % 53,6 335 ال اري الفا 5اق     
 % 33,1 207 الاري الر 15 إىل اق     ر ل االف 5   
 % 10,2 64 الاري  الر 25إىل اق      ر ل  الر 15   

 % 1,4 9 الاري  الر 35إىل اق      ر ل  الر 25   
 % 1,6 10 ر أكثف الاري الر35   

 % 100 625 اممو  

ا   عظااا  افاااراد امتماااس  (8) بيااااان  جااادول تو اااح
ال بنيااااااااابة االف رياااااااا آ 5دخلهاااااااا  الشااااااااهرت اقااااااااا   اااااااا  

 اا  ادفراد الااذي  دخلهاا  الشااهرت فئة  (، تليها  53,6%)
ال بنيااااااابة الااااااار ريااااااا ا15 إىل اقااااااا   ااااااا ال االف ريااااااا آ 5
 اا  ادفراد الااذي  دخلهاا  الشااهرت فئة  (، تليها  33,1%)

ال بنيااااابة الااااار ريااااا ا 25إىل اقااااا   ااااا  ال الااااار ريااااا ا 15
 اا  ادفراد الااذي  دخلهاا  الشااهرت فئة  (، تليها  10,2%)

فاااراد دخااا اا اا(، و %1,6بنيااابة ) رأكثفااا ال الااار ريااا ا 35
إىل اقااا   ااا  ال االااار ريااا  25 ااا  الاااذي  يااارتاوة دخلهااا  

 (و%1,4ال بنيبة )االر ري 35

 
 اإلقامة

  وفقاً حملل اإلقامة توزيع عينة الدراسة. (9جدو  )
 النسبة  العدد الفئات 

 % 65.0 406 الر     دينةي  اقي 
 % 28.3 117 الر   حمافظا  إصدا ي اقي 
 %6.7 42 الر    ن قة قرا إصدا ي اقي 

 % 100 625 اممو  
 عظااا  افاااراد امتماااس ( ا  9) تو اااح بيااااان  جااادول

فئاااة (، تليهاااا %65.0يقيماااو  ي  ديناااة الااار   بنيااابة )
ادفاااااااراد الاااااااذي  يقيماااااااو  ي حمافظاااااااا  الااااااار   بنيااااااابة 

(، واخ اا ادفااراد الااذي  يقيمااو  ي قاارا  ن قااة 28.3%)
  (و%6,7الر   بنيبة )
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 اثنًيا: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة
الوعي االجتماعي لدى اجملتمع السعودي يف التعامل مع درجات    اإلجابة على تساؤ  الدراسة األو  "ما

 " ؟جائحة كوروان
 جائحة كوروان(. الوعي االجتماعي لدى اجملتمع السعودي يف التعامل مع 10جدو  )

 الرتتيب  االحنراف املتوسط  العبارات 

 4 1,75 2.09 كوروان  جائحة ا ناة  اده  بو رة اقوم

 2 1,63 2.51 كوروان  جائحة ا ناة  ادقار  بو رة اقوم

 7 1,61 1.35 كوروان  ف و     للوقايةإىل صد كب   االجتماعية املناسبا  صضوراجتن  
 8 1,54 1.26 ظ  از ة كوروان ي اآخري   س التعا   يةتياب اسريتبتوعية  اصرف

 6 1,64 1.42 الت مس وعدم الوقائي اباللتوام لآلخري  النصائح اقدم

 3 1,75 2.20 كوروان  جائحة ا ناة نويل  ي اده  استقب 

 1 1,66 2.59 كوروان  جائحة ا ناةادإدقاة ي  نويل  استقب 

 5 1,67 1.48 ملنس تاشي وابة كوروان  وذل   املر   ع   وتثقياه تصحيح سلوو ادفراد   على اصرف
 متوسط  1.86املتوسط العام = 

إجااب  افراد امتمس  (  10دول ) تو ح بياان  ج -
االجتماعي الوعي  العام    تب   إذ  ،ي  االجتاه  ا  

االست ابة   فئة  ي  يقس  الدراسة  عينة  الست ااب  
املقيا  فقد    ،" توسب " ثذا  العام  املتوسب  بلجم 

إىل    ،1,86 يش   االجتماعي وهو  ا  الوعي  ا  
 و   توس اا  يعدفراد امتمس الدا 

ا    - النتائج  تقديرها  اظهر   وقس  هناو    را  
 نويل  ستقب  ادإدقاة ي  ا  "بدرجة  نخا  هي  

جائحة كوروانا و" ناة  ا ناة  "،  ادقار   بو رة  اقوم 
؛  جائحة كوروان اايابية    إذ "  تراوصت  توس اها 

( وابحنرافا   عيارية  2.59  -2,51ب    ،)
املعيارية  1.66  -1,63) االحنرافا   قي   وتدل  (و 

صد  ا   إىل  امليت يب   اتاات  تقدير    علىعلى 
 ةو  نخاضبدرجة  يتوا الوعي االجتماعي 

اخرا    - مموعة  هناو  ومثة  ا       را    النتائج 
ه  ي ستقب  ادا"وقس تقديرها بدرجة  توسب هي  

جائحة كوروانا نويل   و" ناة  ادا"،  ي  ستقب   ه  
تراوصت  توس اها    إذ " ؛   ناة جائحة كوروانا نويل  

