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Abstract

امل�ستخل�ص

This study was divided into two parts. The first part presents
the theoretical framework, which included defining the concept
of environmental health security, introducing the coronavirus
pandemic, and trying to link public health represented by health
practices in daily life to the issue of environmental security. The
second section presents the applied study that was based on the
questionnaire.
The theoretical study aims to introduce the concept of
environmental health security, as one of the new concepts in the
social sciences. The literature surrounding it is still scarce, given
the novelty of the concept itself, the speed of transformations in
the global health environment, and its threat to the existence of
societies. The applied study aims to identify the level of health
environmental awareness in the practices of Saudi community
members to deal with the coronavirus COVID-19 pandemic, by
the questionnaire.
The study was applied to Saudi society in April 2020. It
included a sample of 786 persons representing Saudi citizens
who are 18 years of age and over, according to seven independent
variables (residence area, age, work, educational level, marital
status, number of people living with the respondent, and
monthly income). The study followed the social survey method,

 وت�ض َّمن، الإطار النظري: الق�سم الأول،ُق ِّ�سمت الدرا�سة �إىل ق�سمني
 وحماولة، والتعريف بجائحة كورونا،التعريف مبفهوم الأمن البيئي ال�صحي
ربط ال�صحة العامة املتمثلة يف املمار�سات ال�صحية يف احلياة اليومية مب�س�ألة
. الدرا�سة التطبيقية التي تعتمد على اال�ستبانة: والق�سم الثاين.الأمن البيئي
،وتهدف الدرا�سة النظرية �إىل التعريف مبفهوم الأمن البيئي ال�صحي
 والأدبيات حولها،بو�صفه �أحد املفاهيم اجلديدة يف العلوم االجتماعية
 ول�سرعة التح ُّوالت يف البيئة،ال تزال قليلة؛ نظ ًرا حلداثة املفهوم نف�سه
 وتهدف الدرا�سة التطبيقية. وتهديدها لوجود املجتمعات،ال�صحية العاملية
�إىل التع ُّرف �إىل م�ستوى الوعي البيئي ال�صحي يف ممار�سات �أفراد املجتمع
. من خالل اال�ستبانة،)COVID-19( ال�سعودي للتعا ُمل مع جائحة كورونا
 و�شملت عينة،2020 ُط ِّبقت الدرا�سة على املجتمع ال�سعودي يف �إبريل
عاما
ً 18 �شخ�صا ميثلون املواطنني ال�سعوديني الذين تبلغ �أعمارهم
ً 786 من
 امل�ستوى، العمل، العمر، وفق �سبع متغريات م�ستقلة (منطقة الإقامة،ف�أكرث
،) عدد املقيمني مع املبحوث والدخل ال�شهري، احلالة االجتماعية،التعليمي
 وو ّزعت، ب�أ�سلوب العينة احل�صية،واتبعت الدرا�سة منهج امل�سح االجتماعي
.اال�ستبانة الإلكرتونية

Keywords: Security Studies, Coronavirus (COVID-19),
Environmental Health Security, Health Practices, Saudi
Arabia.

 الأمن، فريو�س كورونا امل�ستجد، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
. اململكة العربية ال�سعودية، املمار�سات ال�صحية،البيئي ال�صحي

Production and hosting by NAUSS

* Corresponding Author: Abdul Rahman bin Abdullah Al-Shugair
Email: aalshuqir@nauss.edu.sa
doi: 10.26735/PCBC1154

1319-5425© 2020. AJSS. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons, Attribution-NonCommercial License.

 144الأمن البيئي ال�صحي يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد :درا�سة و�صفية حتليلية لبع�ض املمار�سات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية

�أظهرت �أبرز نتائج الدرا�سة و�أهم الن�سب املئوية لت�سا�ؤالتها ما يلي
�أن %37.7من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة يتابعون امل�ستجدات حول
فريو�س كورونا امل�ستجد يوم ًّيا .وجاءت وزارة ال�صحة ال�سعودية يف املركز
الأول بو�صفها م�صد ًرا للإر�شادات التي يلج�أ �إليها املبحوثون .وجاءت
م�ستويات الوعي مبمار�سة جمتمع الدرا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية
لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد عالية.
التزاما من الذكور مبمار�سات �إجراءات
و�أكدت الدرا�سة �أن الإناث �أكرث
ً
الأمن البيئي ال�صحي للوقاية واحلد من انت�شار الفريو�س.

using the quota sample method, and an electric questionnaire
was distributed.
The most prominent results of the study and the most important
percentages of its questions were shown as follows: 37.7% of
the total study participants followed new developments about
the novel coronavirus daily, the Saudi Ministry of Health ranked
first as a source of guidance for respondents, and the awareness
levels of the study community’s practice in the Kingdom of
Saudi Arabia regarding the appropriate environmental health
security measures for the novel coronavirus were high. The study
emphasized that females are more committed than males to the
practices of environmental health security measures to prevent
and limit the spread of the virus.

 .1مقدمة

تخفيف حدة تهديد �أمن املجتمع يف حال ا�ستمرار املمار�سات البيئية
ال�صحية اخلاطئة ،وهو ما �أكدته املنظمات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
يف �أنحاء العامل؛ وذلك لأن ك َّل ما يهدد وجود املجتمع فهو ي�ص َّنف
ب�أنه حالة �أمنية .وقد د�أبت وزارة ال�صحة ال�سعودية على ن�شر الوعي
باملمار�سات البيئية ال�صحية ب�صفة يومية ومر َّكزة ،بو�صفها حتمي
املجتمع من اجلائحة ،وتنظر �إليها هذه الدرا�سة بو�صفها �أم ًنا بيئ ًّيا،
ا�ستنادًا �إىل مقوالت مدر�سة كوبنهاجن لدرا�سات الأمن وال�سالم ،كما
�سي�أتي.

ليج�سد �سعي الإن�سان �إىل حماية
ظهر مفهوم الأمن البيئي
ِّ
البيئة من املمار�سات الإن�سانية التي تهدِّ د وجوده وتت�سبب يف كثري
التغي املناخي ،واالحتبا�س احلراري ،والتلوث،
من امل�شكالت ،مثلُّ :
واجلفاف .وتقع املمار�سات ال�صحية التي ميار�سها ال�شخ�ص العادي
يف احلياة اليومية يف منظومة قيم الأمن البيئي ال�صحي؛ وذلك
الرتباط املمار�سات اخلاطئة منها بق�ضية انت�شار الأمرا�ض والأوبئة
يف املجتمعات ،ونظ ًرا النعكا�سات ت�أثريها املبا�شر وغري املبا�شر
على ال�صحة العامة للدول واملجتمعات والأفراد ،وبالتايل ارتفاع
م�ستويات مهددات �أمنها؛ فقد برز مفهوم الأمن البيئي يف الدرا�سات
االجتماعية والعالقات الدولية ،بو�صفه �أحد املفاهيم التي ت�سعى
�إىل تو�سيع مفهوم الأمن ،وتو�سيع نطاق امل�س�ؤوليات لت�شمل الدولة
واملجتمع والأفراد.
وحتاول هذه الدرا�سة ت�أكيد العالقة بني املمار�سات ال�صحية
املتعلقة بالبيئة ،مثل �أ�ساليب التخلُّ�ص من النفايات ال�شخ�صية
واملنزلية ،والأمن البيئي للأفراد واملجتمع ،من خالل �إجراء درا�سة على
عينة من �أفراد املجتمع.
و ُيق�صد بالأمن البيئي ال�صحي يف هذه الدرا�سة :اجتاهات
�أفراد جمتمع الدرا�سة نحو املمار�سات البيئية ال�صحية .وقد ا�ستعان
الباحثُ مبفهوم الأمن البيئي من مدر�سة كوبنهاجن؛ نظ ًرا العتبار �أن
الإخالل بالبيئة ميثل �أحد مهددات �أمن املجتمع والدولة ..و�أ�ضاف
الباحث مفهوم «ال�صحي» نظ ًرا لتن ُّوع املجاالت البيئية ،و�سحب منها
املجال ال�صحي .كما يق�صد بفريو�س كورونا امل�ستجد ()COVID-19
اجلائحة العاملية التي ت�س َّببت يف تعطيل احلياة العامة يف كث ٍري من
بلدان العامل ،مبا فيها اململكة العربية ال�سعودية.
�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنَّ جائحة كورونا تُع ُّد م�ؤ�ش ًرا بار ًزا على
�أهمية االلتزام باملمار�سات ال�صحية والنظافة ال�شخ�صية ،من �أجل
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امل�شكلة البحثية

�أكدت الإح�صاءات اليومية التي تُ�صدرها من�صات الإح�صاء
املعنية �أن جائحة كورونا ( )COVID-19و�صلت يف اململكة العربية
ال�سعودية حتى  16يوليو � 2020إىل � 240ألف حالة �إ�صابة م�ؤكدة،
وعدد الوفيات  2325حالة ،يف حني بلغت يف �أنحاء العامل  13.4مليون
حالة �إ�صابة ،وعدد الوفيات � 580ألف حالة .وهي �أرقام كبرية ويف
تزا ُيد م�ستمر ،ومع ت� ُّأخر وجود لقاح م�ضمون النتائج ،ف�إن املنظمات
والوزارات ال�صحية ت�ؤ ِّكد �ضرورة الوقاية وفق اتباع عادات اجتماعية،
مثل :التباعد اجل�سدي ،والنظافة ال�شخ�صية ،ورمي النفايات اخلا�صة
واملنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة ..وهي و�إن كانت عادات ب�سيطة ،ف�إ َّنه
قد ثبت دورها الفاعل يف احلد من انت�شار اجلائحة ،وعلى الرغم من
جميع الت�أكيدات على العادات االجتماعية الب�سيطة ،ف�إنه ثبت وجود
حاالت ال مباالة من بع�ض الأفراد.
التوا�صل
ري من و�سائل الإعالم العربية وتطبيقات
ُ
وتناقلت كث ٌ
يف رم�ضان 1441هـ �إبريل � 2020أخبار حتذيرات وزارات ال�صحة
العربية ،ومن بينها :وزارة ال�صحة ال�سعودية ،من خطورة بع�ض
ممار�سات الأفراد على البيئة ال�صحية ،مثل� :إلقاء الكمامات
والقفازات ال�شخ�صية يف ال�شوارع بعد االنتهاء من ا�ستخدامها؛ لأنه
خطر بيئي ويزيد من احتمالية انت�شار فريو�س كورونا .وتُعد هذه
النفايات ال�شخ�صية جز ًءا من منظومة النفايات ال�صلبة التي مت ِّثل

