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 في دراسة أجرتها الجامعة العربية األمريكية

 على ثقة بأن فلسطين يمكن أن تكسب المعركة ضد كورونا العينة% من 93

 

المعرفة والممارسات  حول الجامعة العربية االمريكيةها تأعد استطالعيةدراسة أحدث في           

 1700 من عشوائيةعينة تم استطالع اراء في الضفة الغربية وقطاع غزة،  المتعلقة بفيروس كورونا

جمع البيانات باستخدام  وتم -تم اختيارهم عشوائيا -عام وأكثر 18أعمارهم  فلسطيني وفلسطينية ممن

اهتمام  بناء على الدراسةت هذه جاء. 2020\5\1حتى  2020\4\19الهاتف خالل الفترة الواقعة بين 

على  وقد أشرفالمجتمع الفلسطيني. في ورونا ك بفيروس المتعلقة البحثية المعرفةأثراء الجامعة في 

 العليا.قسم العلوم الصحية في كلية الدراسات نوار قطب رئيسة  ةلدكتورا الدراسةتصميم 

% في قطاع غزة( 92% في الضفة الغربية و85) العينة% من 88 الدراسة أن بينت نتائج       

يعتقدون ان الطقس الدافئ  العينة% من 41وان  كورونا،فيروس لعالج فعال  حاليا يرون انه ال يوجد

% من الذكور( انه سيتم 86و اإلناث% من 92) العينة% من 89كما رأى  سيوقف تفشي المرض.

 السيطرة على المرض بنجاح.

% 93بأن فلسطين يمكن ان تكسب المعركة ضد فيروس كورونا، فقد أظهر  العينةاما عن ثقة       

 % في قطاع غزة(.96% في الضفة الغربية و91م بذلك )منهم ثقته

بية وقطاع في الضفة الغر اإلناث% من الذكور و98 العينةكما أظهرت النتائج ان الغالبية العظمى من 

 طريقة فعالة للحد من انتشار الفيروس. غزة يتفقون ان العزل، هو

% في الضفة 96)ليمات الحكومة خالل فترة الطوارئ يقولون انهم ملتزمون بتع العينة% من 93

 .% في قطاع غزة(89والغربية 

خالل  في بيوتهميسكنون فيه بتعليمات الحكومة بالبقاء  الحي الذيعن التزام  العينةوعند سؤال     

الحي  سكان ان % في قطاع غزة(40والضفة الغربية  % في 58)% 51فترة الطوارئ، فقد أشار 

% في 29والضفة الغربية  % في 13)% 19ملتزمون معظم الوقت بالبقاء في بيوتهم، بينما قال 

ان قالوا  العينة% من 30نهائيا، وتجدر اإلشارة الى ان الحي غير ملتزمون  ان سكان قطاع غزة(

 الحي ملتزمون أحيانا بتعليمات الحكومة بالبقاء في منازلهم. سكان

ذهبوا للعمل داخل إسرائيل خالل أسبوع من تاريخ لضفة الغربية قالوا انهم في ا العينة% من 10

 اجراء المقابلة.

% في 59) العينة% من 64وعن اإلجراءات التي يجب تطبيقها للحد من الفيروس فقد أشار      

 العينة% من 6صرامة في حين قال  أكثر% في قطاع غزة( انها يجب ان تكون 73الضفة الغربية و

% في قطاع غزة( انها يجب ان تكون اقل صرامة. وتجدر اإلشارة الى 4% في الضفة الغربية 7)

 ان تبقى اإلجراءات المطبقة كما هي. طالبوا العينة% من 30ان 
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حال أصيبت لتفاقم المرض والحاجة الى العناية المشددة في الفئات المعرضة  عن العينةسؤال د وعن

 كانتحيث  ة وفئات عمريةرضي  فئات م  قسمين:  تم تقسيم الفئات الىفقد  ،حسب آرائهم بالمرض

 كالتالي: النسب
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المعرضة لخطر عند الحديث عن الفئات 
حسب الحالة المرضية، تفاقم اإلصابة 

أظهرت النتائج ان نسبة األشخاص الذين 
يعانون من امراض الجهاز التنفسي هم الفئة 
األكثر عرضة لخطر تفاقم المرض 
والحاجة الى العناية المشددة في حال 

الفلسطينيين، أصيبت بالمرض حسب اراء 
 ليها مرضى القلب ثم مرضى السكري.ي

رضة لخطر تفاقم عند الحديث عن الفئات المع
اإلصابة حسب الحالة العمرية، فقد بينت الدراسة ان 

عاما وأكثر( هم األكثر عرضة  70كبار السن )

ة المشددة في لخطر تفاقم المرض والحاجة الى العناي
 قريبونليها األشخاص الحال أصيبت بالمرض، ي

الى  50تتراوح أعمارهم بين  من سن التقاعد والذين

سنوات، اما  10اقل من فال عاما، ثم األط 69

عاما  29-20تتراوح أعمارهم بين  الشباب الذين

الى فهم األقل عرضة لخطر تفاقم المرض والحاجة 
 بالمرض. العناية المشددة في حال أصيبوا
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يشير الشكل التالي الى  الدراسة،من تاريخ اجراء  التي سبقتايام  7خالل  عينةلسلوك الاما بالنسبة 

 سلوك:الذين قاموا بكل  عينةنسبة ال

 

 

% منهم احتفظوا بمسافة 86قاموا بتنظيف ايديهم بانتظام، كما ان  العينة% من 97تشير النتائج ان 

ال تقل عن متر بينهم وبين اي شخص يسعل او يعطس، اما عن ارتداء القفازات عند مغادرة المنزل 

% 51وخاصة الذكور بنسبة خروج من المنزل انهم يرتدون القفازات عند ال العينة% من 43فقد قال 

 .% في قطاع غزة(30و% في الضفة الغربية 50% لالناث )35مقابل 

% منهم انهم قاموا بزيارة اقربائهم 38عن زيارة االقرباء واالصدقاء فقد افاد  العينةوعند سؤال 

% 47و% في الضفة الغربية 33% لالناث )35% مقابل 41بلغت نسبة الذكور  واصدقائهم حيث

 .في قطاع غزة(

% منهم انهم ذهبوا الى 18فقد اشار  السابقة،في اماكن عملهم خالل الفترة  العينةاما عن تواجد 

الى  أشرناللواتي  اإلناث% من 6% مقابل 30اعمالهم وخاصة الذكور حيث بلغت نسبة الذكور 

 دهن في اماكن عملهن في تلك الفترة. تواج

خرجوا الى  لإلناث( انهم% 11% مقابل 23وخاصة الذكور بنسبة  العينة% من 17) واذكركما 

 (.% من قطاع غزة27% في الضفة الغربية و11) أماكن مزدحمة
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اءاالصدق/زيارة االقرباء  زيارة الجيران التواجد في مكان العمل الذهاب الى مكان مزدحم


