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املستخلص

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور اإلجراءات االحرتازية التي اتبعتها حكومة اململكة العربية 

السلبية لجائحة كورونا )كوفيد19-( يف كل من قطاع الصحة، وقطاع  للحد من اآلثار  السعودية 

التعليم، وقطاع الرتفيه، والقطاع االقتصادي، يف مستوى شعور املواطنني السعوديني بجودة الحياة.

ولتحقيق هذا الهدف تم االستعانة باملنهج الوصفي التحلييل، حيث تم بناء استبانة تحتوي عىل 

أربعة مقاييس للكشف عن دور اإلجراءات االحرتازية يف القطاعات األربعة يف شعور املواطنني 

بجودة الحياة، وتم إجراء مسح اجتامعي استهدف عينة عشوائية مكونة من )994( مواطنًا سعودي.

إيجايب يف  لها دور  املجال الصحي كان  الدراسة أن اإلجراءات االحرتازية يف  نتائج  وبينت 

شعور املواطنني بجودة الحياة، بينام كان دورها يف املجالني التعليمي والرتفيهي متوسطًا، يف حني 

جاء دورها سلبيًا يف املجال االقتصادي، كام أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة كورونا يف شعور املواطنني بجودة الحياة باختالف القطاعات، 

وكذلك أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات املبحوثني نحو دور 

اإلجراءات االحرتازية يف شعور املواطنني بجودة الحياة باختالف الجنس، أو الحالة االجتامعية، 

أو باختالف عدد أفراد األرسة، يف حني ظهرت الفروق املعنوية يف اتجاهاتهم باختالف أعامرهم، 

دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا 
يف الشعور بجودة الحياة 
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وباختالف مستوياتهم التعليمية، وباختالف القطاعات التي يعملون بها، وباختالف نوع السكن.

ويف ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان أبرزها: رضورة وضع خطط 

وبرامج تدريبية لتنمية مهارات الطالب األكادميية ملواكبة املستجدات يف مجال التعليم عن بعد، 

واالستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف مجال التعليم عن بعد مبا ُيحفز الطالب عىل املشاركة 

وااللتزام بالعملية التعليمية، وأن تعمل الجهات الرسمية ذات العالقة عىل التقليل من اآلثار السلبية 

لإلجراءات االحرتازية يف القطاع االقتصادي عىل املواطنني واألرس السعودية.

مشكلة الدراسة:

احتلت اململكة العربية السعودية مراتب متقدمة يف مؤرشات جودة الحياة العاملية، فقد جاءت 

2021 والذي ُتصدره األمم املتحدة، عىل  األوىل عىل املستوى العريب يف مؤرش السعادة العاملي 

الرغم من تأثرها كغريها من دول العامل باآلثار السلبية النتشار جائحة كورونا، وقد تحسن مركز 

اململكة كثريًا حيث تقدمت إىل املركز 21 بعد أن كانت يف املركز 37 يف العام 	201م، ولعل السبب 

يف ذلك التحسن هو االهتامم الكبري الذي أولته اململكة لتحسني جودة حياة املواطنني واملقيمني 

التي اشتملت عىل برنامج   2030 	201م  رؤيتها  العام  أبريل من  أعلنت يف  أراضيها، فقد  عىل 

جودة الحياة الذي حدد تسعة مرتكزات لتحقيق أهداف الربنامج ومتثلت تلك املرتكزات يف: تطوير 

املدن، وتأمني الخدمات، وتحسني السلوكيات، وتطوير املرافق وتوفري الخيارات وتحفيز املشاركة، 

ووضع األنظمة والترشيعات، وخلق منوذج مستدام للتمويل مع استثامر التواصل الفعال.

ويعتمد مؤرش السعادة العاملي عىل عدد من املعايري مثل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد، 

ومستوى الدعم االجتامعي املقدم من الدولة، ومتوسط العمر الصحي املتوقع، والحرية يف اتخاذ 

خيارات الحياة لألفراد، والحياة الحرضية، وحجم مواجهة الفساد يف اإلدارات ومنظامت األعامل، 

والثقة بني األشخاص واملؤسسات، ومدى استدامة البيئة الطبيعية واالهتامم بحاميتها، ومتيز تقرير 

2021م برتكيزه عىل قياس تأثري جائحة كرونا عىل الدول، وطرق السيطرة عليها.

تلك املرتبة التي وصلت إليها اململكة يف مقاييس جودة الحياة جاءت نتيجًة ملؤرشات ومعايري 

والرفاهية  الراحة  سبل  كافة  توفري  يف  الدولة  مجهودات  بلورت  قد  فهي  عليها،  متفق  عاملية 

للمواطنني واملقيمني عىل أرض اململكة، ولكن إىل أي مدى يشعر املواطن السعودي حقيقًة بجودة 

املختلفة سواًء كانت  الدولة  الحياة؟، وخاصًة يف ظل تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف قطاعات 

القطاع الصحي أو االقتصادي أو قطاع التعليم أو قطاع الرتفيه ملواجهة جائحة كورونا كوفيد19.
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ومن هذا املنطلق فإن التساؤل الرئيس الذي تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عليه هو: ما هو دور 

اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 يف مستوى شعور املواطن السعودي بجودة 

الحياة؟، واإلجابة عىل هذا التساؤل الرئيس تتم من خالل اإلجابة عىل التساؤالت الفرعية التالية:

كوفيد19 يف . 1 كورونا  جائحة  ملواجهة  الصحي  القطاع  االحرتازية يف  اإلجراءات  دور  ما 

الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي؟

ما دور اإلجراءات االحرتازية يف القطاع االقتصادي ملواجهة جائحة كورونا كوفيد19 يف . 2

الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي؟

ما دور اإلجراءات االحرتازية يف قطاع التعليم ملواجهة جائحة كورونا ) كوفيد 19( يف . 3

الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي؟  

ما دور تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف قطاع الرتفيه ملواجهة جائحة كورونا ) كوفيد 19( . 4

يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي؟

أهمية الدراسة:

األهمية العلمية

يف اآلونة األخرية تزايد اهتامم الحكومات يف شتى بقاع األرض مبفهوم جودة الحياة، فأضحت 

تعمل عىل رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية ملجتمعاتها عىل كافة املستويات ويف جميع مجاالت 

الحياة )اسامعيل، 2011(. 

وعىل مستوى البحث النظري وامليداين ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت هذا املوضوع 

من مختلف الجوانب، ومن أمثلة تلك الدراسات، دراسة صالح )2011( التي بينت أن جودة الحياة 

ترتبط مبستوى املعيشة مثل: الدخل، واالستهالك، والخدمات االجتامعية املتاحة، كام ترتبط بنمط 

الحياة التي يعيشها الفرد، وشاهر )2007( التي أوضحت أن مستوى جودة الحياة مرتفع يف املجتمع 

الجوانب  يف  منخفض  أنه  حني  يف  والنفسية،  األرسية  كالجوانب  الجوانب  بعض  يف  السعودي 

التعليمية والجوانب املتعلقة بإدارة الوقت. وغريها من الدراسات كدراسة العاديل )	200( والبهاديل 

)2012(، ودراسة الثنيان )2009(، ودراسة سليامن )2010( ودراسة نعيسة )2012(.

بالغ األهمية وحيوي ميس  ارتباطها مبوضوع  العلمية يف  الناحية  الدراسة من  وتكمن أهمية 

كل فرد يف املجتمع السعودي وهو واقع جودة الحياة يف املجتمع السعودي بالتزامن مع إجراءات 

مواجهة جائحة كورونا 19 املستجد، بهدف كشف األبعاد املكونة ملفهوم جودة الحياة.
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متباعدة  مدن  عدة  يف  السعودي  املجتمع  أفراد  لدى  الحياة  جودة  مقومات  معرفة  أن  كام 

ومتباينة جغرافيًا يساعد يف الوقوف عىل مستوى جودة الحياة لدى أفراد املجتمع مبختلف عاداتهم 

ومختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية.

األهمية العملية

قد تسهم هذه الدراسة يف تزويد صناع القرار يف الجهات ذات العالقة يف اململكة العربية 

السعودية مبقومات ومعوقات تحقيق جودة الحياة يف املجتمع السعودي، حيث قد يتم العمل عىل 

تعزيز وتطوير املقومات وإيجاد حلول للحد من معوقات تحقيق جودة الحياة يف املجتمع.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إىل التعرف عىل أثر اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 

عىل الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي بناء عىل متغريات )العمر، الجنس، املدينة، الدخل 

خالل  من  وذلك  العمل(  طبيعة   – السكن  نوع  التعليمي،  املستوى  االجتامعية،  الحالة  الشهري، 

األهداف التالية:

دور اإلجراءات االحرتازية يف القطاع الصحي ملواجهة جائحة كورونا كوفيد19 يف الشعور . 1

بجودة الحياة يف املجتمع السعودي 

كوفيد19 يف . 2 كورونا  جائحة  ملواجهة  االقتصادي  القطاع  االحرتازية يف  اإلجراءات  دور 

الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي.

دور اإلجراءات االحرتازية يف قطاع التعليم ملواجهة جائحة كورونا ) كوفيد 19( يف الشعور . 3

بجودة الحياة يف املجتمع السعودي  

دور تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف قطاع الرتفيه ملواجهة جائحة كورونا ) كوفيد 19 ( . 4

يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي.

اإلطار النظري للدراسة:

متهيد:

ينقسم اإلطار النظري للدراسة إىل ثالثة أقسام؛ يف القسم األول يتم استعراض مفهوم جودة 

الحياة ومحدداته وأبعاده، كام يتم إلقاء الضوء عىل برنامج جودة الحياة يف رؤية اململكة 2030، 

ويف القسم الثاين يتم التطرق إىل بعض النظريات االجتامعية املفرسة لجودة الحياة، أما القسم 

الثالث فقد تم تخصيصه الستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بجودة الحياة.
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القسم األول – اإلطار املفاهيمي

يف هذه الجزئية من الدراسة يتم تناول مفهوم جودة الحياة ومؤرشات وأبعاد ومحددات جودة 

الحياة، كام يتم التطرق إىل برنامج جودة الحياة يف رؤية اململكة 2030.

مفهوم جودة الحياة

يصعب  التي  واملعقدة  الغامضة  املفاهيم  من  الحياة  جودة  مفهوم  أن  عىل  الباحثني  غالبية  اتفق 

تحديدها، وذلك الختالف املكونات والعوامل التي ُتشكل ذلك املفهوم، والختالف الركائز التي يعتمد عليها 

الباحثون يف تعريفهم لجودة الحياة حسب تخصصاتهم العلمية، فمنهم من ُيركز عىل الجانب النفيس 

ومنهم من ُيركز عىل الجانب االقتصادي، ومنهم من ُيركز عىل الجانب الصحي، وآخرون ينظرون إىل 

جودة الحياة من منطلق الجانب الرتفيهي، وفرسه البعض من خالل جدوى برامج الخدمات االجتامعية، 

أو للتعبري عن مستوى معييش متقدم، بينام فرسه آخرون من خالل إشباع حاجات اإلنسان.

بعض  يف  وردت  كام  الحياة  جودة  ملفهوم  التعريفات  لبعض  موجز  استعراض  ييل  وفيام 

الدراسات السابقة:

بينت دراسة النجار )2015( أن مفهوم جودة الحياة من وجهة نظر تشامبان والركهام هو مفهوم 

شخيص، فالبعض يرى أنه سعادة الفرد أو الرضا عن الحياة، بينام يؤكد آخرون عىل الجوانب الذاتية.

أشارت دراسة مسعودي )2017( إىل تعريف بونومي وباتريك وبوشنيل )2000( ملفهوم جودة 

الحياة بالتايل: »تتمثل جودة الحياة يف درجة رقي مستوى الخدمات املادية واالجتامعية التي تقدم 

ألفراد املجتمع، وإدراك هؤالء األفراد لقدرة الخدمات التي تقدم لهم عىل إشباع حاجاتهم املختلفة، 

وال ميكن أن ُيدرك الفرد جودة الخدمات التي تقدم له مبعزل عن األفراد الذين يتفاعل معهم 

مثل األصدقاء وزمالء العمل واألشقاء واألقارب، وهذا يعني أن جودة الحياة مرتبطة بالبيئة املادية 

والبيئة النفسية االجتامعية للفرد«.

واشتملت دراسة مركز فاعلون )2020( عىل عدد من التعريفات من أبرزها ما ييل:

تعريف جوران: هي مالءمة املنتج لألغراض أو لالستعامل.• 

تعريف دمينج: هي تحقيق احتياجات وتوقعات املستفيد حارضًا ومستقباًل.• 

تعريف كروسبي: هي اإليفاء أو االلتزام باملتطلبات.• 

تعريف كارين وقرين سبان: هي القدرة عىل تبني أسلوب حياة ُيشبع الرغبات واالحتياجات • 

لدى الفرد
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تعريف دودسون: هي الشعور الشخيص بالكفاءة الذاتية وإجادة التعامل مع التحديات• 

تعريف زميا وربسينتالت: هي السعادة والرضا عن الذات والحياة الجيدة• 

تعريف منظمة الصحة العاملية 1994: هي إدراك الفرد لوضعه املعييش يف سياق أنظمة الثقافة • 

والقيم يف املجتمع الذي يعيش فيه، وعالقة هذا اإلدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتاممه.

الحاجات •  إشباع  وتشمل  األفراد  يدركها  كام  الحياة  جوانب  كل  هي  اليونسكو:  تعريف 

األساسية التي تحقق التوافق النفيس للفرد.

 ويقصد الباحث مبفهوم جودة الحياة يف هذه الدارسة ما ييل: هي شعور أفراد األرسة بالرضا 

والسعادة وقدرتهم عىل إشباع حاجاتهم من خالل ثراء البيئة املتواجدين فيها، ورقي الخدمات التي 

تقدم لهم يف املجاالت الصحية واالجتامعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارة الوقت واالستفادة منه.

مؤرشات ومحددات جودة الحياة 

وفقًا لدراسة عيد )2014( فقد وضع أنكوش تسعة مؤرشات لجودة الحياة هي: 

الظروف املعيشية للفرد كمستوى الدخل، والوضع االجتامعي، ومدى توفر االحتياجات األساسية.. 1

أمناط الحياة اليومية واالقتصادية وما يتعلق بها من إنتاج واستهالك.. 2

القيم االجتامعية املثىل.. 3

مستوى الرفاهية.. 4

نوعية املجتمع املحيط.. 5

الهوية.. 	