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شقري

حتد ًيا كب ًريا للمملكة؛ نظ ًرا لكرثتها وارتفاع ن�سبة احتمالية حت ُّولها
�إىل م�س�ألة �أمنية �صحية يف حال تع ُّر�ض البيئة للإ�ضرار بها لأي
�سبب حمت َمل ،وتع َّرف النفايات ال�صلبة ب�أنها جميع املواد التي تُرمى
ٍ
َّ
َ
�أو ُيتخل ُ�ص منها ،وال تكون ذات فائدة ملنتجها ،كالنفايات املنزلية..
ارتفاعا كب ًريا؛ حيث بلغت  11.6مليون
وقد �شهدت النفايات ال�صلبة
ً
طن عام  ،2010وحوايل  13.6مليون طن عام ( 2014الهيئة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة� ،2017 ،ص.)180 .
وميثل مع َّدل عام � 2020أعلى معدل ميكن �أن ت�صل �إليه النفايات؛
وذلك لأ�سباب طبيعية ،مثل :زيادة ال�سكان وامل�ساكن وامل�صانع ،وهناك
�أ�سباب جديدة ،مثل :كثافة اال�ستخدام اليومي للكمامات والقفازات
واملعقمات ،وجعلها �إلزامي ًة للدخول �إىل �أي متجر ،والتخل�ص الفوري
من �أكيا�س امل�شرتيات.
وقد ُلوحظ تل ِّقي �أفراد املجتمع ال�سعودي التعليمات املتعلقة ب�سالمة
ممار�سات الأفراد البيئية ال�صحية بوعي كبري ،ووعي منقو�ص � ً
أي�ضا،
ويتمثل الوعي املنقو�ص يف اهتمام بع�ض الأفراد ب�صحتهم ال�شخ�صية
من خالل ا�ستخدام الكمامات والقفازات ،لكن طريقة التخلُّ�ص منها
ال تراعي ال�صحة العامة واحلفاظ على البيئة ،وهي ظاهرة جديدة
ت�ستدعي التن ُّبه لها ودرا�ستها من �أجل التع ُّرف �إىل م�ستوياتها بدقة،
وعلى ذلك تتم َّثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف التع ُّرف �إىل م�ستوى
الأمن البيئي ال�صحي لدى الأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.
�أهداف الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة �إىل التعريف مبفهوم الأمن البيئي ال�صحي
كم�صطلح جديد يف البيئتني العربية وال�سعودية .والتع ُّرف �إىل م�ستوى
متابعة م�ستجدات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة العربية
ال�سعودية .والتع ُّرف �إىل م�صادر الإر�شادات ب�ش�أن فريو�س كورونا
امل�ستجد يف اململكة العربية ال�سعودية .والتع ُّرف �إىل م�ستوى ممار�سة
�إجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد.
وحتديد الفروق بني بع�ض املتغريات االجتماعية ملجتمع الدرا�سة
وم�ستوى ممار�ستهم لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س
كورونا امل�ستجد.
�أ�سئلة الدرا�سة

وجتيب الدرا�سة عن الأ�سئلة التالية:
ـ ما م�ستوى متابعة م�ستجدات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد يف
اململكة العربية ال�سعودية؟
ـ ما م�صادر الإر�شادات ب�ش�أن فريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة
العربية ال�سعودية؟
ـ ما م�ستوى ممار�سة �إجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة
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بفريو�س كورونا امل�ستجد؟
ـ ما طرق التخلُّ�ص من الأدوات التي �أو�صت با�ستخدامها املنظمات
ال�صحية كو�سائل للوقاية من انت�شار فريو�س كورونا ،مثل القناع
الكمامة ـ وقفاز اليدين و�أكيا�س الت�س ُّوق؟
الطبي ـ ِ
ـ هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05على
الأقل يف متو�سطات ممار�سة جمتمع الدرا�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وف ًقا الختالف املتغريات ال�شخ�صية واالجتماعية (منطقة
الإقامة ،العمر ،العمل ،امل�ستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،عدد
املقيمني مع املبحوث ،الدخل ال�شهري)؟

 .2أدبيات الدراسة
 .1 .2نبذة عن تاريخ األوبئة وتأثيرها على المجتمعات

�إنَّ العالقة بني الإن�سان وال�صحة والبيئة والأمن قدمية ،ورمبا
تعود �إىل بداية حياة الإن�سان على الأر�ض؛ �إذ مت ِّثل �صحة الإن�سان
�أحد �أهم حمددات وجوده يف احلياة ،كما تُع ُّد الأوبئة التي يتع َّر�ض لها
�أحد �أبرز التحديات الأمنية ،وقد احتاج الإن�سان �إىل قرون طويلة حتى
ا�ستطاع �أن ي�سيطر على جوانب كثرية من الطبيعة بالعلم ،ويخفف
حدة الأوبئة التي يتع َّر�ض لها ،و�أن يحمي �صحة املجتمع ويحافظ على
البيئة ،وتع َّر�ضت الب�شرية لثالث موجات من الأوبئة التي تهدِّ د وجود
املجتمعات ،هي:
 .1 .1 .2الموجة األولى

تغي املناخ،
تتمثل يف الأوبئة الناجتة عن ظروف طبيعية ،مثلُّ :
والزالزل ،والفي�ضانات ،وموا�سم اجلدب ،وما يتبعها من �أ�ضرار بيئية
�صحية ،مثل انت�شار الطاعون .وت�صف ُ
بع�ض الدرا�سات االجتماعية
التاريخية عددًا من الأوبئة التي �أ�صابت َ
بع�ض املدن ،ثم انت�شرت يف
بلدان كثرية؛ �إذ ير�صد كتاب «تاريخ الأوبئة واملجاعات باملغرب» ِّ
تف�شي
وباء الطاعون بني عامي  1670و 1700يف تون�س واجلزائر ،ثم ظهوره
يف م�صر عام  ،1718ثم تف�شيه يف مر�سيليا ،ثم يف م�صر عام ،1735
ثم تتابعت ال�سنوات والطاعون يزيد انت�شا ًرا يف املغرب العربي (البزاز،
� ،1992ص .)52 .ويبدو �أن طول ُمكث وباء الطاعون و�سرعة انت�شاره،
على الرغم من �صعوبة و�سائل التوا�صل واالت�صال ،يعطيان م�ؤ�ش ًرا على
وجود ممار�سات �صحية جتعل من الوباء بيئة خ�صبة النت�شاره.
ويف تقرير �أعده �أخيل �أدريان برو�ست ،وهو طبيب فرن�سي خمت�ص
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بعلم الأوبئة ( ،)1903-1834و ُن�شر مرتج ًما بعنوان «احلج �إىل مكة
املكرمة وانت�شار الأوبئة»� ،أ�شار �إىل الو�ضع املرتدي للنظافة ال�شخ�صية
بني احلجاج� ،إ�ضافة �إىل الأمرا�ض الناجتة عن التزاحم والفقر
ومياه ال�شرب الآ�سنة .وي�صف التقري ُر �أن عدد احلجاج اجلزائريني
حاجا ،و�أنَّ
والتون�سيني الذين و�صلوا �إىل جدة عام  1893بلغ ًّ 9085
َمن مات منهم يف احلجاز ( 40%برو�ست� ،2002 ،ص.)244 .
وقد انتهت هذه املوجة يف �أوروبا ،ثم يف كث ٍري من بلدان العامل
وحت�سن
بعد ذلك مب َّدة ،مع الثورة ال�صناعية وتقدُّم العلم والطب
ُّ
م�ستويات ال�صحة العامة و�أ�ساليب الوقاية وت�أ�سي�س املحاجر ال�صحية.

عال االجتماع الربيطاين املعا�صر �أنتوين غدنز مفهوم
وناق�ش ِ
ٌ
«عامل جامح» يف كتاب يحمل اال�سم نف�سه ،وو�صفه ب�أنه عامل حتيط
به املخاطر ب�سبب التقدُّم العلمي والتقني ،الذي له ت�أثري عك�سي،
نتيجة ُّ
تدخل الب�شر يف البيئة؛ فالعلم والتقنية من �أهم الأ�سباب،
كما �أن الأمل معقود عليهما يف احللول (غدنز� ،2003 ،ص.)19 .
وال تزال خماطر هذه املوجة قائمة ،على الرغم من جهود املنظمات
الدولية التي تبذلها لتوقيع اتفاقيات احلد من التلوث وال�سعي من �أجل
حماية البيئة؛ نظ ًرا ملا ت�س ِّببه من �أخطار مبا�شرة وحمتملة على �صحة
الإن�سان وتدمري البيئة.

