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 الملخص العربي : 

استهدف البحث دراسة التغيرات للحالة الغذائية والصحية والرياضية لعينة من منسوبي جامعة      

فرض حظرالتجول الجزئي أو الكلي بعد بد العزيز بمنطقة الدلم خالل فترة جائحة كورونا  عسطام بن 

الوصفي  واعتمدت الدراسة على المنهجد من القيود على الحياة اليومية العديفرض الفراد المجتمع و

( من خالل استبانه على شبكة  ٪2202مبحوثا بنسبة ) 222التحليلي لعينة عشوائية  قدرت بحوالي 

ئي و الغذاالصحي واحداث تغيير في نمط ممارسة السلوك  توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزهااإلنترنت 

بمسافة متر  االجتماعي اظ على التباعدفاالنتباه لمالمسة االسطح والحك 91خالل فترة جائحة كوفيد 

العامة لألفراد  للمحافظة على الصحة استخدام الكمامات والمتطهراتباالهتمام بتقوية المناعة  وايضا

باالضافة لتجنب الخروج من المنزل اال للضرورة والحرص على تناول الغذاء الصحي الطازج وزيادة 

تحضير الطعام داخل الحرص على و وانخفاض تناول الوجبات السريعة تناول الخضروات والفاكهة

السلوكيات الصحية ) 0 بين متوسطات درجات المبحوثين على مقاييس29بدالة احصائيا  المنزل 

البسيطة أو مثل  أستخدام بعض االجهزة كما زاد االهتمام بممارسة االنشطة الرياضية والتغذوية ( 

يص وقت محدد لممارسة الرياضة وتخصعلى االقل لمدة نصف ساعة ممارسة المشي داخل المنزل 

متابعة 0 بين متوسطات المبحوثين بزيادة االهتمام ل29وجدت دالة احصائية أيضا و0 29بدالة احصائية 

برامج التثقيف الصحي والغذائي للحصول على معلومات تفيد في حماية افراد االسرة من جائحة كورونا 

سب االصابة والشفاء والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد مثل متابعة وسائل االعالم للتعرف على ن

المشاركة في الحرص على ووس كبار السن والمرضى وهم أكثر فئة عرضة لالصابة بالفيرلوخاصة 

د االسرة من الفيروس أثناء جائحة قيروس كورونا لحماية افراالمناقشات للحد من انتشار العدوى 

      .    91المستجد كوفيد 

  0 النشاط البدني . نمط الغذاء 0  91كورونا 0  جائحة 0  العادات الغذائية . كوفيد :  االفتتاحيةالكلمات 

Abstract: 

The research aimed to study the changes in the nutritional, health, and sports 

status among a sample of employees of Sattam bin Abdulaziz University in Al-

Dilam region during the period of the Corona pandemic, after imposing a 

partial or total curfew for members of society and imposing many restrictions 

on daily life. The research relied on the descriptive analytical method for a 

random sample estimated at 220 respondents (20.3%) through a questionnaire 

on the Internet. The research reached results, most notably a change in the 



 
pattern of practicing healthy and nutritional behavior and during the Covid 19 

pandemic period, such as paying attention to touching surfaces and maintaining 

social distancing at a distance of one meter, as well as interest in strengthening 

immunity by using masks and disinfectants to maintain public health for 

individuals, in addition to avoiding leaving the house except for necessity and 

making sure to eat fresh healthy food, increasing the intake of vegetables and 

fruits, decreasing the consumption of fast food, and making sure to prepare 

food inside the house with a statistical significance of 0.1, between the average 

scores of the respondents on the scales (health and nutritional behaviors). Also, 

the interest in practicing sports activities such as using some simple devices or 

walking indoors for at least half an hour and allocating a specific time to 

exercise with a statistical significance 0.1. Also, it was found a statistical 

significance 0.1 among the averages of the respondents to increase interest in 

following health and nutritional education programs to obtain information 

useful in protecting family members from the new Corona pandemic, such as 

following the media to know the rates of injury, recovery, and deaths due to the 

Corona virus, especially for the elderly and the sick who are the most 

vulnerable group to infection with the virus, and keenness to participate in 

discussions to reduce the spread of infection to protect family members from 

the virus during the emerging Corona Virus pandemic, as Covid 19. 

Keywords: Corona, pandemic, dietary habits, Covid 19, diet, physical 

activity. 

  المقدمة :

 وهو عبارة عن متالزمة  91واجه العالم وباء كبيرا من مرض فيروس كورونا ما يطلق عليه كوفيد      

وهان بالصين و( وقد ظهر الفيروس ألول مرة في   sascov -2)  2-تنفسية ناجمة عن قيروس سارس 

أوائل   على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وفي  covid -19وانتشر وتفشى  2291في ديسمبر 

 ,WHO  .   جائحة ونا أصبح ر( ان فيروس كو WHOالعالمية ) الصحة  أعلنت منظمة   2222

2020 . calder et al ,2020  



 
فيروسات كورونا من فيروسات فصيلة كبيرة تصيب االنسان والحيوان وتسبب االمراض وتسبب تعتبر  

نفسية  من نزالت البرد الخفيفة إلى حاالتحاالت العدوى للجهاز التنفسي لالنسان والتي تترواح حدتها 

من العدوى وقد تظهر يوم  91ظهر األعراض بعد يومين إلى تقد خطيرة وقد تؤدي للوفاة ومرضية 

أعراض حمى 0سعال 0التعب 0 صيق التنفس 0 آالم العضالت 0 التهاب الحلق 0 فقدان حاسة التذوق أو 

واالسهال وقد يصاب االطفال بأعراض مشابهه  الشم وقد تظهر أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء

او من لديهم اد وقد يكون األشخاص األكبر سنا للبالغين 0 وقد ال تظهر أي أعراض على بعض األفر

مثل السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والسمنة المفرطة وأمراض الكلى أو حاالت مرضية 

ابة بدرجة حادة للمرض وقد يعاني بعض األشحاص الكبد أو ضعف الجهاز المناعي أكثر عرضة لإلص

 ,  )من شدة األعراض مثل ضيق التنفس وااللتهاب الرئوي بعد اسبوع من ظهور االعراض 

UNRWA,2020 , Wu and cai,2020  0 02222 العادلي واألمامي 0 2222 الزبيدي وحمزة  . ) 

