
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-وعي بمرض فيروس كورونا )كوفيدقياس مدي ال دراسة

 في إمارة عجمان إنتشاره( وطرق الوقاية منه ومكافحة 19

 )النتائج الرئيسية(
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 والتنافسيةالتعريف بمركز عجمان لإلحصاء 

 للمر 
ً
 . 2017( لسنة 28سوم األميري رقم )تم إنشاء "مركز عجمان لالحصاء و التنافسية " استنادا

 في إمارة عجمان واملصدر الرئيس واملرجع الوحيد فيها في الشؤون 
ً
ويعتبر املركز هو الجهة املختصة محليا

 :ةتحقيق الغايات التالي إلى ملركز اإلحصائية و التنافسية املنصوص عليها في هذا املرسوم. يهدف ا

 .اإلمارةتنظيم وتطوير العمل اإلحصائي بما يحقق مصالح الدولة و  .1

 .بناء نظام إحصائي محلي متكامل .2

 .رفع القدرة التنافسية لإلمارة في مختلف القطاعات .3

 .في تقارير التنافسية املحلية والعاملية اإلمارةاملساهمة في تعزيز مكانة  .4

  .في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة تخاذ القرار إمنظومة دعم  .5

  

  :  الرؤية  |   

 

 باملعرفة نعزز مستقبل عجمان

  :الرسالة  |    

 

تباع املنهجيات العلمية اإلحصائية واملعايير إرتقاء بالعمل اإلحصائي والتنافس ي من خالل تطبيق أفضل املمارسات باإل 

 لتلبي إحتياجات مستخدمي البيانات ومتخذى القرار في 
ً
 اإلمارةاملوص ى بها دوليا

 :  القيم  |   

 

 يةالشفاف  /  السرية  /  االبتكارو اإلبداع   /  املوثوقية  /  حترافيةاإل   / الحيادية  / الجودة
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 . 2020مان.اإلمارات العربية املتحدة @ و التنافسية ، حكومة عج اإلحصاءمركز  –جميع الحقوق محفوظة 

هذا الكتاب من قبل أي شخص أو شركة أو جهة بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من 

وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ   اص مقروءة أو بأيأو ميكانيكية بما في ذلك التسجيل الفوتغرافي و التسجيل على أقر 

املعلومات و استرجاعها دون الحصول على موافقة مسبقة صادرة من مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية، حكومة 

 عجمان ، دولة اإلمارات العربية املتحدة .

 املطبوعة كالتالي: إلىقتباس يرجى اإلشارة في حالة اإل -

(  19-استبيان قياس مدي الوعي بمرض فيروس كورونا )كوفيد -حكومة عجمان- التنافسيةمركز عجمان لإلحصاء و 

 2020إصدار ابريل  - 2020لعام  في إمارة عجمان إنتشارهوطرق الوقاية منه ومكافحة 

 للتواصل و طلب البيانات اإلحصائية يرجى التواصل :

 مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية.

   info.scc@ajman.ae   البريد اإللكتروني: 

         67016770 971+ رقم الهاتف:

 scc.ajman.aeاملوقع اإللكتروني: 

 ، عجمان  ـ دولة اإلمارات العربية املتحدة.  6556ص.ب:  
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 املنهجية 1

 املقدمة 1-1

ـــــز  ــ ــ ــ ــ ــــام مركــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع قـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمة املجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان علـ ــ ــ ــ ــ ــــة عجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرص حكومـ ــ ــ ــ ــ ـــار حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءفـ ــ ــ ــ ــ ــــي  اإلحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية فـ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلمـــــــــــــــارةوالتنافســ

(  19-رونـــــــــــــــــــــا )كوفيـــــــــــــــــــــدو بتصـــــــــــــــــــــميم وتنفيـــــــــــــــــــــذ دراســـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــتطالعية حـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــوعي بمـــــــــــــــــــــرض فيـــــــــــــــــــــروس ك

ـــن  10 إلــــــــــــــــى 2فــــــــــــــــي إمــــــــــــــــارة عجمــــــــــــــــان خــــــــــــــــالل الفتــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن  إنتشــــــــــــــــارهوطــــــــــــــــرق الوقايــــــــــــــــة منــــــــــــــــه ومكافحــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل، عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إبريـ

 واألردو. واإلنجليزيةطريق رسائل نصية باللغة العربية 

ـــلم  ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن اإلمـــــــــــــــــارةدراســـــــــــــــــة عينـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ف ـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــكان فـــــــــــــــــي وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر الـــــــــــــــــذكور  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطنين و يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا  مـ ــ ــ ــ ــ ــ واإلنـــ

ــــواطنين ــ ــ ــ ــ ـــكان إلــــــــــــــىومــــــــــــــن أجــــــــــــــل الوصــــــــــــــول  .مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع قطـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــميم أوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات  اإلســــــــــــــتمارة ، تـ ــ ــ ــ ــ ـــــثال  لغـ ــ ــ ــ ــ بـ

 نجليزية واألردو.هي العربية واإل 

 الهدف من الدراسة: 2-1

ــــوعي إ ــ ــ ــ ــ ـــــر الـ ــ ــ ــ ــــي نشــ ــ ــ ــ ــ ـــان فـ ــ ــ ــ ــ ــــة عجمــ ــ ــ ــ ـــــا حكومـــ ــ ــ ــ ــــوم بهــ ــ ــ ــ ــ ـــي تقـ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات ال ــ ــ ــ ــ ــــة االجــ ــ ــ ــ ــ ـــــن حزمـ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ بمـــــــــــــرض فيـــــــــــــروس كرونـــــــــــــا نطالقــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء، وانســـــــــــــــــــــــجاما مــــــــــــــــــــــــع دور مركــــــــــــــــــــــــز إنتشــــــــــــــــــــــــارهالوقايــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــه والحيلولــــــــــــــــــــــــة دون  ( وطــــــــــــــــــــــــرق 19-)كوفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلحصـــ

 ،والتنافســـــــــــــــــية فـــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــارة عجمـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــوفير املعلومـــــــــــــــــة الالزمـــــــــــــــــة ملتخـــــــــــــــــذي القـــــــــــــــــرار وفـــــــــــــــــي التوقيـــــــــــــــــ  املناســـــــــــــــــب

ــــي  إلـــــــــــــىكـــــــــــــز قـــــــــــــد أطلـــــــــــــق دراســـــــــــــة  هـــــــــــــدف ر ن املإفـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــع فـ ــ ــ ــ ــ ـــين املجتمــ ــ ــ ــ ــ ــــوعي بــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى الـ ــ ــ ــ ـــــيس مــ ــ ــ ــ ـــي تقــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ال ــ ــ ــ ــ ــــوفير املعلومــ ــ ــ ــ ــ تـ

 ما يلي: إلىن هذه الدراسة  هدف إوبشكل تفصيلي ف بهذا الوباء. اإلمارة

  اإلمــــــــــــــارةتــــــــــــــوفير معلومــــــــــــــات للمســــــــــــــؤلين فــــــــــــــي إمــــــــــــــارة عجمــــــــــــــان عــــــــــــــن مــــــــــــــدى وعــــــــــــــي املــــــــــــــواطنين واملقيمــــــــــــــين فــــــــــــــي 

ـــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــابة بمجموعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادمـــــــــــــــــــ (COVID-19)بمـــــــــــــــــــرض فـــــــــــــــــــايروس كورونــــــــــــــــــــا  اإلصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  مصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ن حيــ

ـــــابة وطـــــــــــــــــــــرق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالفــــــــــــــــــــــايروس وأعــــــــــــــــــــــراض املــــــــــــــــــــــرض، وطـــــــــــــــــــــرق الوقايــــــــــــــــــــــة. وكــــــــــــــــــــــذلك، فــــــــــــــــــــــإن الدراســــــــــــــــــــــة  اإلصـــ

ــــدف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــــــــــــــــــوفير املعلومــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــول وعــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــاس بدرجــــــــــــــــــة خطــــــــــــــــــورة املــــــــــــــــــرض وامكانيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــفاء  إلــــــــــــــــــى هــ

 منه.

   ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــا  أن تكـــــــــــــــون  إلـــــــــــــــىهـــــــــــــــدف هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم جمعهــ ــ ــ ــ ــ ـــي يــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلاملعلومــ ــ ــ ــ ــ ـــــات  تمثــ ــ ــ ــ ــ ـــف ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ مختلــ

ـــل،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم واالقامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي والتعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع االجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر والنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق املجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك لتحقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلـ

 الحصول على اعلى درجة من التمثيل للمجتمع وبمصداقية عالية.

 املجتمع املستهدف وعينة الدراسة: 3-1

ـــن األ تســـــــــــــــتهدف هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة جمـــــــــــــــع البيانـــــــــــــــات املطلوبـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــي تغطـــــــــــــــي املوا ـــــــــــــــيع املشـــــــــــــــار  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــــي إليهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد فـ ــ ــ ــ ــ فــ

ـــــر إمـــــــــــــــارة عجمـــــــــــــــان  ــ ــ ــ ــ ــي عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنة  18فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواأو أســ ــ ــ ــ ــ ـــانوا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواء كــ ــ ــ ــ ــ ـــر، ســـ ــ ــ ــ ــ ــ و  يـــــــــــــــر مـــــــــــــــواطنين ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذكور أطنين كثــ

 واالنا .

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاين درجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوعي واالهتمـــــــــــــــام  املعـــــــــــــــروف أنومــ ــ ــ ــ ــ ـــــذتتبــ ــ ــ ــ ــ ـــن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات املجتمـ ــ ــ ــ ــ ـــف ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين مختلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  كور واإل بــ ــ ــ ــ ــ نــ

ــــواطنين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواء بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطنينو أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه ن عينــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــة ســــــــــــــــــوف تشــــــــــــــــــمل كــــــــــــــــــل ف ــــــــــــــــــة إ، فــــــــــــــــــ يـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن هـ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ

ــــة إ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات إلتاحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  مكانيــــــــــــــــة املقارنــــــــــــــــة بي هــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة وإل الف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي تحتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف علــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التعـ ــ ــ ــ ــ ــ  إلــــــــــــــــىمكانيـ
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ــــدخالت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن جهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــافية مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــــــــــــــــرى. وبنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــم تصـــــــــــــــــنيف املجموعـــــــــــــــــات الرئيســـــــــــــــــية التاليـــــــــــــــــة أ ـ

 ع املعلومات الالزمة عن كل م ها، وتشمل:مليتم ج

 املواطنين، ذكور  -1

 املواطنين، إنا  -2

 املواطنين، ذكور  ير  -3

  ير املواطنين،، إنا  -4

ــــ   ــ ــ ــ ــ ـــــيات  نأوحيــ ــ ــ ــ ــ ـــمل جنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطنين تشــ ــ ــ ــ ــ ـــر املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة  يـ ــ ــ ــ ــ ـــــاخـــــــــــــــرى أف ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا  أيضـ ــ ــ ــ ــ ـــــذ هــ ــ ــ ــ ــ ـــم أخــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تـ ــ ــ ــ ــ ـــــرب، فقــ ــ ــ ــ ــ ـــر العـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن  يــ ــ ــ ــ ــ مــ

ــــة األ  ــ ــ ــ ــ ــــة واللغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة االنجليزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتمار باللغـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدت االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  أعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين االعتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب بعــ ــ ــ ــ ــ  و الجانـــ
ً
ــــة  إلـــــــــــــــى رديـــــــــــــــة، إ ـــــــــــــــافة ــ ــ ــ ــ ــ اللغـ

 العربية.

ـــــات  إلـــــــــــــىومـــــــــــــن أجـــــــــــــل الوصـــــــــــــول  ــ ــ ــ ـــــذه الف ــ ــ ــ ــ ــــع هــ ــ ــ ــ ــ ـــم اإل جميـ ــ ــ ــ ــ ـــــادتــ ــ ــ ــ ـــــد عتمــ ــ ــ ــ ـــى قاعــ ــ ــ ــ ــ ـــــز علــ ــ ــ ــ ـــــدى مركــ ــ ــ ــ ــــوفرة لــ ــ ــ ــ ــ ــــات املتـ ــ ــ ــ ــ ة البيانـ

 اإل
ً
ــــع امل للدراســـــــــــــــــــة.  تصـــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــــارة عجمـــــــــــــــــــان إطـــــــــــــــــــارا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم جمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ومـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــواردة فـــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــتمارة علوتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

 إستجابة. 1000فوق حجم كلي للعينة  إلىفراد في كل ف ة من الف ات املذكورة، والوصول األ 

 الخطوات التنفيذية  4-1

 بمجموعة من الخطوات الرئيسية وتشمل:تمثل مراحل تنفيذ الدراسة ت

 تصــــــــــــميم اســــــــــــتبيان خاص للدراســــــــــــة بحي  ملعكس األهداف الرئيســــــــــــية للدراســــــــــــة ويغطي املحاور الرئيســــــــــــية  -1

 :وتشمل

 اإلصابة عراض بعد (، وفترة ظهور هذه األ 19-بمرض فيروس كرونا )كوفيد اإلصابة الوعي بأعراض  -1

 نتقال املرض، والوقاية م هاإطرق  -2

 املجتمعي بخطورة املرضالوعي  -3

 خطارات من قبل الجهات املختصةوتلقي التنبيهات واإل  مصادر املعلومات -4

 ثر النفس ي واملعنوي األ -5

 املقترحات -6

ـــــريتهــا ومعــالجتهــا و لكترونيــة ال ي تغطي عمليــات جمع البيــانــات من املتعــاملين وأم هــا عــداد التطبيقــات اإلإ -2 ــ ــ ــ ســـ

 :ستخرا  النتائج ويشمل ذلكإوتحليلها و 

  اإلستمارة تطبيق قواعد .
ً
 والربط و مان تجربتها إلكترونيا

 آليات املعالجة تصحيح االخطاء 

  آليات املتابعة، والتحدي 

  وال هائية وليةاأل آليات استخرا  النتائج 

 لعمليات جمع البيانات عن بعدتطبيقات املتابعة  -3

 تصميم جداول املخرجات واملؤشرات  -4

 وليةواستخرا  املؤشرات األ ني للبيانات ستخرا  اآلاإل  -5

 التحليل الكمي والنوعي للبيانات واستخرا  النتائج -6

 إعداد التقارير الخاصة بنتائج الدراسة وتشمل -7
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  لي بالنتائج الرئيسيةو التقرير األ 

  عرض النتائج الرئيسيةPower point 

 إصدار إعالمي 

 التقرير الرئيس ي 
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 ساسيةاأل الخصائص  2

 ،ستهدف  الدراسة املقيمين في إمارة عجمانإ

 حدى اللغات املستخدمة.إب نستبياساسية لألفراد الذين إستجابو للدراسة وإستكملوا اإل وفيما يلي الخصائص األ 

 ير مواطنين 867مواطنين و 508م هم  1375جمالي املستجيبين الذين تحقق لهم هذا الشرط إ . 