 .2 .1 .2الموجة الثانية

 .3 .1 .2الموجة الثالثة

تتمثل يف الأوبئة الناجتة عن دخول العامل ع�صر احلداثة
والت�صنيع ،مثل املهددات البيئية ب�سبب تل ُّوث الهواء من دخان
امل�صانع والأغذية املعدلة وراث ًّيا .وقد كانت ُ�س ُحب الدخان ،املنبثقة
من مداخن امل�صانع يف �أوج الثورة ال�صناعية ،تعد م�صدر فخر
للمجتمع ورم ًزا للحداثة ،لكن املجتمع �أدرك فيما بع ُد �أن «التدهور
البيئي ،املتمثل يف علل تك ُّون الهواء واملطر احلم�ضي واهرتاء طبقة
الأوزون واالحرتاق الكوكبي ،ي�ش ِّكل حتد ًيا بالغ اخلطورة واجلدية،
ف�أطلقوا �سل�سلة لها �أول ولي�س لها �آخر من املبادرات واحلركات»..
وظهرت حركة البيئة بو�صفها قوة م�شاركة بفعالية �ضد التلوث البيئي،
و�أن�ش�أت الأمم املتحدة «هيئة البيئة والتنمية العاملية» جتاو ًبا مع حركة
البيئة العاملية (لت�شرن وبويل� ،2004 ،ص.)704 .
َّ
وحذر عد ٌد من علماء االجتماع من خماطر تع ُّر�ض املجتمعات
لكوارث و�أوبئة ب�سبب فرط �سرعة الت�صنيع؛ �إذ ترى عاملة
الأنرثوبولوجيا «ماري دوجال�س» اخلطر واملهددات البيئية من
منظور ثقايف ،و�أن تعريف الأفراد مفهومي الطهر واخلطر وم�ستويات
الوعي بهما يف ق�ضايا التلوث والنظافة ال�شخ�صية م�س�ألة ثقافية
تخ�ضع لرتتيب �أهميتها يف حياتهم ،وبالتايل يبد�أ ال�شعور باخلطر
عندما حتدث اختالالت بيئية وفق مفاهيم الأفراد وترتيبهم �إياها،
ما يت�س َّبب يف تعري�ض الآخرين ملخاطر وبائية حمتملة (دوغال�س،
 .)1995وي�ؤكد عامل االجتماع الأملاين بيك من خالل كتابه ال�شهري
«جمتمع املخاطرة العاملي ..بح ًثا عن الأمان املفقود»� ،أن اخلطر الذي
املدمرة للحرب ،كما �أنه
تتع َّر�ض له البيئة يت�سم بنف�س �سمات القوة ِّ
خطر دميقراطي ،ي�صيب الأغنياء والفقراء ،وت�صيب خطورته جميع
املجاالت ،و�أنه مل ي ُعد �ش�أ ًنا داخل ًّيا لدول ٍة ما ،وال ميكن لأي دولة �أن
ت�سيطر عليه ،ومن هنا تن�ش�أ ديناميكية �صراع جديدة لعدم التكاف�ؤ
االجتماعي (بيك� ،2013 ،ص.)30 .

تتمثل يف الأوبئة الناجتة عن الفريو�سات امل�صنعة والأخطاء
البيولوجية .وقد تع َّر�ض العامل ،يف مطلع الألفية اجلديدة� ،إىل �سل�سلة
من هجمات الفريو�سات؛ حيث بد�أت بفريو�س �سار�س (،)2003
وفريو�س �إنفلونزا اخلنازير ،املعروف بفريو�س ،)2009( H1N1
وفريو�س �إيبوال يف غرب �أفريقيا ( ،)2014و�أخ ًريا فريو�س كورونا
امل�ستجد ( )COVID-19ن�سب ًة �إىل �سنة ظهوره ( .)2019وت�ؤكد
ن�صائح املنظمات ال�صحية انتقال عدوى الفريو�سات عن طريق
والتباعد اجل�سدي
التال ُم�س ،وبالتايل يو�صون بالنظافة ال�شخ�صية،
ُ
يف حاالت انت�شار الفريو�سات.
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 .2 .2األمن البيئي

يقع الأمن البيئي �ضمن منظومة «الأمن ال�شامل» ،وهو �أمنٌ
ناعم وغري مق َّيد مبفهوم الأمن الع�سكري ال�صلب الذي تقوم
الدولة مبهامه ،لكنه امت َّد �إىل �أمن امل�ؤ�س�سات والأفراد و�شمل
ممار�سات الإن�سان العادي يف احلياة اليومية؛ وذلك الرتباطه ِّ
بكل
ما يهدد حياة الأفراد واملجتمع؛ حيث �أكد «باري بوزان» �أن الأمن
يجب �أن ُيفهم من خالل �أطر اجتماعية واقت�صادية متكاملة .وعلى
هذا النحو يرى «بوزان» �أن «الأمن ال�شامل هو ال�سعي �إىل حتقيق
التح ُّرر من التهديد وقدرة الدول واملجتمعات على احلفاظ على
هويتها امل�ستقلة و�سالمتها الوظيفية �ضد قوى التغيري ،التي يرون
�أنها معادية ..مبعنى �آخر� :أن الأمن هو البقاء على قيد احلياة»
( .)Buzan, 1991, p. 432وبالتايل ف�إن املمار�سات اليومية التي
تبدو ب�سيطة وال ي�ؤبه لها� ،أو تُ�ص َّنف �ضمن قيم النظافة والذوق العام،
مثل رمي النفايات و�أدوات الإن�سان ال�شخ�صية يف الأماكن العامة،
�إمنا ينبغي يف الواقع �أن تُ�ص َّنف �ضمن الأمن البيئي ،بعد �أن ت�أ َّكد

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شقري

ثبات �ضررها �صح ًّيا على ال�صحة العامة.
وظهر مفهوم الأمن البيئي من خالل كتابات الباحث باري
بوزان ،وهو �أحد �أبرز الباحثني يف مدر�سة كوبنهاجن لدرا�سات الأمن
وال�سالم؛ حيث ح َّلل خم�سة قطاعات للأمن ،تعك�س م�ستوى الت�ص ُّور
التو�سعي ملفهوم «الأمن ال�شامل» ،هي:
ُّ
ـ القطاع الع�سكري :وي�شمل القوة ال�صلبة ،مثل :العقيدة الع�سكرية،
والقوات امل�سلحة.
ـ القطاع ال�سيا�سي :وي�شمل ا�ستقرار الدولة ،و�شرعيتها و�سيادتها،
ونظام احلكم فيها.
ـ القطاع االقت�صادي :وي�شمل املوارد (مثل الطاقة واملياه) ،والتمويل،
وال�سوق ،والرعاية االجتماعية.
ـ القطاع االجتماعي :وي�شمل �أمناط ال ُهو َّية ،كاللغة ،والعادات
والتقاليد ،والثقافة املجتمعية.
ـ القطاع البيئي :وي�شمل املحافظة على املوارد الطبيعية ،مثل:
الطاقة ،واملياه ،والغابات ،والنباتات ،واحليوانات (Buzan, 1991,
.)pp. 442-443
ويرى الباحث باري بوزان �أن الأمن البيئي ،يف معناه الوا�سع،
ي�شمل معنيني ،الأول هو «�أمننة البيئة » (�Securitizing Environ
 ،)mentالتي ترتاوح بني النظم البيئية ،من خالل كيفية فهم ق�ضايا
البيئة بو�صفها ق�ضية �أمنية ،والعالقة بني البيئة واحل�ضارة (�سليم،
� ،2014ص.)96 .
و�سع «�إيلمان» مفهوم الأمن لي�أخذ بعني االعتبار التهديدات
وقد َّ
وبخا�ص ٍة تلك التهديدات
غري الع�سكرية التي تتح َّدى الأمن الوطني،
َّ
التي حت ُّد من اخليارات املتاحة للدولة ،ومنها :الكوارث الطبيعية
والنزاعات املرتبطة بالندرة والزيادة ال�سكانية .و�أ�شار �إىل �أن الأمن
يكون عر�ض ًة للتهديد عندما ي�ؤدِّي فعل �أو �سل�سلة من الأحداث �إىل
تدهور يف م�ستوى معي�شة �سكان دول ٍة ما بطريقة حادة و�سريعة ن�سب ًّيا،
�أو يح ُّد من هام�ش اختيار ال�سيا�سات املمنوحة حلكومة الدولة �أو
لوحدات غري حكومية كالأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات داخل الدولة
ذاتها (�سليم� ،2014 ،ص.)98 .
 .3 .2فيروس كورونا المستجد ()COVID-19