الحكومات في جميع انحاء العالم حهودا كبيرة لوقف االنتقال السريع للمرض نتيجة الكتظاظ بذلت    

0 واتخذت كثير من (  02222السكافي22220) ابو القاسم0 المستشفيات والمستوصفات للرعاية الصحية 

ن علماء وقع العديد متظر التجول الجزئي والعديد من القيود على الحياة اليومية ويتطبيق حدان لالب

االجتماع والخبراء في مختلف حقول العلوم االنسانية حدوث  تغييرات في العالقات االجتماعية والعادات 

قامت بعض 0 كما (02222 ابراهيم وزين العابدين 22220)التلباني 0  نماط الحياة والتفكيرية وأالغذائ

رونا وباستخدام االساليب الوزرات بنشر الوعي الصحي بنشر االخبار المستمرة عن الفيروس كو

  ( .  02229 النشار وعبيدات )  من االصابة بالفيروسمتنوعة للتعقيم والوقاية 

رصدت العديد من الدراسات ان حظر التجول تسبب في الملل والقلق وحاالت االكتئاب للعديد من   

 ت األكل السلبية لبعض األفراد وظهور سلوكيا(  2222والسيدMuscogiri ,et al .2020)    0االفراد 

الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الغذائية مثل رقائق البطاطس والمعجنات وقلة تناول الخضروات ك

 Yilmaz,et)     والفاكهة واألغذية الطازجة مما أدى إلى اضطراب في نمط الحياة الغذائي اليومي 

al2020 .   0 2222والشقير  )  

من الصعب  2222والكعبي Gibbs etal,2012 .Chance etal, 2014    0ن أشارت دراسة كال م

التغذية الخاطئة هي أحد العوامل الرئيسية كما إن  0تغيير عادات وسلوكيات األكل السلبية بمجرد تبنيها 

لالصابة ببعض األمراض المزمنه مثل السكري والسمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية وبعض 

العديد من الدراسات ان التغذية السلبية للنظام  ( كما تؤكد ( Afshin et al , 2019ات أنواع السرطان

الغذائي والنشاط البدني وحاالت الوزن تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحسين عمل الجهاز 

 , Tilg et al , 2015 ,Kau et alالمناعي بما في تحسين نمو الميكروبات النافعة في األمعاء الدقيقة 

2011 0Andreva et al,2016  وبالتالي قد تؤثر التغذية بشكل مباشر أو غير مباشر على التقليل من )



 
 , Naja et al ,2020 Butler and  Barrientos(  91 –عدوى االصابة بفيروس كورونا ) كوفيد 

2020 Dhar, 2020 Mulherin et al ,2020  02222 ن حروة وقورين بو. ) 

اهتمت منظمة اليونيسيف بتقديم نصائح صحية حول العادات الغذائية خالل فترة تفشي مرض فيروس  

( لمساعدة العائالت في الحفاظ على تناول الطعام المغذي وتطبيق االجراءات  91 –كورونا ) كوفيد 

العامة 0 وقد نشرت منظمة كورونا للحفاظ على الصحة االصابة بفيروس  تجنباالحترازية والوقاية  ل

توصيات غذائية للحد من مخاطر المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية خالل  (   WHOالصحة العالمية )

( كما وضعت  02222 بن عمورة 22220والعمراوي WHO, 2020 0) covid- 19جائحة كورونا 

الرعاية التغذوية واآلمنة ( توصيات على  ASPENالجمعية االمريكية للنغذية الوريدية والمعوية ) 

 .  ( 02222 بوعسيرية Mulherin et al, 2020)  0للمرضى 

يرات اجتماعية بعضها اخذ طابعا سلبيا وبعضها اخذ طابعا ايجابيا غتسببت جائحة كورونا في احداث ت

ليس  من التغيرلت االيجابية في انماط الحياة االجتماعية تحضير معظم الوجبات اليومية داخل المنزلف

رات صحية والخوف من انتفال العدوى بفيروس كورونا من خالل الطعام األسباب اقتصادية وانما العتب

الخوف فيتمثل بالجانب السلبي أما    Sood ,2020و   xiang etal ,2020المعد من خارج المنزل 

من االضطرابات  ثيروالقلق من االصابة بالفيروس بين االفراد بسبب معرفة طرق العدوى وظهور الك

  ( . 02222 فرحان 0 2222)بن جروة وطواهير 0 النفسية بسبب الجائحة 

ان الظروف الصحية فرضت على االفراد تعديل ظروف المعيشة والممارسات    Davis , 2020أشار 

 بعدوى الفيروس المستجد .الغذائية لتجنب االصابة  للعادات

االصابة بالعدوى تتوقف على سلوك وممارسات االفراد الوقاية من ( ان   02222 عاشور  ) وأوضح

ومدى معرفتهم بمسببات االمراض وكيفية تالشيها عن طريق التوعية الصحية والغذائية لتحضير الطعام 

الحياة اليومية لكثير من االفراد بالمجتمع مما قد  في ممارساتريتغي اثداخل المنزل وهذا من شأنه احد

 .يؤدي الى تعديل بعض السلوكيات الغذائية لالفراد وفقات المالية والنيوفر الوقت والجهد 

( بمصر لحدوث تغيرات في السلوكيات الصحية والغذائية 2229واخرون 0 النشارتوصلت دراسة )   

 السواحو عيد)   االصابة بفيروس  . وأكدت دراسة الجائحة ووالرياضية واالجتماعية خالل فترة انتشار

مارسات الحباة االسرية والسلوكيات الغذائية خالل فترة الجائحة لمنع انتشار االصابة (  تعديل م02229 

 بعدوى المرض .   