يارية  (، وابحنرافا   ع2.20  -2,09اايابية ب  )
لل ميس1,75) املعيارية  (  االحنرافا   قي   وتدل  و 

  درجا  على اتاات امليت يب  إىل صد  ا ي تقدير  
  توس ةوبدرجة الوعي االجتماعي 

ا    - النتائج  تقديرها  اظهر   وقس  هناو    را  
هي   علىا"بدرجة  رتاس  سلوو   صرف  تصحيح 

وذل ادفراد   املر   وابة    وتثقياه  ع   تاشي  ملنس 
اقدم النصائح لآلخري  اباللتوام الوقائي "، و"كوروان

الت مس املناسبا   و"اجتن   ،  "وعدم  صضور 
،  "كوروان  ف و للوقاية     إىل صد كب    االجتماعية
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التعا    س  تياب   سريتاتوعية  على    صرفاو" ية 
تراوصت  توس اها    إذ   ظ  از ة كوروان"ي    خري اآ

(، وابحنرافا   عيارية  1.48  -1.26اايابية ب  )
املعيارية  1,67  -1,54) االحنرافا   قي   وتدل  (و 

  درجا  على اتاات امليت يب  إىل صد  ا ي تقدير  
 و رتاعةبدرجة الوعي االجتماعي 

 

 
لدى اجملتمع السعودي يف التعامل مع جائحة    ثقايفالوعي الدرجات    "ما  ثاياإلجابة على تساؤ  الدراسة ال

 "؟كوروان
 . الوعي الثقايف لدى اجملتمع السعودي يف التعامل مع جائحة كوروان(11جدو  )

 الرتتيب  االحنراف املتوسط  العبارات 

 10 1.31 1.07 ارتداة التما ة ابستمرار ي اد اك  العا ة   على اصرف

 8 1.35 1.12 كوروان    ف و    لوقاية لترو  يافة اابلتباعد ا يدت و  التوم

 6 1,46 1.19 ابهافظة على تعقي  وغي  اليدي  بشت   تترر لتاادت اذإابة بعدوا ف و  كوروان  التوم

 4 1.58 1.35 كوروان   با و  اذإابة    خوفاا )املصافحة(  اليملم عادا  جتن  على اصرف
 5 1.46 1.20 كوروان   با و  اذإابة    خوفاا  ادفراد و ال ة املودمحة اد اك  ع  ابتعد

 2 1.70 1.50 فقب وال ارئة الضرورية اااجا  لقضاة املنول    اخرج

 1 1.75 1.68 كوروان  ف و    او التافيها  وذل  للوقاية  امل اع  ي ادك  جتن  إىل اسعى

 11 1.25 1.04 اذ تا    املخال ة املبا رة  س املصا  قدر ع ابتعد
 9 1.37 1.10 املنويل  العول اابق  صا   ال ة عند
 7 1.49 1.16 للاحن   وعد حب و اقوم  صا   ال ة عند

 3 1.59 1.35 اصرف على التنظير والتعقي  امليتمر لألس ح واالر يا 
   مرتفع 1.13 املتوسط العام =

إجااااب  افااراد امتمااس ( 11تو ااح بياااان  جاادول ) -
ا  االجتاااااااااااه العااااااااااام  تباااااااااا  إذ الااااااااااوعي الثقاااااااااااي؛ي 

الساااات ااب  عينااااة الدراسااااة يقااااس ي فئااااة االساااات ابة 
بلااااااجم املتوسااااااب العااااااام ثااااااذا املقيااااااا  فقااااااد  ،" رتاااااااس"

لاااادا  ثقااااايا  الااااوعي الوهااااو  ااااا يشاااا  إىل  ،1,13
 و  رتاعاا  يعدفراد امتمس  ا

فقااااب وقااااس  اواصاااد اهنااااو    اااار اظهااار  النتااااائج ا   -
كاا  سااعى اىل جتناا  ادا"وسااب هااو  تقديره بدرجااة  ت

  فاا و  اا  لوقايااة ي امل اااع  او التافيهااا  وذلاا  ل
وابحنااااااااراف  عيااااااااارت  (1،68)  توسااااااااب  "،كااااااااوروان

االحنااراف املعيااارت علااى اتاااات   مةوتدل قي  (و1,75)
 ياااااتوا الاااااوعي امليااااات يب  إىل صاااااد  اااااا ي تقااااادير 
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 و توسب بدرجة الثقاي 
 10اظهااااااااار  النتاااااااااائج ا  بقياااااااااة امل  ااااااااارا  وهاااااااااي  -

ادغلاااا  وقااااس تقااااديرها بدرجااااة  تعااااد   اااارا  والاااات 
اخااااارج  اااااا  املناااااول لقضاااااااة اااجااااااا  " رتااااااس هااااااي 

"، و"اصاارف علااى التنظياار الضاارورية وال ارئااة فقااب 
صااارف او" ،ر اايا "والتعقااي  امليااتمر لألساا ح واد

علاااى جتنااا  عاااادا  الياااملم )املصاااافحة( خوفااااا  ااا  
ابتعاااااد عااااا  اد ااااااك  و" ،"كاااااوروان  اااااا و اذإاااااابة ب

  ااا و املودمحااة و ال ااة ادفااراد خوفاااا  اا  اذإااابة ب
وغياا  الياادي   ابهافظة على تعقي   التومو"  ،"كوروان

