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 الممخص:
تحديد مستوى النشاط البدني لسكان منطقة مكة المكرمة بالمممكة إلى  ىدفت الدراسة      

            ل الحجر الصحي لفيروس كورونا عمى حسب بعض المتغيرات العربية السعودية خال
)السن، النوع، المؤىل العممي، الحالة الصحية(، وتكونت عينة الدراسة من سكان منطقة مكة 

( شخصًا، تراوحت أعمارىم 2971المكرمة، وبمغ العدد الكمي لمعينة المشاركة في ىذا البحث )
مت الباحثة استبانة النشاط البدني خالل جائحة كورونا" والتي ( عاًما، واستخد56إلى 21من )

تم بناؤىا لغرض الدراسة، واسنخدم المنيج الوصفي المسحي النوعي وذلك لمالئمتو لطبيعة 
الدراسة، وقد بينت النتائج أن الرجال يمارسون النشاط البدني أكثر من النساء، إلى جانب ارتفاع 

ارين المنزلية والرياضة )المشي أو الجري( خاصة لدى الطمبة وفئة نسبة األفراد الممارسين لمتم
 المطمقين/العزاب. 

  الحجر الصحي، جائحة كورونا، النشاط البدني.الكممات المفتاحية: 
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Abstract 
The study aimed to determine the level of physical activity for the 

residents of the Makkah Al-Mukarramah region in the Kingdom of Saudi 
Arabia during the quarantine of the Corona virus according to some 
variables (age, gender, educational qualification, health status). In this 
research, (1792) people voluntarily participate , their ages ranged from 
(18 to 65) years. the researcher used a questionnaire about physical 
activity during the Corona pandemic, which was built for the purpose of 
the study, and we used the qualitative survey descriptive method for its 
suitability to the nature of the study, and the results showed that men 
engage in physical activity More physical activity than women, In 
addition to a higher percentage of individuals who practice home 
exercises and sports (walking or running), especially for students and 
the category of divorced singles.  
Keywords: Quarantine, Corona pandemic, physical activity. 
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 مقدمة الدراسة:
حالة الطوارئ بسبب  1212أعمنت منظمة الصحة العالمية خالل شير مارس 

( في الصين، وقد تزايد عدد الحاالت بصورة متسارعة داخل COVID-27فيروس كورونا)
وخارج نطاق الصين، وانتشر عمى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، وقد تجاوبت معظم 

ا الفيروس وحاولت احتواءه منذ البداية عن طريق وضع دول العالم بإيجابية مع ىذ
استراتيجيات وقائية عديدة منيا إغالق الحدود والمطارات والمواني، ومنيا أيضًا استخدام 
الحمالت التوعوية لتفادي العدوى؛ إال أن سياسة الحجر الصحي مثمت أىم استراتيجية 

ة السعودية نظرًا لفعاليتيا في الحد من مستخدمة من معظم دول العالم ومنيا المممكة العربي
االختالط وانتشار العدوى. وقد أثبتت دراسات عديدة أن الحجر الصحي يبقى الوسيمة الفعالة 
والناجحة في حماية السكان من العدوى والحد منيا، ولكن عمى الرغم من ىذه الفعالية عمى 

مبية عمى الفرد والمجتمع المستوى الصحي فإن الحجر الصحي ال يخمو من األعراض الس
  .(Wang 2020,خاصة عمى مستوى الصحة النفسية والحياة االجتماعية ونج )

كما كشفت عديد  من األبحاث عن عمق األثر النفسي الذي يمكن أن يسببو تفشي 
المرض والحجر الصحي عمى عامة الناس سواء عمى المستوى الفردي، أو عمى المستوى 

(، أيضًا ساىم الحجر الصحي في تغيير نمط النظام 1212لفتوح، الجماعي )الفقي وأبو ا
الغذائي لمفرد، تقميل حركتو، وىنا ظيرت محاوالت عديدة إليجاد حمول لمحد من األثار 
  السمبية لمحجر الصحي، ويأتي النشاط الرياضي كأحد ىذه الحمول لمتقميص من األثر

           يضا لتجنب السمنة واألمراضالسمبي لمحجر الصحي عمى الجانب النفسي لمفرد أ
           المزمنة الناتجة عن قمة الحركة.  كما تجدر اإلشارة إلى وجود أنواع كثيرة من
األنشطة البدنية التي يمكن ممارستيا اما في المنزل )التمارين المنزلية( أو في الخارج 

 )المشي، الجري، الدراجات....الخ(. 
ممكة العربية السعودية سياسة الحجر الصحي الشامل من جية أخرى، طبقت الم

غالق المتاجر  لمدة تجاوزت الثالث أشير، وقد شممت اإلجراءات المتخذة العمل من المنزل وا 
والمدارس والمطاعم وأي خدمة أو عمل غير أساسي وذلك إلبطاء انتشار تفشي المرض 