  من  ير للدراســة ولك هم  ســتجاب احالة  338ن أ، إال 1637املســتجيبين قد بل   إلىجمإن أ إلىشــارة وتجدر اإل

 .ستبعادهم من التحليل في التقرير الحاليإعجمان، حي  تم إمارة في  املقيمين

 الجنسية والنوع 1-2

  (48.4% مقابل 51.6) اإلنا نسبة الذكور قليال عن نسبة  %، تزيد37نسبة املواطنين بلغ  حوالي% 

  لإلنا  % 21.3% مقابل 78.7بالنسبة لغير املواطنين كان  الغالبية العظمى من الذكور 

 1الجدول رقم 

 الذين استجابو للدراسة حسب النوع والجنسية

 الجنسية إنا  ذكور   إجمالي

 مواطنين 262 246 508

  ير مواطنين 185 682 867

 العينة جماليإ 447 928 1375

 الحالة الزواجية 2-2

 :ن و واطنامل

  لإلنا  % 54 .2 متزوجون، مقابل %80.1: الذكور 

 لإلنا  % 32% للذكور مقابل 16.7نسبتهم   بلغ :العزاب 

 للذكور 2.4و لإلنا  % 10 املطلقين: حوالي % 

  لإلنا  % 3.8رامل: األ 

  ير املواطنين:

  :لإلنا  % 67.6و% للذكور 85املتزوجون 

  :لإلنا  % 22.2% للذكور و13.5العزاب 

  :للذكور 1.3مقابل  لإلنا ،% 10.3املطلقين % 
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 2الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوعالحالة الزواجية 

 مواطنين  ير مواطنين
 الحالة الزواجية

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 أعزب/ عزباء 32.1 16.7 22.2 13.5

 متزو / متزوجه 54.2 80.1 67.6 85.0

 أرمل/ أرمله 3.8 0.8 0.0 0.1

 مطلق/ مطلقة 9.9 2.4 10.3 1.3

 جمالياإل  100.0 100.0 100.0 100.0

 

 الظروف السكنية 3-2

 إجمالي مجتمع الدراسة:

 71 في أسر بها أطفال أو كبار السن. % ملعيشون 

 على التوالي(67% و81على م ها لغير املواطنين )حوالي واطنين ال ي بها أطفال أو مسنين أأسر امل %. 

  أطفال أو كبار السن% ملعيشون بدون 10حوالي. 

  لغير املواطنين(8% للمواطنين مقابل 1% ملعيشون بمفردهم )5حوالي %. 

 3الجدول رقم 

 حسب الجنسيةالظروف السكنية 

 الظروف السكنية مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجنمع الدراسة

 ملعيشون مع أطفال أو كبار السن 80.6 66.6 71.2

 أطفال أو كبار السنملعيشون بدون  8.6 11.3 10.3

 ملعيشون بمفردهم 1.0 8.0 5.4

 يتشاركون السكن مع أفراد أخرين 9.8 10.8 10.4

 سكن عمال 0.0 3.3 2.8

 املجموع 100.0 100.0 100.0

 

 :املواطنون 

  و كبار املواطنينأطفال أفي أسر بها  الذكور ملعيشون  ومن اإلنا من %  81حوالي، 

  املواطنين كبارو أبها أطفال  ديوج ال % من الذكور ملعيشون في أسر 8و % من اإلنا 9حوالي، 

  ة.من الذكور ملعيشون في مساكن مشترك% 9و % من اإلنا 10 إلىحو 
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  ير املواطنين

 65.4  من الذكور ملعيشون في أسر بها أطفال أو كبار السن67وحوالي % من اإلنا %، 

 13.5  أسر اليوجد بها أطفال أو كبار السن% من الذكور ملعيشون في 10.7و% من اإلنا، 

  من الذكور ملعيشون لوحدهم8.5% من اإلنا  و6حوالي %، 

  كور ملعيشون في سكن عمال.لذ% من ا2.6% من اإلنا  و6حوالي 

 4الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوعالظروف السكنية 

 مواطنين  ير مواطنين
 الظروف السكنية

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 السنو كبار أطفال أملعيشون مع  80.9 81.0 65.4 66.9

 السنو كبار أطفال أملعيشون بدون  8.8 8.1 13.5 10.7

 ملعيشون بمفردهم 0.4 1.6 5.9 8.5

 السكن مع أفراد أخرين يتشاركون  9.9 9.3 9.2 11.3

 سكن عمال - - 5.9 2.6

 جمالياإل  100.0 100.0 100.0 100.0
 

 مكان العمل 4-2

 من إجمالي مجتمع الدراسة ملعملون في عجمان41 حوالي %، 

  على التوالي(. 47% و37نسبة أقل بين  ير املواطنين الذين ملعملون في عجمان مقارنة باملواطنين )حوالي % 

 5الجدول رقم 

 الجنسية حسب ملعملون في عجماننسبة الذين 

 الجنسية إجمالي مجتمع الدراسة

 مواطنين 47.4

  ير مواطنين 36.8

 إجمالي مجتمع الدراسة 40.7
 

  للذكور % 37 إلىحو  % من املواطنات العامالت، مكان عملهن في عجمان، مقابل58حوالي، 

 28 للذكور 39% من  ير املواطنات العامالت ملعملن في عجمان، مقابل %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 6الجدول رقم 

 نسبة الذين ملعملون في عجمان حسب النوع

 إنا  ذكور  إجمالي مجتمع الدراسة
 النسبة

40.7 38.5 45.4 

 النتائج الرئيسية للدراسة 3

 كورونا فيروس بمرض  اإلصابة املعرفة بأعراض  1-3

 اإلنـــا الـــذكور و مقـــارنـــة بين  8، كمـــا ملعرض الجـــدول رقم درجـــة وعي املواطنين و ير املواطنين 7ملعرض الجـــدول رقم 

ـــــابــة عراض أبــ ــ ــ ــ ــ ـــير النتــائج  ،كورونــافيروس بمرض  اإلصــ ــ ــ ــ ــ ـــــكــل عــام تشـــ ــ ــ ــ عراض من الوعي بــاأل  ةدرجــة عــاليــوجود  إلىوبشـــ

ـــبة الوعي بضــــيق التنفس  فمثال  حد ما بين مختلف الف ات. إلىنه توجد تباينات واضــــحة أإال  ،عليهااملتعارف  كان  نسـ

ـــحا بين املواطنين و ير املواطنين حي  بلغ   ،%(87عراض لكافة مجتمع الدراســــــــــــــة )على بين األ األ  ــ ــ ــ ــ وكان التباين واضـــ

وجاءت املعرفة بالحمى بالدرجة الثانية حي  بلغ  نسبة املعرفة  % لغير املواطنين85% للمواطنين و90ي لالنسبة حوا

ل، كان  املقاب ي( ف% تقريبا84%( مقارنة بغير املواطنين )89 يحوال% وبفارق واضــــــــــح ملصــــــــــ حة املواطنين )86بها حوالي 

واضــح ملصــ حة  وبتباين%( 77%( واالحتقان بالحلق )75ثم الصــداع الحاد )%(، 58قل نســبة )املعرفة بآالم العظام األ

 املواطنين مقارنة بغير املواطنين.