بشاااااات   تتاااااارر لتاااااااادت اذإااااااابة بعاااااادوا فاااااا و   
عنااد  ال ااة  صااا  اقااوم حب ااو  وعااد و" ،كااوروان"

تااارو  ياااافة اابلتباعاااد ا يااادت و  التاااومو" ،"للاحااان
عنااد  ال ااة  صااا  و" ،"كااوروان  فاا و  اا  لوقايااة ل

صاارف علااى ارتااداة التما ااة او"  ،"اابق العااول املنااويل
  املخال ااة بتعااد عاا او" ،"ابستمرار ي اد اك  العا ة
تراوصاااات  إذ"؛ اذ تااااا املبا اااارة  ااااس املصااااا  قاااادر 

(، 1.50 -1,04 توساااااااااااااا اها اايااااااااااااااابية باااااااااااااا  )
وتاااااااادل قااااااااي  ( 1.70-1,25وابحنرافااااااااا   عياريااااااااة )

  االحنرافااا  املعياريااة علااى اتاااات املياات يب  إىل صااد
  رتاسوبدرجة  ثقايالوعي ال درجا ي تقدير  كب 

 

 
لووودى  ذات داللوووة إحصوووائية يف الووووعي االجتمووواعي    فوووروقهووول توجووود  "  ثالووو اإلجابوووة علوووى تسووواؤ  الدراسوووة ال
ا لووولمتغرات الداويرافيووة املتمثلووة يف )مووع جائحووة كوووروان  اجملتمووع السووعودي يف التعاموول   فووروسصووابة باإل، تبعووً

 املؤهل التعليمي(؟ "و العمر، و كوروان املستجد،  
لداللة الفروق يف   (Independent-Sample T-test)نتائج اختبار "ت" للفروق بني جمموعتني مستقلتني  . تفاصيل(12جدو  )

 اإلصابة بفروس كوروان املستجد على متغر  عينة الدراسة للوعي االجتماعياستجاابت 
 االستنتاج  مستوى الداللة  قيمة اختبار )ت(  االحنراف املعياري  املتوسط  ن اجملموعات  املتغر 

 اإلصابة 

 املصابو  
  يبقاا 

92 15.05 2.16 
 داللة توجد ال 0.31 0.531

   الذي 
 يصابوا 

533 14.92 2.36 

ا ااه ال توجااد فااروت ثااا ( 12بياااان  جاادول ) تو ااح
كااوروان   ااا و إااابة بملتغاا  اذإىل  داللااة إصصااائية تعااوا 

 قياااااا  ي اسااااات ااب  العيناااااة علاااااى عباااااارا  امليااااات د 
 الوعي االجتماعيو

 
  للوعي االجتماعي عينة الدراسةلداللة يف استجاابت  (One-way ANOVA) نتائج اختبار حتليل التباين األحادي . تفاصيل(13جدو  )

 العمر  على متغر
 الداللة  مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغر 

 العمر
 1.37 4 5.49 ب  امموعا  

 ال توجد داللة 0.90 0.25
 5.46 620 3391.9 داخ  امموعا 
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ا ااه ال توجااد فااروت ثااا ( 13بياااان  جاادول ) تو ااح
ي داللاااااااااة إصصاااااااااائية تعاااااااااوا ملتغااااااااا  الائاااااااااا  العمرياااااااااة 

 قياااااااااا  الاااااااااوعي اسااااااااات ااب  العيناااااااااة علاااااااااى عباااااااااارا  
 االجتماعيو

لداللة يف استجاابت عينة الدراسة للوعي االجتماعي  (One-way ANOVA)(. تفاصيل نتائج اختبار حتليل التباين األحادي 14جدو  )
 على متغر املؤهل التعليمي 

 الداللة  مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغر 

 التعليمي املستوى 
 21.35 3 64.06 ب  امموعا  

 توجد داللة  0.008 3.98
 5.35 621 3327.85 داخ  امموعا 

ا ااااه توجاااد فااااروت ثااااا ( 14بياااااان  جااادول ) تو اااح
ي داللااااااااة إصصااااااااائية تعااااااااوا ملتغاااااااا  امل هاااااااا  التعليمااااااااي 

 قياااااااااا  الاااااااااوعي اسااااااااات ااب  العيناااااااااة علاااااااااى عباااااااااارا  
للمقاااران   TUKEYوابسااتخدام اختبااار االجتماااعي، 

عينااة الدراسااة  اا  البعدية، اتضح ا  هناو فرقاااا داالا باا  
، محلاااة املياااتو   التعليمياااة ادخااارا و  محلاااة البتاااالوريو 

عنااااد  يااااتوا داللااااة  محلااااة البتااااالوريو لصاااااحل وذلاااا  
(و وهااذا يشاا  إىل 14.66)ه  بلااجم  توساا  إذ(؛ 0.09)

اكثااار  ااا   لاااديه  وعاااي اجتمااااعي محلاااة البتاااالوريو ا  
 الائا  ادخراو

 

 
لوودى اجملتمووع    ثقووايفذات داللووة إحصووائية يف الوووعي ال  فووروقهوول توجوود    "رابووعاإلجابووة علووى تسوواؤ  الدراسووة ال