روضة عمى ممارسة النشاط البدني ومنع الرعاية الصحية. عالوة عمى ذلك، كانت القيود المف
يقاف البطوالت الرياضية. وىذا ما  بسبب إغالق المراكز الرياضية / الصاالت الرياضية وا 
أثر سمبًا عمى نسق ممارسة األنشطة البدنية، حيث تكثر عدد سعات الجموس ويقل عدد 

لتالي يتغير (. وبا,Alfawaz et al 2021خطوات الفرد في اليوم الواحد  الفواز وآخرون )
النظام الغذائي لمفرد ويميل الفرد إلى اإلفراط في األكل أو العكس عمى حسب الحالة النفسية 
لمفرد. وقد كانت ىذه االستنتاجات دافعًا لمباحثتين إلجراء ىذا المسح ميدانًا بغية تقصي 

 رمة.التغيير الحاصل في ممارسة النشاط البدني لدى المجتمع السعودي، منطقة مكة المك
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 مشكمة الدراسة 
مع ظيور جائحة كورونا وانتقال عدواىا إلى جميع أنحاء العالم، تم فرض الحدر الصحي        

كأجراء صحي لوقاية المواطنين والحد من العدوى. إال أن ىذا الحجر الصحي كان لو أثر سمبي 
مستوى حركة الفرد عمى نواحي عديدة لمفرد ولممجموعة منيا النفسية واالجتماعية وخاصة عمى 

وممارستو لمنشاط البدني. في نفس السياق برزت ممارسة النشاط البدني كأحد الحمول المجدية 
في محاربة األثار السمبية لمحجر الصحي ورفع معنويات األفراد، خاصة الحد من قمة الحركة 

ربية وما يترتب عنيا من أمراض مزمنة ومن سمنة وعوارض جسدية أخرى. في المممكة الع
السعودية طبقت الحجر الصحي بشكل صارم وأغمقت السمطات النوادي والصاالت الرياضية.  
وىذا ما يدعو إلى االعتقاد بتغير عادات النشاط البدني لدى المجتمع السعودي. وفي ىذا اإلطار 

 يثير ىذا البحث عديد من األسئمة:

         دي بسبب الحجر الصحي ما التغيير في ممارسة النشاط البدني لدى المجتمع السعو  -
 لجائحة كورونا؟ 

ما مدى تأقمم األفراد في المجتمع السعودي مع الحجر الصحي لممحافظة عمى نسق مقبول  -
 من ممارسة النشاط البدني؟ 

إلى أي مدى تؤثر بعض المتغيرات الديموغرافية عمى طبيعة ممارسة النشاط البدني في  -
 ربية السعودية؟ منطقة مكة المكرمة بالمممكة الع

 أىداف الدراسة: 
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد مستوى النشاط البدني لسكان منطقة مكة المكرمة،         

بالمممكة العربية السعودية خالل الحجر الصحي لفيروس كورونا، عمى حسب بعض المتغيرات 
 )السن، النوع، المؤىل العممي، الحالة الصحية(.

 أىمية الدراسة في األتي:  أىمية الدراسة: تكمن
تعتبر من الدراسات القمة في ىذا المجال، والتي اىتمت بدراسة واقع ممارسة النشاط  -

 الرياضي خالل جائحة كورونا.

تفيد في تقديم احصائيات دقيقة من شأنيا أن تساىم في وضع تصور لمقاومة األعراض  -
 السمبية ألي حجر صحي ألي سبب من األسباب مستقباًل.
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 طمحات الدراسة: مص
 (:(covid-19فيروس كورونا المستجد -

(: " ذلك الفيروس الذي ينتمي إلى 1212تبنت الدراسة تعريف الفقيو وأبو الفتوح )
فيروسات كورونا المعروفة والتي قد تسبب المرض لإلنسان والحيوان، والذي وصفتو منظمة 

، وتتجمى 1227ينية في سنةالصحة العالمية بالجائحة، والذي ظير في مدينة يوىان الص
أعراضو المرضية في الحمى واإلرىاق والسعال الجاف واألالم، حيث ينتقل ىذاالفيروس إلى 
االنسان عن طريق القطرات الصغيرة التي تتناثر من األنف أوالفم عندما يسعل الشخص 

 المصاب أو يعطس".

 الحجر الصحي:  -
ء يمّكن من منع أو تقميل تأثير ( الحجر الصحي بأنو " إجرا1212تعرف ماتيولي )

 (. Mattioli,2020األمراض المعدية وتفشي المرض")
             وفي الصحة العامة، يشير مصطمح "الحجر الصحي" إلى فصل األشخاص

 )أو المجتمعات( الذين تعرضوا إلى مرض معد. 
 النشاط البدني: -

ي تشمل المعرفة والثقة والدافع يعرف النشاط البدني إجرائيًا بأنو الكفاءة البدنية الت
 لالنخراط في ممارسة أشكال متعددة من نشاط بدني واتقان ميارات حركية متنوعة. 

 حدود الدراسة: 
منطقة مكة المكرمة وتشمل )مدينة الطائف، ومدينة جدة، ومدينة مكة  الحدود المكانية:

 المكرمة( بالمممكة العربية السعودية.