ُيعد فريو�س كورونا ،وي�س َّمى كورونا امل�ستجد و«»COVID-19
� ً
أي�ضا ،ف�صيلة كبرية من الفريو�سات املعدية ،التي ت�صيب اجلهاز
التنف�سي لدى الإن�سان ،ويعد فريو�س كورونا ( ،)COVID-19الذي
اكتُ�شف يف دي�سمرب  ،2019من عائلة فريو�سات كورونا ،و ُي�صاب
الأ�شخا�ص بعدوى مر�ض « »COVID-19عن طريق الأ�شخا�ص
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الآخرين امل�صابني به ،وميكن للمر�ض �أن ينتقل من �شخ�ص �إىل �آخر
عن طريق القطريات ال�صغرية التي تتناثر من الأنف �أو الفم عند
ال�سعال والعطا�س (الأونروا.)2020 ،
ومي ِّثل تعريف منظمة ال�صحة العاملية موجزً ا ي�ؤكد عالقة
النظافة ال�شخ�صية و�سالمة املمار�سات ال�صحية يف احلياة اليومية
ب�صحة البيئة وال�صحة العامة ،التي تنعك�س ب�شكل مبا�شر على �أمن
الإن�سان ،املتم ِّثل يف جت ُّنب مهددات حياته.
وتفيد امل�ؤمترات ال�صحفية اليومية لوزارة ال�صحة وتغريداتها
يف ح�سابها الر�سمي على من�صة التوا�صل االجتماعي تويرت ب�أن بداية
الإجراءات االحرتازية كانت يف  2فرباير ،و�أول حالة �إ�صابة م�ؤكدة
بـكورونا امل�ستجد كانت ملواطن قادم من �إيران عن طريق البحرين يف
 2مار�س  ،2020ويف �ضوء ذلك زادت التدابري االحرتازية ،و�شملت
التو�سع يف �إغالق احلدود ،وتعليق العمرة وزيارة امل�سجد النبوي
ُّ
للمواطنني وغريهم ،وتعليق العمل يف الدوائر احلكومية يف  8مار�س
2020م ،و�إغالق بع�ض املناطق ،ثم �إغالق جميع املحافظات ،ثم
جتول جزئ ًّيا يف  23مار�س  ،2020ثم حظ ًرا ً
�شامل يف مكة
حظ َر ٍ
واملدينة يف � 2إبريل  ،2020وتو�سيع احلظر ال�شامل يف بع�ض املناطق
واملحافظات يف � 6إبريل  ،2020ثم بعد ذلك بد�أت عمليات التقييم
عدد من
امل�ستمرة ،وت�ض َّمنت رفع بع�ض الإجراءات االحرتازية يف ٍ
املدن �أو اخلدمات ،وزيادة بع�ضها الآخر ،ويف  26مايو  2020بد�أت
�إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ويف  21يونيو  ،2020بد�أت مرحلة «العودة بحذر» ،التي تعني
عودة احلياة الطبيعية بالكامل تقري ًبا وب�شكل تدريجي ومن�ضبط .ويف
 1يوليو �صدرت بروتوكوالت العودة بحذر من ِق َبل وزارتي الداخلية
املت�ضمنة �أ�ساليب التعا ُمل اجلديدة يف بروتوكول تنظيمات
وال�صحة،
ِّ
املحالت التجارية وعدد التجمع امل�سموح به و�إلزامية لب�س الكمامة
يف جميع �أماكن التج ُّمع وداخل املحالت ،وبروتوكول املمار�سات
ال�صحية.
 .4 .2دراسات سابقة

يوجد عد ٌد من الدرا�سات املعنية بالبيئة ال�صحية ،ودرا�سات عن
ت�أثري فريو�س كورونا امل�ستجد على ال�صحة ،ومبا �أن هذه الدرا�سة
تُعنى بالعالقة بني متغريي البيئة ال�صحية وعالقتها بالأمن البيئي،
ف�سوف ُي�شار �إىل درا�ستني الرتباط بع�ض متغرياتهما مبتغريات هذه
الدرا�سة.
هدفت درا�سة �شان و�آخرين �إىل فح�ص الأمناط اخلا�صة

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

 148الأمن البيئي ال�صحي يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد :درا�سة و�صفية حتليلية لبع�ض املمار�سات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية

باملمار�سات ال�صحية والبيئية ذات الفائدة امل�شرتكة والعوامل
الدميوغرافية واالجتماعية التي ت�ؤ ِّثر يف هذه املمار�سات يف هوجن
وتو�صلت �إىل �أن
كوجن .وتك َّونت ع ِّينة الدرا�سة من  1017مبحو ًثاَّ .
�أكرث املمار�سات التي حر�ص عليها املبحوثون تتم َّثل يف تقليل ا�ستخدام
�أكيا�س التعبئة والتغليف و�أكيا�س الت�س ُّوق .ومع ذلكُ ،وجدت بع�ض
املمار�سات التي مل يتبعها �أكرث من ن�صف امل�شاركني يف الدرا�سة،
مثل� :إح�ضار �أدوات تنا ُول الطعام ال�شخ�صية عند تنا ُول الطعام يف
املطاعم ،وتنا ُول وجبة نباتية واحدة يف الأ�سبوع ،و�شراء مزيدٍ من
الأطعمة الع�ضوية .كما �أظهرت نتائج االنحدار اللوجي�ستي متعدِّ د
ً
مرتبطا
املتغريات �أن تكرار املمار�سات ذات املنفعة امل�شرتكة كان
مبتغ َريي اجلن�س والعمر (.)Chan et al., 2017
ويف الدرا�سة الثانية تو�صل الباحثان �أدلر ونيومان �إىل �أن احلالة
االجتماعية االقت�صادية ت�ش ِّكل (على �سبيل املثال :الدخل ،والتعليم،
واملهنة) الأ�سا�س لثالثة عوامل رئي�سية حمددة لل�صحة ،هي :الرعاية
ال�صحية ،والتع ُّر�ض البيئي ،وال�سلوك ال�صحي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن الإجهاد �أو ال�ضغط املزمن املرتبط باحلالة االجتماعية االقت�صادية
املنخف�ضة قد ي�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل زيادة معدالت الإ�صابة باملر�ض والوفاة.
و�سيتط َّلب احلد من الفوارق يف احلالة االجتماعية واالقت�صادية يف
جمال ال�صحة مبادرات �سيا�سية تتناول مك ِّونات الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي (الدخل والتعليم واملهنة) وكذلك امل�سارات التي ت�ؤ ِّثر بها
على ال�صحة (.)Adler & Newmann, 2002

 .3اإلجراءات المنهجية
 .1 .3مجتمع الدراسة وعينتها

اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام منهج امل�سح االجتماعي بطريقة
العينة ،من خالل اال�ستبانة الإلكرتونية ،عن طريق ا�ستخدام
موقع  surveymonkey.comلت�صميم اال�ستبانات عرب الإنرتنت،
وقد ُو ِّزعت با�ستخدام تطبيقات التوا�صل االجتماعي ،وتُ�س ِّلمت
اال�ستجابات خالل �شهر �إبريل .2020
�شخ�صا ميثلون املواطنني
و�شملت الدرا�سة عينة من 786
ً
عاما ف�أكرث .واعتُمد �أ�سلوب
ال�سعوديني الذين تبلغ �أعمارهم ً 18
احل�صية
احل�صية ( ،)Quota Sampleو ُي�س َّمى �أ�سلوب العينة ّ
العينة ّ
واحل�صية الغر�ضية؛ وذلك لأن الهدف من العينة احل�صية
العر�ضية،
ّ
غري الن�سبية لي�س احل�صول على عينة ممثلة للمجتمع� ،إمنا هو �أ�سلوب
يجمع بني العينة املتاحة والعينة الغر�ضية من خالل ا�ستهداف عدد
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معني من �أفراد املجتمع امل�ستهدفني يف الدرا�سة ممن لهم خ�صائ�ص
حمددة (دانيال� ،2015 ،ص .)154 .وقد اع ُتمِ د عد ٌد من االحتياطات
ل�ضمان م�صداقية الإجابات وتن ُّوع العينة التي �شملتها الدرا�سة ،من
�ضمنها :عدم ال�سماح بتعبئة اال�ستبانة �أكرث من مرة با�ستعمال اجلهاز
نف�سهِّ .
ويو�ضح اجلدول  1بع�ض خ�صائ�ص عينة الدرا�سة.
ِّ
تو�ضح النتائج الواردة باجلدول  ،1فيما يتع َّلق بتوزيع ع ِّينة
الدرا�سة وف ًقا ملنطقة الإقامة� ،أن عدد امل�شاركني يف الدرا�سة من
املنطقة الو�سطى  293مبحو ًثا ،ميثلون ما ن�سبته  37.3%من �إجمايل
عينة الدرا�سة ،يليهم امل�شاركون من املنطقة ال�شمالية بن�سبة ،27.9%
ويليهم امل�شاركون من املنطقة الغربية بن�سبة  ،14.5%ثم امل�شاركون
من املنطقة ال�شرقية بن�سبة  12%تقري ًبا ،و�أخ ًريا امل�شاركون من
املنطقة اجلنوبية بن�سبة  .8.4%وهذه الن�سب ال تعك�س بال�ضرورة
الثقافات املحلية املناطقية؛ وذلك لأن كث ًريا من �أهايل املنطقة
اجلنوبيةً ،
مثل ،ينت�شرون يف املناطق الو�سطى والغربية وال�شرقية،
وبالتايل ف�إن الن�سب املناطقية متثل حمل �إقامة املبحوث.
ِّ
وتو�ضح النتائج يف اجلدول � ً
أي�ضا ،فيما يتع َّلق بتوزيع ع ِّينة
الدرا�سة وف ًقا للعمر� ،أن ما يزيد على ن�صف امل�شاركني يف الدرا�سة
بقليل ،بن�سبة  52%تقري ًبا تراوحت �أعمارهم بني � 30سنة و�أقل من
� 50سنة ،يليهم امل�شاركون الذين تراوحت �أعمارهم بني � 18سنة و�أقل
من � 30سنة ،بن�سبة  ،36.4%و�أخ ًريا امل�شاركون الذين تبلغ �أعمارهم
� 50سنة ف�أكرث ،بن�سبة  11.6%من �إجمايل ع ِّينة الدرا�سة .وهذه
الن�سب م� ِّؤ�شر اجتماعي على م�شاركة جميع الفئات العمرية بفعالية
يف تطبيقات التوا�صل االجتماعي ،خا�ص ًة تطبيقي تويرت ووات�ساب،
ا�ستخداما يف ال�سعودية ،ب�شكل ي�ضمن �أن عينة املبحوثني
وهما الأكرث
ً
مم ِّثلة للمجتمع يف الواقع.
�أما توزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا للجن�س ،فيت�ضح من اجلدول �أن
الذكور امل�شاركني يف الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته  61%تقري ًبا من
�إجمايل ع ِّينة الدرا�سة ،مقابل  39%من الإناث ،وهي متقاربة من
حيث الكمية العددية ب�شكل ي�ضمن التع ُّرف �إىل �آراء اجلن�سني.
�أما توزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا للعمل ،فيت�ضح من اجلدول �أن
ما يقرب ن�صف امل�شاركني ،بن�سبة  48%تقري ًبا ،من املوظفني
احلكوميني ،يليهم َمن هم دون عمل بن�سبة  17.5%تقري ًبا ،ثم موظفو
القطاع اخلا�ص بن�سبة  16%تقري ًبا ،ثم الطالب بن�سبة  15%تقري ًبا،
و�أخ ًريا �أ�صحاب الأعمال بن�سبة  3.5%تقري ًبا ،وهذا تن ُّوع متكامل
للقوى العاملة ال�سعودية� ،أ�سهم يف التع ُّرف �إىل الوعي البيئي ال�صحي
وفق متغري نوع العمل �أو الباحثني عن عمل.
وفيما يتعلق بتوزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا للم�ستوى التعليمي ،يت�ضح