ا لووو املتغوورات الداويرافيووة املتمثلووة يف )السووعودي يف التعاموول مووع جائحووة كوووروان كوووروان    فووروساالصووابة ب، تبعووً
 املستجد، العمر، املؤهل التعليمي(؟"

 

لداللة الفروق يف استجاابت  (Independent-Sample T-test)موعتني مستقلتني نتائج اختبار "ت" للفروق بني جم تفاصيل (.15جدو  )
 كوروان املستجد   بفروس االصابةعلى متغر  الثقايف للوعي الدراسة عينة

 االستنتاج  مستوى الداللة  قيمة اختبار )ت(  االحنراف املعياري  املتوسط  ن اجملموعات  املتغر 

 اإلصابة 
 0.09 1.15 92  يبقاا  املصاب 

 توجد داللة  0.04 3.00
 0.08 1.12 533 يصابو     الذي 

 

ا ااااه توجاااد فااااروت ثااااا ( 15بياااااان  جااادول ) تو اااح
كااااوروان   ااااا و إااااابة بداللااااة إصصااااائية تعااااوا ملتغاااا  اذ

 قياااااا  ي اسااااات ااب  العيناااااة علاااااى عباااااارا  امليااااات د 
 الوعي الثقايو

 
على  الثقايف للوعي الدراسة عينةلداللة يف استجاابت  (One-way ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  تفاصيل (.16جدو  )

 متغر العمر 
 الداللة  مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغر 

 العمر
 0.03 4 0.137 ب  امموعا  

 توجد داللة  0.01 4.51
 0.008 620 4.69 داخ  امموعا 

ي اسااااات ااب  داللاااااة إصصاااااائياا ملتغااااا  الائاااااا  العمرياااااة ا ااااه توجاااد فااااروت ثااااا ( 16بياااااان  جااادول ) تو اااح
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إذ بلغاااات  قيااااا  الااااوعي الثقاااااي، العينااااة علااااى عبااااارا  
(، وهااااااي قيمااااااة دالااااااة إصصااااااائياا عنااااااد 4.51قيمااااااة ف )

(و وابساااتخدام 0.05اقااا   ااا  ) (0.01 ياااتوا داللاااة )
للمقاااران  البعديااة، اتضااح ا  هناااو  TUKEYاختبااار 

والائااا  فااأكثر ساانة   50فرقاا داالا ب  الائااة العمريااة  اا   
 50  العمرياااة ادخااارا، وذلااا  لصااااحل الائاااة العمرياااة  ااا 

بلاااااااجم  إذ ،(0.04سااااااانة فاااااااأكثر عناااااااد  ياااااااتوا داللاااااااة )
عيناااااااة افاااااااراد (و وهاااااااذا يشااااااا  إىل ا  1.11) ه  توسااااااا 
 ساانة 50 اا  العمريااة  يقعااو  الاات الائااةالااذي   الدراسااة
اكثااار  ااا  الائااااا   لاااديه   ياااتوا وعاااي  قاااايفاااأكثر، 

 العمرية ادخراو

على  الثقايف للوعي الدراسة عينةلداللة يف استجاابت  (One-way ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  تفاصيل(. 17جدو  )
 التعليمي  ؤهلمتغر امل

 الداللة  مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغر 

 التعليمي  املستوى
 21.35 3 64.06 امموعا  ب  

 توجد داللة  0.008 3.98
 5.35 621 3327.85 داخ  امموعا 

ا ااااه توجاااد فااااروت ثااااا ( 17بياااااان  جااادول ) تو اااح
ي داللااااااااة إصصااااااااائية تعااااااااوا ملتغاااااااا  امل هاااااااا  التعليمااااااااي 

 قيااا  الااوعي الثقااااي، اساات ااب  العينااة علااى عباااارا  
للمقااااااااران  البعدياااااااة،  TUKEYوابساااااااتخدام اختباااااااار 

ا داالا بااا   عيناااة الدراساااة  ااا  محلاااة اتضاااح ا  هنااااو فرقاااا
، وذلاا  محلااة امليااتو   التعليميااة ادخاارا و   البتالوريو 

 ،(0.09عنااد  يااتوا داللااة ) محلااة البتااالوريو لصاااحل 
 محلاااة(و وهاااذا يشااا  إىل ا  14.66)ه  بلاااجم  توسااا  إذ

اكثااار  ااا  الائاااا   لاااديه  وعاااي اجتمااااعي البتاااالوريو 
 ادخراو

 
 عشر: مناقشة النتائج والتوصياتالثاي  

  درجوواتاإلجابووة علووى تسوواؤ  الدراسووة األو  "مووا  
لووووودى اجملتموووووع السوووووعودي يف    الووووووعي االجتمووووواعي

 "؟التعامل مع جائحة كوروان
الااااوعي االجتماااااعي الدراسااااة إىل ا   تااااائج توإاااالت 

 ااا  و  وجائحاااة كاااوروان لااادا افاااراد امتماااس  توساااب ا نااااة 
اسااتقبال ادإاادقاة خااملل عاادد  اا  امل  اارا  تتعلااق بااا "

هاااذا العا ااا  ي  ورد إذ ،" نااااة جائحاااة كاااورواناي املناااول 

القياااام باااو رة ادقاااار  ا نااااة جائحاااة  املرتباااة ادوىل، يلياااه "
ي صااا  هاااذا العا ااا  ي املرتبااة الثا ياااة،  ورد إذ ،"كااوروان