 7رقم الجدول 

 حسب الجنسية بمرض فيروس كورونا اإلصابة أعراض 

 األعراض مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 الحمى وارتفاع درجة الحرارة 88.8 83.9 85.7

 السعال 84.6 82.8 83.5

  يق التنفس 90.4 85.1 87.1

 آالم في العظام 59.4 57.1 58.0

 احتقان بالحلق 78.1 76.4 77.0

 صداع حاد 81.7 71.6 75.3

 الشعور بالتعب والفتور  84.6 82.8 83.5

 

ـــــكــل عــام ــ ــ ــ  اإلنــا  وخــاصـــــــــــــــة املواطنــات ظهرن األ نإ، فــ(8ول رقم د)الجــ وبشـــ
ً
عراض من بــا ي الف ــات بجميع األ  كثر وعيــا

 وفي املقابل، فقد كان الذكور من  ير املواطنين األ  .للمرض
ً
  .قل وعيا

ً
 :فمثال

  اإلنا  املواطنات األ 
ً
 %(93.1بارتفاع درجة حرارة املصاب ) على وعيا

  األالذكور  ير املواطنين 
ً
 %(.82.7بها ) قل وعيا

 املواطنات  اإلنا على بين ن النســـبة األ أقل و ـــوحا ر م أن التباينات إبالنســـبة للســـعال ف

(86.6)%. 
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  ــــــــــــــيق التنفس كان العارض األ
ً
ـــبة كان  األ  كثر معرفة ــ ــ ــ ــ %( تلتها 95على بين اإلنا  املواطنات )بين جميع الف ات، بنســـ

ــــبـــة اإلنـــا   ير املواطنـــات ) ــ ــ ــ ــ . % لغير املواطنين الـــذكور 83.7% مقـــابـــل 85.4أمـــا الـــذكور املواطنين فبلغـــ  ،%(90.3نســ

لإلنا  %( 90رتفاع درجة الحرارة و ــيق التنفس )حوالي إالشــعور بالتعب والفتور، كان الثال  من حي  الترتيب بعد 

% لغير املواطنين. ويالحظ وجود  72.3% للمواطنين الـــذكور و69 .1  % لغير املوطنـــات، مقـــابـــل84وحوالي  املواطنـــات

تبـاين كبير بين الـذكور واإلنـا  فيمـا يتعلق  هنـا وكـذلـك  .ير بين اإلنـا  والـذكور من املواطنين و ير املواطنينتبـاين كب

ـــــداع الحـادمعرفتهم بـأعراض املرض "ب ــ ــ ــ ــ % للـذكور املواطنين 75% لغير املواطنـات( مقـابـل 81% للمواطنـات و88) "الصــ

ـــــبإأما . % لغير املواطنين69و ــ ــ ــ ــــابه بين اإلنا  املواطنات و ير املواطنات ) حتقان الحلق، فقد كان  النســـ ــ ــ ــ ــ %(، 79متشــ

هتماما بين جميع إقل أما آالم العظام فقد كان  األ %(.76و 77كور املواطنين و ير املواطنين )بين ذحد ما بين ال إلىو 

ـــــبه  ــ ـــــب بلغ  إالف ات وشــ ــ % تقريبا 55 .3  مقابل لإلنا  % 64حوالي  إلى 63.4تفاق بين املواطنين و ير املواطنين )بنســ

 للذكور.

 8الجدول رقم  

 حسب الجنسية والنوع بمرض فيروس كورونا اإلصابة أعراض 

 مواطنين  ير مواطنين
 عراضاأل 

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 رتفاع درجة الحرارةإالحمى و  93.1 84.1 88.1 82.7

 السعال 86.6 82.5 85.4 82.1

  يق التنفس 95.0 85.4 90.3 83.7

 آالم في العظام 63.4 55.3 63.8 55.3

 حتقان بالحلقإ 79.0 77.2 78.9 75.7

 صداع حاد 87.8 75.2 81.1 69.1

 الشعور بالتعب والفتور  89.7 69.1 83.8 72.3
 

ــــابة عراض بعد أل فيما يتعلق بظهور او  ــ ــ ــ ـــــرة، بل تحتا  بع  % إ91(، فقد أفاد 9)الجدول رقم  اإلصــ ــ ــ ــ نها ال تظهر مباشـ

 % تقريبا( على التوالي.90% و92بين املواطنين مقارنة بغير املواطنين ) أعلىالوق  قبل الظهور. وقد كان الوعي بذلك 

 9الجدول رقم 

 الجنسية نسبة الذين ملعتقدون بأن االعراض ال تظهر مباشرة بعد االصابه حسب

 الجنسية إجمالي مجتمع الدراسة

 مواطنين 92.3

  ير مواطنين 90.4

 إجمالي مجتمع الدراسة 91.1
 

 كثر وعن اإلنا  أأ 10لجدول رقم ويبين ا
ً
ـــــابة مقارنة بالذكور فيما يتعلق بتأخر ظهور األعراض بعد  يا ــ ــ ــ ــ ـــــب  اإلصـ ــ ــ ــ ــ بنسـ

%(، 95.4املواطنات )على بين اإلنا  األ النسب كان  ، 11يبين الجدول رقم  االتوالي. وكم% على 89% و95بلغ  حوالي 

 . (لكل م هما %89طنين و ير املواطنين )ا%( ثم الذكور املو 94.1ثم  ير املواطنات )
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 10الجدول رقم 

 حسب النوع كورونا فيروس بمرض  اإلصابة نسبة الذين ملعتقدون بأن األعراض ال تظهر مباشرة بعد 

 إنا  ذكور  إجمالي مجتمع الدراسة
 النسبة

91.1 89.3 94.9 

 

 11الجدول رقم 

 صابه حسب النوع والجنسيةعراض ال تظهر مباشرة بعد اإل نسبة الذين ملعتقدون بأن األ 

 الجنسية إنا  ذكور 

 مواطنين 95.4 89.0

  ير مواطنين 94.1 89.4

 

 كورونا فيروس املعرفة بطرق العدوى بمرض  2-3

بين جميع الف ات، ر م وجود بع   كورونا فيروس ب اإلصـــابة من الوعي بطرق  عاليجود مســـتوى و  إلىتشـــير البيانات 

ـــ حة املواطنين التباينات ــ ــ ــ ــ ـــــابة % يدركون أن 94أن  إلى 12تشــــــــــــير البيانات في الجدول رقم  . ال ي تميل إجماال ملصـ ــ ــ ــ  اإلصـ

% 93ن أكما ،و العطاس، وبنسب متقاربة بين املواطنين و ير املواطنينالسعال أن تنتج من الرذاذ املتطاير من يمكن أ

 فون بأملعر 
ً
%( 92ســـطح )من ذلك بقليل فيما يتعلق بلمس األ قل   للعدوى، ونســـب أن مخالطة املصـــاب تشـــكل مصـــدرا