بيق الدراسة خالل فترة الحجر الصحي بالمممكة العربية السعودية الممتدة تم تطالحدود الزمانية: 
 .1/1212إلى شير  1212/ 4من شير 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
مع ظيور فيروس كورونا واتباع سياسة الحجر الصحي الشامل لمحد من انتشار، بدئت        

دى جميع فئات المجتمع كنتيجة لمتباعد بعض المشاكل النفسية واالجتماعي في البروز ل
االجتماعي. وأصبح إيجاد حل لمحد من األثار السمبية لمحجر الصحي الياجس األول بعد 
             فيروس كورونا لمسمطات الصحية في بمدان عدة. وقامت السمطات الصينية بتوفير 

          األفراد ونج وآخرون  متابعة صحية نفسية عن بعد )المكالمات الياتفية( لرفع معنويات
(Wong et al., 2020 في المقابل، أشارت بحوث عديدة إلى المشاكل الصحية المترتبة عن .)

قمة الحركة خالل الحجر الصحي وحذرت من ارتفاع مؤشرات السمنة واألمراض المزمنة فيالني 
اتيجيات بديمة لممارسة (. وقامت دراسات أخرى باالقتراح استر ,.Villani et al 2020وآخرون )

 (.Leheudre et al, 2020النشاط البدني لمختمف الفئات العمرية ليودر وآخرون )

( إلى تقييم تأثير الحجر الصحي Lesser et al.,2020تطرقت دراسة ليسر وآخرون )       
%( من 42لجائحة كورونا عمى النشاط البدني والترفيو لممجتمع الكندي.  تشير النتائج إلى أن )

%( من األفراد النشطين أصبحوا أقل نشاط. كما أثبتت الدراسة 11.4األفراد غير النشطين و )
أن الصحة النفسية أفضل لدى األفراد الذين يمارسون النشاط البدني خاصة الذين يمارسون نشاط 

 في األماكن المفتوحة أو الخارجية.

( باالستعمال Babarro et al.,2020من ناحية أخرى، قامت دراسة ببارو وآخرون )      
االستبيان الدولي لمنشاط البدني لدراسة عادات المجتمع االسباني قبل الحجر الصحي لجائحة 
كورنا وبعده. واثبتت النتائج انخفاض الوقت المخصص لرياضة المشي ولمنوادي الرياضية بـ 

%(.  كما استنتج 1..1)%( عمى التوالي في حين زادت نسبة الخمول البدني بـ 61%( و)25)
الباحثون من خالل نتائج الدراسة أن الرجال أصبحوا أقل حركية من النساء خالل الحجر 

 سنة. 2.الصحي وبالمثل الطالب والشباب ممن سنيم ال يتجاوز 

( األثار السمبية الحادة النخفاض  Füzéki et al.,2020وذكرت دراسة فيزيك وآخرون )      
الرياضي خالل الحجر الصحي وخاصة تمك التي تخص ارتفاع ضغط  نسب ممارسة النشاط

الدم، ومؤشر السمنة، إضافة إلى األمراض المزمنة. أيضًا حددت الدراسة أن ممارسة النشاط 
البدني خالل الحجر الصحي يساىم في التحكم في القمق ورفع معنويات الفرد إضافة إلى التقميل 

 من اضطرابات النوم. 
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( باألفراد الذين يعانون من ,.Carter et al 2020اىتمت دراسة كارتر وأخرون )كما        
السمنة وأوصت بضرورة استغالل فترة الحجر الصحي لوضع برنامج رياضي، وغذائي متكامل 
يساىم في تقميل نسبة السمنة لدى ىذه الفئة من المجتمع من أجل تحسين صحتيم العام بصفة 

 ءة الجياز التنفسي.  عامة وخاصة من أجل رفعكفا

( بدراسة مؤشرات النشاط البدني ,.Pombo et al 2020) قامت دراسة بومبو وآخرون       
لدى األطفال في البرتغال. وأكدت نتائجيا أن الحجر الصحي أثر بشكل ممحوظ عمى نشاط 

ا يعانون من األطفال. كما أشارت الدراسة إلى أن األطفال الذين ينتمون لعائالت يعمل كل أفرادى
نقص في الحركة أكثر من باقي األطفال، بينما ارتفعت مؤشرات النشاط البدني لدى األطفال 

 الذين يممكون فضاء خارجًا كبيرًا في منازليم. 

           ( إلى دراسةBrailovskia et al., 2021وىدفت دراسة بريفولسكيا وآخرون )      
          كورونا والنشاط البدني في بعض من مدن أوروبا العالقة بين األعراض النفسية لجائحة

)ألمانيا، روسيا، إيطاليا واسبانيا(. وأثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االكتئاب 
 والقمق والنشاط البدني. كما أكدت الدراسة عمى وجود أثر وقائي لمنشاط البدني عمى األفراد. 