مستوى الوعي السيايس.. 7

املتغريات الدميغرافية.. 8

املحددات االجتامعية.. 9

أوضحت دراسة النجار )2015( أن إدراك الفرد لجودة الحياة يرتبط مبجموعة من املؤرشات 

من  بعدد  يرتبط  وكذلك  الخوف،  وتحايش  كالقلق  والثقافية،  واالجتامعية  الشخصية  واملتغريات 

املحددات الخارجية كاملشاركة يف األنشطة االجتامعية، والزواج، وارتفاع الطبقة االجتامعية التي 

ينتمي إليها الفرد.

كام أشارت الدراسة إىل خمسة مظاهر رئيسة لجودة الحياة وهي: املظاهر املادية التي تتضمن 

العوامل املادية املوضوعية وحسن الحال، ومظاهر إشباع الحاجات والرضا عن الحياة التي تتضمن 
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إشباع وتحقيق الحاجات، ومظاهر إدراك الفرد للقوى واملتضمنات الحياتية وإحساسه مبعنى الحياة، 

واملظاهر الصحية التي تتضمن الصحة والبناء البيولوجي والسعادة، ومظاهر الحياة الوجودية.

وفقًا لدراسة مسعودي )2017( فإن هناك مدخلني رئيسيني لدراسة جودة الحياة النفسية هام: 

والرضا عن  اإليجايب  املزاج  يقوم عىل  املدخل  الذاتية، وهذا  الحياة  بجودة  ُيسمى  الذي  املدخل 

الحياة، ويعني تنامي الشعور اإليجايب مع تدين الشعور السلبي. واملدخل الثاين هو املدخل النفيس 

الذي يركز عىل النضج الشخيص وتنمية القدرات الكلية للفرد.

وجودة  لألفراد،  املتاحة  الفرص  هي:  النفسية  الحياة  لجودة  محددات  ستة  الدراسة  وأوردت 

التأثري،  والقدرة عىل  املجتمع،  داخل  للفرد  االجتامعية  والوظيفة  الفرد،  فيه  يعيش  الذي  املجتمع 

واألحداث القدرية التي تحدث يف حياة الفرد سواُء كانت سعيدة أم حزينة، باإلضافة إىل التقييم 

الذايت للفرد أو ما ُيسمى بالسالم الداخيل للفرد.

أشارت دراسة عبدالقادر )2018( إىل مثانية أبعاد أساسية ملفهوم جودة الحياة وهي: الرفاهية 

الوجدانية، العالقات الشخصية، الرفاهية املادية، النمو الشخيص، الصحة الجسدية، حرية اإلرادة، 

الدمج املجتمعي، والحقوق. وكذلك بينت الدراسة أن هنالك أربعة أبعاد أساسية ملفهوم جودة الحياة 

ترتبط مبراحل الحياة املختلفة وهي: حاجات الفرد، وتوقعات الفرد، واملصادر املتاحة له، والنسيج 

البيئي املرتبط بإشباع حاجاته.

داخلية  إىل محددات  تنقسم  الحياة  أن محددات جودة   )2020( فاعلون  دراسة مركز  بينت 

وأخرى خارجية، وترتبط تلك املحددات ببعدي الذاتية واملوضوعية.

فاملحددات الداخلية املرتبطة ببعد الذاتية هي: تقدير الذات، الفعالية الذاتية، التدين، الهويات 

البدين،  القوام  العامة،  الداخلية املرتبطة ببعد املوضوعية فهي: الصحة  الشخصية، أما املحددات 

القدرات واملهارات الشخصية، التفوق الدرايس. 

عن  الرضا  األرسي،  التوافق  هي:  الذاتية  ببعد  املرتبطة  الخارجية  املحددات  فإن  املقابل  ويف 

الصداقة، العالقة مع املعلمني، الرضا عن املرصوف الشخيص، يف حني أن املحددات الخارجية املرتبطة 

ببعد املوضوعية تتمثل يف: الدخل الشهري لألرسة، املرصوف الشخيص، نوعية السكن، نوعية املدرسة.

ووفقًا لدراسة مجدي )2009( فإن محددات جودة الحياة هي: تحقيق الذات وتقديرها، إشباع 

االجتامعية،  للمكانة  الحاجة  لالنتامء،  الحاجة  لألمن،  الحاجة  الفسيولوجية،  )الحاجة  الحاجات 

الحاجة لتقدير الذات(، اإلدراك اإليجايب ملعنى الحياة، الصالبة النفسية.
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برنامج جودة الحياة يف رؤية اململكة 2030

املواطنني  حياة  جودة  تحسني  هو  الرئيس  وهدفه  2018م،  عام  يف  الحياة  جودة  برنامج  انطلق 

السعوديني واملقيمني يف اململكة، ويقوم الربنامج عىل ركيزتني أساسيتني هام: قابلية العيش، ومنط الحياة.

ُيقصد بقابلية العيش تهيئة البنية التحتية لتكون مناخًا جيدًا للحياة وتشمل مشاريع البنية التحتية 

والنقل، واألمن والبيئة االجتامعية، واإلسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص االقتصادية.

بينام ُيشري مفهوم منط الحياة الذي يقصده الربنامج إىل املرشوعات رسيعة التنفيذ ورسيعة األثر 

عىل حياة املواطنني واملقيمني، مثل إعادة افتتاح صاالت السينام، واستضافة فعاليات ترفيهية ورياضية 

وثقافية عاملية، وتهيئة األجواء يف املالعب لتحسني تجربة الحضور، وتطوير قطاع املطاعم واملقاهي.

وقد عمل الربنامج عىل تشجيع االبتكار فاشتمل عىل أكرث من مائتي مبادرة، ومتكن الربنامج 

من فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي متس املواطنني بشكل مبارش، مثل الرياضة 

والثقافة والرتاث والفنون والرتفيه والرتويح ونحوها. وركز الربنامج عىل تطوير الكوادر البرشية 

برامج  من  العديد  وأطلق  واألكادمييات،  املعاهد  من  كبريًا  عددًا  وأنشأ  املختلفة،  القطاعات  يف 

تطوير املواهب مثل برنامج تطوير صّناع األفالم، وأكادميية مهد الرياضية.

كام اهتم الربنامج بتطوير القطاع السياحي يف اململكة، واإلسهام بتعزيز مكانة اململكة وجهًة 

سياحيًة عامليًة. إذ حقق إنجازات ملموسة عىل هذا الصعيد، منها إطالق التأشرية السياحية، وزيادة 

املواقع الرتاثية املدرجة يف قامئة اليونسكو للرتاث العاملي، وتوطني املهن القيادية يف قطاع اإليواء. 

كام نجح الربنامج يف تفعيل ومتكني دور القطاع الخاص من خالل أمتتة عملية الرتاخيص لتسهيل 

أعامل املستثمرين ودعمهم من خالل إنشاء صناديق تنموية مثل صندوق منو الثقايف، وبرنامج 

كفالة لتمويل املشاريع السياحية.

القسم الثاين – النظريات املفرسة لجودة الحياة

هنالك العديد من النظريات العلمية التي سعت إىل تفسري جودة الحياة، وفيام ييل جانب من 

تلك النظريات:

نظرية املتعة: ربطت نظرية املتعة بني نوعية الحياة وإدراك الفرد ومستوى ونوعية وعيه، وذلك 

من منطلق أن األشياء املختلفة تجعل األشخاص املختلفني سعداء، فقد يكون اليشء مصدر سعادة 

لشخص ما ولكنه غري ذلك لشخص آخر، لذلك فإن اإلدراك والتجربة تلعبان دورًا كبريًا يف الشعور 

باملتعة والسعادة أو الشعور بالحزن والتعاسة ) جينينغز، 2021(.
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نظرية ازدهار اإلنسان: مفهوم الحياة الجيدة وفقًا لهذه النظرية يقوم عىل أساس الوظائف 

والقدرات البرشية، فارتفاع مستوى القدرات يؤدي إىل ازدهار الحياة، والقدرات البرشية تكون 

بالتعلم والتفاعل مع اآلخرين،  تنميتها وتحسينها وتغذيتها  الفرد  الغالب، يستطيع  مكتسبة يف 

)املصدر  التحسن  يف  حياته  استمرت  والتطور  النمو  يف  الفرد  استمر  كلام  ذلك  عىل  وبناًء 

السابق(.

نظرية الوتن: ارتكزت النظرية عىل مفهوم طبيعة البيئة لتفسري جودة الحياة، وبينت النظرية 

أن إدراك الفرد لنوعية حياته يتأثر بالبيئة املحيطة به، فالبيئة املحيطة لها تأثري مبارش عىل الفرد 

كالتأثري عىل صحته النفسية والجسدية مثاًل. وكذلك أشارت النظرية إىل تأثري الظرف الزماين عىل 

إدراك الفرد لجودة حياته، فكلام تقدم الفرد يف عمره كان أكرث سيطرة عىل الظروف املحيطة به 

وبالتايل يكون أكرث إيجابية يف شعوره بجودة الحياة )مبارك، 2010(. 

نظرية أندرسون: وفقًا لهذه النظرية فإن جودة الحياة تتوقف عىل مدى إدراك الفرد لحياته، 

مام يجعله أكرث قدرة عىل تقييم األحداث من حوله، وأكرث قدرة عىل تكوين أفكار فعالة ُتساعده 

لتحقيق غاياته وأهدافه، مام ينعكس إيجابًا عىل مستوى رضاه عن حياته، وتضع النظرية أربعة 

مؤرشات لقياس جودة الحياة هي )شيخي، 2013(:

مدى شعور الفرد بالرضا عن الحياة.• 

واقعية أهداف الفرد والقدرة عىل تحقيقها.• 

السعي لتغيري الواقع ليتالءم مع األهداف.• 

إشباع الحاجات ال يؤدي بالرضورة إىل الشعور بجودة الحياة.• 

التعليق عىل النظريات املفرسة لجودة الحياة

بصورة عامة نلحظ أن معظم النظريات االجتامعية التي سعت إىل تفسري جودة الحياة اعتمدت 

عىل الجوانب الحسية واملادية بدرجة كبرية، فجودة الحياة وفقًا لنظرية املتعة تعتمد عىل تحقيق 

اندرسون  لنظرية  ووفقًا  بالفرد،  املحيطة  املادية  البيئة  تعتمد عىل  لنظرية الوتن  ووفقًا  السعادة، 

عىل  يعتمد  الحياة  بجودة  الشعور  أن  من  الرغم  وعىل  الفرد،  لدى  املتكونة  األفكار  عىل  تعتمد 

النفيس بتوفر  النظريات ُتحاول ربط هذا الجانب  النفسية اعتامدًا كبريًا إال أن معظم  الجوانب 

االحتياجات املادية، وقد يعود السبب يف الرتكيز عىل النظرة املادية لجودة الحياة إىل أن معظم 

املنظرين يف هذا املجال جاؤوا من بيئات غربية تعتمد عىل املادة يف بناء تصوراتها.
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القسم الثالث - الدراسات السابقة

هناك العديد من الجهود العلمية السابقة التي سعت إىل دراسة طبيعة جودة الحياة وعالقتها 

بجائحة كورونا، من حيث املفهوم واألبعاد واملحددات وطرق القياس والعوامل املؤثرة وما إىل ذلك 

من املوضوعات املرتبطة بهذا املفهوم، وفيام ييل استعراض موجز لبعض تلك الدراسات:

أواًل - الدراسات العربية

دراسة الطريفي والنعيامت )2021(، بعنوان: جودة الحياة لدى عينة من الراشدين يف األردن 

من  عينة  لدى  الحياة  جودة  مستوى  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  كورونا،  جائحة  ظل  يف 

الراشدين يف األردن يف ظل جائحة كورونا، والكشف عاّم إذا كانت هنالك فروق جوهرية يف 

مستوى جودة الحياة يف ضوء جائحة كورونا باختالف الجنس والعمر والحالة االجتامعية والتفاعل 

بني تلك املتغريات، ولتحقيق تلك األهداف تم استخدام املنهج الوصفي بشقيه التحلييل واالرتباطي، 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع الراشدين الذين تزيد أعامرهم عن 18 سنة يف لواء الشوبك، 

حيث تم اختيار عينة عشوائية قوامها )285( فردًا.

فروقًا  هنالك  وأن  متوسطًا،  جاء  العينة  لدى  الحياة  أن مستوى جودة  الدراسة  نتائج  وبينت 

ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملستوى الشعور بجودة الحياة لدى أفراد العينة يف ظل جائحة 

كورونا وأبعاده املختلفة باختالف الجنس، كام ظهرت الفروق بني الذكور واإلناث يف بعد الحياة 

االجتامعية لصالح اإلناث، وكذلك ظهرت فروق يف الدرجة الكلية ملستوى الشعور بجودة الحياة 

لدى أفراد العينة يف ظل جائحة كورونا وأبعاده ُتعزى للحالة االجتامعية لصالح األعزب، وكذلك 

من  لصالح  العمر  ملتغري  ُتعزى  الحياة  بجودة  الشعور  ملستوى  الكلية  الدرجة  يف  الفروق  ظهرت 

أعامرهم )18 – 30 سنة(، مام يوضح أن ذوي األعامر الصغرية أكرث شعورًا بجودة الحياة.

وأوصت الدراسة الجهات املختصة برضورة الرتكيز يف تقديم الدعم النفيس واالجتامعي أثناء 

جائحة كورونا عىل كبار السن، وأهمية وضع آليات الدعم الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية ألزمة 

كورونا عىل الصحة والرفاهية.

دراسة محمد )2021(، بعنوان: إدراك أطفال الروضة لجائحة كورونا وعالقته بجودة الحياة

هدفت الدراسة إىل تحديد مستوى الشعور بجودة الحياة وإسهام ودور الصمود النفيس للتنبؤ 

بجودة الحياة يف ظل جائحة كورونا، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل من 

خالل بناء مقياس جودة الحياة ومقياس الصمود النفيس، وتطبيقه عىل عينة قوامها )442( مشاركًا 
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العينة، وقد  النتائج توافر مظاهر جودة الحياة بدرجة كبرية لدى أفرد  من كال الجنسني، وبينت 

أسهم الصمود النفيس بالتنبؤ بجودة الحياة، ومن ذلك يتبني أن الصمود النفيس يؤثر تأثريًا إيجابيًا 

ارتباطية  والعمر عالقة  الحياة  جودة  بني  العالقة  أن  النتائج  أوضحت  وكذلك  الحياة،  جودة  عىل 

موجبة دالة إحصائيًا، وأنه ال توجد فروق بني الذكور واإلناث يف مستوى الشعور بجودة الحياة، 

ولكن ليس هنالك فروق بني املتزوجني وغري املتزوجني يف مستوى الشعور بجودة الحياة.