 :     مشكلة البحث

لوقف االنتقال السريع لعدوى المرض اختارت ونظرا النتشار جائحة كورونا على مستوى العالم    

العديد من البلدان تطبيق فرض حظرالتجول  لالفراد سواء الكلي أو الجزئي وفرض القيود على الحياة 



 
أغالق المدارس والجامعات وأماكن العمل والمحالت التجارية والحدائق العامة بما فيها اليومية 

الحفاظ على ورخاليومية وعدم التنقل من مكان إلى مكان أ ه وأسواق الطعام ووقف الرحالتيوالترفيه

ويتوقع حدوث تغيرات في سلوكيات يات والرعاية الصحية رمعظم الوقت إال للضروالتباعد االجتماعي 

تيجة لذلك يقوم اعداد وتحضير الوجبات الغذائية ونوخاصة فيما يتعلق ب الصحية والغذائيةاالفراد واالسر

  . للعادات الغذائبة خالل قترة انتشار االصابة بجائحة كورونا التغييرات  ةدراسهذا اليحث ب

 أهداف الدراسة :   
 دراسة السلوكيات المتعلقة بالحالة الصحية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا . -9

 دراسة السلوكيات المتعلقة بممارسة التمارين الرياضية أثناء فترة جائحة قيروس كورونا . -2

كيات المتعلقة بلتثقيف الغذائي والصحي للحالة االجتماعية أثناء فترة جائحة جائحة دراسة السلو -3

 فيروس كورونا .

  

 :  طرق وادوات البحث

والتي تم تصميمها واختبارها من وحدة البحث  االلكتروني اعتمد البحث في جمع بياناته على االستبان    

    من الفقرات التالية : ن وتكوبن عبد العزيز  العلمي بجامعة األمير سطام

والتي لها ) الجنس 0 العمر 0 المستوى العلمي 0 الجنسية (  توشمل:  الشخصية  اوال : البيانات المنعلقة 

                                                            مؤشرات داللية على نتائج الدراسة. 

                                                        .الصحية أثناء فترة جائحة كورونا الغذائية والحالة  بسلوكياتالمتعلقة  : البيانات ثانيا 

              . أثناء فترة جائحة كورونا ةالرياضي بممارسة التمارين ثالثا : العبارات المتعلقة

وتم    جتماعبة أثناء فترة جائحة كورونالحالة االبالتثفيف الغذائي والصحي لرابعا : العبارات المتعلقة 

بمنطقة الدلم   العزيزجامعة سطام بن عبد باتلعينة من منسو( 222استطالع عينة عشوائية بلغ عددها )

المنهج دام هـ فقد تم استخ9112٪( خالل شهر جمادى الثاني ورجب وشعبان لعام  2202بنسبة )

البيانات التي تم تجميعها، فقد تم  أهداف الدراسة، وتحليللتحقيق وفي جمع البيانات  التحليلي الوصفي

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Statistical Package for Social Sciences ( والتي يرمز لها اختصاراً بالرمزSPSS ) حيث تم

للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، وفق درجات الموافقة  استخدام مقياس ليكرت الثالثي

ال أوافق(. ومن ثم التعبير عن هذا المقياس كمياً، بإعطاء كل عبارة من  -محايد –التالية: )أوافق 

ً للتالي: أوافق ) ( درجة 9( درجتان، ال أوافق )2( درجات، محايد )2العبارات السابقة درجة، وفقا

طول فئات مقياس ليكرت الثالثي، تم حساب المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى واحدة.ولتحديد 

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه 2.00=  2÷  2(، ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس )2=  9 –2)

هو  (؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كما9القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )

 موضح في الجدول التالي: 



 

 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت الثالثي )حدود متوسطات االستجابات(1جدول )

 الفئة م
 حدود الفئة

 إلى من

 2 2.22 أوافق  9

 2.22 9.01 محايد 2

 9.00 9 ال أوافق  2

وتممم اسممتخدام طممول المممدى فممي الحصممول علممى حكممم موضمموعي علممى متوسممطات اسممتجابات أفممراد عينممة 

 الدراسة، بعد معالجتها إحصائياً. 

 صدق أداة الدراسة: (أ 

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت كما يقصد به شمول االستبانة لكل العناصر 

عباراتهما ممن ناحيمة أخمرى، بحيمث تكمون مفهوممة لكمل ممن التي تدخل في التحليمل ممن ناحيمة، ووضموح 

 يستخدمها وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مين(:  الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحك ِّ

للتعممرف علممى مممدى الصممدق الظمماهري لالسممتبانة، والتأكممد مممن أنهمما تقمميس ممما وضممعت لقياسممه، تممم  

عرضممها بصممورتها األوليممة علممى وبعممد أخممذ آرائممه، واالطممالع علممى الملحوظممات، تممم إجممراء التعممديالت 

 الالزمة، ومن ثم إخراج االستبانة بصورتها النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة:



 

 Pearson's)ق االتسماق المداخلي لالسمتبانة، تمم حسماب معاممل ارتبماط بيرسمون للتحقق ممن صمد

Correlation Coefficient) ؛ للتعرف على درجة ارتباط كمل عبمارة ممن عبمارات االسمتبانة بالدرجمة

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، حيث تبين أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بُعمدها 

( فأقمل؛ ممما يشمير إلمى صمدق االتسماق المداخلي بمين 2.29بة، ودالمة إحصمائياً عنمد مسمتوى الداللمة )موج

 عبارات المحور األول، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.

   ثبات أداة الدراسة: (ب 

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( 

(Cronbach's Alpha (α)( ويوضح الجدول رقم ،)قميم معمامالت الثبمات ألفاكرونبماخ لكمل محمور 2 )

 من محاور االستبانة.