( بخصائص ممارسة النشاط  ,.Silva et al 2020مفا واخرون )واىتمت دراسة س      
الرياضي لدى المجتمع البرازيمي. وأشارت أىم نتائجيا إلى ارتفاع مؤشر ممارسة النشاط البدني 
خالل فترة الحجر الصحي لدى الرجال أكثر من النساء، لدى األفراد الذين ليم مؤىالت عممية 

كما أوضحت النتائج عدم وجود فرق في ممارسة النشاط البدني عالية أكثر ممن ىم أقل تعميمًا. 
            بناء عمى الحالة االجتماعية )متزوج/ مطمق/ أعزب( أو بناء عمى الحالة الوظيفية
)موظف/ طالب(. وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاممة لحث األفراد عمى 

 الحجر الصحي. ممارسة النشاط البدني بصفة دورية خالل 

توجد بعض الدراسات في البمدان العربية بصفة عامة وفي المممكة العربية السعودية        
بصفة خاصة اىتمت بالنشاط البدني خالل الحجر الصحي ونذكر منيا دراسة عمار وآخرون 

(2020 Ammar et al., ،والتي تم اجراؤىا في مجموعة من البمدان العربية منيا تونس )
وأفرزت النتائج النيائية ليذه الدراسة عن ارتفاع معدل ساعات الجموس والراحة  .رب والجزائرالمغ

 ( وتغير سموكيات الناشط البدني باالنخفاض مع اضطراب العادات الغذائية. 1إلى 6اليومية من )
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( باستكشاف  ,.Alfawaz et al 2020في نفس السياق، قامت دراسة الفواز وأخرون )        
ر الحجر الصحي عمى النشاط البدني لسكان المممكة العربية السعودية. وقد أشارت النتائج إلى آث

انخفاض ذات داللة إحصائية في نسبة األفراد الذين يمارسون نشاطا بدنيا بمعدل أربعة أيام 
%(. كما سّجل ارتفاع في  نسبة األفراد الذين يمارسون رياضة 17% الى 2.أسبوعيًا )من 

 وانخفاض نسبة األفراد غير النشيطين.المشي 

 فروض الدراسة: 
توجد فروق  ذات داللة احصائية بين مستوى عدد أيام ممارسة النشاط البدني ما بين فترة ما  -

 قبل الحجر الصحي وخاللو.

تعزى لممتغيرات  -توجد فروق  ذات داللة احصائية بين مستوى نوع النشاط البدني الممارس -
 بين فترة ما قبل الحجر الصحي و خاللو.ما  -الديموغرافية

 -توجد فروق  ذات داللة احصائية بين مستوى ممارسة النشاط البدني في األماكن الخارجية -
 ما بين فترة ما قبل الحجر الصحي وخاللو. -تعزى لممتغيرات الديموغرافية

ة النشاط توجد فروق  ذات داللة احصائية بين مستوى استعمال التقنيات الجديدة لممارس -
 البدني،  تعزى لممتغيرات الديموغرافية، ما بين فترة ما قبل الحجر الصحي و خاللو.

 إجراءات الدراسة: 
 استخدم المنيج الوصفي المسحي النوعي، وذلك لمالئمتو طبيعة الدراسة.: منيج الدراسة

 سكان المممكة العربية السعودية ، منطقة مكة المكرمة. مجتمع البحث:

 راسة: عينة الد
تم اختيار عينة البحث بصفة عشوائية من منطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية         

( شخصًا، تراوحت أعمارىم 2971السعودية، وبمغ  العدد الكمي لمعينة المشاركة في ىذا البحث )
(. وتمثمت نسبة 2..2±  5.4.( عاًما. و قد كان متوسط العمر لمعينة  )56إلى 21من )
%( من اجمالي العينة. أما نسبة المشاركين 41.1%( ونسبة الذكور ) 62.1في ) اإلناث

%(، بينما كانت نسبة المشاركين الذين لدييم عمل في جية حكومية 91المتزوجين فقد بمغت) 
%( من عينة 1.%( لدييم مؤىالت عممية عالية. كما تجدر اإلشارة إلى أن )12%(، وأن )62)

 .%( تعاني  من أمراض صحية مزمنة49المكرمة ونسبة ) البحث تنتمي لمنطقة مكة



 وصال عزالدين بوغطاس /د  أثر الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا
 منى حممي طمبو /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطش   – الثامن العدد  – 33المجلد  901

 م2021

 رررر

 أدوات الدراسة: 
استخدمت الباحثة استبانة " النشاط البدني خالل جائحة كورونا"و التي تم بناؤىا لغرض        

 الدراسة. وتحتوى االستبانة عمى قسمين :
اسة تتمثل في)السن، وتحتوي عمى بيانات أولية عن عينة الدر :القسم األول: البيانات الشخصية

 النوع، المستوى الدراسي، الحالة الصحية،  الحالة االجتماعية، الحالة الوظيفية (.
 القسم الثاني ويشمل  محور واحد يتكون من خمسة عبارات وىي : 

 اإلجابة األسئمة م

ختيار واحد تكون اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل تحديد او  كم يوم في األسبوع تمارس نشاط بدنيًا. 2
 أيام. 4الى < 2عمى سمم من 

يتم اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل كتابة النشاط البدني و  ما ىو نوع النشاط البدني الممارس؟ 1
 الممارس.