دراسة البلويش )2020(، بعنوان: اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجائحة كوفيد19- والتدابري 

الدراسة إىل بحث  الدويل والوطني، هدفت  الجائحة عىل املستوى  اتخاذها ملواجهة هذه  الالزم 

اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجائحة كوفيد-١٩ والتدابري الالزم اتخاذها ملواجهة هذه الجائحة 

عىل املستوي الدويل والوطني، حيث ركزت الدراسة عىل التحقق من مدى إسهام ضعف اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة آثار جائحة كورونا من الناحية االقتصادية واالجتامعية عىل املستويني الدويل 

األزمات  إلدارة  مسبقًا  جاهزة  خطط  وجود  ومدى  الناتجة،  السلبية  اآلثار  زيادة  يف  والوطني 

االقتصادية واالجتامعية املفاجئة ودورها يف تخفيف التأثريات السلبية لجائحة كورونا. ظهر من 

النتائج واملؤرشات االقتصادية وجود تأثريات سلبية كبرية من كوفيد 19 عىل الجوانب االقتصادية 

العاملي  املستوى  كبرية عىل  تسبب يف خسائر  لقطاعات حيوية  تام  إغالق  واالجتامعية، وحدوث 

والوطني، إضافة إىل التأثريات السلبية عىل السلوكيات االجتامعية وتزايد مشاعر الخوف واإلحباط 

والقلق وتغيري العادات االجتامعية بسبب التباعد االجتامعي. 

بناء  والصحية،  واالجتامعية  االقتصادية  املنظومة  يف  النظر  إعادة  الدراسة  به  أوصت  ما  أهم  من 

االسرتاتيجيات العاملية والوطنية للعمل يف هذه القطاعات، تنمية القدرات املؤسسية يف األخذ بآليات إدارة 

والتكنولوجيا  الرقمي  االقتصاد  تقنيات  عىل  الرتكيز  مع  بالتنبؤ،  اإلدارة  إىل  والتحول  واملخاطر  األزمات 

املصاحبة له، إيجاد الربامج االجتامعية املناسبة للتباعد االجتامعي وابتكار خدمات اجتامعية.

دراسة أبو عباءة )2020(، بعنوان: تقييم تجربة اململكة العربية السعودية يف التعليم عن 

الدراسة إىل تقييم تجربة  أولياء األمور، هدفت  بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر 

اململكة العربية السعودية يف التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أولياء األمور 

مبدينة الرياض، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، بتطبيق استبانة مكونة من 

ستة محاور و)47( فقرة عىل عينة عشوائية من أولياء أمور تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة 

الرياض، وبلغ عددهم )310(. 
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مبدينة  االبتدائية  املرحلة  مدارس  يف  بعد  عن  التعليم  تجربة  أن  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 

الرياض يف ظل جائحة كورونا كانت تجربة ناجحة من وجهة نظر أولياء األمور ، وبدرجة تقدير 

مرتفعة، كذلك كان هناك تباين يف درجة تقدير أولياء األمور للمستويات املختلفة الخاصة بتجربة 

التعليم عن بعد، حيث جاء تقييمهم لتجربة التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا عىل مستوى 

تقييم  جاء  ثم  جدا،  مرتفعة  تقدير  وبدرجة   ،  )3.54( مبتوسط  األوىل،  املرتبة  يف  األمور  أولياء 

التجربة عىل مستوى التالميذ يف املرتبة الثانية، مبتوسط )3.17(، وبدرجة تقدير مرتفعة، وجاء 

تقييم التجربة عىل مستوى وسائل االتصال والتقنية املستخدمة يف املرتبة الثالثة ، مبتوسط )3.08(، 

الدراسية يف  التجربة عىل مستوى تعليم وتعلم املقررات  وبدرجة تقدير مرتفعة، كام جاء تقييم 

املرتبة الرابعة ، مبتوسط )2.85( ، وبدرجة تقدير مرتفعة، ثم جاء تقييم التجربة عىل مستوى املعلم، 

مبتوسط )2.49( ، وبدرجة تقدير متوسطة . وأخريا جاء تقييم التجربة عىل مستوى إدارة املدرسة 

االبتدائية، مبتوسط )2.48(، وبدرجة تقدير متوسطة.

 وقد انتهت الدراسة إىل تقديم مجموعة من التوصيات يف ضوء النتائج، أهمها توجيه إدارات 

املدارس االبتدائية لزيادة إرشاك أولياء األمور يف الخطط التعليمية الخاصة بنظم التعليم عن بعد، 

ووضع خطة لتدريب املعلمني عىل نظام التعليم عن بعد.

ثانيًا – الدراسات األجنبية

دراسة Panayiotou, Panteli & Leonidou، )2021(، بعنوان: دور تنظيم املشاعر والتوعية 

تأثري  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت  الحياة،  بجودة  الشعور  مستوى  يف  كورونا  جائحة  أثناء 

اإلجراءات االحرتازية التي اتبعتها السلطات اليونانية ملواجهة جائحة كورونا عىل مستوى الشعور 

بجودة الحياة لدى طالب الجامعات يف قربص، والتعرف عىل مدى تأثري أمناط تنظيم املشاعر 

والعواطف عىل جودة الحياة، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، وذلك 

من خالل استخدام املقاييس املرتبطة مبقاربات العالج السلويك املعريف من املوجة الثانية والثالثة، 

بهدف تحديد العمليات املرتبطة بالضعف وعوامل الخطر املرنة التي مُيكن تحسينها.

وبينت النتائج أن هنالك انخفاضًا كبريًا يف مستوى الشعور بجودة الحياة بصورة عامة، وأن 

الجائحة،  قبل  ما  مقارنة مبستويات  والنفسية  الجسدية  الحياة  نوعية  كبريًا يف  انخفاضًا  هنالك 

وصعوبة  املشاعر  وصف  صعوبة  خالل  من  الحياة  نوعية  يف  االنخفاض  ذلك  عالمات  وظهرت 

الوصول إىل التعامل مع التضييق واإلجراءات االحرتازية الصارمة، وهذه النتيجة ُتشري إىل أهمية 
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الوضوح العاطفي وتوافر مجموعة واسعة من االسرتاتيجيات للتعامل مع مثل هذه الظروف، وتنبأت 

النتائج بصعوبة التعرف عىل املشاعر بنوعية حياة مستدامة أفضل، وهذا ُيشري إىل الفائدة املحتملة 

إلسرتاتيجيات تنظيم املشاعر البديلة واملرنة يف التعامل مع مثل هذه األزمات.

دراسة Shamblaw, Rumas & Best، )2021(، بعنوان: العالقة بني الصحة النفسية ومستوى 

الشعور بجودة الحياة، هدفت الدراسة إىل قياس فعالية االسرتاتيجيات التي سعت إىل تخفيف القلق 

وأعراض االكتئاب وقياس جودة الحياة أثناء جائحة  كورونا، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام 

استبانة وإجراء مسح اجتامعي عىل عينة قوامها  بناء  التحلييل وذلك من خالل  الوصفي  املنهج 

)395( شخص

وبينت نتائج الدراسة أن هنالك ارتفاعًا ملحوظًا يف نسبة االكتئاب والقلق وتزداد نسبته كلام مر 

الوقت، كام بينت النتائج أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني التكيف مع انخفاض االكتئاب 

والقلق مام ينتج عنه تحسني يف مستوى الشعور بجودة الحياة، كام أشارت النتائج إىل أن التأقلم 

مع التجنب غري املفيد كان مرتبطًا بزيادة االكتئاب والقلق، كام بينت النتائج أن اسرتاتيجية التأقلم 

كانت هي األكرث فعالية وفائدة يف تفادي اآلثار السلبية للجائحة، ومُيكنها أن ُتساعد بشكل إيجايب 

يف التعامل مع الوباء لتحسني الرفاهية العامة.

تحت  الحياة  بجودة  الشعور  مستوى  بعنوان:   )2021( وآخرون   ،  Lara N. Ferreira دراسة 

الحجر الصحي خالل جائحة كورونا COVID-19، تهدف هذه الدراسة إىل تقييم جودة الحياة يف 

الجوانب الصحية ومستويات القلق بني األشخاص الخاضعني للحجر املنزيل اإللزامي بسبب جائحة 

كورونا يف الربتغال، و مقارنة النتائج مع مقياس جودة الحياة الصحية العام للسكان الربتغاليني 

قبل تفيش الجائحة ، كام تهدف الدراسة إىل الكشف عن العوامل املؤثرة يف جودة الحياة الصحية 

ألفراد العينة.

ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق مقياس جودة الحياة الصحية عىل عينة قوامها )904( من 

املواطنني الربتغاليني املعزولني بسبب الجائحة، وقد تم استطالع آرائهم عرب اإلنرتنت، ويشتمل 

االجتامعية  الخصائص  حول  أخرى  وأسئلة  العام،  القلق  اضطراب  تقيس  فقرات   7 املقياس عىل 

والدميوغرافية واملشاعر والواجبات واألنشطة أثناء الحجر الصحي. 

من  أقل  ومستوى  املنزل  يف  املعزولني  األفراد  لدى  القلق  مستوى  ارتفاع  النتائج  بينت  وقد 

الشعور بجودة الحياة الصحية، كام بينت النتائج أن الذين يشعرون بقلق أكرب هم األكرث معاناة من 
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ضعف مستوى الشعور بجودة الحياة، كام أشارت النتائج إىل أن اإلناث وكبار السن هم أكرث الفئات 

شعورًا بضعف جودة الحياة الصحية وارتفاع مستوى القلق.

وأوصت الدراسة بأهمية أن تؤخذ الصحة العقلية لألفراد يف االعتبار أثناء األوبئة أو حاالت 

الطوارئ األخرى، وذلك ألن القلق والعوامل األخرى تؤدي إىل تقليل معدل رضبات القلب البرشي 

، بالتزامن مع العواقب االجتامعية واالقتصادية للوباء.

التعليق عىل الدراسات السابقة

تلك  الحالية من  الدراسة  بيان كيفية استفادة  السابقة من خالل  الدراسات  التعليق عىل  يتم 

الدراسات، وجوانب االختالف بني الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وذلك عىل النحو التايل:

مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

تتلخص أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف النقاط التالية:

أسهمت الدراسات السابقة يف تكوين اإلطار النظري للدراسة الحالية وخاصًة فيام يتعلق • 

بالنظريات املفرسة لتأثري جائحة كورونا عىل الشعور بجودة الحياة.

أسهمت الدراسات السابقة يف تحديد املنهجية املناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، • 

حيث أن معظم الدراسات املشابهة استخدمت األساليب الكمية واستعانت بعينة من أفراد 

املجتمع باختالف الجنس والعمر.

مستوى •  لقياس  السابقة  الدراسات  يف  استخدامها  تم  التي  املقاييس  من  االستفادة  تم 

الشعور بجودة الحياة الصحية والتعليمية واالقتصادية والرتفيهية.

أوجه االختالف بني الدراسة الحالية والدراسات السابقة

بالرغم من التشابه الكبري بني الدراسة الحالية والعديد من الدراسات السابقة من حيث األهداف 

واملنهجية واألدوات، إال أن الدراسة الحالية متيزت بأنها جمعت بني جوانب مختلفة يف جودة الحياة، 

Shamblaw, Ru- ودراسة ،)Panayiotou )20212021(، و )ففي حني ركزت دراسة كل من  محمد 

mas & Best، )2021(، ودراسة Lara وآخرون )2021( عىل قياس الجوانب النفسية كمستوى الصمود 

النفيس، ومستوى الشعور بالقلق وقياس املشاعر واألحاسيس املرتبطة باإلجراءات االحرتازية ملواجهة 

جائحة كورونا، ودراسة البلويش )2020( التي اهتمت بقياس جودة الحياة االقتصادية واالجتامعية،  

ودراسة أبو عباءة )2020( التي ركزت قياس أثر جائحة كورونا عىل التعليم يف اململكة العربية السعودية. 

فإن الدراسة الحالية متيزت بأنها جمعت بني خمسة محاور رئيسة يف قياس جودة الحياة، وهي: جودة 
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الحياة الصحية، وجودة الحياة التعليمية، وجودة الحياة االقتصادية، وجودة الحياة الرتفيهية.

اإلجراءات املنهجية

منهجية الدراسة: 

الدراسة  لطبيعة  املالئم  املنهج  بوصفه  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  تقوم 

مسح  وإجراء  للدراسة،  املختلفة  املتغريات  تقيس  استبانة  إعداد  طريق  عن  وذلك  وتساؤالتها، 

اجتامعي عىل مجتمع الدراسة وجمع البيانات حول متغريات الدراسة وتحليلها مبا ُيحقق أهداف 

الدراسة )عبيدات وآخرون، 	200م، ص39(. 

مجتمع الدراسة وعينتها:

مجتمع الدراسة يتكون من األفراد السعوديني يف عدد من املدن السعودية، وقد تم اختيار عينة 

عشوائية مكونة من )994( مواطنًا سعوديًا. 

حدود الدراسة

الحدود املكانية: جميع مناطق اململكة العربية السعودية• 

الحدود البرشية: الذكور واإلناث السعوديون يف عدد من املدن السعودية• 

الحدود املوضوعية: قياس دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف مستوى • 

الشعور بجودة الحياة لدى سكان عدد من املدن يف السعودية.

   أداة الدراسة:

    قام الباحث بتصميم استبانة اشتملت عىل ما ييل:

املستوى  االجتامعية،  الحالة  العمر،  الجنس،  والتي متثلت يف:  للمبحوثني  األولية  البيانات 

التعليمي، جهة العمل، الدخل الشهري، نوع السكن، وجود أبناء يف التعليم العام، وجود أبناء يف 

التعليم الجامعي.

مقاييس الدراسة: ُيقصد بها املقاييس الخاصة بقياس دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة كورونا 

املواطن  شعور  مستوى  يف  الرتفيهية(  االقتصادية،  التعليمية،  )الصحية،  املختلفة  القطاعات  يف 

السعودي بجودة الحياة.