 %(.90وإستخدام أدوات املري  )

 12الجدول رقم 

 الجنسيةوى بمرض فيروس كورونا حسب الوعي بطرق العد

 كورونا فيروس طرق العدوى ب مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 الرذاذ املتطاير من السعال أو العطاس 94.9 93.8 94.2

 ستخدام أدوات املري إ 89.8 90.7 90.3

 مخالطة املصابين باملرض 93.9 93.0 93.3

 فيروس كوروناملس االسطح امللوثة بال 92.7 91.9 92.2

 

املواطنات على وعي بأن الرذاذ املتطاير من الســــعال والعطاس  اإلنا % من 97ن حوالي ، فإ13وكما يبين الجدول رقم 

بأن العدوى تنتقل عن طريق % على علم 96أما  ير املواطنات فقد كان حوالي ،ومخالطة املصابين وسيلة لنقل املرض

ـــــب إوفي املقــابــل فــ ،املخــالطــةينتقــل عن طريق  فيروس كورونــابــأن ال% على علم 94وحوالي  "لرذاذ"ا ــ ــ ــ ــ قــل بين أن النســ

% فقط من الذكور املواطنين  90ن أشــــــــــــــارة بنه تجدر اإل أإال   %( لكل م هما93املواطنين )حوالي الذكور املواطنين و ير 

ــــطح امللوثة بالن ملس األ إخرى، فأما طرق العدوى اال  للعدوى. ةن تكون وســــــــــــــيلأن املخالطة يمكن أفادوا بأ ــ ــ ــ ــ فيروس ســ
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% من الـــــذكور 91 حوالي  % لغير املواطنـــــات، مقـــــابـــــل94املواطنـــــات، وثـــــا  % من اإل95لـــــدى حوالي معروف  كورونـــــا

ـــــتخـدامنتقـال العـدوى عن طريق وإ % لغير املوطنين.92وحوالي املواطنين  ــ ــ ــ  دوات املري  كـان األأ إســـ
ً
بواقع  قـل نســــــــــــــبيـا

 من  ير املواطنين. %91وحوالي% للذكور املواطنين 87.4 ير املواطنات، مقابل  %90.3  املواطنات اإلنا % من 92

 13الجدول رقم 

 والنوع الجنسيةوى بمرض فيروس كورونا حسب الوعي بطرق العد

 مواطنين  ير مواطنين
 كورونافيروس طرق العدوى ب

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 الرذاذ املتطاير من السعال أو العطاس 96.9 92.7 95.7 93.3

 أدوات املري  إستخدام 92.0 87.4 90.3 90.8

 مخالطة املصابين باملرض 97.3 90.2 93.5 92.8

 فيروس كوروناسطح امللوثة بالملس األ  94.7 90.7 93.5 91.5

 

 كورونافيروس بمرض  اإلصابة املعرفة بطرق تجنب  3-3

ـــير البيانات  ــ ــ ـــــامل كورونا فيروس أن مســــــــــتوى الوعي بطرق تجنب اإلصــــــــــابه بمرض  إلى 14في الجدول رقم تشـــ ــ ـــبه شـــ ــ ــ  شـــ

 بــالنســــــــــــــبــة للغــالبيــة العظمى من طرق الوقــايــة. وكــان األ
ً
ـــــتخــدام  كثر بروزا ــ ــ ــ ـــــةاســـ ــ ــ ــ ــ ـــــن )كبــار  الكمــامــات وخــاصــ ــ ــ ــ لكبــار الســـ

ـــــبة لاملواطنين(، حي  ب ــ ــ ــ ـــبة بلغ  التباعد اإل  ، ثم%98غ  النسـ ــ ــ ــ ــ ـــافحة بنسـ ــ ــ ــ ــ جتماعي )أي تجنب االحتكا  بما فيها املصـ

عاة وجود بع  التباينات البســــيطة بين املواطنين و ير %( وهكذا، مع مرا97.2بتعاد عن االخرين )واإل %، 97.5حوالي 

 املواطنين.

 كثار من شـــرب املاء األوفي املقابل، فقد كان اإل
ً
% وبتباين 76بنســـبة بلغ  حوالي  اإلصـــابة بين طرق تجنب  قل شـــعبية

ـــــبةجرة فقد جاء قبل بســــــــيط ملصــــــــ حة  ير املواطنين. أما تجنب اســــــــتخدام ســــــــيارات اإل  ــ % تقريبا، 86بلغ   األخير بنسـ

 %(.84.7( مقارنة بغير املواطنين )%89.2على بين املواطنين )أن  اوك
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 14الجدول رقم 

 بمرض فيروس كورونا  حسب الجنسية اإلصابة الوعي بطرق تجنب 

 

 ،15وكما يبين الجدول رقم  خر نه على الجانب األ إف، املواطنين و ير املواطنين نا التباينات بين الذكور واإل  إلىوبالنظر 

ـــــرب امليـاهاإل" كـان بنـد ــ ــ ــ  األ " كثـار من شـــ
ً
% لغير املواطنـات، 78وحوالي % للمواطنـات 72 حوالي  ، حيـ  بلغـ قـل تـاييـدا

ـــــب واطنين.وتلى ذلك ركوب ســــــــــــيارات األ % لغير امل77% للذكور املواطنين و79 حوالي  بينما كان  ــ ــ ــ جرة حي  بلغ  النسـ

ــــابههاإلنا % للمواطنين الذكور و 89حوالي  ــ ـــــبة مشــ ــ قل للذكور  ير املواطنين أ ير املواطنات، بينما كان   لإلنا   ، ونسـ

 %(.83)حوالي 

 طرق تجنب العدوى  مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 كثار من شرب املاءاإل 75.2 77.2 76.4

  سل اليدين واستخدام املطهرات واملعقمات 96.5 96.4 96.4

 عدم مالمسة االنف والعينين 94.9 95.7 95.4

 شياء واالسطح وخاصة خار  املنزل عدم ملس األ  96.1 97.3 96.9

 البقاء في البي  97.6 94.6 95.7

 عدم استخدام املواصالت العامة 94.5 92.3 93.1

 االجرةتجنب استخدام سيارات  89.2 84.7 86.3

 تجنب االحتكا  مع االخرين بما فيه املصافحة 97.8 97.3 97.5

 سواق وصالونات الحالقةتجنب املطاعم واأل  92.9 90.3 91.3

 استخدام املناديل و يرها عند السعال والعطاس 95.5 96.8 96.3

 الحرص على البقاء بعيدا عن االخرين 97.8 96.8 97.2

 الكمامات والقفازات وخاصة لكبار السناستخدام  99.0 97.8 98.3

 تجنب الزيارات العائلية 92.7 92.6 92.7
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   15الجدول رقم 

 الجنسية والنوعروس كورونا  حسب بمرض في اإلصابة الوعي بطرق تجنب 

 
ـــــبة إل  ــ ــ ـــتخدام أراء، حي  بلغ  نســـــــــــبة املوافقين على ســـــــــــتخدام الســـــــــــيارات الخاصـــــــــــة فقد تباين  اآل بالنســ ــ ــ ــ ن تجنب إســ

(.  وفي املقابل، فقد كان 16املشاركين بالدراسة )الجدول رقم جمالي % إل 19حوالي  من العدوى  يالسيارات الخاصة يق