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شقري

من اجلدول �أن ما يزيد على ن�صف عدد امل�شاركني يف الدرا�سة،
بن�سبة  58.5%من �إجمايل ع ِّينة الدرا�سة ،حا�صلون على م�ؤهل
تعليمي جامعي ،يليهم احلا�صلون على م�ؤهل تعليمي ثانوية عامة ف�أقل
بن�سبة  19%تقري ًبا من �إجمايل ع ِّينة الدرا�سة ،و�أخ ًريا احلا�صلون
على م�ؤهل ماج�ستري �أو دكتوراه �أو ما يعادلهما بن�سبة  23%تقري ًبا.
�أما توزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا للحالة االجتماعية ،فيت�ضح من
اجلدول �أن ما يزيد على ن�صف عدد امل�شاركني بن�سبة  59%تقري ًبا
من املتزوجني ،يليهم َمن هم حالتهم االجتماعية �أعزب بن�سبة 37%
تقري ًبا ،ثم املطلقون والأرامل بن�سبة  4%تقري ًبا.

كما ِّ
يو�ضح اجلدول  1توزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا لعدد �أفراد
الأ�سرة املقيمني مع املبحوث يف املنزل؛ حيث يت�ضح �أن ما يزيد على
ن�صف عدد امل�شاركني بقليل ،بن�سبة  51%تقري ًبا ،يرتاوح عدد �أفراد
الأ�سرة املقيمني معهم يف املنزل بني  5و� 10أفراد ،يليهم الذين كان
عدد �أفراد الأ�سرة املقيمني معهم يف املنزل �أقل من خم�سة �أفراد،
بن�سبة  ،28.5%ويليهم الذين كان عدد �أفراد الأ�سرة املقيمني معهم
يف املنزل �أكرث من ع�شرة �أفراد بن�سبة  5%تقري ًبا.
�أما توزيع ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا للدخل ال�شهري ،فيت�ضح �أن ما يقرب
من ن�صف عدد امل�شاركني بن�سبة  49.2%تقري ًبا ،دخلهم ال�شهري

جدول  - 1خ�صائ�ص ع ِّينة الدرا�سة
املتغريات

الفئات

الو�سطى
الغربية
ال�شمالية
منطقة الإقامة
اجلنوبية
ال�شرقية
املجموع
ذكر
�أنثى
اجلن�س
املجموع
موظف حكومي
موظف قطاع خا�ص
�صاحب عمل
العمل
دون عمل
طالب
املجموع
�أقل من خم�سة �أفراد
عدد �أفراد الأ�سرة � 5إىل � 10أفراد
املقيمني مع
�أكرث من � 10أفراد
املبحوث
مبي
غري َّ
املجموع
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Table 1 – Characteristics of the study sample

العدد

%

293

37.28

114

14.50

219

27.86

66

8.40

94

11.96

786

100

480

61.07

306

38.93

786

100

377

47.96

124

15.78

28

3.56

137

17.43

120

15.27

786

100

224

28.50

400

50.89

40

5.09

122

15.52

786

100

املتغريات

الفئات

�أقل من � 30سنة
من � 30إىل �أقل من � 40سنة
من � 40إىل �أقل من � 50سنة
العمر
من � 50إىل �أقل من � 60سنة
من � 60سنة ف�أكرث
املجموع
ماج�ستري /دكتوراه �أو ما يعادلهما
جامعي
امل�ستوى التعليمي
ثانوية عامة ف�أقل
املجموع
�أعزب
متزوج
احلالة االجتماعية
مطلق� /أرمل
املجموع
�أقل من  5000ريال
من � 5000إىل �أقل من  10000ريال
من � 10000إىل �أقل من  15000ريال
الدخل ال�شهري
من � 15000إىل �أقل من  20000ريال
 20000ريال ف�أكرث
املجموع

العدد

%

286

36.39

272

34.61

137

17.43

72

9.15

19

2.42

786

100

180

22.90

459

58.40

147

18.70

786

100

292

37.15

462

58.78

32

4.07

786

100

158

20.11

193

24.55

194

24.68

102

12.98

139

17.68

786

100

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

 150الأمن البيئي ال�صحي يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد :درا�سة و�صفية حتليلية لبع�ض املمار�سات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية

يرتاوح بني  5,000و�أقل من  15,000ريال ،ويليهم َمن دخلهم ال�شهري
�أقل من  5,000ريال بن�سبة  20%تقري ًبا ،ثم َمن دخلهم ال�شهري
 20,000ريال ف�أكرث ،بن�سبة  18%تقري ًبا ،و�أخ ًريا من يرتاوح دخلهم
ال�شهري بني  15,000و�أقل من  20,000ريال ،بن�سبة  13%تقري ًبا.
و ُيالحظ من كرثة عدد املتغريات امل�ستقلة �أنها ت�سعى �إىل حتقيق
�ضمان التع ُّرف �إىل اجتاهات املبحوثني نحو الوعي البيئي ال�صحي،
و�أي املتغري الأكرث ت�أث ًريا يف الأفراد؛ وذلك لأن الدرا�سات املتعلقة
بت�أثريات فريو�س كورونا امل�ستجد على جماالت احلياة ال تزال
جديدة ،مع عدم �إعالن منظمة ال�صحة العاملية عن انتهاء الوباء،
وبالتايل تعك�س زيادة عدد املتغريات امل�ستقلة الرغبة يف التع ُّرف �إىل
عنا�صر الت�أثري يف اجتاهات �أفراد املجتمع وحمددات ممار�ساتهم
االجتماعية.
 .2 .3نوع الدراسة

تنتمي هذه الدرا�سة �إىل الدرا�سات الو�صفية التحليلية؛ حيث
ت�سعى �إىل ت�شخي�ص الو�ضع الراهن مل�ستوى الأمن البيئي ال�صحي
يف اململكة العربية ال�سعودية ،واختبار بع�ض الفر�ضيات حول عالقة
بع�ض املتغريات ال�شخ�صية واالجتماعية مب�ستوى املعرفة واملمار�سة
لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد.
واتبعت الدرا�سة الو�صفية؛ نظ ًرا لعدم وجود درا�سات �سابقة عن
الظاهرة ،ما يتط َّلب و�صفها قبل �إجراء درا�سات حتليلية �أو مقارنة.
 .3 .3منهج الدراسة وأداتها

اعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح االجتماعي بطريقة الع ِّينة،
واعتمدت �أداة اال�ستبانة الإلكرتونية جلمع البيانات الالزمة للدرا�سة،
م�ستفيد ًة من الإطار النظري ملو�ضوع الدرا�سة ،والإجراءات التي
�أعلنتها وزارة ال�صحة ال�سعودية ومنظمة ال�صحة العاملية .و ُق ِّ�سمت
اال�ستبانة �إىل ثالثة �أق�سام؛ حيث اخت�ص الق�سم الأول بالبيانات الأولية
للمبحوثني ،وهي :منطقة الإقامة ،واجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
وال�سن ،وامل�ستوى التعليمي ،والعمل ،وعدد الأفراد املقيمني مع املبحوث
يف املنزل ،والدخل ال�شهري.
اخت�ص بقيا�س ممار�سة
�أما الق�سم الثاين من اال�ستبانة فقد
َّ
املبحوثني يف اململكة العربية ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي
ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد ،وقد اعتمد الباحث يف
قيا�س هذا املتغري على الإجراءات االحرتازية التي �أعلنتها وزارة
ال�صحة ال�سعودية ومنظمة ال�صحة العاملية ،وتك َّون هذا املقيا�س من
ثماين فقرات .وا�ستُخدم مقيا�س ليكرت الرباعي (دائ ًما� ،أحيا ًنا،
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ناد ًرا� ،أبدً ا) .و�أُعطيت تلك اال�ستجابات الأوزان الرقمية (،2 ،3 ،4
 )1على الرتتيب ،وبالإ�ضافة �إىل فقرة «عدد مرات غ�سل الأيدي باملاء
وال�صابون يف اليوم بخالف مرات الو�ضوء».
واخت�ص الق�سم الثالث بقيا�س طرق التخلُّ�ص من الأدوات التي
�أو�صت املنظمات ال�صحية با�ستخدامها بو�صفها و�سائل للوقاية من
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،مثل :القناع الطبي (الكمامة) وقفاز
اليدين و�أكيا�س الت�س ُّوق ،وكانت اال�ستجابات هي� :ألقيه يف �أماكن
خم�ص�صة ،و�ألقيه يف �أماكن غري خم�ص�صة ،و�أعيد ا�ستخدامه،
و�أخرى (تُذكر).
 .4 .3صدق مقاييس الدراسة وثباتها