صدق أداة الدراسة:

الصدق الظاهري: تم عرض االستبانة يف صورتها األولية عىل عدد من املحكمني األكادمييني، 

ويف ضوء مالحظاتهم تم إجراء التعديالت الالزمة.
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مسح  إجراء  تم  الداخيل  االتساق  صدق  من  للتأكد  الداخيل(:  )االتساق  البنايئ  الصدق 

استطالعي لعينة من املواطنني السعوديني بلغت )30( مفردة، والجداول التالية توضح نتائج تحليل 

ارتباط بريسون بني كل عبارة وإجاميل املحور الذي مُتثله:

جدول )1(: معامالت االرتباط بني العبارات وإجاميل مقياس جودة الحياة الصحية

العباراتالرقم
درجة ارتباط 

العبارة باملقياس

مستوى 

الداللة
000.**559.بيان وزارة الصحة اليومي زاد من قلقي من الجائحة 1

000.**542.أحرص كثريا عىل االبتعاد عن أماكن املخالطة 2

000.**652.أشعر بالقلق تجاه جدوى لقاح كورونا 3

000.**543.زاد اهتاممي بالثقافة الصحية 4

000.**511.لست مهتاًم باتباع نظام صحي بعد جائحة كورونا  5

000.**697.تعامل الجهات الصحية مع الجائحة أشعرين بالقلق	

000.**655.الشائعات حول الجائحة أثرت سلبًا عىل قراري يف أخذ لقاح كورونا 7

000.**431.زاد وزين خالل فرتة الحجر املنزيل 8

    ُيالحظ أن جميع العبارات قد حققت معامالت ارتباط مرتفعة نسبيًا، فقد تراوحت ما بني )0.431 إىل 

97	.0(، وجميعها دالة إحصائيًا، مام يشري إىل درجة اتساق عالية لعبارات مقياس جودة الحياة الصحية.

جدول )2(: معامالت االرتباط بني العبارات وإجاميل مقياس جودة الحياة التعليمية

العباراتالرقم
درجة ارتباط 

العبارة باملقياس
مستوى 

الداللة

000.**642.وجدت صعوبة يف التعامل مع منصة التعليم عن ُبعد 1

000.**691.املعلمون واملعلامت قدموا خدمات تعليمية جليلة أثناء جائحة كورونا 2

000.**726.نجحت وزارة التعليم يف تقديم خدمات تعليمية مميزة خالل جائحة كورونا 3

4
استفدت وارسيت من املعلومات ومصادر التعلم املتاحة إلكرتونيًا 

يف دعم املقررات الدراسية 
.547**.000

000.**518.ضعف مخرجات التعليم االلكرتوين عن بعد 5

000.**622.منصة مدرستي والتعليم عن بعد شكل ضغطًا عىل الطالب 	

000.**672.التعليم يف ظل إجراءات جائحة كورونا صعب للغاية 7

000.**600.التعليم التقليدي أفضل بكثري لألرس والطالب 8
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 ُيالحظ أن جميع العبارات قد حققت معامالت ارتباط مرتفعة نسبيًا، فقد تراوحت ما بني )0.518 إىل 

	0.72(، وجميعها دالة إحصائيًا، مام يشري إىل درجة اتساق عالية لعبارات مقياس جودة الحياة التعليمية.

جدول )3(: معامالت االرتباط بني العبارات وإجاميل مقياس جودة الحياة االقتصادية

العباراتالرقم
درجة ارتباط 

العبارة باملقياس

مستوى 

الداللة

000.**620.انخفض دخيل الشهري أثناء جائحة كورونا 1

000.**731.زادت املصاريف الشهرية لألرسة2

000.**726.طرق الدفع اإللكرتونية تسببت يف زيادة املصاريف األرسية 3

000.**681.تطبيقات التوصيل والتسوق اإللكرتونية استغلت حاجة املجتمع أثناء الجائحة 4

000.**311.جائحة كورونا فتحت فرصًا تجارية جديدة5

000.**615.التوسع يف التطبيقات اإللكرتونية شكل عبئًا كبريًا عىل األرس 	

000.**637.جائحة كورونا تسببت يف أزمة اقتصادية للكثري من األرس 7

000.**390.زادت الفرص الوظيفية أثناء الجائحة 8

 ،)0.72	    ُيالحظ أن جميع العبارات قد حققت معامالت ارتباط تراوحت ما بني )0.311 إىل 

وجميعها دالة إحصائيًا، مام يشري إىل درجة اتساق عالية لعبارات مقياس جودة الحياة االقتصادية.

جدول )4(: معامالت االرتباط بني العبارات وإجاميل مقياس جودة الحياة الرتفيهية

العباراتالرقم
درجة ارتباط 

العبارة باملقياس

مستوى 

الداللة

000.**506.انخفض دخيل الشهري أثناء جائحة كورونا 1

000.**511.زادت املصاريف الشهرية لألرسة2

000.**418.طرق الدفع اإللكرتونية تسببت يف زيادة املصاريف األرسية 3

000.**326.تطبيقات التوصيل والتسوق االلكرتونية استغلت حاجة املجتمع أثناء الجائحة 4

000.**257.جائحة كورونا فتحت فرصًا تجارية جديدة5

000.**257.التوسع يف التطبيقات االلكرتوين شكل عبئًا كبري عىل األرس 	

000.**444.جائحة كورونا تسببت يف أزمة اقتصادية للكثري من األرس 7
000.**465.زادت الفرص الوظيفية أثناء الجائحة 8

 ،)0.511    ُيالحظ أن جميع العبارات قد حققت معامالت ارتباط تراوحت ما بني )0.257 إىل 



د. حمود بن نوار النمر

134

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

وجميعها دالة إحصائيًا، مام يشري إىل درجة اتساق عالية لعبارات مقياس جودة الحياة الرتفيهية.

ثبات أداة الدراسة:

جدول )5(: معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقاييس الدراسة

قيمة ألفا كرونباخمحاور املقياس
حجم 

العينة

عدد 

الفقرات

0.87308مقياس دور اإلجراءات االحرتازية يف جودة الحياة الصحية

0.70308مقياس دور اإلجراءات االحرتازية يف جودة الحياة التعليمية

0.81308مقياس دور اإلجراءات االحرتازية يف جودة الحياة االقتصادية

0.94308مقياس دور اإلجراءات االحرتازية يف جودة الحياة الرتفيهية

   يوضح الجدول السابق درجات معامل الثبات ألفا كرونباخ ملقاييس الدراسة، وتبني النتائج الواردة 

يف الجدول أن درجات معامل الثبات تراوحت ما بني )0.70( و)0.97( درجة؛ مام يدل عىل أن 

املقاييس تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتامد عليها.

نتائج الدراسة وتفسريها 

متهيد

الذي استهدف عينة مكونة  املسح االجتامعي  بيانات  الدراسة تحليل  الجزء من  يتم يف هذا 

من )994( فردًا من أفراد املجتمع السعودي، ويتم ذلك من خالل ثالثة أقسام رئيسة؛ يف القسم 

األول يتم استعراض خصائص ومواصفات املبحوثني، ويف القسم الثاين يتم قياس دور اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة جائحة كرونا املستجد عىل الشعور بجودة الحياة يف أربعة قطاعات هي: القطاع 

الصحي، والقطاع التعليمي، والقطاع االقتصادي، والقطاع الرتفيهي، ويتم ذلك من خالل احتساب 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات املبحوثني حول محاور الدراسة األربعة، أما 

القسم الثالث فقد تم تخصيصه للتعرف عىل الفروق اإلحصائية بني متغريات الدراسة املختلفة.

أواًل - خصائص العينة:

جدول )6(: خصائص عينة الدراسة

النسبةالتكرارفئات املتغرياملتغري

الجنس

	.74274ذكر

25225.4أنثى

994100.0املجموع
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النسبةالتكرارفئات املتغرياملتغري

الحالة االجتامعية

	.78178متزوج/متزوجة

17017.1أعزب/عزباء/

414.1منفصل/منفصلة

.22أرمل/أرملة

994100.0املجموع

العمر

9.	9	من 20 سنة فأقل

11811.9من 21 إىل 30 سنة

23924.0من 31 إىل 40 سنة

31331.5من 41 إىل 50 سنة

	.20520من 51 إىل 0	 سنة

505.0من 1	 سنة فأكرث

994100.0املجموع

املستوى التعليمي

21.7	21ثانوي أو دبلوم قبل الجامعة

43744.0بكالوريوس

30931.1دراسات عليا

323.2دون الثانوية

994100.0املجموع

جهة العمل

.22القطاع املدين

747.0	4القطاع الحكومي

3.	3	القطاع العسكري

14.7	14القطاع الخاص

14915.0متقاعد

8.	71	1أخرى

994100.0املجموع
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النسبةالتكرارفئات املتغرياملتغري

مستوى الدخل 
الشهري

40540.7من 10 ألف فأقل

32332.5من 11 إىل 20 ألفًا

	.14514من 21 إىل 30 ألفًا

434.3من 31 إىل 40 ألفًا

.77من 41 إىل 50 ألفاص

.33أكرث من 50 ألفًا

93.2	92املجموع

8.	8	البيانات املفقودة

994100.0اإلجاميل

نوع السكن

50450.7فيال

11311.4دور يف فيال

29729.9شقة

303.0بيت شعبي

505.0أخرى

994100.0املجموع

هل يوجد أحد من 
أفراد أرستك يدرس 

يف التعليم العام؟

74374.7نعم

24724.8ال

.44بيانات مفقودة

994100.0املجموع

هل يوجد أحد من 
أفراد أرستك يدرس 
يف التعليم الجامعي

57257.5نعم

41842.1ال

.44بيانات مفقودة

994100.0املجموع

 وفقًا للجدول السابق فإنه مُيكننا وصف عينة الدراسة مبا ييل:
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الغالبية العظمى من املبحوثني هم من الذكور ) 	.74%(، وكذلك فإن الفئة الغالبة كانت 

من املتزوجني ) 	.78%(، وفيام يتعلق بالعمر، فإن الفئات العمرية التي كانت لها مشاركة 

واضحة يف عينة الدراسة هي الفئة )41 إىل 50 سنة( بنسبة ) 31.5%(، والفئة العمرية )31 

إىل 40 سنة( بنسبة ) 24%(، ومن املالحظ مشاركة أصحاب الفئات العمرية ما بني )51 إىل 

0	 سنة( بنسبة ) 	.20%(. وبالنظر إىل املستويات التعليمية للمبحوثني نجدها جيدة بصورة 

عامة، فقد كانت فئة الحاصلني عىل البكالوريوس هي الفئة الغالبة بنسبة ) 44%(، كام أن 

هناك نسبة كبرية نسبيًا من الحاصلني عىل الدراسات العليا ) 31.1%(. أما بالنسبة لجهة العمل 

فإن الغالبية العظمى من املبحوثني ينتمون إىل القطاع الحكومي ) 47%(، وعىل الرغم من 

ذلك فإن مستوى الدخل الشهري ملعظم املبحوثني ) 40.7%( يبلغ )10 ألف فأقل(، وبلغت نسبة 

من يرتاوح دخلهم الشهري ما بني )11 ألفًا إىل 20 ألفًا( ) 32.5%( من املبحوثني. ويوضح 

الجدول أن نحو نصف املبحوثني ) 50.7%( يسكنون الفلل، فيام يسكن ) 29.9%( منهم يف 

الشقق. وفيام يتعلق بارتباط املبحوثني وأرسهم بالتعليم، فقد بني نحو ثالثة أرباع املبحوثني 

) 74.7%( أن أحد أفراد أرستهم يدرس يف التعليم العام، وأوضح )%57.5( منهم أن أحد أفراد 

األرسة يدرس يف التعليم الجامعي.

الشعور  مستوى  يف  كرونا  جائحة  ملواجهة  االحرتازية  اإلجراءات  دور  قياس   – ثانيًا 

بجودة الحياة:

يف الجزئية التالية من التحليل اإلحصايئ يتم التعرف عىل الدور الذي لعبته اإلجراءات 

االحرتازية يف القطاعات املختلفة يف تحديد مستوى الشعور بجودة الحياة؛ وذلك عن طريق 

احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات املبحوثني؛ فعندما ترتاوح قيمة 

املتوسط الحسايب إلجابات املبحوثني حول املؤرشات التي تقيس دور اإلجراءات االحرتازية 

ملواجهة جائحة كرونا يف الشعور بجودة الحياة ما بني )1 إىل 2.59( فإن ذلك مؤرش عىل 

الدور السلبي عىل مستوى الشعور بجودة الحياة، ويف حالة وقوع املتوسط الحسايب ما بني 

)0	.2 إىل 3.39( ويكون املتوسط ليس سلبيًا وال إيجابيًا، أما إذا وقعت قيمة املتوسط الحسايب 

ما بني )3.40 إىل 5( فهذا يعني أن لإلجراءات االحرتازية دورًا إيجابيًا عىل شعور املبحوثني 

بجودة الحياة يف القطاع املحدد.
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املحور األول - دور اإلجراءات االحرتازية يف القطاع الصحي ملواجهة جائحة كورونا 

كوفيد19 يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي

جدول )7(: اتجاهات املبحوثني نحو أثر تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف القطاع الصحي 

عىل الشعور بجودة الحياة

/نالعبارةم
ك

دة
بش

ق 
واف

 م
ري

غ

فق
وا

 م
ري

غ

يد
حا

م

فق
موا
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واف

م

يب
سا

لح
ط ا

وس
ملت

ا

ي
ار

عي
 امل

ف
را

نح
اال

ب
رتتي

ال

1
بيان وزارة الصحة اليومي زادت 

من قلقي من الجائحة

219197319173	8ك
2.721.238

8.722.019.832.117.4ن

2
أتجنب الذهاب لألماكن املزدحمة 

حرصًا عىل عدم االختالط

125293347490ك
4.2	0.921

1.25.29.434.949.3ن

3
أشعر بالقلق تجاه جدوى لقاح 

كورونا

157228228209172ك
2.991.33	

15.822.922.921.017.3ن

زاد اهتاممي بالثقافة الصحية4
1430117434399ك

4.180.8	2
1.43.011.843.740.1ن

5
لست مهتاًم باتباع نظام صحي 

بعد جائحة كورونا

74		23722201	1ك
3.381.1	5

77.4.	337.422.11.	1ن

	
تعامل الجهات الحكومية مع 

الجائحة أشعرين بالقلق

591	2383481521ك
3.471.273

9.2	.	23.935.015.31ن

7

الشائعات حول الجائحة أثرت 

سلبًا عىل قراري يف أخذ لقاح 

كورونا

7314113178122	2ك
3.421.374

11.417.912.3	.931.	2ن

8
زاد وزين خالل فرتة الحجر 

املنزيل

7155	1352	11132ك
2.971.297

	.915.	2	.11.232.813ن

1	.3.420املتوسط العام ملحور الصحة
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   الجدول السابق يشتمل عىل إجابات املبحوثني حول مؤرشات مقياس دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة 

لهذا  العام  الحسايب  املتوسط  بلغ  وقد  الحياة،  بجودة  الشعور  الصحي يف  القطاع  كورونا يف  جائحة 

املحور )3.42( بانحراف معياري )1	.0( وقيمة املتوسط الحسايب تقع ضمن االتجاه اإليجايب موافق، 

وهذا يعني أن اإلجراءات االحرتازية يف املجال الصحي ملواجهة جائحة كرونا كان لها دور إيجايب يف 

مستوى الشعور بجودة الحياة، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل ارتفاع مستوى الوعي لدى أفراد املجتمع 

وإحساسهم بخطورة الجائحة، وأهمية اإلجراءات االحرتازية للحفاظ عىل حياتهم، مام خلق لديهم شعورًا 

إيجابيًا تجاه تلك اإلجراءات وبالتايل ارتفع مستوى شعورهم بجودة الحياة من هذه الناحية، وهذا ما 

أشارت إليه نظرية املتعة التي ربطت ما بني مستوى شعور الفرد بجودة حياته ومستوى وعيه. 