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول رقم )                  

 محاور االستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

أثناء فترة جائحة  المتعلقة بالحاله الغذائية والصحية  السلوكيات

 فيروس كورونا  
22 2.829 

الرياضية أثناء فترة جائحة  المتعلقة بممارسة التمارين  السلوكيات

 فيروس كورونا  
1 2.828 

االجتماعية أثناء المتعلقة بالتثقيف الغذائي والصحي للحالة السلوكيات 

 فترة جائحة فيروس كورونا 
1 2.000 

 2.800 20 الثبات العام



 

(، وهمذا يمدل علمى أن 2.800( أن معاممل الثبمات العمام عمالث حيمث بلمغ )2يتضح من الجدول رقم )

وبعمد ذلمك تمم يهما فمي التطبيمق الميمداني للدراسمة 0 االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكمن االعتمماد عل

 حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

والنسب المئويمة؛ للتعمرف علمى خصمائص أفمراد عينمة الدراسمة، وتحديمد اسمتجاباتهم التكرارات،  -9

 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

 ؛ وذلممك للتعممرف علممى متوسممط Weighted Meanالمتوسممط الحسممابي الممموزون )المممرجح(   -2

، كمما أنمه يفيمد فمي ترتيمب استجابات أفمراد عينمة الدراسمة علمى كمل عبمارة ممن عبمارات المحماور

 العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

وذلمك لمعرفمة  ؛ "Standard Deviation"االنحمراف المعيماري   ؛Meanالمتوسط الحسمابي   -2

مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة، مع العلم بأنمه يفيمد 

 وسط حسابي.في ترتيب المحاور حسب أعلى مت

  النتائج : 

 اشتقاقها مت اليت البياانت معاجلة يف املستخدمة اإلحصائية األساليب خالل من إليها التوصل مت اليت للنتائج عرضا يتضمن    
 الدراسة وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة: عينة استجاابت من

 أوال : البيانات الشخصية : 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر3) جدول رقم                 :العمر -1

 النسبة التكرار العمر

 19 12 سنوات 20أقل من 



 
 22.1 02 سنة 20-20من 

 20.8 01 سنة 20-10

 1.9 22 سنة 00-10من 

 2.0 9 سنة 00أكثر من 

 ٪922 222 المجموع

ممن إجممالي  ٪19نسمبته ( من أفراد عينمة الدراسمة يمثلمون مما 12( أن )2يتضح من الجدول رقم )

مممن  ٪22.1( مممنهم يمثلممون ممما نسممبته 02سممنة، بينممما ) 20أفممراد عينممة الدراسممة كانممت اعمممارهم أقممل مممن 

ممن  ٪20.8( منهم يمثلون مما نسمبته 01سنة، و ) 20-20إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت اعمارهم من 

من  ٪1.9( منهم يمثلون ما نسبته 22) سنة، بينما 10-20إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت اعمارهم من 

( منهم يمثلمون مما نسمبته 9سنة، وأخيراً تبين أن ) 00-10إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت اعمارهم من 

 290 عند مستوى احصائي سنة00من إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت اعمارهم أكثر من  2.0٪

 أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنسية( توزيع 4جدول رقم )            الجنسية: -3

 النسبة التكرار الجنسية

 10.0 292 سعودي

 1.0 92 غير سعودي

 %922 222 المجموع



 

مممن  ٪10.0( مممن أفممراد عينممة الدراسممة يمثلممون ممما نسممبته 292( أن )1يتضممح مممن الجممدول رقممم )

ممن إجممالي  ٪1.0( منهم يمثلون ما نسبته 92إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت جنسيتهم سعودية، بينما )

 .290احصائي عند مستوى  أفراد عينة الدراسة كانت جنسيتهم غير سعودية

 الصحية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا الغذائيه و الحالةالمتعلقة بالسلوكيات : ثانيا 

الصمحية أثنماء فتمرة جائحمة فيمروس كورونما تمم حسماب التكمرارات، الغذائيمة و علمى السملوكياتللتعرف  

والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 كما يلي: الصحية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا وجاءت النتائجالغذائية وعلى عبارات السلوكيات

الصحية أثناء فترة  الغذائية و الحالة ( استجابات أفراد عينة الدراسة حول سلوكيات5جدول رقم )

 جائحة فيروس كورونا مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

1 
انتبه لمالمسة االسطح والمقابض 

 والمصاعد

 2 21 988 ك
2.81 2.12 9 

% 80.0 92.2 9.1 

2 
أصبحت حذرا عند مالمسة عربة 

 التسوق اثناء الشراء

 1 21 981 ك
2.89 2.18 2 

% 80 92.1 1.9 

0 
ابتعد بمسافة متر واكثر بيني وبين من 

 أقوم بالشراء منهم

 1 20 910 ك
2.10 2.09 2 

% 82 90.1 1.9 



 

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

1 
اصبحت اهتم بتقوية مناعتي في ظل  

 جائحة كورونا

 92 21 901 ك
2.19 2.00 1 

% 10.8 91.1 0.0 

0 

اغسل يدي كثيرا بالماء والصابون او 

بالكحول للوقاية من فيروس كورونا 

 للقضاء على الغشاء الدهني للفيروس

 91 20 919 ك

2.19 2.01 0 
% 11.1 90.1 0.1 

8 

التزم بالمنزل واعزل نفسي عن 

اسرتي اذا شعرت بالمرض مثل 

 الحمى والسعال

 92 19 901 ك

2.12 2.00 0 
% 10.1 98.0 0.0 

92 

وجود التطبيقات بالتوصيل المنزلي 

قلل من فرصة خروجي وسهولة 

حصولي على اغراضي الشخصية من 

 التموين واألدوية

 91 20 908 ك

2.01 2.09 1 
% 10.1 90.1 1.1 

9 

أخاف على صحتي وصحة اسرتي 

لذلك اتجنب الخروج من المنزل اال 

 للضرورة

 92 11 902 ك

2.08 2.08 8 
% 11.9 22 0.1 

91 
اعتمدت على اعداد الطعام المنزلي 

 الرتباط انتقال الطعام بالعدوى

 98 18 901 ك
2.02 2.02 1 

% 12 29.8 8.2 

98 

بتناول الطعام الصحي الطازج اهتم 

وزيادة االستهالك من الفاكهة 

 والخضروات

 98 01 910 ك

2.08 2.01 92 
% 00.1 20.1 8.2 

 99 2.01 2.08 22 11 902 كارتداء القفازات والكمامة عند الخروج  92



 