ىل تقوم بممارسة نشاط بدني  في األماكن  .
تكون اإلجابة الصحيحة  عن ىذا السؤال من  تحديد  الخارجية؟

لتدرج ليكرت الخماسي كالتالي: دائما   وفقاً االختيار المناسب 
( عمى 2، 1، .، 4، 6، غالبا، احيانا، بالكاد، ابدا وتمثل )

 التوالي
ىل قمت باستخدام التطبيقات الذكية ومقاطع  4

 الفيديو المتعمقة بالممارسة الرياضة؟
 ىل تعتبر نفسك انسانًا نشيطًا؟ 6

 صدق األداة وثباتيا:
لبحث عمى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال النشاط البدني، بمغ تم عرض أداة ا       

( محكمين، إلبداء آرائيم فييا من حيث، مدى ارتباط كل فقرة من فقراتيا بموضوع .عددىم )
االستبانة، مدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتيا المغوية، مالءمتيا لتحقيق اليدف الذي 

، وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير وضعت من أجمو، واقتراح طرق تحسينيا
ما ورد مما يرونو مناسبًا. وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت عمى 
إخراجيا بصورة جيدة. وبذلك تم الحصول عمى النسخة النيائية لالستبانة وعرضيا في شكل رابط 

 الكتروني عمى عينة البحث.
 االحصائي التحميل 

. تم تقديم المتغيرات النوعية (12إصدار   (SPSSتم إجراء التحميل باستخدام برنامج      
( لتحديد االختالفات بين  Chi-Square( والنسبة )%(. كما تم استخدام  )Nباالستعمال العدد )

 .p <0.05 دالة عند  p المتغيرات، باالعتبار قيمة ىذه
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 نتائج الدراسة 
 حصائية لعينة البحث  بناء عمى المتييرات الديموغرافية:البيانات اال .1

( فردًا قاموا باإلجابة، بصفة 2971( الخصائص الديموغرافية لـ )2يبين الجدول )        
 تطوعية، عمى استبانة النشاط البدني. 

 : الخصائص الديموغرافية لممشاركين.1جدول 

P-Value االناث 
2211(69.2) 

 الذكور
 المتغيرات اإلجمالي (41.7) 992

0.71 

 العمر   
176 (28.8) .29 (39.8) 521  (...6) 21-.2 
464  (44.4) 152  (33.7) 924 (.7.1) .2-62 
19. (26.8) 12.  (26.5) 495 (15.9) >62 

0.43 
 المستوى التعميمي   

 ثانوي (5..4) 911 (51.3)  76. (37.8)  19.
 جامعي (65.4) 2222 (48.7)  96. (62.2)  5.6

0.09 
 الوضعية العائمية   

 متزوج (52.9)2211 (34.4) 156 (80.5) .11
 مطمق/ أعزب (..7.)  704 505(65.6) (19.5) 199

0.23 

 العمل   
 موظف (42.4) 914 (56.6)  4.5 (28.2) 111
 طالب (47.5) 176 (34.4)  165 (62.5) 5.7
 رىأخ (22) .29 (10) 91 (9.3) 76

0.78 
 الوضعية الصحية   

 امراض مزمنة (..1.)511 220(28.6) (45.8) 468
 بصحة جيدة (52.9) 2224 (71.4)  662 (54.2) 664

0.12 

 المدينة   
 مكة المكرمة (4...) 671 (32.7)  161 (33.8) 45.
 جدة (..17) 615 (22.7) 296 (34.4) 62.
 الطائف (..9.) 551 (44.6) .4. (31.8) 16.

دالة  p( و النسبة)٪( ؛ * تشير إلى أن قيمة nتم تقديم البيانات عل حسب العدد )
 .2.22دالة احصائيا عند > p؛ ** تشير إلى أن قيمة 2.26احصائيا عند >
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( توزعت بصفة شبو متساوية مع 41.7%( والذكور )69.2ويتضح لنا أن نسبة اإلناث )
كانت أكبر نسبة من المشاركين من الذين أعمارىم تتراوح بين أغمبية طفيفة لإلناث. في المقابل 

%( ومن األشخاص الذين ال يعانون من 52.9%(، من المتزوجين )7.1.سنة ) 62و 2.
%(. أما فيما يخص المستوى التعميمي فقط سجمنا أعمى نسبة لدى األفراد 52أمراض مزمنة )

%( لدى االفراد الحاصمين عمى 5..4%( وبنسبة أقل )65.4الحاصمين عمى مؤىل الجامعي )
%( 47.5مؤىل عممي ثانوي أو أقل. أيضا، كان معظم المشاركين في ىذا البحث من الطمبة )

%(. كما توزعت نسبة المشاركين من المدن الثالث الكبرى 42.4و بدرجة أقل موظفين ) 
(، مدينة مكة %..9.لمنطقة "مكة المكرمة" بصفة شبو متساوية ونعني بذلك مدينة الطائف )