األوىل  املرتبة  يف  االختالط«  عدم  عىل  حرصًا  املزدحمة  لألماكن  الذهاب  »أتجنب  املؤرش  وجاء 

أنهم   )49.3%( املبحوثني  نصف  نحو  أكد  حيث   )0.92( معياري  وانحراف   )4.2	( حسايب  مبتوسط 

يتجنبون االختالط بالناس امتثااًل لإلجراءات االحرتازية، وهذا مؤرش عىل التوافق النفيس واالجتامعي 

باإلجراءات  الوعي  مستوى  ارتفاع  عىل  مؤرش  وكذلك  اليومية،  الحياة  يف  الطارئة  التغريات  تلك  مع 

االحرتازية االجتامعية وأهميتها يف حامية الفرد من اإلصابة بكورونا، وهذا ما ذهبت إليه نظرية شالوك 

التي بينت أن السعادة البدنية من أهم مجاالت الشعور بجودة الحياة، وأن الصحة أحد املؤرشات املهمة 

لقياس السعادة البدنية، وحرص الناس عىل عدم االختالط يأيت يف إطار الحفاظ عىل الصحة العامة 

وبالتايل الشعور بالسعادة البدنية التي تؤدي إىل ارتفاع مستوى الشعور بجودة الحياة بصورة عامة.

 )4.18( حسايب  مبتوسط  الصحية«  بالثقافة  اهتاممي  »زاد  املؤرش  جاء  الثانية  املرتبة  ويف 

وانحراف معياري )	0.8(، حيث أجاب )%40.1( من املبحوثني باملوافقة املطلقة عىل هذا املؤرش، 

يف حني أجاب )%43.7( باملوافقة املتحفظة، وزيادة االهتامم بالثقافة الصحية ُيعد من املؤرشات 

تشكيل  فإن   )2014( وبيومي  عيد  لدراسة  ووفقًا  الجائحة.  ظروف  مع  التعايش  عىل  اإليجابية 

الثقافة لدى الفرد يتيح له الفرصة يف معرفة حقيقة األشياء، فالثقافة ُتساعد عىل املعرفة بالحقوق 

والواجبات وترفع من درجة االلتزام، وُتساعد عىل زيادة رغبة الفرد يف املعرفة وحصوله عليها، 

ولعل هذا ما ُيفرس زيادة اهتامم املبحوثني بالثقافة الصحية.

ويف املرتبة الثالثة من حيث األهمية جاء املؤرش »تعامل الجهات الحكومية مع الجائحة أشعرين 

بالقلق« مبتوسط حسايب )3.47( وانحراف معياري )1.27(، وقد تم احتساب املتوسط الحسايب بعد 

قلب الرتميز ألنها عبارة سلبية، فعدم املوافقة عليها ُيعد أمرًا إيجابيًا، لذا فإن ارتفاع قيمة املتوسط 
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الحسايب تدل عىل ارتفاع مستوى الشعور بجودة الحياة لثقة املبحوثني يف اإلجراءات التي اتخذتها 

الجهات الحكومية ملواجهة الجائحة، فقد رأى نحو ) 59%( أن تعامل الجهات الحكومية مع الجائحة 

مل ُيشعرهم بالقلق بل بالعكس فقد أشاع الطأمنينة يف نفوسهم.

ويف املرتبة الرابعة جاء املؤرش »الشائعات حول الجائحة أثرت سلبًا عىل قراري يف أخذ لقاح 

الحسايب ُتشري إىل  املتوسط  )1.37(، وقيمة  )3.42( وانحراف معياري  كورونا« مبتوسط حسايب 

احتساب  عند  الرتميز  قلب  تم  وكذلك  الحياة،  بجودة  الشعور  املؤرش عىل  لهذا  اإليجايب  التأثري 

املتوسط الحسايب لهذه العبارة ألنها سلبية، وقد أوضح نحو ) 59%( من املبحوثني أن الشائعات مل 

تؤثر عليهم سلبًا يف اتخاذ قرار أخذ لقاح كورونا، فعىل الرغم من  انطالق الشائعات من خالل 

واملسلمني،  العرب  عىل  الغربية  املؤامرة  لنظرية  والتسويق  املختلفة،  االجتامعي  التواصل  وسائل 

من  ذلك  إىل  وما  البرش  من  كبرية  أعداد  من  للخالص  يسعى  من  هنالك  أن  لفكرة  والتسويق 

الشائعات، إال أنها مل يكن لها أثر كبري يف إقبال املبحوثني عىل أخذ لقاح كورونا.

كورونا  جائحة  ملواجهة  التعليمي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات  دور   - الثاين  املحور 

كوفيد19 يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي

جدول )8(: اتجاهات املبحوثني نحو أثر تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف القطاع التعليمي عىل 

الشعور بجودة الحياة
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1
من الصعب استخدام أنظمة 

التعليم عن بعد

1893321421981333.25ك
1.334

19.033.414.319.913.4ن

2

املعلمون واملعلامت قدموا 

خدمات تعليمية جليلة أثناء 

جائحة كورونا

84.15	29481383114ك
1.021

2.94.813.931.347.1ن

3

نجحت وزارة التعليم يف 

تقديم خدمات تعليمية مميزة 

خالل جائحة كورونا

3583.92	349315335ك
1.092

0.	3.49.415.435.83ن
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4

استفدت وأرسيت من 

املعلومات ومصادر التعلم 

املتاحة إلكرتونيًا يف دعم 

املقررات الدراسية

2094198375307ك
3.8	

1.023
2.09.519.937.730.9ن

5
ضعف مخرجات التعليم 

اإللكرتوين عن بعد

2.49	23727225	5317ك
1.207

5.317.723.827.425.8ن

	
منصة مدرستي والتعليم عن 

بعد شكل ضغطًا عىل الطالب

12582352531872.75	ك
1.205

25.518.8	.023.	12.	ن

7
التعليم يف ظل إجراءات 

جائحة كورونا صعب للغاية

2702202.71		802581ك
1.29	

727.222.1.	01.	8.02ن

8
التعليم التقليدي أفضل بكثري 

لألرس والطالب

4	92454	37791ك
1.971.148

7.	4	.3.77.917.024ن

 3.140.53املتوسط العام ملحور التعليم

   يشتمل الجدول السابق عىل إجابات املبحوثني حول مؤرشات قياس دور اإلجراءات االحرتازية 

ملواجهة جائحة كورونا املستجد يف قطاع التعليم يف الشعور بجود الحياة، وقد بلغ املتوسط الحسايب 

املتوسط  االتجاه  إىل  ُتشري  القيمة  وهذه   )0.53( معياري  بانحراف   )3.14( املحور  لهذا  العام 

)محايد(، مام يدل عىل عدم قدرة املبحوثني عىل تحديد اتجاه واضح نحو تلك اإلجراءات، وهذا 

دليل عىل أنهم راضون عن بعض األمور وغري راضني عن أمور أخرى، فإجراءات التعليم عن بعد 

وما تبعها من إجراءات وقائية يف مجال التعليم قد وجدت قبواًل لدى البعض نسبة لقناعتهم بأهمية 

تلك اإلجراءات للحفاظ عىل حياتهم، مع أهمية االستمرار يف العملية التعليمية وعدم توقف عجلة 

الحياة، فكان التعليم عن بعد هو املخرج األفضل بالنسبة لهم، ولكن يف املقابل ظهرت العديد من 

الصعوبات والسلبيات يف مامرسة تلك اإلجراءات.
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مستوى  التعليم يف  مجال  االحرتازية يف  اإلجراءات  دور  قياس  مؤرشات  أن  املالحظ  ومن 

الشعور بجودة الحياة قد أمكن تصنيفها إىل ثالثة أقسام؛ القسم األول يشتمل عىل املؤرشات التي 

حققت متوسطات حسابية عالية تراوحت ما بني )4.15 إىل 	3.8( وهي تشري إىل الدور اإليجايب، 

والقسم الثاين فهو مجموعة املؤرشات التي حققت متوسطات حسابية متوسطة تراوحت ما بني 

)3.25 إىل 2.71( وهي ُتشري إىل الدور املتوسط ، أما القسم الثالث فيشتمل عىل املؤرشات التي 

حققت متوسطات حسابية متدنية تراوحت ما بني )2.49 إىل 1.97( وهي ُتشري إىل الدور السلبي، 

وفيام ييل استعراض للمؤرشات حسب درجة توفرها:

تعليمية  واملعلامت قدموا خدمات  »املعلمون  املؤرش  األهمية جاء  األوىل من حيث  املرتبة  يف 

جليلة أثناء جائحة كورونا«، مبتوسط حسايب )4.15( وانحراف معياري )1.02(، وهذا يعني تقدير 

الجائحة، وهذا  واملعلامت خالل فرتة  املعلمني  قبل  املبذولة من  الجهود  املبحوثني ورضاهم عن 

مؤرش إيجايب عىل شعورهم بجودة الحياة.

ويف املرتبة الثانية جاء املؤرش » نجحت وزارة التعليم يف تقديم خدمات تعليمية مميزة خالل 

جائحة كورونا« مبتوسط حسايب )3.92( وانحراف معياري )1.09( ، وهذا دليل عىل الشعور بالرضا 

عن أداء وزارة التعليم وتعاملها مع جائحة كورونا، وهذا الرضا مؤرش إيجايب عىل الشعور بجودة 

الحياة خالل هذه الجائحة.

ويف املرتبة الثالثة جاء املؤرش »استفدت وأرسيت من املعلومات ومصادر التعلم املتاحة إلكرتونيًا 

يف دعم املقررات الدراسية« مبتوسط حسايب )	3.8( وانحراف معياري )1.02(، وهذا يدل عىل 

توفر مصادر التعلم اإللكرتونية مام ساعد عىل استمرار العملية التعليمية بصورة جيدة، مام ينعكس 

إيجابًا عىل مستوى الشعور بجودة الحياة لدى أفراد املجتمع.

ويف املقابل هنالك مؤرشان حققا متوسطات حسابية متدنية تدل عىل االتجاه السلبي للمبحوثني 

حولهام، ففي املرتبة السابعة جاء املؤرش »التعليم التقليدي أفضل بكثري لألرس والطالب« مبتوسط 

أبدوا  قد   )71.3%( املبحوثني  من  العظمى  فالغالبية   ،)1.14( معياري  وانحراف   )2.49( حسايب 

التعليم اإللكرتوين  التقليدي أفضل بكثري من  التعليم  موافقتهم عىل هذا املؤرش، فهم يرون أن 

أو التعليم عن بعد، مام ُيشري إىل عدم قناعة املبحوثني بجدوى التعليم عن بعد أو وجود بعض 

اإلشكاالت والصعوبات التي جعلتهم ُيفضلون التعليم التقليدي.

ويف املرتبة الثامنة واألخرية جاء املؤرش »ضعف مخرجات التعليم اإللكرتوين عن بعد« مبتوسط 
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أن  يرون   )53.1%( املبحوثني  نصف  نحو  أن  حيث   ،)1.20( معياري  وانحراف   )1.97( حسايب 

مخرجات التعليم اإللكرتوين ضعيفة وغري جيدة، ويف املقابل يرى )%23( منهم أنها ليست ضعيفة.

وبصورة عامة ُيالحظ أن السبب يف عدم شعور املبحوثني بجودة الخدمات التعليمية يف ظل جائحة 

كورونا، ال يعود إىل التقنيات املستخدمة وال يعود إىل ضعف الكوادر البرشية أو ضعف اإلمكانات املادية، 

وإمنا يعود إىل عدم قدرة األرسة والطالب عىل التعامل مع التعليم عن بعد، وعدم جدية الطالب يف 

حضور الدروس ومراجعتها وأداء الواجبات والتكليفات كام يحدث يف التعليم التقليدي، وكذلك لعدم 

التفاعل املبارش بني الطالب واملعلم، وصعوبة وجود األنشطة الالصفية التي ُتساعد إىل درجة كبرية يف 

ارتفاع مستوى الطالب يف النواحي األكادميية، ومام يدل عىل ذلك أن املؤرشات التي حققت املراتب 

التعليمية يف ظل اإلجراءات  املتغريات  التعامل مع  املعلمني وقدرتهم عىل  األوىل تتحدث عن جودة 

املعينات والتسهيالت  التعليم يف توفري كافة  الدور اإليجايب لوزارة  االحرتازية، وكذلك تتحدث عن 

التي ُتسهم يف نجاح التعليم عن بعد. وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو عباءة )2020( التي 

سعت إىل تقييم تجربة اململكة العربية السعودية يف التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا، وتوصلت 

إىل أنها كانت تجربة ناجحة وبدرجة مرتفعة، وخاصًة فيام يتعلق بوسائل االتصال والتقنية املستخدمة.