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

 92.0 29.1 08.2 % من المنزل للوقاية من العدوى

92 
السريعة انخفض استهالكي للوجبات 

 خالل فترة الجائحة

 28 19 909 ك
2.00 2.12 92 

% 08.0 98.0 92.1 

90 
اختار الطعام الصحي والمتنوع خالل 

 فترة الجائحة

 22 00 912 ك
2.00 2.01 92 

% 00 20 92 

91 

تغير نمط السلوك الغذائي لدي 

والسرتي فاصبحت اهتم بالغذاء 

 الصحي واعداد الطعام بالمنزل

 91 02 928 ك

2.01 2.00 91 
% 02.1 28.0 8.0 

1 
ال اصافح اي شخص خوفا من التقاط 

 العدوى

 21 00 912 ك
2.02 2.08 90 

% 02.0 20. 92.1 

22 
زادت كمية الغذاء المتناول خالل فترة 

 الجائحة

 21 19 922 ك
2.12 2.12 90 

% 00.0 22.2 92.2 

99 
واهمها  استخدم كثير من المنظفات

 الكلور المخفف في المنزل يوميا

 20 01 991 ك
2.21 2.10 91 

% 02.2 22.0 90.1 

 أقلعت عن التدخين ) للمدخين ( 2
 20 10 921 ك

2.22 2.11 98 
% 11.0 21.9 90.1 

 91 2.89 2.22 18 09 929 ك زادت ساعات النوم وقل النشاط 22



 

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

% 00 22.2 29.8 

29 
باي حمية غذائية خالل هذه ال أقوم 

 الفترة

 12 00 992 ك
2.22 2.11 22 

% 09.1 21.0 91.9 

91 
زاد استهالكي للوجبات الخفيفة خالل 

 هذه الفترة

 11 01 921 ك
2.20 2.18 29 

% 11.2 29.1 29.1 

90 
عدم االهتمام بنوعية الغذاء الصحي 

 خالل فترة الجائحة

 12 08 12 ك
9.12 2.80 22 

% 29.8 20.1 19.8 

  2.00 2.02 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للمحور

الصمحية أثنماء الغذائيمة و الحالمة( أن أفراد عينة الدراسة موافقون على سملوكيات 0يتضح في الجدول )   

ممن فئممات (، وهممو متوسمط يقمع فمي الفئمة الثالثمة 2.22ممن  2.02بمتوسمط ) فتمرة جائحمة فيمروس كورونما

بداللمة  (، وهي الفئة التي تشير إلمى خيمار أوافمق علمى أداة الدراسمة2.22إلى  2.22المقياس الثالثي )من 

 ( ممن سملوكيات91ويتضح من النتائج في الجدول  أن أفراد عينة الدراسة موافقون علمى )0 29احصائية 

ءت بقيمة عبمارات المحمور المثالث الصحية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا في حين جماالغذائية و الحالة

بمتوسطات حسابية تشير إلمى محايمد، حيمث تمم ترتيبهما تنازليماً حسمب موافقمة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما 

 كالتالي:



 

( وهي:  انتبه لمالمسمة االسمطح والمقمابض والمصماعد  بالمرتبمة األولمى ممن 1جاءت العبارة رقم ) -1

 (.2من  2.81ة موافق بمتوسط )حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرج

( وهمي:  أصمبحت حمذرا عنمد مالمسمة عربمة التسموق اثنماء الشمراء  بالمرتبمة 2جاءت العبارة رقم ) -2

 (.2من  2.89الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

وم بالشمراء ممنهم  بالمرتبمة ( وهي:  ابتعد بمسافة متر واكثر بيني وبين من أقم0جاءت العبارة رقم ) -3

 (.2من  2.01الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

( وهممي:  اصممبحت اهممتم بتقويممة منمماعتي فممي ظممل  جائحممة كورونمما  بالمرتبممة 1جمماءت العبممارة رقممم ) -4

 (.2من  2.19الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

( وهي:  اغسل يدي كثيمرا بالمماء والصمابون او بمالكحول للوقايمة ممن فيمروس 0جاءت العبارة رقم ) -5

كورونا للقضاء على الغشاء الدهني للفيروس  بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

 (.2من  2.19عليها بدرجة موافق بمتوسط )

م بمالمنزل واعمزل نفسمي عمن اسمرتي اذا شمعرت بمالمرض مثمل ( وهمي:  التمز8جاءت العبارة رقم ) -6

الحمممى والسممعال   بالمرتبممة السادسممة مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بدرجممة موافممق 

 (.2من  2.12بمتوسط )

( وهمي:  زاد اسمتهالكي للوجبمات الخفيفمة خمالل همذه الفتمرة  بالمرتبمة قبمل 91جاءت العبمارة رقمم ) -7

 (.2من  2.20موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة محايد بمتوسط )األخيرة من حيث 

( وهي:  عدم االهتمام بنوعية الغذاء الصحي خالل فتمرة الجائحمة  بالمرتبمة 90جاءت العبارة رقم ) -8

 (.2من  9.12األخيرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة محايد بمتوسط )



 

الصمحية أثنماء فتمرة الغذائيمة والحالمة يتضح من خالل النتائج الموضمحة أعماله أن أبمرز سملوكيات 

مالمسمة  ممنحمذرا واله لمالمسة االسمطح والمقمابض والمصماعد، النتباجائحة فيروس كورونا تتمثل في ا

 امهتممالاونهم، د بمسافة متر واكثر بينمي وبمين ممن أقموم بالشمراء ممابتعالالتسوق اثناء الشراء، ا ات عرب

يمدي كثيمرا بالمماء والصمابون او بمالكحول للوقايمة ممن االغسمل وفي ظل  جائحة كورونما،  ةمناعالبتقوية 

عزل نفسمي عمن اسمرتي اذا للتزم بالمنزل واالاو،  للقضاء على الغشاء الدهني للفيروسوفيروس كورونا 

 شعرت بالمرض مثل الحمى والسعال.