%(. أخيرًا، نشير إلى المتغيرات الديموغرافية المذكورة في ..9.%( ومدينة جدة )..المكرمة )
ىذه الجزئية ىي المتغيرات المستقمة المعتمدة لتحميل جميع البيانات المتعمقة بالنشاط البدني 

 لسكان منطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية.
 ني ممارسة النشاط البد .2

( سموكيات النشاط البدني والمتعمقة بعدد أيام ممارسة النشاط البدني 1يمخص الجدول )       
(  P <0.001وذلك قبل وبعد الحجر الصحي. و يتبن لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية  )

          عمى مستوى المتغيرات الديموغرافية التالي : النوع )اإلناث/ الذكور(، الحالة االجتماعية
) متزوج/ أعزب( و أخيرًا الحالة الوظيفية )موظف / طالب/ أخرى(. و ىذا يدل عمى تغير 

 لدى ىذه الفئات. COVID-19عادات ممارسة النشاط الرياضي منذ وضع قيود 
تفصيميًا، أظيرت النتائج أن ىناك انخفاضا في نسق ممارسة النشاط البدني لدى االناث 

( أيام فأكثر في 4%( أنيا تمارس نشاط البدني بمعدل )45.5)حيث أفادت معظم المشاركات 
%(، بينما 19.5األسبوع. في المقابل انخفضت ىذه النسبة خالل الحجر الصحي لتصل إلى  )

أيام خالل الحجر  4إلى  .%( من المشاركات أنيا تمارس النشاط البدني 41.1أفادت )
وقات طفيفة في ما يخص عدد أيام ممارسة الصحي. أما بالنسبة لمذكور، فقد الحظنا وجود فر 

النشاط البدني قبل و وخالل الحجر الصحي.ونذكر أن أعمى نسبة من إجابات المشاركين من 
أيام( قبل وخالل الحضر مع ارتفاع من  4ال  .الذكور انحصرت في اإلجابة الثالثة  )من 

تغّير في  نسق ممارسة %( عمى التوالي. وفي جميع الحاالت نالحظ وجود 95%( إلى )64.7)
النشاط البدني خالل الحظر الصحي بالمقارنة بالفترة السابقة لو، إن كان باالنخفاض عدد أيام 

 ممارسة النشاط البدني بالنسبة لإلناث أو باالرتفاع نسبة الممارسين بالنسبة لمذكور.
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ين إلى ثالث فئات أما في ما يخص المتغير الديمغرافي "السن"، فقد تم تقسيم المشارك       
(. ونالحظ عدم تأثير ىذا المتغير عمى عدد 62و أكثر من  62و  2.، بين 2.-21عمرية )

أيام ممارسة النشاط البدني خالل فترة الحضر الصحي حيث لم نالحظ وجود فروق ذات داللة 
 إحصائية بين نسب اإلجابات قبل وخالل الحضر الصحي.  

" المستوى التعميمي" عمى  إجابات المشاركين فيما وفي نفس السياق، لم يؤثر متغير 
تركزت أعمى نسبة لدى األفراد الحاصمين عمى شيادة عدد أيام ممارسة النشاط البدني و يخص 

 أيام أسبوعيًا. 4إلى  .ثانوية واألفراد الحاصمين عمى شيادة جامعية عند اإلجابة الثالثة أي من 

 ي الممارس قبل و خالل الحجر الصحي:عدد أيام ممارسة النشاط البدن 2جدول 

 المتغيرات

 قبل الحضر الصحي
 خالل الحضر الصحي

P 

 

0 1-2 
3-4 4< 0 1-2 3-4 4< 

 

          النوع

 الذكور

 االناث

(4,4 )36 

(6,4 )66 

(4,4 )55 

(11,5 )116 

(54,9) 

423 

(11) 

112 

(23,7)25

2 

(46,4) 

474 

(6,9) 

53 

(7,9) 

81 

(10) 

77 

10,7) (

109 

( 

76,1)5

17 

(42,2) 

550 

(16) 

123 

(27,6) 

282 

0.02* 

         العمر

0.33 

16-30 

30-50 

>50 

(3,7) 

22 

(6,7) 

48 

(5,7) 

27 

(8,8) 53 

(8,7) 62 

(11,1) 

53 

(36) 

217 

(40,6)

290 

(31,7) 

151 

(51,5) 

310 

(44)314 

(51,5)24

5 

(13)78 

(13,2) 

94 

(9,5) 

45 

(15,6) 

94 

(22,4) 

160 

(8,4) 

40 

(42,2) 

254 

(34,6) 

247 

(42,6) 

203 

(26,6) 

160 

(26,1) 

186 

(39,5) 

188 

المستوى 

 التعليمي

 ثانوي

 جامعي

 

 
       

0.14 (4) 31 

(4,8) 

48 

(14,1) 

110 

(23,1) 

233 

(42,1) 

329 

(45,8) 

463 

(33)258 

(26,3) 

266 

(18,2) 

142 

(14,4) 

145 

(14,2) 

111 

(27,7)

280 

(44,9) 

351 

37,7) (

381 

(22,8) 

178 

(20,2) 

204 
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*   1: مستوى الداللة لالختبار كا  Pالنسبة)٪( ؛( و n)ات عل حسب العددتم تقديم البيان     
دالة احصائيا عند  p؛ ** تشير إلى أن قيمة 2.26دالة احصائيا عند > pتشير إلى أن قيمة 

<2.22. 