�سعى الباحث �إىل الت�أ ُّكد من �صدق املقيا�س بهدف التع ُّرف
�إىل م�ستوى �صالحية مقيا�س ممار�سة املبحوثني يف اململكة العربية
ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا
امل�ستجد من خالل ا�ستخدام ال�صدق الظاهري؛ �إذ ُعر�ض املقيا�س
على بع�ض الأكادمييني املخت�صني؛ وذلك ملعرفة م�ستوى مالءمة
العبارات ومتثيلها للمقيا�س وم�ستوى و�ضوح �صياغتها .وقد ُحذفت
وعدِّ لت بع�ض
بع�ض العبارات ،تلبي ًة مللحوظات حم ّكمي املقيا�سُ ،
و�ضوحا.
العبارات الأخرى لكي تكون �أكرث
ً
وا�ستُخدم معامل الثبات �ألفا لكرونباخ ()Cronbach’s Alpha
لقيا�س ثبات مقيا�س ممار�سة املبحوثني يف اململكة العربية ال�سعودية
لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد،
وقد بلغت قيمة معامل �ألفا للمقيا�س  ،0.625وهي قيمة �أكرب من
 ،0.60وهي احلد املقبول للحكم على ثبات املقيا�س (& Sekaran
 .)Bougie, 2016وهذه النتائج ت�شري �إىل �أن املقيا�س امل�ستخدَ م يف
الدرا�سة �صالح لال�ستخدام يف �أغرا�ض البحث العلمي.
 .5 .3األساليب اإلحصائية

ا�ستعان الباحث مبجموعة من الأ�ساليب الإح�صائية يف حتليل
البيانات امليدانية ،التي تتفق مع طبيعة البيانات ،وذلك با�ستخدام
برنامج «حزمة الربامج الإح�صائية للعلوم االجتماعية» ،املعروفة
اخت�صا ًرا با�سم « ،»SPSSالإ�صدار رقم  .26وقد اعتمدت الدرا�سة
احلالية يف حتليل بياناتها على �أكرث من �أ�سلوب �إح�صائي؛ �إذ متثل
الإح�صاء الو�صفي يف التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ومت َّثل الإح�صاء اال�ستداليل يف
اختبار  tوحتليل التباين الأحادي (.)Oneway ANOVA

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شقري

 .4نتائج الدراسة ومناقشتها

 .1 .4اإلجابة عن السؤال األول للدراسة

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سة ،وهو :ما م�ستوى متابعة
املبحوثني مل�ستجدات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة
العربية ال�سعودية؟ ،ا�ستُخدمت التكرارات والن�سب املئوية .ويت�ضح
من النتائج الواردة باجلدول � 2أن الذين يتابعون امل�ستجدات اخلا�صة
بانت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ب�شكل يومي بلغ عددهم  296مبحو ًثا،
ميثلون ما ن�سبته  37.7%من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة ،يليهم
امل�شاركون الذين يتابعون امل�ستجدات ب�شكل متقطع بن�سبة 29.6%
من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة ،ثم الذين يتابعون امل�ستجدات � ًأول
ب�أول بن�سبة  29.5%من �إجمايل امل�شاركني ،و�أخ ًريا الذين ال يتابعون
امل�ستجدات بن�سبة  3%تقري ًبا.
وهذا ي�شري �إىل �أن غالبية امل�شاركني يتابعون م�ستجدات انت�شار
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فريو�س كورونا امل�ستجد ،ما قد ُي�شري �إىل زيادة الوعي البيئي ال�صحي
وت�أثري التوعية الإعالمية من خالل قلق امل�شاركني ال�شخ�صي من
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
 .2 .4اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة ،وهو :ما �أهم م�صادر
الإر�شادات التي يلج�أ �إليها املبحوثون ب�ش�أن فريو�س كورونا امل�ستجد
يف اململكة العربية ال�سعودية؟ ،ا�ستُخدمت التكرارات والن�سب املئوية؛
حيث يت�ضح من النتائج الواردة باجلدول � 3أن وزارة ال�صحة ال�سعودية
جاءت يف املركز الأول بو�صفها م�صد ًرا للإر�شادات التي يلج�أ �إليها
املبحوثون ب�ش�أن فريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة العربية ال�سعودية،
تليها و�سائل التوا�صل االجتماعي ،خا�صة «تويرت» ،ثم منظمة ال�صحة
التوا�صل مع الأ�صدقاء والأقارب،
العاملية ،ثم البحث يف الإنرتنت ،ثم
ُ
و�أخ ًريا :االت�صال بالطبيب /ال�صيديل.

جدول  - 2توزيع �أفراد ع ِّينة الدرا�سة وف ًقا ملتابعة م�ستجدات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد

Table 2 – Distribution of individuals in the study sample according to the frequency with which they followed new developments about
the spread of the novel coronavirus

متابعة م�ستجدات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد

العدد

الن�سبة املئوية %

�أتابع امل�ستجدات � ًأول ب�أول
�أتابع امل�ستجدات ب�شكل يومي
�أتابع امل�ستجدات ب�شكل متقطع
ال �أتابع امل�ستجدات
املجموع

232

29.52

296

37.66

233

29.64

25

3.18

786

100

جدول  - 3م�صادر الإر�شادات التي يلج�أ �إليها املبحوثون ب�ش�أن فريو�س كورونا امل�ستجد (ن= )761

)Table 3 - Sources of guidance that respondents turned to regarding the novel coronavirus (No. = 761

م�صادر الإر�شادات

العدد

الن�سبة املئوية %

وزارة ال�صحة ال�سعودية
منظمة ال�صحة العاملية
البحث يف الإنرتنت
«تويرت» وو�سائل التوا�صل االجتماعي
االت�صال بالطبيب /ال�صيديل
التوا�صل مع الأ�صدقاء والأقارب
ُ

721

94.74

144

%18.92

116

%15.24

349

%45.86

29

%3.81

84

%11.04
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 .3 .4اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة

وهذا ي�شري �إىل ثقة املواطنني بوزارة ال�صحة ،كما يعك�س �أهمية
ا�ستخداما
التوا�صل االجتماعي ،خا�صة تويرت ،الذي ُيعد الأكرث
و�سائل
ً
ُ
وت�أث ًريا يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويليه تطبيق وات�ساب الذي ي�سعى
�أفراد املجتمع �إىل ت�صوير التغريدات املهمة وبثها بني املجموعات
والأفراد يف هذا التطبيق ،وبالتايل فهو ُي�ستخدم للو�صول �إىل �أكرث
فئات املجتمع والت�أثري على اجتاهاتهم نحو املمار�سات البيئية ال�صحية.

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث للدرا�سة ،وهو :ما م�ستوى ممار�سة
املبحوثني يف اململكة العربية ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي
ال�صحي املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد؟ ،مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية املرجحة واالنحرافات املعيارية والرتتيب ال�ستجابات ع ِّينة
الدرا�سة على كل فقرة من الفقرات الت�سع للمقيا�س ،ثم على املقيا�س
ككل ،ويبني اجلدول  4هذه النتائج.

جدول  - 4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب ملمار�سات املبحوثني لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي للوقاية واحلد من
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد

Table 4 – Frequencies, Percentages, Arithmetic averages, standard deviations and order of respondent’s practices related to environmental health security to prevent and limit the spread of the novel coronavirus

اال�ستجابة

املمار�سات

1

2

3

4

5

6
7
8

ال

نادر ًا

�أحيان ًا

دائم ًا

104

100

279

303

13.23

12.72

35.50

38.55

32

32

145

577

4.07

4.07

18.45

73.41

147

126

253

260

18.70

16.03

32.19

33.08

47

78

266

395

5.98

9.93

33.84

50.25

128

85

292

281

16.28

10.82

37.15

35.75

54

51

273

408

6.87

6.49

34.73

51.91

8

18

217

543

1.02

2.29

27.61

69.08

ك

24

38

206

518

%

3.05

4.83

26.21

65.90

�أحر�ص على ا�ستخدام املعقمات الطبية يف ك
غ�سيل اليدين
%
بعد انت�شار الفريو�س �أحر�ص على ارتداء ك
القناع الطبي «الكمامة» كلما خرجت من
%
املنزل
بعد انت�شار الفريو�س �أحر�ص على ارتداء ك
قفاز اليدين يف كل مرة �أخرج فيها من
%
املنزل
احر�ص على تهوية غرف املنزل من وقت ك
لآخر
%
احر�ص على تعقيم وتنظيف املنزل ك
باملعقمات الطبية �صديقة البيئة املو�صي
%
بها
انخف�ض تعاملي مع النقود الورقية بعد ك
جائحة كورونا
%
احر�ص على التباعد االجتماعي بيني وبني ك
الآخرين
%
ال �أخرج من املنزل �إال يف �أ�ضيق احلدود

املتو�سط العام
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املتو�سط االنحراف املتو�سط
املعياري 100 - 0
1-4
2.9936