الرياضااية أثناااء فتاارة جائحااة فيااروس  المتعلقااة بممارسااة التمااارين الساالوكيات  :ثالثااا 

 كورونا 

للتعرف على السلوكيات الرياضية أثنماء فتمرة جائحمة فيمروس كورونما تمم حسماب التكمرارات، والنسمب   

المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريمة، والرتمب السمتجابات أفمراد عينمة الدراسمة علمى 

 الرياضية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا وجاءت النتائج كما يلي:التمارين  سلوكيات

الرياضية  المتعلقة بممارسة التمارين ( استجابات أفراد عينة الدراسة حول السلوكيات6جدول رقم )

 أثناء فترة جائحة فيروس كورونا مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

9 
ممارسة االنشطة الرياضية يقوي 

 المناعة

 1 21 911 ك
2.18 2.18 9 

% 89.1 90.0 2.2 



 

  

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

2 

الخمول الحركي واستهالك النشويات 

والدهون يؤديان لظهور االمراض في 

 ظل الجائحة

 92 02 901 ك

2.00 2.08 2 
% 19.1 22.1 0.1 

2 
اتحرك بالمنزل طول اليوم لتنشيط 

 الدورة الدموية

 29 09 918 ك
2.08 2.00 2 

% 01.2 22.2 1.0 

1 

امارس رياضة المشي داخل المنزل 

واشجع اسرتي على المشي داخل 

 المنزل

 22 12 918 ك

2.01 2.12 1 
% 01.2 91.9 92.0 

0 
على االقل نصف امارس الرياضة 

 ساعة يوميا

 29 18 919 ك
2.02 2.12 0 

% 01.9 29.8 91.9 

0 
اصبحت اهتم بالرياضة البدنية 

 المختلفة وتخصيص وقت محدد لها

 21 00 929 ك
2.11 2.08 0 

% 01.0 21.0 92.1 

1 

اصبحت اسرتي مهتمة بالرياضة 

البدنية المختلفة وتخصيص وقت محدد 

 لها

 19 00 991 ك

2.22 2.11 1 
% 09.8 21.0 98.0 

  2.00 2.00 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للمحور

 ممارسمة التممارين ( أن أفمراد عينمة الدراسمة موافقمون بشمدة علمى سملوكيات0يتضح فمي الجمدول )

(، وهممو متوسممط يقممع فممي الفئممة 2.22مممن  2.00الرياضممية أثنمماء فتممرة جائحممة فيممروس كورونمما بمتوسممط )



 

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافمق علمى أداة 2.22إلى  2.00الثالثة من فئات المقياس الثالثي )من 

عبمارات محممور  أن أفمراد عينمة الدراسمة موافقممون علمى جميمع ويتضمح ممن النتمائج فممي الجمدول الدراسمة.

الرياضية أثنماء فتمرة جائحمة فيمروس كورونما التمي تمم ترتيبهما تنازليماً حسمب ممارسة التمارين سلوكيات 

 موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي:

( وهي:  ممارسة االنشطة الرياضية يقوي المناعة  بالمرتبة األولى من حيمث 9جاءت العبارة رقم ) -1

 (.2من  2.18اسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )موافقة أفراد عينة الدر

( وهممي:  الخمممول الحركممي واسممتهالك النشممويات والممدهون يؤديممان لظهممور 2جمماءت العبممارة رقممم ) -2

االمراض في ظل الجائحة  بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافمق 

 (.2من  2.00بمتوسط )

ي:  اتحرك بالمنزل طول اليموم لتنشميط المدورة الدمويمة  بالمرتبمة الثالثمة ( وه2جاءت العبارة رقم ) -3

 (.2من  2.08من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

( وهمي:  اممارس رياضمة المشمي داخمل المنمزل واشمجع اسمرتي علمى المشمي 1جاءت العبمارة رقمم ) -4

وافقمة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما بدرجمة موافمق بمتوسمط داخل المنزل  بالمرتبة الرابعة من حيمث م

 (.2من  2.01)

( وهي:  امارس الرياضة علمى االقمل نصمف سماعة يوميما  بالمرتبمة الخامسمة 0جاءت العبارة رقم ) -5

 (.2من  2.02من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

بالرياضة البدنية المختلفة وتخصيص وقت محمدد لهما  ( وهي:  اصبحت اهتم 0جاءت العبارة رقم ) -6

 (.2من  2.11بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )



 

( وهي:  اصبحت اسرتي مهتممة بالرياضمة البدنيمة المختلفمة وتخصميص وقمت 1جاءت العبارة رقم ) -7

ة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بدرجممة موافممق بمتوسممط محممدد لهمما  بالمرتبممة األخيممرة مممن حيممث موافقمم

 (.2من  2.22)

الرياضية أثنماء فتمرة ممارسة التمارين يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز سلوكيات 

الخممول قلمل ممن توقموي المناعمة، ت انهمالجائحة فيروس كورونا تتمثل فمي  ممارسمة االنشمطة الرياضمية 

يؤديمان لظهمور االممراض فمي ظمل الجائحمة، اللمذان اسمتهالك النشمويات والمدهون قلمل ممن كمما تالحركي 

 شمجعترياضمة المشمي داخمل المنمزل و ةمارسمومتحرك بالمنزل طول اليوم لتنشميط المدورة الدمويمة، الاو

 الرياضة على االقل نصف ساعة يومياً. ةمارسوعلى المشي داخل المنزل،  االسرة افراد

االجتماعيااة أثناااء فتاارة التثقيف الغااذائي والصااحي للحالااة باا علقااة المت الساالوكيات: رابعااا 

 جائحة فيروس كورونا 

أثناء فترة جائحة فيروس كورونا تم  التثقيف الغذائي والصحي للحالة االجتماعيةللتعرف على سلوكيات 

حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات 

أفراد عينة الدراسة على عبارات السلوكيات االجتماعية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا وجاءت 

             النتائج كما يلي:

 التثقيف الغذائي والصحي للحالة ( استجابات أفراد عينة الدراسة حول سلوكيات7جدول رقم )   

 االجتماعية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 الرتبةاالنحراف المتوسط  درجة الموافقة التكرار  