هااااا  ي  ناااااول ا نااااااة جائحاااااة  عباااااارة "اساااااتقبال اد  ورد
القيااام بااو رة ادهاا  ا ناااة " يليااهي املرتبااة الثالثااة، كااوروان" 

 ااااااارف علاااااى" ويلياااااه ،" ابملرتباااااة الرابعاااااةجائحاااااة كاااااوروان
ملنااس  وتثقااياه  عاا  املاار  وذلاا تصااحيح ساالوو ادفااراد 

تقدمي النصائح و" ،تاشي وابة كوروان" ي املرتبة ا ا ية
" ي املرتبااااااة لآلخاااااري  اباللتاااااوام الوقاااااائي وعااااادم الت ماااااس

إىل  صضاااور املناسااابا  االجتماعياااةجتنااا  و" ،اليادساااة
 ،كااوروان" ي املرتبااة اليااابعة  فاا و للوقايااة  اا  صااد كباا  

تعا اا  يااة التياب  اسااريتبتوعيااة    اااارف"     ااراخ اا  ورد  و 
 ةو ثا ناملرتبة الص  ي  إذاز ة كوروان" ي   خري  س اآ

ال دراسة  النتي ة  س  هذه    واملات   ر تيييواتاقت 
 اباللتوام   لآلخري   النصائح  تقدميصي       م(  2020)

  املناسبا    صضور جتن     ذل وك  ، الت مس  وعدم  الوقائي
  ، م(2019)  ادمحر  دراسة   س  واتاقت  ،االجتماعية
النتائج    واختلات   إذ م(  2020)  بشات   دراسة   سهذه 
كوروان   ف و وعي متمس الدراسة ر ورة    بعدم  اكد 

  ابلعوا   الثقافية ي العادا  والتقاليد
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  درجوواتمووا  "  لثوواياإلجابووة علووى تسوواؤ  الدراسووة ا
لوودى اجملتمووع السووعودي يف التعاموول    ثقووايفالوووعي ال

 "؟مع جائحة كوروان
الاااوعي الثقااااي ا نااااة الدراساااة إىل ا   تاااائج توإااالت 

 اااا  و جائحااااة كااااوروان لاااادا افااااراد امتمااااس  رتاااااس جاااادااو 
كااا  ي جتنااا  ادخاااملل عااادد  ااا  امل  ااارا  تتعلاااق باااا "

  فااااااا و  ااااااا  لوقاياااااااة امل ااااااااع  او التافيهاااااااا  وذلااااااا  ل
 ااااااا  ي املرتباااااااة ادوىل، يلياااااااه هاااااااذا العا ورد إذ ،"كاااااااوروان

ا ااروج  ااا  املناااول لقضااااة اااجاااا  الضااارورية وال ارئاااة "
ي صاااا  هااااذا العا اااا  ي املرتبااااة الثا يااااة،  ورد إذ ،"فقااااب 

رف علاااى التنظياااار والتعقاااي  امليااااتمر ورد  عباااارة "اااااا 
اارف على "يليهي املرتبة الثالثة، " لألس ح واالر يا 

خوفااااا  ااا  اذإاااابة  جتنااا  عاااادا  الياااملم )املصاااافحة(
االبتعااااااد عااااا  " ويلياااااه ،" ابملرتباااااة الرابعاااااةكاااااوروان  اااااا و ب

اد ااااااك  املودمحاااااة و ال اااااة ادفاااااراد خوفااااااا  ااااا  اذإاااااابة 
ابهافظاااة  االلتاااومو" ،" ي املرتباااة ا ا ياااةكاااوروان  اااا و ب

بشاااااات   تتاااااارر لتاااااااادت وغياااااا  الياااااادي   علااااااى تعقااااااي 
 ،املرتباااااة اليادساااااةاذإاااااابة بعااااادوا فااااا و  كاااااوروان" ي 

و"عنااد  ال ااة  صااا  القيااام حب ااو  وعااد للاحاان" ي 
ابلتباعااااد ا ياااادت وتاااارو  االلتااااوم" يليااااه ،املرتبااااة اليااااابعة

 ويليااه ،ةلثا ناا " ابملرتبااة اكااوروان  فاا و  اا  لوقايااة ل يااافة 
" ي عنااااد  ال ااااة  صااااا  القيااااام بت بيااااق العااااول املنااااويل"

تما ااة ابسااتمرار اااارف علااى ارتااداة الو"  ،تاسعةاملرتبة ال
    ااراخاا اا ورد و   ،عا اارة" ي املرتبااة الي اد اك  العا ااة

  املخال ااااااة املبا اااااارة  ااااااس املصااااااا  قاااااادر البتعاااااااد عاااااا "ا
 و ادت عشراملرتبة ااص  ي  إذ" اذ تا 

م( 2020) إبااراهي واتاقاات هااذه النتي ااة  ااس دراسااة 
 ا قافياااااا  وعيااااااا هناااااااو ا  يم( 2020) شااااااق ودراسااااااة ال

وكااااذل  اتاقاااات  ااااس  الدراساااة، متمااااس افااااراد ااااس  ا رتاعااا 

بعاااااااد  التوا اااااااا هنااااااااو ا  يم( 2020دراساااااااة محاااااااادت )
ا اااااروج  ااااا  املناااااول لقضاااااااة اااجاااااا  الضااااارورية فقااااااب 