ـــــة  ير املوافقي42 إلىحو  ــ ــ ـــــب بين املواطنين و ير املواطنين، وخاصـ ــ ــ حي  بلغ   ن%  ير موافقين على ذلك. وتتباين النسـ

 .% للمواطنين و ير املواطنين على التوالي38% و48

 16الجدول 

 الجنسية والنوعاملوقف من إستخدام السيارات الخاصة  كوسيلة للعدوى بمرض فيروس كورونا  حسب 

 مواطنين  ير مواطنين
 السيارات الخاصة إستخداماملوقف من 

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 أوافق 22.1 16.7 21.6 18.6

 حد ما إلى 30.5 35.0 44.9 41.6

 ال أوافق 47.3 48.4 33.5 39.7

 االجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

 التصور حول مدى الوعي العام والقلق 4-3

فيروس نتشـــار مرض إوقلقهم حول  اإلمارةل تصـــورا هم بمدى وعي الناس في ســـتطالع رأي املشـــاركين بالدراســـة حو إتم 

ــــيطة أقد ، ف18وكما يبين الجدول رقم . كورونا  ــ ــ ــ ــ ـــبة بســ ــ ــ ــ ــ الناس، بين  قلق و أنه اليوجد وعي %( أ10)أقل من فادت نســـ

ــــب أ إلى% 46فاد أ بينما ـــح بين املواطنين و ير املواطنين )بنسـ ن الناس واعين باملشـــــكلة ولك هم  ير قلقين، وبتباين واضــ

 مواطنين  ير مواطنين
 كورونا بفيروس  اإلصابة طرق تجنب 

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 اإلكثار من شرب املاء 71.8 78.9 77.8 77.0

 املطهرات واملعقمات سل اليدين وإستخدام  97.3 95.5 96.8 96.3

 عدم مالمسة األنف والعينين 95.0 94.7 97.3 95.3

 عدم ملس األشياء واألسطح وخاصة خار  املنزل  96.6 95.5 99.5 96.8

 البقاء في البي  96.9 98.4 98.9 93.4

 عدم إستخدام املواصالت العامة 94.3 94.7 93.0 92.1

 األجرة تجنب إستخدام سيارات 89.3 89.0 89.2 83.4

 تجنب اإلحتكا  مع االخرين بما فيه املصافحة 97.7 98.0 98.4 97.1

 تجنب املطاعم واألسواق وصالونات الحالقة 94.7 91.1 91.4 90.0

 إستخدام املناديل و يرها عند السعال والعطاس 95.0 95.9 96.8 96.8

 الحرص على البقاء بعيدا عن االخرين 98.9 96.7 97.3 96.6

 إستخدام الكمامات والقفازات وخاصة لكبار السن 99.2 98.8 98.4 97.7

 تجنب الزيارات العائلية 91.6 93.9 94.1 92.2
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% 44أما الذين عبروا عن درجة عالية من الوعي والقلق فقد بلغ  نســــــــــــــبتهم  ،% تقريبا على التوالي(44% و51بلغ  

 .% تقريبا(40% تقريبا( مقارنة باملواطنين )47على بين  ير املواطنين )املشاركين بالدراسة وبنسبة أ جماليإل 

 18الجدول رقم 

 حسب الجنسية تصورات املشاركين حول مستوى الوعي والقلق بين الناس

 التصور حول وعي الناس مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 و ير قلقين ير واعين  9.3 9.7 9.5

 واعين ولكن  ير قلقين 51.2 43.6 46.4

 واعيين وقلقين جدا 39.6 46.7 44.1

 االجمالي 100.0 100.0 100.0

 

 املواطنات األ اإلنا كان   ،19كما يبين الجدول رقم و 
ً
، بينما كان الذكور املواطنون %7.6ي بنســبة ألهذا الر  قل تاييدا

 األ
ً
  وقلقين نواعي الناسن أ ملعتقدون ن الذين إف املقابلوفي ، %11بنسـبة  كثر تاييدا

ً
 لإلنا  % 45.4بلغ  نسـبتهم  جدا

 %.47بحوالي  اإلنا ن النســــــــــــــبة تشــــــــــــــابه  بين الذكور و إما  ير املواطنين فأاملواطنات، وثل  الذكور املواطنين فقط. 

 نها.أق بشولكن اليوجد قلن هنا  وعي بهذه املشكله، أ% تقريبا( 55.7ويرى  البية الذكور املواطنين )

 19الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوع تصورات املشاركين حول مستوى الوعي والقلق بين الناس

 مواطنين  ير مواطنين
 التصور حول وعي الناس

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

  ير واعين و ير قلقين 7.6 11.0 9.2 9.8

 واعين ولكن  ير قلقين 46.9 55.7 44.3 43.4

 واعيين وقلقين جدا 45.4 33.3 46.5 46.8

 جمالياإل  100.0 100.0 100.0 100.0

 
 

 كورونا فيروس مصادر املعلومات حول مرض  5-3

، حســب ما يبينه كورونا فيروس تتنوع مصــادر املعلومات ال ي ملســتقي م ها املشــاركون بالدراســة معلوما هم حول مرض 

فقد  كثر من واحد من املصــــــادر املذكورة.أن الشــــــخص قد ملســــــتقي املعلومات من أ إلىشــــــارة وتجدر اإل . 20الجدول رقم 

% تقريبا، وبنسبة 75شاركين بالدراسة بنسبة بلغ  ملجمالي اهم بالنسبة إل جتماعي املصدر األ كان  وسائل التواصل اإل 

ـــدر %(، 69با( مقارنة بغير املواطنين )% تقري84على بين املواطنين )أ ــ ــ ـــــبة بلغ  حوالي وكان التلفاز املصــ ــ % 62الثاني بنســ

 جتماعي( فقد كان أما االنترن  بجميع مكونا ها )بإستثناء التواصل اإل ضح بين املواطنين و ير املواطنين ، دون تباين وا

 
ً
أمــا % للمواطنين، 45 إلى%( مقــارنــة بحو 64)كبر بين  ير املواطنين أ%، مع وجود تركيز 57يللمعلومــات لحوال مصـــــــــــــــدرا

لي ثل  املشــــــــاركين بالدراســــــــة وبتباين بســــــــيط بين املواطنين و ير اللمعلومات لحو صــــــــدقاء فقد كانوا مصــــــــدرا ًاألهل واأل 

 املواطنين.
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 20الجدول رقم 

 حسب الجنسية مصادر املعلومات للمشاركين حول مرض فيروس كورونا

 مصادر املعلومات مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 صدقاء واملعارفهل واأل األ  35.8 32.4 33.7

 يميل، مواقع البح ، يوتيوب، الخ(االنترن  )اإل  45.3 64.2 57.2

 )فيسبو  ,تويتر واتساب، و يرها(  جتماعيوسائل التواصل اإل  83.9 69.0 74.5

 التلفاز 60.8 62.2 61.7

شكل  وسائل التواصل قد (، ف21) نا  املواطنين و ير املواطنين الجدول رقمالتباينات بين الذكور واإل  إلىبالنظر و 

 عد تحي   ،همجتماعي املصدر األ اإل 
ً
  ،% لغير املواطنات76املواطنات و اإلنا % من 86لحوالي  مصدرا

ً
 كما كان  مصدرا

 82 اليلحو 
ً
املختلفة  كالهشأنترن  بما اال أ % من  ير املواطنين.67لحوالي  % من املواطنين الذكور، فيما كان  مصدرا