 
النسبة 

% 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

 المعياري الحسابي

1 

اهتمام االفراد بالتثقيف الصحي 

بالحصول على المعلومات 

 الصحية عن فيروس كورونا

 2 29 981 ك

2.81 2.21 9 
% 80 91.9 2.1 

0 
ترابط أفراد االسرة خالل فترة 

 جائحة كورونا

 1 21 982 ك
2.89 2.12 2 

% 82.1 90.0 9.8 

9 
ابتعاد االفراد عن الناس 

 وجلوسهم في المنزل

 98 28 901 ك
2.00 2.02 2 

% 11.0 91.2 8.2 

2 

االهتمام بمتابعة نسب اإلصابات 

والشفاء والوفيات بسبب فيروس 

 كورونا

 98 12 902 ك

2.00 2.02 1 
% 12.1 91.9 8.2 

2 
االشتراك في المناقشات للحد من 

 انتشار العدوى

 20 10 998 ك
2.12 2.01 0 

% 02.0 21.0 99.8 

0 

انزعاج المبحوثين من متابعة 

اخبار عدوى الفيروس في وسائل 

 االعالم

 29 19 920 ك

2.28 2.00 0 
% 82.1 90.0 9.8 

1 

اعتبار كبار السن هم فقط 

المعرضون للعدوى من فيروس 

 كورونا

 80 02 82 ك

9.11 2.81 1 
% 21.1 22.0 28.0 

  2.09 2.02 للمحورالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 



 

التثقيف الغمذائي والصمحي  أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على سلوكياتمن الجدول يتضح 

(، وهمو متوسمط يقمع فمي 2.22ممن  2.02االجتماعية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا بمتوسمط ) للحالة 

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق علمى 2.22إلى  2.22الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي )من 

لى ست من عبمارات ويتضح من النتائج في الجدول أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة ع أداة الدراسة.

من السلوكيات االجتماعيمة أثنماء فتمرة جائحمة فيمروس كورونما فمي حمين جماءت عبمارة واحمدة تشمير إلمى 

 محايد، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي:

ممات الصمحية ( وهي:  اهتمام االفراد بالتثقيف الصحي بالحصول علمى المعلو1جاءت العبارة رقم ) -1

عمن فيممروس كورونما  بالمرتبممة األولممى ممن حيممث موافقممة أفمراد عينممة الدراسممة عليهما بدرجممة موافممق 

 (.2من  2.81بمتوسط )

( وهي:  ترابط أفراد االسرة خالل فتمرة جائحمة كورونما  بالمرتبمة الثانيمة ممن 0جاءت العبارة رقم ) -2

 (.2من  2.89وسط )حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمت

( وهي:  ابتعاد االفراد عن النماس وجلوسمهم فمي المنمزل  بالمرتبمة الثالثمة ممن 9جاءت العبارة رقم ) -3

 (.2من  2.00حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )

روس ( وهي:  االهتممام بمتابعمة نسمب اإلصمابات والشمفاء والوفيمات بسمبب فيم2جاءت العبارة رقم ) -4

 2.00كورونا  بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما بدرجمة موافمق بمتوسمط )

 (.2من 

( وهي:  االشتراك في المناقشات للحد من انتشمار العمدوى  بالمرتبمة الخامسمة 2جاءت العبارة رقم ) -5

 (.2من  2.12من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسط )



 

( وهممي:  انزعماج المبحموثين مممن متابعمة اخبمار عممدوى الفيمروس فمي وسممائل 0جماءت العبمارة رقمم ) -6

 2.28االعالم  بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة موافق بمتوسمط )

 سملوكياتويتضح من النتائج في الجدول  أن أفمراد عينمة الدراسمة موافقمون علمى واحمدة ممن  (.2من 

االجتماعيممة أثنمماء فتممرة جائحممة فيممروس كورونمما بدرجممة تشممير إلممى  التثقيممف الغممذائي والصممحي للحالممة

( وهي:  اعتبار كبار السن هم فقط المعرضون للعمدوى ممن فيمروس 1محايد تتمثل في العبارة رقم )

 (.2من  9.11كورونا   بمتوسط )

 التثقيممف الغممذائي والصممحي للحالممة  ياتيتضممح مممن خممالل النتممائج الموضممحة أعمماله أن أبممرز سمملوك

االجتماعية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا تتمثل في اهتمام االفمراد بمالتثقيف الصمحي بالحصمول علمى 

المعلومات الصحية عن فيروس كورونا، ترابط أفراد االسرة خالل فتمرة جائحمة كورونما، ابتعماد االفمراد 

بمتابعممة نسممب اإلصممابات والشممفاء والوفيممات بسممبب فيممروس عممن النمماس وجلوسممهم فممي المنممزل، االهتمممام 

 كورونا، االشتراك في المناقشات للحد من انتشار العدوى.



 

 : والتوصيات المناقشة 

  الصحية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المتعلقة بالحالة الغذائية و سلوكياتالنتائج  

الصمحية أثنماء  الحالمة الغذائيمة و على سلوكياتموافقون بأنهم أفراد عينة الدراسة يتضح من نتائج 

(، وهممو متوسمط يقمع فمي الفئمة الثالثمة ممن فئممات 2.22ممن  2.02فتمرة جائحمة فيمروس كورونما بمتوسمط )

 (، وهممي الفئممة التممي تشممير إلممى خيممار أوافممق، وأن أبممرز سمملوكيات2.22إلممى  2.22المقيمماس الثالثممي )مممن 

حة فيروس كورونما تتمثمل فمي انتبمه لمالمسمة االسمطح والمقمابض الصحية أثناء فترة جائالغذائية و الحالة

والمصاعد، أصبحت حذرا عند مالمسة عربة التسوق اثناء الشراء، ابتعد بمسافة متمر واكثمر بينمي وبمين 

من أقوم بالشراء منهم، اصبحت اهتم بتقوية مناعتي فمي ظمل  جائحمة كورونما، اغسمل يمدي كثيمرا بالمماء 

للوقاية من فيروس كورونا للقضاء على الغشاء المدهني للفيمروس، التمزم بمالمنزل والصابون او بالكحول 

و زيادة تناول الوجبات الخفيفة وعدم  واعزل نفسي عن اسرتي اذا شعرت بالمرض مثل الحمى والسعال

 .االهتمام بنوعية الغذاء 

 الرياضية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا  ممارسة التمارين نتائج سلوكيات

أفمراد عينمة الدراسمة موافقمون بشمدة علمى السملوكيات الرياضمية أثنماء فتمرة يتبين ممن نتمائج الدراسمة بمأن 

(، وهو متوسط يقع في الفئة الثالثمة ممن فئمات المقيماس 2.22من  2.00جائحة فيروس كورونا بمتوسط )

السملوكيات الرياضمية (، وهي الفئة التي تشير إلى خيمار أوافمق، و أن أبمرز 2.22إلى  2.00الثالثي )من 

أثناء فترة جائحة فيروس كورونا تتمثل في  ممارسة االنشطة الرياضية يقوي المناعة، الخممول الحركمي 

واستهالك النشويات والمدهون يؤديمان لظهمور االممراض فمي ظمل الجائحمة، اتحمرك بمالمنزل طمول اليموم 



 

اسمرتي علمى المشمي داخمل المنمزل، لتنشيط الدورة الدموية، امارس رياضة المشي داخل المنزل واشمجع 

 امارس الرياضة على االقل نصف ساعة يومياً.