كورونا  ملواجهة جائحة  االقتصادي  القطاع  االحرتازية يف  اإلجراءات  دور   - الثالث  املحور 

كوفيد19 يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي

جدول )9(: اتجاهات املبحوثني نحو أثر تطبيق اإلجراءات االحرتازية يف القطاع االقتصادي عىل 

الشعور بجودة الحياة
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1
انخفض دخيل الشهري أثناء جائحة 

كورونا

1233081901931803.00ك
1.31

2

12.431.019.119.418.1ن

ارتفعت املصاريف الشهرية لألرسة2
582421542383022.51ك

1.30
3

5.824.315.523.930.4ن

3
طرق الدفع اإللكرتونية تسببت يف 

زيادة املصاريف األرسية

311871593033142.31ك
1.19

5

	.030.531.	3.118.81ن
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4
تطبيقات التوصيل والتسوق اإللكرتونية 

استغلت حاجة املجتمع أثناء الجائحة

3912.10	728	251251ك
1.13

7

828.839.3.	1	.2.512ن

5
جائحة كورونا فتحت فرصًا تجارية 

جديدة

94182743.80	41921ك
1.07

1

	.4.19.317.042.127ن

	
التوسع يف التطبيقات اإللكرتونية 

شكل عبئًا كبريًا عىل األرس

32.40	3072	3317521ك
1.15

4

5.	21.730.92	.3.317ن

7
جائحة كورونا تسببت يف أزمة 

اقتصادية للكثري من األرس

	12511543474301.8ك
0.94

8

1.25.115.534.943.3ن

توفر الفرص الوظيفية أثناء الجائحة8
38	2913342458ك

2.241.08	
8.73.8	.24	.29.333ن

 2	.2.530املتوسط العام للمحور االقتصادي

    يشتمل الجدول السابق عىل إجابات املبحوثني حول مؤرشات قياس أثر اإلجراءات االحرتازية ملواجهة 

جائحة كورونا املستجد يف القطاع االقتصادي عىل الشعور بجود الحياة، وقد بلغ املتوسط الحسايب العام 

لهذا املحور )2.53( بانحراف معياري )2	.0( وهذه القيمة ُتشري إىل االتجاه السلبي )غري موافق(، مام 

يدل عىل  الدور السلبي لتلك اإلجراءات عىل مستوى الشعور بجودة الحياة من وجهة نظر املبحوثني، 

وهذا يعني أن اإلجراءات املتعلقة بالعمل عن بعد، وتحديد مواعيد عمل األسواق واملؤسسات الخاصة 

والعامة وما تبعها من إجراءات وقائية يف املجال االقتصادي ساهمت بصورة عامة يف الشعور باالستياء 

وعدم الراحة بالنسبة للمبحوثني، ولعل هذه النتيجة تبدو طبيعية يف ظل التأثري السلبي لهذه الجائحة 

البلويش )2020( إىل  العاملي ككل وليس عىل السعودية فقط، فقد أشارت نتائج دراسة  عىل االقتصاد 

اآلثار االقتصادية السلبية الكبرية لجائحة كورونا والخسائر عىل املستوى العاملي والوطني.

وبالنظر إىل النتائج الواردة يف الجدول السابق يتبني أن هنالك مؤرشًا واحدًا فقط قد حقق 

متوسطًا حسابيًا مرتفعًا نسبيًا )موافق(، أما بقية املؤرشات فقد حققت متوسطات حسابية متدنية 

)محايد، وغري موافق(، يتم فيام ييل استعراض تلك املؤرشات بالرتتيب التنازيل وفقًا لقيمة املتوسط 

الحسايب مام يوضح أهمية كل مؤرش:
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املؤرش الوحيد الذي حقق متوسطًا حسابيًا مرتفعًا نسبيًا هو »جائحة كورونا فتحت فرصًا تجارية 

جديدة« فقد بلغت قيمة املتوسط الحسايب )3.80( بانحراف معياري )1.07( ولعل السبب يف ذلك هو 

ظهور أنشطة اقتصادية جديدة، حيث ساهم الوباء واإلجراءات االحرتازية ملواجهته يف اتجاه الكثريين 

إىل التسويق عن طريق اإلنرتنت مام زاد من فرصهم التجارية، وقد أوصت العديد من الدراسات 

والتكنولوجيا  الرقمي  االقتصاد  تقنيات  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  الجائحة  وقت  يف  أُجريت  التي 

املصاحبة له لتقليل اآلثار السلبية للجائحة، ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة البلويش )2020(.

وكذلك فإن هنالك مؤرشًا وحيدًا أشار إىل التأثري املتوسط لتلك اإلجراءات، وهو املؤرش » 

انخفض دخيل الشهري أثناء جائحة كورونا« مبتوسط حسايب )3( وانحراف معياري )1.31(، حيث 

وافق ) 19.4%( عىل أن دخلهم الشهري انخفض خالل الجائحة، فيام رفض ) 31%( منهم هذه 

الفكرة، ولعل تفسري ذلك يرجع إىل أن املوظفني والعاملني يف القطاع الحكومي ميثلون نحو نصف 

املبحوثني ) 47%( كام هو مبني يف الجدول رقم )1(، وهذه الفئة مل يتأثر دخلهم بالجائحة، ويف 

املقابل هناك نسبة مقدرة من املبحوثني يعملون يف القطاع الخاص ) 14.7%( ومن املتقاعدين 

) 15%(، وهؤالء وغريهم من الفئات األخرى هم األقرب إىل تأثرهم بانخفاض الدخل.

أما بقية املؤرشات فقد حصلت عىل متوسطات حسابية متدنية تراوحت ما بني )2.51 إىل 	1.8( 

وهي ُتشري إىل التأثري السلبي لتلك اإلجراءات عىل الشعور بجودة الحياة.

حسايب  مبتوسط  الشهرية«  املصاريف  »ارتفعت  املؤرش  جاء  الرتتيب  يف  الثالثة  املرتبة  ففي 

)2.51( وانحراف معياري )1.30(، فقد وافق نحو ) 54%( من املبحوثني عىل ارتفاع املصاريف 

الشهرية خالل الجائحة، وهو ُيعد مؤرشًا سلبيًا عىل الشعور بجودة الحياة، فاإلنسان بطبعة يرغب 

يف الحفاظ عىل املال وعدم رصفه مع رغبته يف الحصول عىل السلع والخدمات بأرخص األمثان.

ويف املرتبة الرابعة جاء املؤرش » التوسع يف التطبيقات اإللكرتونية شكل عبئًا كبريًا عىل األرس« 

الفكرة  املبحوثني عىل هذه  )1.15(، فقد وافق أغلب  )2.40( وانحراف معياري  مبتوسط حسايب 

) 57.3%(، وهذا مؤرش سلبي يدل عىل األثر السلبي النتشار التطبيقات اإللكرتونية عىل املصاريف 

الشهرية لألرس، ولعل ذلك أحد أسباب ارتفاع تلك املصاريف املشار إليه يف الفقرة السابقة.

ويف املرتبة الخامسة جاء املؤرش » طرق الدفع اإللكرتونية تسببت يف زيادة املصاريف األرسية« 

املؤرش،  لهذا  السلبي  التأثري  عىل  يدل  مام   ،)1.19( معياري  بانحراف   )2.31( حسايب  مبتوسط 

فالغالبية العظمى من املبحوثني )%62.1( يتفقون مع هذا املؤرش، ولعل ذلك أيضًا ُيعد من بني 

أسباب زيادة املصاريف الشهرية لألرس خالل فرتة الجائحة.
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الجائحة« مبتوسط حسايب  أثناء  الوظيفية  الفرص  توفر   « املؤرش  السادسة جاء  املرتبة  ويف 

)2.24( وانحراف معياري )1.08(، فقد أبدى )%62.9( اعرتاضهم عىل هذه الفقرة، وهذا دليل عىل 

عدم توفر فرص وظيفية أثناء الجائحة، وهو مؤرش سلبي يؤثر سلبًا عىل مستوى الشعور بجودة 

الحياة لدى املبحوثني.

املجتمع  حاجة  استغلت  اإللكرتونية  والتسوق  التوصيل  تطبيقات   « املؤرش  جاء  السابعة  املرتبة  ويف 

التأثري السلبي لتلك  أثناء الجائحة« مبتوسط حسايب )2.10( وانحراف معياري )1.13(، وهو يدل عىل 

التطبيقات عىل الشعور بجودة الحياة، فقد وافق الغالبية العظمى من املبحوثني )%68.1( عىل هذه الفكرة.

ويف املرتبة الثامنة واألخرية من حيث قيمة املتوسط الحسايب إلجابات املبحوثني جاء املؤرش 

» جائحة كورونا تسببت يف أزمة اقتصادية للكثري من األرس« مبتوسط حسايب متدين بلغ )	1.8( 

وانحراف معياري )0.94(، فقد وافق أغلب املبحوثني )%78.2( عىل هذه الفكرة، مام ُيعد مؤرشًا 

سلبيًا عىل مستوى الشعور بجودة الحياة.

املحور الرابع - دور اإلجراءات االحرتازية يف قطاع الرتفيه ملواجهة جائحة كورونا كوفيد19 

يف الشعور بجودة الحياة يف املجتمع السعودي

جدول )10(: اتجاهات املبحوثني نحو دور اإلجراءات االحرتازية يف قطاع الرتفيه يف الشعور 

بجودة الحياة
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1

أشرتك كثريًا يف مواقع وقنوات 

عرض األفالم واملسلسالت

71573.02	2	323117	1ك
1.34

5

915.8.	423.217.72.	1ن

2

أطبق وعائلتي أنشطة ترفيهية 

وتربوية أرسية قدر اإلمكان

1	.31922375071273ك
0.93

3

3.19.323.851.012.8ن

3

مستمر بالخروج مع عائلتي 

لألماكن العامة والحدائق مع 

أخذ االحتياطات.

1921744141283.31	8ك
1.17

4

12.9	.8.719.317.541ن
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4

الرتفيه باأللعاب اإللكرتونية 

باعد بني أفراد األرسة

51353494301.88	15ك
0.98

8

35.143.3	.513.	1.5ن

5

أفضل االسرتاحات العائلية 

الخاصة ذات العدد املحدود 

للرتفيه العائيل

	81234403534.0	10ك
0.92

1

812.444.335.5.	1.0ن

	

خالل فرتة الحجز املنزيل 

الخدمات الرتفيهية املقدمة من 

املؤسسات املعنية ضعيفة

2253343771.98	124ك
0.95

7

37.9	.33	.22	.1.24ن

7

ازدادت األنشطة الرتفيهية 

التقليدية املشرتكة بني أفراد 

األرسة

	21591735312103.8ك
0.89

2

2.15.917.453.421.1ن

8

الرتفيه انعكس سلبًا عىل حياة 

األرسة

3	772233042271ك
2.821.18	

4.	22.81	.7.722.430ن

 3.070.48املتوسط العام للمحور الرتفيهي

   يشتمل الجدول السابق عىل إجابات املبحوثني حول مؤرشات قياس أثر اإلجراءات االحرتازية 

ملواجهة جائحة كورونا املستجد يف القطاع الرتفيهي عىل الشعور بجود الحياة، وقد بلغ املتوسط 

الحسايب العام لهذا املحور )3.07( بانحراف معياري )0.48( وهذه القيمة ُتشري إىل االتجاه املتوسط 

)محايد(، مام يدل عىل عدم قدرة املبحوثني عىل تحديد اتجاه واضح نحو تلك اإلجراءات، وهذا 

دليل عىل أنهم راضون عن بعض األمور وغري راضني عن أمور أخرى، واإلجراءات االحرتازية 

والربوتوكوالت يف قطاع الرتفيه للوقاية من فريوس »كورونا املستجد« كان يف مقدمتها التأكد من 

الحالة الصحية للزوار ، وارتداء الكاممة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم األيدي، وعدم 

السامح ملن تظهر عليه أعراض »كورونا املستجد« بالدخول إىل املرافق الرتفيهية، كام يجب عىل 

جميع الراغبني بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول عىل الرتخيص املناسب عرب زيارة 

املوقع اإللكرتوين لبوابة الرتفيه.
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وباالطالع عىل قيم املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثني حول مؤرشات قياس دور اإلجراءات 

االحرتازية يف املجال الرتفيهي يف الشعور بجودة الحياة مُيكن تصنيفها إىل ثالثة أقسام؛ القسم 

األول يشتمل عىل املؤرشات التي حققت متوسطات حسابية عالية تراوحت ما بني )	4.0 إىل 1	.3( 

بجودة  الشعور  الرتفيهي عىل  املجال  االحرتازية يف  لإلجراءات  اإليجايب  الدور  إىل  تشري  وهي 

الحياة، والقسم الثاين هو مجموعة املؤرشات التي حققت متوسطات حسابية متوسطة تراوحت 

ما بني )3.31 إىل 2.82( وهي ُتشري إىل املؤرشات املحايدة التي مل ُتظهر دور تلك اإلجراءات يف 

الشعور بجودة الحياة ، أما القسم الثالث فيشتمل عىل املؤرشات التي حققت متوسطات حسابية 

متدنية تراوحت ما بني )1.98 إىل 1.88( وهي ُتشري إىل الدور السلبي لإلجراءات االحرتازية يف 

املجال الرتفيهي عىل الشعور بجودة الحياة ، وفيام ييل استعراض للمؤرشات حسب درجة توفرها:

مؤرشات القسم األول )التأثري اإليجايب(

الرتفيهي  املجال  يف  االحرتازية  اإلجراءات  أثر  قياس  مؤرشات  بني  من  األوىل  املرتبة  يف 

عىل الشعور بجودة الحياة جاء املؤرش » أفضل االسرتاحات العائلية الخاصة ذات العدد املحدود 

للرتفيه العائيل« مبتوسط حسايب )	4.0( وانحراف معياري )0.92(، حيث وافق الغالبية العظمى 

من املبحوثني ) 79.8%( عىل أنهم ُيفضلون االسرتاحات العائلية ذات العدد املحدود للرتفيه العائيل 

لتلك  املبحوثني  تقبل  عىل  إيجايب  مؤرش  وهذا  الناس،  من  كبري  بعدد  االختالط  لتجنب  وذلك 

اإلجراءات والتعايش معها مام يؤثر إيجابًا عىل شعورهم بجودة الحياة خالل فرتة جائحة كورونا.

أفراد األرسة«  املشرتكة بني  التقليدية  الرتفيهية  األنشطة  ازدادت   « املؤرش  الثانية جاء  املرتبة  ويف 

مبتوسط حسايب )	3.8( وانحراف معياري )0.89(، وهذا املؤرش كذلك يدل عىل انسجام املبحوثني مع 

اإلجراءات االحرتازية يف املجال الرتفيهي وعدم التربم منها والتمرد عليها، وازدياد األنشطة الرتفيهية 

التقليدية املشرتكة بني أفراد األرسة يقوي العالقات األرسية مام ينعكس إيجابًا عىل الشعور بجودة الحياة.