الوضعية 

 العائلية

 تزوج

مطلق/ 

 أعزب

 

(1,7) 

19 

(4,7) 

33 

 

(14,1) 

153 

(21,3) 

150 

 

(35,3) 

384 

(21,9) 

154 

 

(48,9) 

532 

(52,1) 

367 

 

(8,2) 

89 

(13,8) 

97 

 

(22,2) 

241 

(41,3) 

291 

 

(51,7) 

562 

(16,3) 

115 

 

(18) 

196 

(28,6) 

201 

0.01** 

 يراتالمتغ

 قبل الحضر الصحي
 خالل الحضر الصحي

P 

 

0 1-2 
3-4 4< 0 1-2 3-4 4< 

 النوع
 

         العمل

0.04* 

 موظف

 طالب

 أخرى

(2,3) 

17 

(2,7) 

24 

(6,9) 

12 

(12,4) 

90 

(7,4) 66 

(9,8) 17 

(37,7) 

273 

(43,2) 

387 

(37) 

64 

(47,5) 

344 

( 46,7) 

418 

(46,2) 

80 

(7,9) 

57 

(9,9) 

89 

(14,5) 

25 

(32,6) 

236 

(44,4) 

397 

(15) 

26 

(31,5) 

228 

(21,5) 

192 

(52,6) 

91 

(26,5) 

185 

(24,2) 

217 

(17,9) 

31 

الوضعية 

 الصحية

امراض 

 مزمنة

 بصحة جيدة

 

 

(2,3)  

16 

 

 

(2,6)  

29 

 

 

(16,7) 

115 

 

 

(17,3)19

1 

 

 

(31,5) 

217 

 

 

(35) 

386 

 

 

(49,4) 

340 

  

(45,1) 

498 

 

 

(14,8) 

210 

  

(14,1) 

156 

 

 

(17) 

117 

  

(26,4) 

292 

 

 

(41,6) 

286 

 

 

(43,3) 

478 

 

 

(26,6) 

183 

  

(16,1) 

178 

0.23 
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%( يمارسون النشاط البدني أكثر من أربعة أيام في 41.7وأفاد معظم األفراد المتزوجون )     
أيام أسبوعًيا و ىذا يدل عمى  4الى  .%( ممارسة النشاط من 44.7اأٍلسبوع فيما أكد )

من ناحية أخرى تم انخفاض نسبة ممارسة النشاط البدني لممتزوجين خالل فترة الحجر الصحي. 
تسجيل نفس المالحظة أي انخفاض نسق ممارسة النشاط الرياضي لمفئة الثانية لمتغير الحالة 

                     .%( من عن الخيار الرابع 61االجتماعية )مطمق/ أعزب(  حيث  سجمنا أعمى نسبة ) 
%( عند ..42عمى نسبة )أيام أسبوعيا( خالل فترة ما قبل الحجر الصحي مقابل أ 4)اكثر من 

الخيار الثاني ) من واحد الى يومين أسبوعيا( خالل فترة الحجر الصحي. و بالتالي يمكن القول 
بأن عدد أيام ممارسة النشاط البدني انخفض أكثر عند فئة المطمقين و العزاب  مقارنة بفئة 

 المتزوجين خالل الحجر الصحي.

تغير "الوضعية الوظيفية " الى وجود فروق ذات وأشارت النتائج اإلحصائية الخاصة بالم
(  لصالح الموظفين مقارن بباقي الفئات ليذا المتغير.  وقد أفاد P <0.05داللة إحصائية  )

أيام في األسبوع قبل الحجر الصحي،  4%( من الموظفين ممارسة النشاط البدني أكثر من 49)
خالل فترة الحجر الصحي، عمى ثالث بينما توزعت إجابات الموظفين بطريقة شبو متساوية 

%(. في األثناء، سجل 15) 4%( وأكثر من 2.) 4-.%( ، 1.) 1-2خيارات وىي : من 
أيام( قبل فترة الحجر  4( و الرابع )أكثر من 4-.الطالب أعمى نسبة عند الخيار الثالث )

جر الصحي. ( خالل فترة الح1-2()%46الصحي و تركزت معظم إجاباتيم عند الخيار الثاني )
ىيا ما يفيد بأن نسق النشاط البدني ارتفع لدى الموظفين و انخفض عن الطالب خالل فترة و 

 الحجر الصحي. 

وأخيرَا، لوحظ أن نسق ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا ال يتأثر بالمتغير الديموغرافي 
اد الذين يعانون "الوضعية الصحية" حيث لم يتم تسجيل أي فروق ذات داللة إحصائية بين األفر 

 من أمراض مزمنة و األفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة.