% 65ومواقع البح  واليوتيوب، فقد شكل  املصدر الثاني من حي  الترتيب، حي  بلغ   لكترونيالبريد اإلبما فيها 

 43للذكور من  ير املواطنين، مقابل حوالي 
ً
 ير املواطنات  اإلنا % من 61لحوالي  % للمواطنين، بينما شكل  مصدرا

 مصدر  التلفاز % للمواطنات. وكذلك فقد كان 48مقابل حوالي 
ً
 ر  ا

ً
للمواطنين  على بين الذكور أ ةللمعلومات، وبنسب ئيسيا

 ويشكل األ  .اإلنا و ير املواطنين مقارنة ب
ً
للمعلومات لحوالي ثل  املشاركين الذكور من املواطنين  هل واملعارف مصدرا

 املواطنات.% بين  ير 28% مقابل 38لى من ذلك حي  بلغ  أعاملواطنات  اإلنا ن نسبة أالحظ و ير املواطنين. وي

 21الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوع مصادر املعلومات للمشاركين حول مرض فيروس كورونا

 مواطنين  ير مواطنين
 مصدر املعلومات

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 هل واالصدقاء واملعارفاأل  38.2 33.3 28.1 33.6

 الخ(يميل، مواقع البح ، يوتيوب، نترن  )اإل اال  47.7 42.7 60.5 65.2

 )فيسبو  ,تويتر واتساب، و يرها(  جتماعيوسائل التواصل اإل  85.5 82.1 75.7 67.2

 التلفاز 57.6 64.2 55.7 63.9

 ئ ار تنبيهات الطو تلقي الرسائل  6-3

فيروس حول مرض  الطوارئ تنبيهات تصلهم رسائل  اإلمارةكان في ن  البية السأ إلى، 22في الجدول رقم تشير النتائج 

ـــ كورونـــــا، ــــبــ ــ ــ ــ ــ وكمـــــا يبين %(.70%( مقـــــارنـــــة بـــــاملواطنين )حوالي 77على لغير املواطنين )%، وهي أ75ة بلغـــــ  حوالي وبنســ

 .% على التوالي69% و77 إلىحي  بلغ  حو  لإلنا  على م ها ، فإن نسبة الذكور املتلقين للرسائل أ23الجدول رقم 

 22الجدول رقم 

 الجنسية حسب كورونا فيروس نسبة الذين نسبة الذين يتلقون رسائل إرشادية بشأن مرض 

 الجنسية إجمالي مجتمع الدراسة

 مواطنين 69.5

  ير مواطنين 77.3

 إجمالي مجتمع الدراسة 74.5
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 23الجدول رقم 

 حسب النوعبمرض فيروس كورونا  نسبة الذين يتلقون رسائل إرشادية بشأن مرض نسبة الذين 

 إنا  ذكور  إجمالي مجتمع الدراسة
 النسبة

74.5 76.9 69.3 

 

 كورونا فيروس بعاد النفسية واملعنوية لاأل 7-3

ـــي ـــكان  10من كل  3 حوالين أ إلى 24رقام الواردة في الجدول رقم ر األ تشــ فادوا بأنهم يمارســـــون حيا هم بشـــــكل أمن الســ

ـــح بين املواطنين )حو  ــ ـــــــــــــــــــــ 40 اليعادي، وبوجود تباين واضـــ ـــــبة الذين أفادوا % لغير املواطنين.  25%( مقارنة بـ ــ وتمثل نسـ

ـــين لإل بأن ــ ــــابة بالهم معر ــ ـــــبة إلىجم% فقط من إ11حوالي  فيروس كوروناصـــ ـــاركين، ولكن بنســ ــ على بين املواطنين أ املشــ

نزعا  عند نســــــــــــــبة مرتفعة من الذين ملشــــــــــــــعرون باإل وكذلك فهنا  %(، 9قارنة بغير املواطنين )حوالي % تقريبا( م14)

ـــح بين املواطنين و ير املواطنين، كما %، دونما تباين وا68ختالط بلغ  اإل  ــ ــ ــ ــــعر ضـــ ــ ــ ــ ـــاركين من ما يفوق  ملشــ ــ ــ ــ ــــف املشـــ ــ ــ ــ نصــ

 و  ير املواطنين.قارب لهم سواء من املواطنين أاأل %( بالتوتر عند زيارة52بالدراسة )

 

 24الجدول رقم 

 حسب الجنسية بعاد النفسية واملعنويةملرض فيروس كورونااأل

 بعاداأل مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 أمارس حياتي بصورة طبيعية 39.6 25.1 30.5

 أعتقد باني معرض لالصابة أكثر من  يري  14.2 8.8 10.8

 أشعر بالقلق أو الخوف عند خروجي من البي  48.6 41.6 44.2

 االقارب لناأشعر بالتوتر عند زيارة  51.0 52.6 52.0

 أشعر باالنزعا  عند االختالط 68.7 67.8 68.1

 أعتقد سينجو الكثير من الناس من االصابه 54.3 49.8 51.5

 عتقد انهم سيتمكنون من اكتشاف عال أ 53.5 47.3 49.6

 

وجود مواقف متباينة حول جملة من القضايا ال ي تتعلق بمرض فيروس كورونا   إلى  25وتشير البيانات في الجدول رقم 

% من اإلنا  املواطنات. 36فمثال،  نجد أن ربع  ير املواطنين الذكور واإلنا  يمارسون حيا هم الطبيعية، مقابل حوالي 

 ات، وهذه النتيجة تتنا م مع كونهم %، وهي األعلى مقارنة ببا ي الف44أما الذكور املواطنين، فقد شكل  النسبة حوالي 

النسبة األكبر ممن ملعتقدون أنهم معر ون لإلصابة حوالي  أيضااألقل قلقا من  يرهم، ومع ذلك، فإن هذه الف ة لديها 

 .% لغير املواطنين من الذكور  9% لغير املواطنات وحوالي 8% لإلنا  املواطنات و12%(، مقارنة بـحوالي 17)

وعة القضايا املتعلقة باإلختالط سواء من حي  الخرو  من املنزل أو الزيارات، فإن اإلنا  املواطنات أما بالنسبة ملجم

، 70إجماال لديهن قلق أو مستوى أعلى من االنزعا  مقارنة بالذكور، وبتباينات واضحة بلغ  في أعالها مايزيد على 

 .%40وأدناها بما يقل عن 
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% من 59 إلى 58لتفاؤل، فإن حوالي النصف لديهم هذه النظرة التفاؤلية، حي  أشار وفيما يتعلق باألبعاد املتعلقة با

الذكور املواطنين أنهم ملعتقدون بأن معظم الناس سوف ينجون من هذا املرض، وأنه سوف يتم إكتشاف العال  

ق أو ممارسة الحياة مع النتائج األخرى حول الذكور املواطنين حول القل أيضااملناسب له. وهذه النتيجة متنا مة 

الطبيعية. ومن الجهة األخرى فإن اإلنا  املواطنات و ير املواطنات على حد سواء، يتشاركن الرأي بأن مستوى التفاؤل 

 بين كل عشرة من اإلنا . 5 إلى 4أقل بي هن مقارنة بالذكور، حي  تراوح  النسب بين 

 25الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوع كوروناملرض فيروس  بعاد النفسية واملعنويةاأل

 مواطنين  ير مواطنين
 نوع التصور 

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 أمارس حياتي بصورة طبيعية 35.5 43.9 25.4 25.1