ويف املرتبة الثالثة جاء املؤرش » أطبق وعائلتي أنشطة ترفيهية وتربوية أرسية قدر اإلمكان« 

مبتوسط حسايب )1	.3( وانحراف معياري )0.93(، فقد اتفق معظم املبحوثني ) 3.8	%( مع هذا 

املؤرش، فمامرسة األنشطة الرتفيهية والرتبوية األرسية ُيساعد يف تقوية العالقات األرسية، وهذا 

مؤرش إيجايب يدل عىل التامسك األرسي الذي ُيعزز الشعور بجودة الحياة.

مؤرشات القسم الثاين )التأثري املتوسط(

يف املرتبة الرابعة من حيث قيمة املتوسط الحسايب إلجابات املبحوثني حول مقياس أثر اإلجراءات 
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االحرتازية يف املجال الرتفيهي عىل الشعور بجودة الحياة جاء املؤرش »مستمر بالخروج مع عائلتي 

لألماكن العامة والحدائق مع أخذ االحتياطات« مبتوسط حسايب )3.31( وانحراف معياري )1.17(، 

وقيمة املتوسط الحسايب ُتشري إىل درجة تأثري متوسطة، فقد بني ) 54.5%( من املبحوثني أنهم 

ميارسون حياتهم الرتفيهية بصورة طبيعية ويخرجون مع عوائلهم إىل األماكن العامة مع االلتزام 

باإلجراءات االحرتازية، فيام أكد ) 28%( منهم أنهم ال يقومون بذلك مام ُيضعف لديهم الشعور 

بجودة الحياة، وبصورة عامة مل يظهر لهذا املؤرش أثر إيجايب أو سلبي عىل الشعور بجودة الحياة.

ويف املرتبة الخامسة جاء املؤرش »أشرتك كثريًا يف مواقع وقنوات عرض األفالم واملسلسالت« 

مبتوسط حسايب )3.02( وانحراف معياري )1.34(، وهذه النتيجة ُتشري إىل التأثري املتوسط عىل 

الشعور بجودة الحياة، فقد أوضح ) 42.7%( من املبحوثني أنهم يشرتكون يف مواقع وقنوات عرض 

األفالم واملسلسالت، يف حني بني ) 	.39%( أنهم ال يفعلون ذلك، وعمومًا فإن هذا املؤرش كان 

محايدًا ومل يكن له تأثري إيجايب أو سلبي.

ويف املرتبة السادسة جاء املؤرش »الرتفيه انعكس سلبًا عىل حياة األرسة« مبتوسط حسايب )2.82( 

وانحراف معياري )1.18( مام ُيشري إىل التأثري املتوسط، حيث اتفق ) 39.2%( من املبحوثني مع هذا 

املؤرش، يف حني اختلف معه ) 30.2%( منهم، لذلك مل يتم تصنيف املؤرش كمؤرش إيجايب أو سلبي.

مؤرشات القسم الثالث )التأثري السلبي(

السابعة جاء املؤرش » خالل فرتة الحجز املنزيل الخدمات الرتفيهية املقدمة من  يف املرتبة 

املؤسسات املعنية ضعيفة« مبتوسط حسايب )1.98( وانحراف معياري )0.95( مام يدل عىل التأثري 

السلبي لإلجراءات االحرتازية يف املجال الرتفيهي عىل الشعور بجودة الحياة، فقد اتفق ) %71.5( 

من املبحوثني مع هذا املؤرش، ومن املتوقع أن ضعف الخدمات الرتفيهية وضعف أداء املؤسسات 

املعنية بالرتفيه يؤثر سلبًا عىل الشعور بجودة الحياة.

ويف املرتبة الثامنة واألخرية جاء املؤرش » الرتفيه باأللعاب اإللكرتونية باعد بني أفراد األرسة« 

يؤدي إىل ضعف مستوى  )0.98(، وهو مؤرش سلبي  معياري  وانحراف   )1.88( مبتوسط حسايب 

الشعور بجودة الحياة، وقد اتفق الغالبية العظمى من املبحوثني ) 78.4%( مع هذا املؤرش.

ثالثًا – تحليل الفروق بني محاور الدراسة:

يف هذه الجزئية من التحليل يتم التعرف عىل الفروق بني محاور الدراسة، ومدى اتفاق أو 

اختالف آراء واتجاهات املبحوثني نحو تلك املحاور باختالف صفاتهم وخصائصهم.
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جدول )11(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل الشعور 

بجودة الحياة حسب القطاع

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالقطاع

10.02	.3.420القطاع الصحي

134.7	000.

3.140.530.02القطاع التعليمي

20.02	.2.530القطاع االقتصادي

3.070.480.02القطاع الرتفيهي

3.040.590.01املجموع

       بالنظر إىل الجدول السابق ميكننا التعرف عىل أكرث القطاعات تأثريًا عىل الشعور بجودة الحياة 

خالل جائحة كورونا، فقد بلغ املتوسط الحسايب إلجابات املبحوثني حول مقياس دور اإلجراءات 

االحرتازية يف القطاع الصحي يف الشعور بجودة الحياة )3.42( وهو ُيشري إىل الدور اإليجايب 

بصورة عامة، حيث يتضح أن اإلجراءات االحرتازية التي متت يف القطاع الصحي كانت هي األكرث 

إيجابية يف مستوى الشعور بجودة الحياة، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل الثقة الكبرية التي منحها 

أفراد املجتمع السعودي للقطاع الصحي، فقد جلبت لهم تلك اإلجراءات الراحة والطأمنينة. 

الحسايب  املتوسط  بلغ  فقد  التعليمـي،  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف 

إليه سابقًا  املتوسط، فكام تم اإلشارة  الدور  )3.14( وهي ُتشري إىل  املبحوثني حول هذا املحور  إلجابات 

فقد كان مستوى رضا املبحوثني عاليًا حول أداء املعلمني وأداء وزارة التعليم خالل الجائحة، وكذلك مل تكن 

هناك صعوبات أو مشاكل تقنية يف أنظمة التعليم عن بعد، ولكن الصعوبات برزت يف طريقة تعامل الطالب 

وأرسهم مع نظام التعليم عن بعد مام أثر سلبًا عىل املخرجات التعليمية خالل الجائحة وفقًا آلراء املبحوثني.

ويف املرتبة الثالثة جاءت اإلجراءات االحرتازية يف قطاع الرتفيه، حيث بلغ املتوسط الحسايب 

إلجابات املبحوثني حول تلك اإلجراءات )3.07( وهو ُيشري إىل دور متوسط، وقد بينت نتائج التحليل 

للتعامل مع  ترفيهية واضحة  وبدائل  إيجاد حلول  الرتفيه يف  واملسؤولة عن  املعنية  الجهات  إخفاق 

باألنشطة  املتعلقة  الجوانب اإليجابية  الجائحة قد أفرزت بعض  املقابل فإن ظروف  الجائحة، ويف 

الرتفيهية املشرتكة بني أفراد األرسة مام يدعم التامسك األرسي وبالتايل ُيحقق الشعور بجودة الحياة.

مبتوسط  االقتصادي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات  جاءت  واألخرية  الرابعة  املرتبة  ويف 

حسايب )2.53( وهو ُيشري إىل التأثري السلبي عىل مستوى الشعور بجودة الحياة، ولعل السبب يف 

ذلك يرجع إىل محاولة استغالل التجار لظروف الجائحة من خالل ابتكار طرق وأساليب تسويقية 
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مكلفة أرهقت كاهل األرس السعودية وزادت من مصاريفهم الشهرية.

وتوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي يف الجدول السابق أن هناك فروقًا ذات داللة 

إحصائية يف أثر اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كرونا عىل الشعور بجودة الحياة باختالف 

القطاعات، فبينام كان دور تلك اإلجراءات إيجابيًا يف القطاع الصحي، فقد كان سلبيًا يف القطاع 

االقتصادي، يف حني جاء متوسطًا يف القطاعني التعليمي والرتفيهي.

جدول )12(: اختبار )T( للفروق يف اتجاهات املبحوثني نحو تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب الجنس

T.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالجنس

3.020.370.01ذكر

2	0.-795. 0.400.03	3.0أنثى

3.040.380.01املجموع

     وفقًا لنتائج اختبار )T( املوضحة يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة )T( )-0.260( مبستوى 

معنوية مرتفع نسبيًا )0.795(، وهذه النتيجة ُتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

الذكور واإلناث يف اتجاهاتهم نحو دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور 

بجودة الحياة، حيث تقاربت املتوسطات الحسابية للجنسني.

جدول )13(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل الشعور 

بجودة الحياة حسب الحالة االجتامعية

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالحالة االجتامعية

3.080.390.01متزوج/متزوجة

1.228298.

3.040.350.03أعزب/عزباء/

3.020.350.05منفصل/منفصلة

0.33	3.030.4أرمل/أرملة

3.040.380.01املجموع

       بالنظر إىل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة )F( )1.228( مبستوى 

معنوية )0.298( مام يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء واتجاهات املبحوثني نحو دور 

اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف حالتهم االجتامعية، فقد 

تراوحت املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثني بني )3.02 إىل 3.08( وجميعها ُتشري إىل الدور املتوسط.
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جدول )14(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب العمر

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالعمر

0.04	2.990.3من 20 سنة فأقل

4.993000.

3.100.330.03من 21 إىل 30 سنة
3.110.420.03من 31 إىل 40 سنة
3.030.380.02من 41 إىل 50 سنة
2.980.350.02من 51 إىل 0	 سنة
2.890.330.05من 1	 سنة فأكرث

3.040.380.01املجموع

 وفقًا للنتائج الواردة يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة )F( )4.993( مبستوى معنوية )0.000( مام 

يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات وآراء املبحوثني نحو دور اإلجراءات االحرتازية 

ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف أعامرهم، فقد كانت آراء الفئات العمرية 

للفئتني  الحسابية  املتوسطات  بلغت  حيث  الكبرية،  العمرية  الفئات  من  أكرث  إيجابية  نسبيًا  الصغرية 

)من21 إىل 30 سنة( و)من 31 إىل 40 سنة( )3.10 و3.11( عىل التوايل، يف حني بلغت املتوسطات 

الحسابية للفئتني العمريتني )من 51 إىل 0	 سنة( و)من 0	 سنة فأكرث( )2.98 و2.89( عىل التوايل.

جدول )15(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل الشعور 

بجودة الحياة حسب املستوى التعليمي

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايباملستوى التعليمي

3.100.390.03ثانوي أو دبلوم قبل الجامعة

5.301001.
0.380.02	3.0بكالوريوس
0.02	2.970.3دراسات عليا
3.010.440.08دون الثانوية

3.040.380.01املجموع

 بينت النتائج الواردة يف الجدول السابق أن قيمة )F( قد بلغت )5.301( مبستوى معنوية )0.001(، 

مام يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات وآراء املبحوثني نحو دور اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف مستوياتهم التعليمية، وبصورة 

عامة ميكن القول أن املستويات التعليمية املتدنية كانت أكرث إيجابية مقارنة باملستويات التعليمية 

العالية، فقد بلغ املتوسط الحسايب للطالب الحاصلني عىل الثانوية أو الدبلوم قبل الجامعي )3.10( 
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يف حني بلغ املتوسط الحسايب إلجابات طالب الدراسات العليا )2.97(.

جدول )	1(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل الشعور 

بجودة الحياة حسب جهة العمل
F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبجهة العمل

2.720.310.22القطاع املدين

3.124008.

3.030.390.02القطاع الحكومي
3.090.440.05القطاع العسكري
3.110.350.03القطاع الخاص

0.350.03	2.9متقاعد
3.050.380.03أخرى

3.040.380.01املجموع

 وفقًا للنتائج الواردة يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة )F( )3.124( مبستوى معنوية )0.008( 

مام يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات وآراء املبحوثني نحو دور اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف القطاعات التي ينتمون إليها، 

يف  العاملني  من  ايجابيًة  أكرث  العسكري  والقطاع  الخاص  القطاع  يف  العاملني  آراء  كانت  فقد 

القطاعات األخرى، فقد بلغت املتوسطات الحسابية إلجاباتهم )3.11 و3.09( عىل التوايل، يف حني 

بلغت املتوسطات الحسابية للعاملني يف القطاع املدين واملتقاعدين )2.72 و	2.9( عىل التوايل.

جدول )17(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل الشعور 

بجودة الحياة حسب مستوى الدخل

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبفئات الدخل

3.080.380.02من 10 آالف فأقل

3.037010.

3.030.370.02من 11 إىل 20 ألفًا
0.350.03	2.9من 21 إىل 30 ألفًا
	0.370.0	2.9من 31 إىل 40 ألفًا
0.17	3.120.4من 41 إىل 50 ألفًا
0.050.03	2.7أكرث من 50 ألفًا

3.040.380.01املجموع

 بينت النتائج الواردة يف الجدول السابق أن قيمة )F( قد بلغت )3.037( مبستوى معنوية )0.010(، 

مام يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات وآراء املبحوثني نحو دور اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف مستوياتهم يف الدخل، ومن 
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يف  إيجابية  األكرث  هم  كانوا  ألف(   50 إىل   41 )من  نسبيًا  املرتفع  الدخل  أصحاب  أن  املالحظ 

تقييمهم ألثر تلك اإلجراءات عىل الشعور بجودة الحياة، فقد بلغ املتوسط الحسايب )3.12(.

جدول )18(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب نوع السكن

F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبنوع السكن

2.990.380.02فيال

4.392002.

3.080.330.03دور يف فيال
3.080.390.02شقة

	3.090.310.0بيت شعبي
	3.130.400.0أخرى

3.040.380.01املجموع

 وفقًا للنتائج الواردة يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة )F( )4.392( مبستوى معنوية )0.002( 

مام يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتجاهات وآراء املبحوثني نحو دور اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف نوع السكن، فقد كانت آراء 

الذين يسكنون أنواعًا أخرى من السكن غري املذكورة يف الجدول السابق أكرث إيجابية من غريها 

الفلل هي  يسكنون  الذين  آراء  كانت  املقابل  )3.13(، ويف  الحسايب إلجابتهم  املتوسط  بلغ  حيث 

األكرث سلبية، حيث بلغ املتوسط الحسايب إلجاباتهم )2.99(..

جدول )19(: اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب عدد أفراد األرسة
F.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبعدد أفراد األرسة

0.410.04	3.0أقل من 3 أفراد

2.298057.