3.6120

1.021

0.751

66.45

87.07

الرتتيب
6

2

2.7964

1.095

59.88

8

3.2837

0.873

76.12

5

2.9237

1.055

64.12

7

3.3168

0.871

77.23

4

3.6476

0.579

88.25

1

3.5496

0.727

84.99

3

3.2654

0.466

75.51

-

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شقري

وات�ضح من النتائج الواردة باجلدول � 4أن املتو�سط الكلي ملمار�سة
املبحوثني يف املجتمع ال�سعودي لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي
املنا�سبة لفريو�س كورونا امل�ستجد بلغ  3.26من  4درجات ،بانحراف
عال �إىل حدٍّ ما
معياري بلغ  0.46درجة ،وهذا ي�شري �إىل م�ستوى ٍ
ملمار�سة املبحوثني لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س
كورونا امل�ستجد� .أما على م�ستوى الفقرات فقد تباينت درجات
املمار�سة ،وتراوحت متو�سطات الفقرات بني  2.79و  3.64درجة.
وحققت فقرة� ،أحر�ص على التباعد اجل�سدي بيني وبني الآخرين،
�أعلى م�ستوى ملمار�سة املبحوثني لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي
اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه
الفقرة  3.65درجة بانحراف معياري قدره  0.58درجة ،تليها فقرة
الكمامة ـ
بعد انت�شار الفريو�س� ،أحر�ص على ارتداء القناع الطبي ـ ِ
كلما خرجتُ من املنزل يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي 3.61
وانحراف معياري  ،0.75ثم جاءت فقرة ،ال �أخرج من املنزل �إال يف
�أ�ضيق احلدود ،يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي  3.55وانحراف
معياري  ،0.73تليها فقرة ،ق َّل تعاملي مع النقود الورقية بعد جائحة
كورونا ،مبتو�سط ح�سابي  3.32وانحراف معياري  ،0.87ثم فقرة،
�أحر�ص على تهوية غرف املنزل من وقت لآخر ،مبتو�سط ح�سابي
 3.28وانحراف معياري  ،0.87تليها فقرة� ،أحر�ص على ا�ستخدام
املعقمات الطبية يف غ�سيل اليدين ،مبتو�سط ح�سابي  2.99وانحراف
معياري  ،1.02ثم فقرة� ،أحر�ص على تعقيم وتنظيف املنزل باملعقمات
الطبية �صديقة البيئة املو�صى بها ،مبتو�سط ح�سابي  2.92وانحراف
معياري  ،1.06ويف الرتتيب الأخري جاءت فقرة ،بعد انت�شار الفريو�س
�أحر�ص على ارتداء قفازات اليدين يف كل مرة �أخرج فيها من املنزل،
مبتو�سط ح�سابي  2.80وانحراف معياري .1.10
وات�ضح من النتائج الواردة باجلدول � 5أن ن�سبة  98.35%من
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�أفراد العينة مهتمون بغ�سل الأيدي بخالف مرات الو�ضوء ،حيث �إن
ن�سبة  22.52%من �أفراد العينة تزيد عدد مرات غ�سل �أيديهم على
 10مرات يف اليوم ون�سبة  46.95%يغ�سلون �أيديهم من � 5إىل 10
مرات يف اليوم ون�سبة  28.88%من �أفراد العينة يغ�سلون �أيديهم من
مرة �إىل  4مرات يف اليوم .
ُويكن تف�سري ذلك بكفاءة ا�ستيعاب �أفراد املجتمع للجدية العالية
التي تعاملت بها الدولة مع اجلائحة؛ حيث لوحظ اال�ستهالك الكبري
لأدوات التنظيف والتعقيم ال�شخ�صية ،و�صار لب�س الكمامة والقفازات
من املظاهر امل�ألوفة يف ال�شارع ويف املحالت التجارية.
 .4 .4اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة

للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع للدرا�سة ،وهو :ما طرق التخلُّ�ص
من الأدوات التي �أو�صت املنظمات ال�صحية با�ستخدامها كو�سائل
للوقاية من انت�شار فريو�س كورونا ،مثل القناع الطبي ـ الكمامة ـ
وقفازات اليدين و�أكيا�س الت�سوق؟ ،فقد ُ�س ِئل املبحوثون الذين �أجابوا
بارتدائهم القناع الطبي ـ الكمامة ـ وعددهم  754م�شار ًكا عن طريقة
التخلُّ�ص منه بعد اال�ستخدام.
وتبي النتائج الواردة باجلدول � 6أن معظم امل�شاركني يف الدرا�سة
ِّ
 74%يتخل�صون من القناع الطبي بعد اال�ستخدام برميه يف الأماكن
املخ�ص�صة لذلك ،و�أفاد ما ن�سبته  20%تقري ًبا من �إجمايل امل�شاركني
يف الدرا�سة ب�أنهم يقومون ب�إعادة ا�ستخدام القناع الطبي مرة �أخرى،
يف حني �أفاد ما ن�سبته  6%تقري ًبا من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة
ب�أنهم يتخل�صون من القناع الطبي بعد اال�ستخدام برميه يف �أماكن
غري خم�ص�صة.
ممن ال يلتزمون برمي املخلفات ال�صحية
ويبدو �أن ن�سبة َّ 6%

جدول  - 5توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا لعدد مرات غ�سل الأيدي باملاء وال�صابون يف اليوم (بخالف مرات الو�ضوء)

)Table 5 – Distribution of the study sample individuals according to number of daily handwashing with soap (excluding ablution

عدد مرات غ�سل الأيدي باملاء وال�صابون يف اليوم
(بخالف مرات الو�ضوء)

�أقل من  5مرات يف اليوم
من  5 - 10مرات يف اليوم
�أكرث من  10مرات يف اليوم
ال اهتم بغ�سيل اليدين
املجموع

العدد

الن�سبة املئوية %

227

28.88

369

46.95

177

22.52

13

1.65

786

100
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جدول  - 6توزيع �أفراد ع ِّينة الدرا�سة ح�سب طرق التخ ُّل�ص من الأدوات التي �أو�صت با�ستخدامها املنظمات ال�صحية كو�سائل للوقاية من
انت�شار فريو�س كورونا

Table 5 – Distribution of individuals in the study sample according to how they disposed of equipment that health organizations recommend to prevent the spread of coronavirus

طريقة التخلُّ�ص من القناع الطبي (الكمامة)
بعد ا�ستعماله

طريقة التخلُّ�ص من قفازات اليدين بعد
ا�ستعمالها

طريقة التخلُّ�ص من �أكيا�س الت�س ُّوق من البقالة
واملوالت

الطريقة

العدد

الن�سبة املئوية %

�ألقيه يف �أماكن غري خم�ص�صة
�ألقيه يف الأماكن املخ�ص�صة
�أعيد ا�ستخدامه
املجموع
�ألقيها يف �أماكن غري خم�ص�صة
�ألقيها يف الأماكن املخ�ص�صة
�أعيد ا�ستخدامها
املجموع
�أ�ضعها يف �سلة املهمالت
�ألقيها يف �أماكن غري خم�ص�صة لها
�أعيد ا�ستخدامها
املجموع

48

6.37

557

73.87

149

19.76

754

100

64

10.02

573

89.67

2

0.31

639

100

581

73.91

41

5.22

164

20.87

786

100

الواردة باجلدول � 5أن معظم امل�شاركني يف الدرا�سة  89.6%يتخل�صون
من قفازات اليدين بعد اال�ستخدام برميها يف الأماكن املخ�ص�صة
لذلك ،يف حني �أفاد ما ن�سبته  10%تقري ًبا من �إجمايل امل�شاركني يف
الدرا�سة ب�أنهم يتخ َّل�صون من قفازات اليدين بعد اال�ستخدام برميها
يف �أماكن غري خم�ص�صة .و�أفاد ما ن�سبته  0.3%تقري ًبا من �إجمايل
امل�شاركني يف الدرا�سة ب�أنهم ُيعيدون لب�س قفازات اليدين مرة �أخرى،
وهذه الن�سب تت�سق مع �إجابات املبحوثني عن لب�س الكمامة.

ال�شخ�صية يف �أماكنها املخ�ص�صة ال تعك�س الواقع بدقة؛ �إذ لوحظت
كثافة حاالت رمي الكمامات والقفازات يف ال�شوارع ،وقد �أ�شار
املتحدث الر�سمي �إىل هذه الظاهرة ال�سلبية ،وو َّثق الإعالم م�شاهدَ
كثري ًة منها ،وهي تدل على وعي منقو�ص .وهذه الن�سبة ت�ؤكد �أهمية
تنفيذ درا�سة مع َّمقة ومر َّكزة على هذه الق�ضية.
وب�س�ؤال املبحوثني عن طريقة التخلُّ�ص من قفازات اليدين بعد
تبي النتائج
اال�ستخدام؛ �إذ بلغ عدد الذين �أجابوا  639م�شار ًكاِّ ،

جدول  - 7نتائج اختبار « »tللعينات امل�ستقلة للفروق بني متو�سط الإناث والذكور يف ممار�سة �إجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة
بفريو�س كورونا امل�ستجد
Table 7 – The independent t-test results for the differences in the mean for females and males in carrying out environmental health procedures specifically related to the novel coronavirus

اجلن�س

ن

املتو�سط

االنحراف
املعياري

�أنثى
ذكر

306

3.34

0.43

480

3.22

0.48

* دال عندما تكون قيمة � pأقل من .0.05
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قيمة
«»t

درجات
احلرية

قيمة «»p

3.72

698.26

0.001

*

القرار
دال
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جدول  - 8حتليل التباين الأحادي للفروق يف متو�سطات ممار�سة �إجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد تب ًعا
لالختالف يف خ�صائ�ص ع ِّينة الدرا�سة

Table 8 – One-way analysis of variance for the differences between the averages of carrying out environmental health procedures specifically related to the novel coronavirus according to differences in the characteristics of the study sample

املتغري
التابع

املتغري امل�ستقل

منطقة الإقامة

ممار�سة �إجراءات االمن البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد

العمر

العمل
امل�ستوى
التعليمي
احلالة
االجتماعية
عدد املقيمن
مع املبحوث
الدخل ال�شهري

م�صدر الفروق

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.561

4

0.390

169.080

781

170.641

785

1.877

4

168.764

781

170.641

785

0.831

4

169.810

781

170.641

785

0.943

2

169.698

783

170.641

785

1.091

2

169.550

783

170.641

785

0.037

2

146.498

661

146.535

663

0.915

4

169.727

781

170.641

785

وفيما يتع َّلق بطريقة التخلُّ�ص من �أكيا�س الت�س ُّوق من املحالت
تبي النتائج الواردة باجلدول � 5أن معظم امل�شاركني يف
التجاريةِّ ،
الدرا�سة  47%تقري ًبا يتخ َّل�صون من �أكيا�س الت�س ُّوق برميها يف �سلة
املهمالت ،و�أفاد ما ن�سبته  21%تقري ًبا من �إجمايل امل�شاركني يف
الدرا�سة ب�أنهم ُيعيدون ا�ستخدام �أكيا�س الت�س ُّوق مرة �أخرى ،يف حني
�أفاد ما ن�سبته  5%تقري ًبا من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة ب�أنهم
يتخل�صون من �أكيا�س الت�س ُّوق برميها يف �أماكن غري خم�ص�صة.