االجتماعياة أثنااء فتارة جائحاة فياروس للحالاة  التثقيف الفاذائي والصاحي سلوكيات  نتائج

 كورونا 

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على السملوكيات االجتماعيمة أثنماء فتمرة تشير نتائج الدراسة ب

(، وهو متوسط يقع في الفئمة الثالثمة ممن فئمات المقيماس 2.22من  2.02فيروس كورونا بمتوسط )جائحة 

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق، و أن أبرز السلوكيات االجتماعيمة 2.22إلى  2.22الثالثي )من 

لمى المعلوممات أثناء فترة جائحة فيروس كورونا تتمثل في اهتمام االفمراد بمالتثقيف الصمحي بالحصمول ع

الصحية عن فيروس كورونا، ترابط أفراد االسرة خالل فترة جائحمة كورونما، ابتعماد االفمراد عمن النماس 

وجلوسممهم فممي المنممزل، االهتمممام بمتابعممة نسممب اإلصممابات والشممفاء والوفيممات بسممبب فيممروس كورونمما، 

 االشتراك في المناقشات للحد من انتشار العدوى.

 :  نتائج الدراسة  مناقشة

بعمض التغييمرات  تحدثللمجتمع جتماعية والقيود على الحياة اال الجزئي نظرا لفرض عمليات الحظر    

بتحضير الطعام داخل المنزل وعدم الصحية والغذائية والرياضية تمثلت مارسات الحياة االجتماعية في م

االعتماد على محالت االطعمة بسبب الخوف من انتقمال العمدوى لفيمروس كورونما الفمراد االسمرة ولميس 

وزاد تمام بنوعية الوجبات المقدممة همما أدى الى زيادة تناول الوجبات الخفية وعدم االالسباب اقتصادية 

اضممية مثممل المشممي أو اسممتخدام االجهممزة البسمميطة المتمموفرة فممي يممارسممة بعممض االنشممطة الراالهتمممام ب

ضمممد االممممراض واالزممممات الطارئمممة وكمممذلك االلتمممزام بالممارسمممات الصمممحية المنمممازل لزيمممادة المناعمممة 



 

ايضمما و ألفمراد او لالسمطح داخمل المنمازلباسمتخدام الكماممات والمتطهمرات  سمواء ل واالرشمادات الطبيمة

للحفاظ على الصحة العامة لجميع افراد تقليل المخالطة والزيارات االجتماعية بالتقيد باالبتعاد االجتماعي 

االسرة بما فيهم من االطفال و كبار السن أو االشخاص المذين يعمانون ممن أممراض مختلفمة مثمل أممراض 

اتفقمت معمه دراسمات السكري وصغط الدم  واالوعية الدموية والسمنة  وغير ذلك من االممراض وهمذ مما 

 2222و الشمقير  2222السميد  2222السمكافي0  2222( والتلباني 0 2222( ابراهيم 22220قاسم 0)ابو ال

د تؤك 2222و بن عمورة 0  2229بن جروة 0 و 2222و الكعبي 0 2222و العمراوي 0  2222و العادلي 

حية هذه الدرسات حدوث بعض التغيرات في السلوكبات الحياتية سواء في الممارسات الغذائيمة والصمكل 

اصمبح لزامما علمى كمل شمخص  ان يتحمرى  المسمتجد وانه مع تزايد االصابة بفيروس كوروناوالرياضية 

اقصى درجات الوقاية  لحماية نفسمه واالخمرين ممن االصمابة بفيمروس كورونما ولميس فقمط للوقايمة وانمما 

 .  واالمراض  التي تهدد حياة االفراد  اليجاد بيئة آ منة من جميع المخاطر

 Diana,2020و  2222و فرحمان 2222و بوعسيرية  2291أكدت دراسة كال من الزبيدي وحمزة كما 

0Federici .2020  بتقليممل االتصممال ومنممع االخممتالط بالمصممابين او االحترازيممة االجممراءات  تبمماع ا

مممات قالمعرضممين لالصممابة باالضممافة الممى اتبمماع االجممراءات االحترازيممة بغسممل اليممدين واسممتخدام المع

 Deschasaux , et al , 2020 .Chaariير االسطح وتهويمة المكمان بشمكل مسمتمر  همامات وتطوالك

,et al ,2020 .Di Renzo, etal , 2020 .Niuniu, et al 2020 .Centerfor Dissase 

control.2020 . Ruls – Roso , 2020 )  . 

 توصيات الدراسة: 



 

ة ألفمراد والغذائيم ةالصمحيبالممارسمات الحياتيمة الموعي  لرفمع مسمتوى اعداد برامج ارشادية وتثقيفيمة -9

  جاوز أزمة جائحة فيروس كورونا . تمن خالل شبكة االنترنت ل السرا

تضمممين المنمماهج التعليميممة موضمموعات عممن االرشممادات التثقيفممة وزيممادة المناعممة الصممحية لتفممادي  – 2

 االزمات في المستقبل . 

خممالل المراكمز التثقيفيمة لزيممادة توعيتهما بالمماصسمات الصممحية ممن وخاصممة الممرأة دعمم أفمراد االسمر  -2

 والغذائية والرياضية لتعديل الممارسات الحياتية 

    تطوير خطط بديلة للرعاية الصحية والغذائية والرياضية يستفاد منها في االزمات الطارئة   -4

وممممدى والغذائيممة والرياضممية تعممرف علممى السمملوكيات االجتماعيمممة اجممراء المزيممد مممن الدراسمممات لل -0

 . د انتهاء فترة الجائحةبعاستمراها 

 المراجع : 
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