3.080.380.02من 3 إىل أقل من 	 أفراد
3.010.370.02من 	 إىل أقل من 9 أفراد
2.980.380.04من 9 إىل أقل من 12 فردًا

3.040.420.10من 12 فردًا فأكرث
3.040.380.01املجموع

 )F( )2.298( بالنظر إىل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي يف الجدول السابق فقد بلغت قيمة 

مبستوى معنوية )0.057( مام يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء واتجاهات 

املبحوثني نحو دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف 
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 )3.08 عدد أفراد األرسة، فقد تراوحت املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثني بني )2.98 إىل 

وجميعها ُتشري إىل التأثري املتوسط.

جدول )20(: اختبار )T( للفروق يف اتجاهات املبحوثني نحو تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب متغري التعليم العام

هل يوجد أحد من أفراد أرستك 

يدرس يف التعليم العام؟
T.Sigالخطأ املعيارياالنحراف املعيارياملتوسط الحسايب

-.2.890.370.01153نعم
878.

2.840.410.03ال

معنوية  )0.153-( مبستوى  بلغت  قد   )T( قيمة  أن  السابق  الجدول  )T( يف  اختبار  نتائج   بينت 

)0.878( مام يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء واتجاهات املبحوثني نحو دور 

اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف وجود أفراد من 

األرسة يف التعليم العام، حيث بلغ املتوسط الحسايب للذين لديهم أبناء أو إخوة يف التعليم العام 

)2.89( مقابل )2.84( للذين ليس لديهم أحد يف التعليم العام، وهذه املتوسطات ُتشري إىل الدور 

املتوسط لتلك اإلجراءات عىل الشعور بجودة الحياة.

جدول )21(: اختبار )T( للفروق يف اتجاهات املبحوثني نحو تأثري اإلجراءات االحرتازية عىل 

الشعور بجودة الحياة حسب متغري التعليم الجامعي

هل يوجد أحد من أفراد ارستك 

يدرس يف التعليم الجامعي؟

املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
T.Sigالخطأ املعياري

2.890.380.02نعم
-1.	08108.

0.380.02	2.8ال

معنوية  مبستوى   )T( )-1.608( قيمة  بلغت  فقد  السابق  الجدول  يف   )T( اختبار  لنتائج   وفقًا 

)0.108( مام يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء واتجاهات املبحوثني نحو 

دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف وجود أفراد 

من األرسة يف التعليم الجامعي، حيث بلغ املتوسط الحسايب للذين لديهم أبناء أو إخوة يف التعليم 

الجامعي )2.89( مقابل )	2.8( للذين ليس لديهم أحد يف التعليم الجامعي، وهذه املتوسطات ُتشري 

إىل الدور املتوسط لتلك اإلجراءات عىل الشعور بجودة الحياة.
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ملخص النتائج والتوصيات

أواًل – ملخص النتائج

مُيكن تلخيص نتائج الدراسة يف النقاط التالية:

املواطنني •  شعور  يف  إيجابيًا  دورًا  لعبت  الصحي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات 

السعوديني بجودة الحياة خالل جائحة كورونا.

املواطنني •  شعور  يف  متوسطًا  دورًا  لعبت  التعليمي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات 

السعوديني بجودة الحياة خالل جائحة كورونا.

املواطنني •  شعور  يف  متوسطًا  دورًا  لعبت  الرتفيهي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات 

السعوديني بجودة الحياة خالل جائحة كورونا.

املواطنني •  شعور  يف  سلبيًا  دورًا  لعبت  االقتصادي  القطاع  يف  االحرتازية  اإلجراءات 

السعوديني بجودة الحياة خالل جائحة كورونا.

هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف الدور الذي لعبته اإلجراءات االحرتازية يف شعور • 

املواطنني بجودة الحياة باختالف القطاع الذي متت فيه تلك اإلجراءات.

دور •  نحو  اتجاهاتهم  يف  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

تقاربت  حيث  الحياة،  بجودة  الشعور  يف  كورونا  جائحة  ملواجهة  االحرتازية  اإلجراءات 

املتوسطات الحسابية للجنسني.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء واتجاهات املبحوثني نحو دور اإلجراءات • 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف حالتهم االجتامعية.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  وآراء  اتجاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هنالك 

باختالف أعامرهم، لصالح  الحياة  الشعور بجودة  االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف 

الفئات العمرية الصغرية نسبيًا.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  وآراء  اتجاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هنالك 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف مستوياتهم التعليمية، 

لصالح املستويات التعليمية الدنيا.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  وآراء  اتجاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هنالك 

التي  القطاعات  باختالف  الحياة  بجودة  الشعور  يف  كورونا  جائحة  ملواجهة  االحرتازية 
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ينتمون إليها، فقد كانت آراء العاملني يف القطاع الخاص والقطاع العسكري أكرث إيجابيًة 

من العاملني يف القطاعات األخرى. 

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  وآراء  اتجاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هنالك 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف مستوياتهم الدخل، 

األكرث  كانوا هم  ألفًا(   50 إىل   41 )من  نسبيًا  املرتفع  الدخل  أصحاب  أن  املالحظ  ومن 

إيجابية يف تقييمهم ألثر تلك اإلجراءات عىل الشعور بجودة الحياة.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  وآراء  اتجاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هنالك 

السكن، فقد  الحياة باختالف نوع  الشعور بجودة  االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف 

كانت آراء الذين يسكنون أنواعًا أخرى من السكن غري املذكورة يف الجدول السابق أكرث 

إيجابية من غريها، ويف املقابل كانت آراء الذين يسكنون الفلل هي األكرث سلبية.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  واتجاهات  آراء  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة باختالف عدد أفراد األرسة.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  واتجاهات  آراء  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

من  أفراد  وجود  باختالف  الحياة  بجودة  الشعور  كورونا يف  جائحة  ملواجهة  االحرتازية 

األرسة يف التعليم العام.

اإلجراءات •  دور  نحو  املبحوثني  واتجاهات  آراء  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

من  أفراد  وجود  باختالف  الحياة  بجودة  الشعور  كورونا يف  جائحة  ملواجهة  االحرتازية 

األرسة يف التعليم الجامعي.

ثانيًا – التوصيات 

ويف ضوء النتائج السابقة تويص الدراسة مبا ييل:

رضورة وضع خطط وبرامج تدريبية لتنمية مهارات الطالب األكادميية ملواكبة املستجدات • 

يف مجال التعليم عن بعد.

أهمية االستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف مجال التعليم عن بعد مبا ُيحفز الطالب • 

عىل املشاركة وااللتزام بالعملية التعليمية.

أهمية أن تعمل الجهات الرسمية ذات العالقة عىل التقليل من اآلثار السلبية لإلجراءات • 

االحرتازية يف القطاع االقتصادي عىل املواطنني واألرس السعودية.
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التجارية •  التطبيقات  مع  التعامل  كيفية  حول  املجتمع  أفراد  بني  الوعي  نرش  العمل عىل 

املوثوقة.

رضورة أن تعمل الجهات الرسمية املعنية بالرتفيه يف اململكة عىل تذليل العقبات والصعوبات • 

التي تواجه قطاع الرتفيه خالل جائحة كورونا.

إجراء العديد من الدراسات واملسوح امليدانية التي تستهدف قياس مدى فاعلية التعليم عن • 

بعد يف تطوير مهارات الطالب يف جميع املراحل الدراسية.

إجراء دراسة اقتصادية موسعة للكشف عن اآلثار السلبية لإلجراءات االحرتازية يف القطاع • 

االقتصادي عىل األرس السعودية وإيجاد الحلول املناسبة لتخفيف تلك اآلثار.

 املراجع العربية: 
ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم )2005م(. لسان العرب. دار صادر. )ط5(، بريوت. . 1

أحمد، أحمد إبراهيم )2003(: الجودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية، دار الوفاء اإلسكندرية.. 2

أحمد، أرشف السعيد )2007(: الجودة الشاملة واملؤرشات يف التعليم الجامعي، دار الجامعة الجديدة . 3

للنرش، اإلسكندرية.

ميدانية . 4 دراسة  االجتامعيني،  والقبول  باالنتامء  الحياة وعالقتها  )2011( جودة  بكر جوان  إسامعيل، 

لطلبة جامعة صالح الدين، رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم علم االجتامع، أربيل، العراق 

أنيس، إبراهيم، وآخرون )1972( املعجم الوسيط، الجزء األول والثاين، ط2، القاهرة.. 5

البهاديل، عبد الخالق )2012( جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيني العامنيني والليبيني، مجلة األكادميية . 	

العربية املفتوحة بالدمنارك، العدد3. 

)2020(، اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجائحة كوفيد19- والتدابري . 7 البلويش، جميل بن مراد بخش 

املندمجة يف  الدراسات  والوطني، مجلة  الدويل  املستوى  الجائحة عىل  اتخاذها ملواجهة هذه  الالزم 

العلوم االقتصادية والقانونية والتقنية والتواصل، العدد1، املجلد1

الجار الله، سليامن بن نارص، والخريجي، عبدالله بن إبراهيم )2020(، استدامة نظام التعلم اإللكرتوين . 8

يف اململكة العربية السعودية من خالل تحليل آراء املستفيدين يف منصة تويرت يف ظل جائحة كورونا 

كوفيد19-.

الثنيان، أحمد عبدالله )2009( جودة الحياة وقلق املستقبل لدى طالب املرحلة الجامعية، دراسة دكتوراه، . 9

مكة املكرمة، جامعة أم القرى.

رغداء عيل نعيسة )2005( ، جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق ، كلية الرتبية دمشق .. 10

سليامن، شاهر خالد )2010( قياس جودة الحياة لدى عينة من طالب جامعة تبوك باململكة العربية . 11

السعودية، وتأثري بعض املتغريات عليها، مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.



دور اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا يف الشعور بجودة الحياة

159

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

شاهر، خالد سليامن )2007( ، قياس جودة الحياة لدى عينة من طالب جامعة تبوك باململكة العربية . 12

السعودية وتأثري بعض املتغريات عليها، مجلة رسالة الخليج العريب، العدد )117(.

املرصية . 13 األنلجو  مكتبة  الشاملة،  بالجودة  املدارس  إدارة   :)2002( إبراهيم  محمد  مريم  الرشقاوي، 

القاهرة.

عبد الفتاح، فوقية أحمد، وحسني محمد حسني )	200( العوامل األرسية واملدرسية واملجتمعية املنبئة . 14

اإللكرتونية ألطفال  املكتبة  سويف،  بني  التعلم مبحافظة  ذوي صعوبات  األطفال  لدى  الحياة  بجودة 

الخليج ذوي االحتياجات الخاصة.

عبد الوهاب، أماين، وشند، سمرية )2010( جودة الحياة األرسية وعالقتها بفاعلية الذات لدى عينة من . 15

األبناء املراهقني، جامعة عني شمس، القاهرة.

من . 	1 عينة  لدى  الذايت  التنظيم  وأبعاد  الجامعية  الحياة  جودة  بني  العالقة  )2013م(   فاتن  عبدالله، 

طالبات جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك عبد العزيز، جدة.

عبيدات، عثامن وآخرون)	200م(. البحث العلمي مفهومه وأساليبه وأدواته، عامن: دار الفكر للطباعة . 17

والنرش.

محمد، نجالء )2021(، إدراك أطفال الروضة لجائحة كورونا وعالقته بجودة الحياة، بحوث ودراسات . 18

الطفولة، املجلد5، العدد3.

املنيس، محمد عبد الحليم ) 2010( ، تطوير وتقنني مقياس جودة الحياة لدى طلبة جامعة سلطنة عامن، . 19

مجلة أماراباك العلمية، املجلد األول، العدد األول، ص ص0	-41.

النجار، فريد )2000(: إدارة الجامعات بالجودة الشاملة، القاهرة، إينزاك للنرش والتوزيع.. 20

نعيسة، رغداء عىل )2012(، جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وترشين، كلية الرتبية، جامعة دمشق.. 21

النعيم، عزيزة عبدالله )2014( جودة الحياة لدى عينة من الشباب يف مدينة الرياض، مجلة اآلداب، . 22

جامعة امللك سعود الرياض. 

لدى . 23 الحياة  جودة  عن  الرضا  مبستوى  وعالقته  االجتامعي  الدعم   )2011( حامد  محمد  الهنداوي، 

املعاقني حركيا، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، غزة.

املراجع األجنبية
• Panayiotou, G., Panteli, M. & Leonidou, C. (2021), coping with the invisible enemy: 

The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 
pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science

• Shamblaw, A. L., Rumas, R. L. & Best, M. W. (2021), Coping during the COVID-19 
pandemic: Relations with mental health and quality of life. Canadian Psychology/
Psychologie canadienne.

• Lara N. Ferreira, Luis N. Pereira, Maria da Fe Bras & Kateryna ilchuk (2021), Quality 
of life under the COVID-19 quarantine, The European Journal of Health Economics



د. حمود بن نوار النمر

160

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

DR. HOMOUD NAWAR ALNEMER •

ABSTRACT
The study aimed to identify the role of the precautionary measures taken by the govern-

ment of the Kingdom of Saudi Arabia to limit the negative effects of the Corona pandemic 
(Covid-19) in the health sector, the education sector, the entertainment sector, and the 
economic sector, in the level of Saudi citizens’ sense of quality of life. 

To achieve this goal, the descriptive analytical approach was used, where a question-
naire was built containing four measures to reveal the role of precautionary measures in 
the four sectors in the citizens’ sense of quality of life, and a social survey was conducted 
targeting a random sample of (994) Saudi citizens. 

The results of the study showed that the precautionary measures in the health field had 
a positive role in the citizens’ sense of quality of life, while their role in the educational and 
entertainment fields was medium, while their role was negative in the economic field, and 
the results also showed the existence of statistically significant differences in the role of 
precautionary measures to confront Corona in citizens’ sense of quality of life in different 
sectors, and the results also showed that there were no statistically significant differences 
in the respondents’ attitudes towards the role of precautionary measures in citizens’ sense 
of quality of life according to gender, social status, or according to the number of family 
members, while moral differences appeared in their attitudes. According to their ages, their 
educational levels, the sectors in which they work, and the type of housing. In light of these 
results, the study made several recommendations, the most prominent of which were: the 
need to develop plans and training programs to develop students’ academic skills to keep 
pace with developments in the field of distance education, and to benefit from the expe-
riences of developed countries in the field of distance education in a way that motivates 
students to participate and commit to the educational process, and to work Relevant official 
authorities to reduce the negative effects of precautionary measures in the economic sector 
on Saudi citizens and families.

Theimpact of Covid-19 preventative 
measures on quality of life

A case study on the Saudi community
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