0.216

قيمة F

1.802

قيمة p

”*”

0.126

القرار

غري دال

0.469
0.216

2.171

0.071

غري دال

0.208
0.217

0.955

0.431

غري دال

0.472
0.217

2.176

0.114

غري دال

0.545
0.217

2.518

0.081

غري دال

0.019
0.222

0.084

0.920

غري دال

0.229
0.217

1.052

0.379

غري دال

 .5 .4اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة

للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س للدرا�سة ،وهو :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05على الأقل يف متو�سطات ممار�سة
املبحوثني يف اململكة العربية ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي
ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد وف ًقا الختالف املتغريات
ال�شخ�صية واالجتماعية للمبحوثني ،منطقة الإقامة ،العمر ،اجلن�س،
العمل ،امل�ستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،عدد املقيمني مع
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املبحوث ،الدخل ال�شهري؟� ،صيغت الفر�ضية الرئي�سية التالية :توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05على الأقل يف متو�سطات
ممار�سة املبحوثني يف اململكة العربية ال�سعودية لإجراءات الأمن
البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد وف ًقا الختالف
املتغريات ال�شخ�صية واالجتماعية للمبحوثني :منطقة الإقامة ،العمر،
اجلن�س ،العمل ،امل�ستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،عدد املقيمني
مع املبحوث ،الدخل ال�شهري.
و�صيغت �سبع فر�ضيات فرعية ،تخت�ص كل فر�ضية مبتغري
ُخدم اختبار  tلعينتني م�ستقلتني (Independent t-test
م�ستقل ،وا�ست ِ
 )for two samplesللتع ُّرف �إىل ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة
ُخدم حتليل التباين الأحادي
�إح�صائية بني الإناث والذكور ،كما ا�ست ِ
( )Oneway ANOVAللمتغريات ال�شخ�صية واالجتماعية الأخرى.
ويتبي من النتائج الواردة باجلدول  7وجود فروق دالة �إح�صائ ًّيا
َّ
عند م�ستوى  0.05بني الإناث والذكور يف متو�سطات ممار�سة
�إجراءات الأمن البيئي ال�صحي اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
و�أن املتو�سط العام لدى الإناث بلغ  3.34من  4درجات ،بينما بلغ
املتو�سط العام لدى الذكور  3.22من  4درجات ،وهذا ي�شري �إىل �أن
التزاما من الذكور مبمار�سات �إجراءات الأمن البيئي
الإناث �أكرث
ً
ال�صحي للوقاية واحلد من انت�شار الفريو�س.
ويت�ضح من اجلدول � 8أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى  0.05يف متو�سطات ممار�سة �إجراءات االمن البيئي ال�صحي
اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�ستجد وف ًقا الختالف املتغريات ال�شخ�صية
واالجتماعية للمبحوثني :منطقة الإقامة ،العمر ،اجلن�س ،العمل،
امل�ستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،عدد املقيمني مع املبحوث ،الدخل
ال�شهري.

 .5الخاتمة

 .1 .5النتائج

ُيع ُّد الأمن البيئي ال�صحي ح ًّقا عا ًّما ،وال يجوز امل�سا�س به؛ لأن
الإ�ضرار به ُيع ُّد من املهددات الوجودية للمجتمع وللدولة ،وبالتايل
فمن املهم ن�شر التوعية بالبيئة ال�صحية يف �سياق احلقوق العامة
وخطورة النفايات ال�صلبة على وجود املجتمع �صح ًّيا ،ولي�س لأجل
الن�شر التوعوي فقط.
�أظهرت �أبرز نتائج الدرا�سة و�أهم الن�سب املئوية لت�سا�ؤالتها ما يلي:
ـ  37.7%من �إجمايل امل�شاركني يف الدرا�سة يتابعون امل�ستجدات
حول فريو�س كورونا امل�ستجد ،يليهم املتابعون ب�شكل متقطع
بن�سبة .29.6%
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ـ جاءت وزارة ال�صحة ال�سعودية يف املركز الأول بو�صفها م�صد ًرا
للإر�شادات التي يلج�أ �إليها املبحوثون ب�ش�أن فريو�س كورونا
امل�ستجد يف اململكة العربية ال�سعودية ،تليها و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،خا�صة «تويرت» ،ثم منظمة ال�صحة العاملية ،ثم
التوا�صل مع الأ�صدقاء والأقارب ،و�أخ ًريا:
البحث يف الإنرتنت ،ثم
ُ
االت�صال بالطبيب /ال�صيديل.
ـ جاءت م�ستويات الوعي مبمار�سة جمتمع الدرا�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية لإجراءات الأمن البيئي ال�صحي املنا�سبة لفريو�س
كورونا امل�ستجد عالية ،وقد ِقي�ست بت�سع فقرات ،جاءت �أعالها:
التباعد اجل�سدي ،ثم لب�س الكمامة ،ثم عدم اخلروج من املنزل
ُ
�إال لل�ضرورة ،ثم التقليل من التعامل بالنقود الورقية ،ثم احلر�ص
على تهوية الغرف ،ثم ا�ستخدام املعقمات اليدوية �صديقة البيئة،
ثم تعقيم املنزل خا�صة الأماكن املتكررة اال�ستخدام ،ثم لب�س
القفازات ،ثم الغ�سل املتكرر لليدين بال�صابون واملاء.
التباعد اجل�سدي جاء نتيجة م�ؤثرات
ويبدو �أن تقدُّم قيمة
ُ
متنوعة ،غري ت�شديد امل�ؤ�س�سات ال�صحية عرب الإعالم ،من
�أبرزها :امل�ؤثرات الدينية واالجتماعية؛ حيث ُ
كث اال�ستدعاء
التباعد
ال�شعبي لأحاديث نبوية وق�ص�ص لبع�ض ال�صحابة عن
ُ
اجل�سدي يف موا�سم الأوبئة.
التزاما من الذكور مبمار�سات
ـ �أكدت الدرا�سة �أن الإناث �أكرث
ً
�إجراءات الأمن البيئي ال�صحي للوقاية واحلد من انت�شار
الفريو�س .وميكن ت�أكيد وجود درا�سات �سابقة عن االجتاهات
البيئية لدى ال�شباب اجلامعي و�أنه ال توجد فروق بني اجلن�سني يف
االهتمام بالبيئة ،و�أن ال�شباب من ذوي وجهة ال�ضبط الداخلي هم
اهتماما بالبيئة من ذوي ال�ضبط اخلارجي؛ لأنهم �أكرث وع ًيا
�أكرث
ً
ً
ً
ودراية بق�ضايا بيئتهم ،و�أكرث ميل �إىل حت ُّمل امل�س�ؤولية جتاهها،
و�أقوى دافعية فيما يتعلق بالتعامل مع م�شكالتها (املغي�صيب،
تو�صلت �إليه عد ٌد
� ،2007ص .)219 .وتتفق هذه النتائج مع ما َّ
من الدرا�سات ال�سابقة التي رجع �إليها الباحث املغي�صيب ،ما
ي�ؤ ِّكد �أن االهتمام بالبيئة م�س�ألة متعلقة بالوعي الذاتي ولي�س
باجلن�س ،كما �أنها تخ�ضع لت�أثري البيئة االجتماعية واالقت�صادية
التي ُترى فيها الدرا�سات.
 .2 .5التوصيات

تبي من واقع نتائج درا�سة الأمن البيئي ال�صحي يف ظل انت�شار
َّ
جائحة كورونايف اململكة� ،أن الوعي بامل�شكلة البيئية ال�صحية رفيع،
و�أن االلتزام ب�أ�صول ال�سلوك االجتماعي ال�صحي والتخلُّ�ص من
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النفايات ال�صلبة و�آدابه يقع يف م�ستويات جيدة ،و�أن بع�ض َمن ال
يلتزمون بال�سلوك ال�صحي يدركون خماطر �سلوكهم ،ما يعني �أن
الف�ضاء العام مه َّي�أ لتكثيف التوعية و�سن الأنظمة يف هذا املجال؛
لذلك تو�صي الدرا�سة بالتايل:
ـ �إ�صدار نظام حماية البيئة ال�صحية ،وحتديد جماالتها يف ممار�سات
احلياة اليومية على م�ستوى الأفراد واجلماعات.
ـ درا�سة و�سائل الت�أثري يف املجتمع ،مثل :الإعالم وامل�ساجد واملدار�س
والأ�سر ،على ن�شر ثقافة الوعي البيئي ال�صحي ،و�إيجاد �إ�سرتاتيجية
لغر�سها يف احلياة العامة.
ـ من املهم دعم الدرا�سات عن البيئة ،خا�صة يف جوانبها الأمنية
وال�صحية؛ وذلك لندرة الدرا�سات يف هذا املجال ،ولتع ُّر�ض
البيئة ال�ستخدامات كثرية ،وبع�ضها ي�ضر بالبيئة ال�صحية.
ـ زيادة دعم م�صانع �إعادة تدوير النفايات وخملفات البناء؛ �إذ ال
وتبي
يوجد يف اململكة �إال م�صنع واحد (ت�أ�س�س عام ِّ ،)2019
الإح�صاءات �أن النفايات التي يتم تدويرها ال تتجاوز  ،10%و�أنه
يوجد  50مليون طن من املواد القابلة للتدوير.
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