الدراساااة ااالياااة  اااس دراساااة بشاااات  واختلاااات ،وال ارئاااة
وعي متمااس الدراسااة ر ااورة   عدم  اكد   إذم(  2020)

 ،عاااادا  والتقاليااادكاااوروان ابلعوا ااا  الثقافياااة ي ال  فااا و 
 ,Ong Eng, Koomدراسااة   اااس اختلااات وايضاااا 

MMed(Fm) (2020)  أت ااا  ثاااااملعااااي  الثقافياااة  أب 
 وايضاا   قافياا،امتمس واعياا  يت    إذوا ح على املر  

( 2020)ة سااا م( ودرا2020)  ليتاااة اااس دراساااة  اتاقااات

Yun Qin, Xi Chen, Wei Shi  ،اباللتااوام ابا اار
م( 2020) آ الدراسة   سايضاا هذه النتائج    اتاقت  إذ

 وا و ي االلتوام ابرتداة التما ة وذل  لعدم تاشي ال
 

هوول توجوود  "  ثالوو اإلجابووة علووى تسوواؤ  الدراسووة ال
  جتموواعيذات داللووة إحصووائية يف الوووعي اال  فووروق

لوووودى اجملتمووووع السووووعودي يف التعاموووول مووووع جائحووووة  
ا لوووولمتغرات الداويرافيوووة املتمثلوووة يف  كووووروان ، تبعوووً

العموووووور،  و كوووووووروان املسووووووتجد،    فووووووروسصووووووابة باإل)
 املؤهل التعليمي(؟ "و 
 كشااات الدراسااة عاا  عاادم وجااود فااروت ذا  داللااة •

ى  قياااا  الاااوعي ي اسااات ااب  العيناااة علااا  اصصاااائية
االإااابة بااا و  كااوروان   تغاا  تعااوا إىل االجتماااعي
 وامليت د

إىل وجااااااااود فااااااااروت ذا  داللااااااااة الدراسااااااااة  وا ااااااااار  •
ي اساات ااب  إصصااائية تعااوا ملتغاا  الائااا  العمريااة 

  قيا  الوعي االجتماعيوالعينة على عبارا  
ي  اصصائية جود فروت ذا  داللةو وافاد  النتائج ب •

عباااارا  الاااوعي االجتمااااعي  اسااات ااب  العيناااة علاااى
 ملتغ  امل ه  التعليميوتعوا 
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هووول توجووود  "  رابوووعتسووواؤ  الدراسوووة الاإلجابوووة علوووى  

لوودى    ثقووايفذات داللة إحصووائية يف الوووعي ال فروق
،  اجملتمووع السووعودي يف التعاموول مووع جائحووة كوووروان

ا لووولمتغرات الداويرافيووة املتمثلووة يف ) صووابة  اإلتبعووً
املؤهووووووول  و العموووووور،  و كوووووووروان املسووووووتجد،    فووووووروسب

 التعليمي(؟ "
وجااااااود فااااااروت دالااااااة عاااااا  الدراسااااااة   تااااااائج كشااااااات •

الاااوعي ي اسااات ااب  العيناااة علاااى  قياااا  إصصاااائياا 
كااااااااوروان   ااااااااا و إااااااااابة بملتغاااااااا  اذتعااااااااوا الثقاااااااااي 
 وامليت د

وجاااااااود فاااااااروت دالاااااااة إىل الدراساااااااة  تاااااااائج وا اااااااار   •
ي اساات ااب  إصصااائياا تعااوا ملتغاا  الائااا  العمريااة 

 الوعي الثقايو العينة على  قيا  
ي  اصصااااااائية لااااااةاد جااااااود فااااااروتو وافاااااااد  النتااااااائج ب •

تعااوا  الااوعي الثقاااي  اياساات ااب  العينااة علااى  قاا 
 امل ه  التعليميوإىل  تغ  

 إ القااول  ميتننااااالااامل  علااى  تااائج الدراسااة  وبعااد
 إ  صيااااا " املاركياااااي املنظاااااور"  اااااس تتااااااق النتاااااائج هااااذه
 ملواجهااة ادسااا  ص اار يعاادوالثقاااي  االجتماااعي الااوعي
اذجاااراةا   إ صيااا   ا تشااااره، واصتاااواة كاااوروان  جائحاااة

 دو  جااااادوا  بااااامل تظااااا الوقائياااااة وا  اااااوا  االصرتازياااااة 
وال اااوعي  اااا  ااا  جا ااا  افاااراد امتماااس  التا ااا  االلتاااوام
 اذجاااراةا النظااار للشاااعو  الااات اساااتها ت بتناياااذ  فبعاااد

تاشااي   اا  تعااا  ال تااوال إىل اآ   االصرتازية  والتعليما 
ع  تااوف   تع وها الصحية هذه ا ائحة، وتتاد  نظو ت

الرعاية الصحية بشت  جيد للمصاب ، ثذا ف   الرهااا  
اذجااااراةا    ميااااسعلااااى وعااااي امتمااااس والتوا ااااه التا اااا  

االصرتازيااااااة والوقائيااااااة، يظاااااا  اسااااااا  التعاااااااي   ااااااس وابة  