 صابة أكثر من  يري أعتقد باني معرض لإل  11.8 16.7 8.1 8.9

 و الخوف عند خروجي من البي أأشعر بالقلق  60.7 35.8 55.1 38.0

 قارب لناأشعر بالتوتر عند زيارة األ 54.6 47.2 60.0 50.6

 ختالطأشعر باالنزعا  عند اإل  70.2 67.1 72.4 66.6

 صابهتقد سينجو الكثير من الناس من اإل أع 51.1 57.7 46.5 50.7

 كتشاف عال إنهم سيتمكنون من أعتقد أ 48.1 59.3 41.6 48.8
 

 نتشارحول مستوى اإل  التصورات 8-3

قارب  و األأصابة بين معارف الشخص إستدالل على مدى وجود حاالت ( فقط لإل 26التالي )رقم  الجدول البيانات في 

% قد أفادوا 11أن  إلى. تشير األرقام و في دول اخرى أو خارجها أماكن داخل إمارة عجمان و املحيط بغ  النظر عن األ أ

 بأن
ً
( مقارنة %15فادوا بذلك )حوالي املواطنين الذين أتفاوت واضح بين ، وبكورونامصاب بفيروس  هم ملعرفون شخصا

 . ي شكل على جنسية املصابينل ذلك بأوال يد، بغير املواطنين

% فقط، وهي أعلى بين 4.6وكذلك، فقد كان  نسبة الذين ملعرفون بحاالت وفاة ألشخاص نتيجة الفيروس كورونا 

%(. وال يدل ذلك بأي شكل على جنسية املتوفين. وبالنسبة للذين ملعرفون 3.5%( مقارنة بغير املواطنين )6.5املواطنين )

 % لغير املواطنين.5% بين املواطنين و9.1% م هم 6.5فقد بلغ  النسبة  اإلصابة عن أشخاص تم شفاؤهم بعد 

 

 26الجدول رقم 

 حسب الجنسية مدى املعرفة  الصابات مرض فيروس كورونا
 نوع املعرفة مواطنين  ير مواطنين إجمالي مجتمع الدراسة

 أعرف شخص او أكثر مصاب 14.6 8.9 11.0

 اإلصابة أعرف شخص أو أكثر توفي نتيجة  6.5 3.5 4.6

 أعرف شخص او أكثر كان مصاب وتم شفاؤه 9.1 5.0 6.5

 أعرف شخص او اكثر لدي شكو  بانه مصاب 9.5 5.5 6.9
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% ثم الذكور املواطنين 16املواطنات حي  بلغ  حوالي  اإلنا على النسب بين أكان  ، فقد 27كما يبين الجدول رقم و 

 كورونا.فيروس مصاب بنهم ملعرفون شخص بأفادوا أالذين % 13بنسبة بلغ  حوالي 

ــــابة بة للمعرفة بحاالت وفاة نتيجة ما بالنســــــــــــأ ــ ــ ــ ـــــا، فقد كان  فيروس كورونابال اإلصــ ــ ــ ـــــيما  اإلنا على بين األ  أيضـــ ــ ــ وال ســـ

ـــار أاملواطنات، حي   ــ ــ ــ ــ ـــــخص أ إلى% من  ير املواطنات 6وحوالي واطنات مل% من ا9 حوالي  شـ ــ ــ ــ كثر توفي أو أنهن ملعرفن شـ

 من املواطنين و ير املواطنين على التوالي. لكللإلنا  لنسبة بين الذكور حوالي نصفها . وقد كان  ااإلصابة بسبب 

ـــــب  ــ ــ ـــــفاء حول اوكان  النســـ ــ ــ  % على التوالي( مقارنة7.8% و10.4)والذكور  اإلنا على بين املواطنين أملعرفة بحاالت الشـــ

 على التوالي. والذكور لإلنا  %( 4.6% و6.5بغير املواطنين )

 

 27الجدول رقم 

 حسب الجنسية والنوع مدى املعرفة  الصابات مرض فيروس كورونا

 مواطنين  ير مواطنين
 نوع املعرفة

 إنا  ذكور  إنا  ذكور 

 كثر مصابأو أأعرف شخص  16.4 12.7 6.5 9.5

 اإلصابة كثر توفي نتيجة أأعرف شخص أو  8.8 4.1 5.9 2.8

 شفاؤهكثر كان مصاب وتم أو أأعرف شخص  10.4 7.8 6.5 4.6

 نه مصابأكثر لدي شكو  بأو أعرف شخص أ 10.0 9.0 5.5 5.4
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 *من قبل املشاركيناملقترحات  4

ـــــا )ر جميـــــــــــــــــع املشـــــــــــــــــبـــــــــــــــــع ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدهم لإل 94اركين تقريبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانهم وتأييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديرهم وإمتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن تقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم %( عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمتهم وحمايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ألجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الحركـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق بتقييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي تتعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان وخاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا حكومـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بهــ

 املجتمع. 

ـــيا هم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا هم وتوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءت مقترحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجمة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ؤ وتمبــــــــــــــــــــادرات الدولــــــــــــــــــــة وإمــــــــــــــــــــارة عجمــــــــــــــــــــان منسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ

ـــي أهميــــــــــــــــــــة و ـــــــــــــــــــــرورة الخطــــــــــــــــــــوات واإل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ ها إجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املحليـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــــــارة عجمـــــــــــــــــــــانحكومــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة اإلوالحكومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اإل تحاديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدوم ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفر والقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــآت القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال واأل  للمنشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمـ

ـــــك باإل  ،هـــــــــــــــا مخـــــــــــــــاطر العـــــــــــــــدوى ال ـــــــــــــــي ينطـــــــــــــــوي علي ــ ــ ــ ــ ـــافة وذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات األ اإل  إلـــــــــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ خـــــــــــــــرى مثـــــــــــــــل العمـــــــــــــــل عـــــــــــــــن جــ

ـــــد وح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  ظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلوكيات اإل التجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد وتفعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ال والتباعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل األ قيجابيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد واملؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

 واملنشآت و يرها.

 

 هتمام وم ها:املقترحات الجديرة باإل ذلك، فقد برزت بع   إلى افة وباإل 

 .السنو كبار أطفال أسر ال ي بها حص الشامل لأل جراء الفإ -1

 .راملقات واآل و األفراد املستضعفين مثل املطلأمكانية الفحص للف ات إتوفير  -2

ــــوع العمالة امل -3 صــــــابة كثر عر ــــــة لإل أكثر هشــــــاشــــــة و نهم األأتواجدة بصــــــفة  ير شــــــرعية باعتبار النظر في مو ــ

 ونقل العدوى.  

 جراءات املشددةاإل كد من تطبيق أل للتااملتابعة الدقيقة لو ع سكن العم -4

وردت بع  املقترحات  قدفي تقرير الدراسـة كون أن أ لهها مطبقة من قبل الدولة وإمارة عجمان و تفصـيلي  املقترحات بشـكلتو ـيح *مالحظة: سـيتم 

لة و ودوردت الكثير من عبارات الشــــــــــــــكر والثناء ألجــــــــــــــحاب الســــــــــــــمو والجهات الحكومية في إمارة عجمان  اوكم االخرى،الجديدة من ممارســــــــــــــات الدول 

  االمارات.
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