الوعي فااااااااا ، كاااااااااوروان، والقضااااااااااة علياااااااااه بشااااااااات  هناااااااااائي
  ميااااااسوالثقاااااااي ال يتااااااو  فقااااااب اباللتااااااوام  جتماااااااعياال

اذجااااااراةا  والتعليمااااااا  واذر ااااااادا ، وإمنااااااا ايضاااااااا ي 
اذصيااا  العميااق ابملياا ولية جتاااه الااوا  ودعاا  ا هااود 
ااتو ياااة ي اململتاااة العربياااة الياااعودية  ااا  اجااا  عباااور 
هاااااااذه ادز اااااااة، وذلااااااا   ااااااا  خاااااااملل االلتاااااااوام ابلتباعاااااااد 

 اآخااري  و صااح ادساارةعلااى توعيااة  واااارفا ياادت، 
وعااااادم  ،املااااار  عااااا  ادفاااااراد وتثقيااااارالوقاااااائي  اباللتاااااوام

ا اااااااروج  اااااااا  املنااااااااول إال ي ا ااااااايق اااااااااادود وللضاااااااارورة 
 وادإاادقاة ادهاا اسااتقبال  اوالقصااوا، وعاادم الااو را  

 ،االجتماعيااااة املناسااابا وكاااذل  جتناااا   ،ا ائحااااة ا نااااة
 واالبتعاااادوااااارف علاااى ارتاااداة التما اااة وتعقاااي  اليااادي  

ي  وادك   عادا  اليملم ع  اد اك  املودمحة، وجتن
 ابلااااااا و ، صااااااا واالبتعاااااااد عاااااا   ال ااااااة امل ،امل اااااااع 

  وعااد وص ااو املصااا   ال ااة عناادوت بيااق العااول املنااويل 
 إ  صيااا و ،واااارف علااى التنظياار والتعقااي  ،للاحاان

  واجهاااااة يذلااااا   ااااا   اااااأ ه ا  ييااااااعد بشااااات  كبااااا  
الااااات تباااااذل  التبااااا ةا ائحاااااة ويعاااااوز ا هاااااود ااتو ياااااة 

 وا ائحة هذه   ها للحد جهد
 

 التوصيات  (2
ملشااااركة االجتماعياااة، والتعااااو   اااس ا هاااا  القياااام اب •

ولية   املختصااااااااااااة وتوعيااااااااااااة النااااااااااااا ، وتعويااااااااااااو املياااااااااااا 
وذلااا   ة بااااالاالجتماعياااة، و باااذ  قافاااة اليااالبية والمل

 وا و لعدم تاشي ال
ية واملختلاااة و  شاركة امتمس ي إيصال الرسائ  التوع •

الاااااااوعي االجتمااااااااعي والثقااااااااي لااااااادا وذلااااااا  لرفاااااااس 
 املواان و

تعويااو الااوعي االجتماااعي والثقاااي لاادا افااراد امتمااس  •
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تبااااااا  الياااااالوكيا  واملمارسااااااا  اليااااااعودت وذلاااااا  اب
الصحية، وااللتوام ابلتوإيا  واذجراةا  االصرتازيااة 
الوقائية الت صااددها وزارة الصااحة للوقايااة  اا  املاار  

 قافاااااة متاااااار  ي واااااااد  ااااا  ا تشااااااره لتاااااي تصااااابح 
 سلوكياه  وتعا مله  اليو يةو

 افااراد امتمااس لاادا  االجتماااعي والثقااايتعويااو الااوعي  •
 اااا و لتحااارت الدقاااة للمعلو اااا  الااات تنشااار عااا  ال

 ع   واقس التواإ  االجتماعيو
 ااااارورة تتثيااااار اامااااامل  التوعوياااااة دفاااااراد امتماااااس  •

واذجااااراةا  الوقائياااة اليااااليمة  اااا   ااااا و ر اااورة ال
عااملم و واقااس التواإاا  االجتماااعي خااملل وسااائ  اذ

إب اااااااااااراف  تخصصااااااااااا  ابماااااااااااال ال ااااااااااايب واماااااااااااال 
 االجتماعي وامال الناييو

تثقيايااااااااة الا اااااااارا  اهناااااااادوا  و ال  اااااااارورة تتثياااااااار •
 خاااار  عاا  بعااد الاات تقااوم بتوعيااة امتمااس عويااةالتو و 

 وسب  الوقاية  نهو ا و ا تشار ال
لتشاااار عاااا  درجااااة اجااااراة دراسااااا  علميااااة تعاااا  اب •

فااراد امتمااس اليااعودت ألالوعي االجتماااعي والثقاااي ل
 كوروانو  ف و جتاه 
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 املراجع
م(و 2020) إبااااااراهي ، امحااااااد زياااااا  العاباااااادي  امحااااااد و1

وتداعياتووووو  علوووووى األسووووورة  19-ملعرفوووووة بكوفيووووودا
 جا عة ع  مش و صر: ، املصرية

العواموووووول م(و 2019) ادمحاااااار، لعااااااة عماااااار فااااااارج و2
االجتماعيووة والثقافيوووة املوووؤثرة يف الصوووحة واملووور  

 ن قااة  ىدراسااة ا ثروبولوجيااة علاا : يف اجملتمووع الليووي
  ملة جا عة الويتو ةو ،ترهو ة

ثقافووووة ارتووووداء الكمامووووة  م(و2020) آ ااااال، كويااااو و3
براهيمااي ، ملااة اذالصووحية قبوول وأثنوواء وابء كوووروان

  اذ يا يةوللعلوم االجتماعية 
العواموووووول م(و 2020)وبشااااااات، دينااااااا لااااااال زكااااااي و4

االجتماعيووووة والثقافيووووة املرتبرووووة ابنتشووووار فووووروس  
كووووروان املسوووتجد: دراسوووة ميدانيوووة علوووى شووورائ  

ملة البح  العلمااي ي   ،خمتلفة يف اجملتمع املصري
  اآدا ، جا عة ع  مش و

العواموول م(و 2012) صياا ، خد ااة حممااد صياا  و5
قتصووووووووادية ابملوووووووور  يف واليووووووووة االجتماعيووووووووة واال

 جا عة ام در ا  اذسمل يةواخلرطوم: اخلرطوم، 
صلااااا ،  وساااااى عبااااادالرصي  و هااااادت انإااااار علااااااي  و6

"دور وسووووووووائل االعوووووووو م يف تشووووووووكيل (و 2010)
 الووووعي االجتمووواعي لووودى الشوووبا  الفلسوووري "،

  ملة جا عة ادزهر بغوةو
كلفوووة االجتماعيوووة الم(و 2020) محاااادت، صيااا  و7

ملاااة كلياااة الرتبياااة،  ،وس كووووروانجائحوووة فووور  ألزموووة
  جا عة واسبو

روس كوووووروان فوووو م(و 2013) خلياااا ، ا ااااال صلمااااي و8
  ،،التنفسووووية"اجلديوووود "مت زمووووة الشوووورق األوسووووط 

جا عاااااااااة ، التويااااااااات: كلياااااااااة العلاااااااااوم االجتماعياااااااااة

 التويتو
م(و 2006) ر ضاااااااا ، عباااااااد الااااااارمح  ا ااااااا  حمماااااااد و9

فاعليوووووووة بووووووورانمج مقووووووورت  قوووووووائم علوووووووى منظوموووووووة 
املعتقووووودات الفلسوووووفية يف تنميوووووة الووووووعي بوووووبع  

جتوواحن حنووو الاء التدريسووي واألدالقضووااي املعاصوورة وا
رساااالة  موووادة الفلسوووفة لووودى طالوووب كليوووة الرتبيوووة،

 ودكتوراه غ   نشورة، كلية الرتبية، جا عة ان ا
 اماااااااااد حمماااااااااد ،امحاااااااااد حمماااااااااد واملاااااااااات ،الر تييااااااااي و10

لسووكان قروواع يووينة  جملتمعوويالوووعي ام(و 2020)
 كوووروان املسووتجدلتعاموول مووع جائحووة فووروس  يف ا

 و االجتماعية ملة العلوم (،19)كوفيد
قوووووووواموس م(و 2000) الياااااااااترت، امحاااااااااد  اااااااااايق و11

، اخلوووووودمات االجتماعيووووووة اخلدمووووووة االجتماعيووووووة،
 ودار املعرفة ا ا عية :اذستندرية

األموووووون البيئووووووي م(و 2020)والشااااااق ، عباااااادالرمح  و12
، املسووتجدالصحي يف ظل انتشار فروس كوووروان 
  املة العربية للدراسا  اد نية، الر  و

دور م(و 2009)والعااااجو، فاااواد وعيااااف، حمماااود و13
الرتبية الرتوجييووة يف نشوور الوووعي الثقووايف بووني طلبووة 
املدرسوووة الثانويوووة مووون وجهوووة نظووور معلموووي الرتبيوووة 

، ملاااااة الرايضوووووية ةحافظوووووة يوووووينة وسوووووبل تروووووويرحن
  ا ا عة اذ يا يةو

موسوووووووعة علووووووم م(و 2000)و ار اااااايال، جااااااورد  و14
القاااهرة: خاار ، آترلااة حممااد ا ااوهرت و  االجتموواع،

 و امل  ادعلى الثقاي
الوووووووعي االجتموووووواعي م(و 2000)واملرعااااااي، فاااااااواد و15

  نشورا  دار الا رو :، صل وقوانني ترورحن
املوودخل إع علووم م(و  2011)ومحد ااهر   يعود، و16

  عما ، ادرد و ،جتماع العامالا
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التووووووودابر االحرتازيوووووووة م(و 2020)و ليتاااااااة، زياااااااد و17
وفوو    19-كوروان كوفيوود  فروسللوقاية من وابء  

الوقووووووو  يف املووووووونهج النبووووووووي واالسوووووووتفادة منووووووو  
، ملاااااااااة  ااااااااادارا  للعلاااااااااوم االجتماعياااااااااة املعاصوووووووور

  واذ يا ية، ا وائرو
 م(و2020) املنصااااااور، خالااااااد والعصاااااايمي، جااااااابر و18

املشووووك ت االجتماعيووووة واإلداريووووة الووووي تواجوووو  
مقوودميمي الرعايووة الصووحية ةنشوو ت العووين  واحلجوور 
الصووووووحي املخصصووووووة جلائحووووووة فووووووروس كوووووووروان 

، ملااة اآدا   ا عااة املسووتجد يف مدينووة الووراي 
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