 نوع النشاط البدني الممارس .3
( النتائج اإلحصائية الخاصة بنوع النشاط البدني الممارس قبل وخالل .يقدم الجدول )

الحجر الصحي بناء عمى المتغيرات الديموغرافية. وقد تم تصنيف إجابات المشاركين إلى أربعة 



 وصال عزالدين بوغطاس /د  أثر الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا
 منى حممي طمبو /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطش   – الثامن العدد  – 33المجلد  911

 م2021

 رررر

ئات : األولى رياضة المشي/ الجري، الثانية تخص مل ما يتعمق بالتمارين المنزلية، أما الثالثة ف
فيي السباحة، والفئة الرابعة تجمع جميع األنشطة البدنية األخرى مثل األنشطة الممارسة 
بالنوادي الرياضية و رياضة ركوب الدراجات/ الخيل.و لعل أىم استنتاج ىو انخفاض نسبة 

%( 2رسين لمنشاط البدني داخل النوادي الرياضي إلى جانب نسبة الممارسين لمسباحة إلى )المما
لدى جميع الفئات و ذلك بسبب اغالق النوادي و الصاالت الرياضية خالل فترة الحجر 

 الصحي. أيَضا.
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 : نوع النشاط البدني الممارس قبل و خالل الحضر الصحي. 3جدول 

  1: مستوى الداللة لالختبار كا  P( و النسبة)٪( ؛nتم تقديم البيانات عل حسب العدد )
دالة احصائيا  pيمة ؛ ** تشير إلى أن ق2.26دالة احصائيا عند > p* تشير إلى أن قيمة 

 .2.22عند >
من ناحية أخرى ارتفعت نسبة الممارسين لتمارين المنزلية عند  جميع الفئات خالل فترة 
الحجر الصحي. و ىذا ما يعني وجود تغيير في نوعية األنشطة البدنية الممارسة خالل فترة 

نوع النشاط 

البدني  

 سالممار

 خالل الحضر الصحي قبل الحضر الصحي

P 
رياضة المشي 

 / الجري
 سباحة تمارين منزلية

أخرى )نوادي 

 رياضية/دراجات(

رياضة المشي 

 / الجري
 سباحة تمارين منزلية

أخرى )نوادي 

 رياضية/دراجات(

 النوع

 الذكور

 االناث

 

124 (16,5) 

113(11,1) 

 

124 (16,1) 

102(10) 

 

114(15,2) 

322(31,5) 

 

402(52,2) 

465 (44,5) 

 

365(44,5) 

433(42,4) 

 

364(45,5) 

565(54,6) 

 

14(2,2) 

0 

 

0(0) 

0(0) 

0.01** 

 العمر

16-30 

30-50 

>50 

 

106 (145) 

122(14,1) 

60(16,6) 

 

25 (4,2) 

40(5,6) 

6(1,4) 

 

46(6) 

42(10,1) 

50(16,5) 

 

421(65,5) 

446(66,5) 

256(62,6) 

 

265(46) 

243(36,2) 

244(51,5) 

 

306(51,2) 

424(55,6) 

212(44,5) 

 

5(0,6) 

14(2) 

14(3,6) 

 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

0.01** 

المستوى 

 التعليمي

 ثانوي

 جامعي

 

 

123(15,4) 

161(14,5) 

 

 

44(6) 

42(4,1) 

 

 

110 (14,1) 

66(6,4) 

 

 

502(64,2) 

665(66,2) 

 

 

254(34,6) 

564(55,6) 

 

 

466(62,4) 

444(44) 

 

 

0 

2(0,2) 

 

 

0(0) 

0(0) 

01.0** 

الوضعية 

 العائلية

 متزوج

 مطلق/ أعزب

 

 

236(21,4) 

242(34,4) 

 

 

426(35,2) 

146(21) 

 

 

46 (4,2) 

36 (5,1) 

 

 

345(31,4 

246(35,5) 

 

 

365(35,4) 

453(64,3) 

 

 

403(64,6) 

251(35,4) 

 

 

0 

0 

 

 

0(0) 

0(0) 

0.01** 

 العمل

 موظف

 طالب

 أخرى

 

(26,2 )150 

64(5,4) 

60(46,2) 

 

114(16,2) 

36(4) 

14(5,6) 

 

66(12,2) 

54 (10,5) 

21(12,1) 

 

325(45,4) 

646 (46.2) 

56(33,5) 

 

326(45) 

306(34,4) 

54(31,2) 

 

366(53,3) 

564(65,6) 

115(66,6) 

 

12 (1,4) 

0 

0 

 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

0.01** 

الوضعية 

 الصحية

 امراض مزمنة

 بصحة جيدة

 

164(23,6) 

 

256(23,2) 

 

123(14,5) 

 

224(20,6) 

 

154(2,42) 

 

133 (12) 

 

244(35,5) 

 

(44,2)466 

 

324(44,1) 

 

655(55,4) 

 

364(52,5) 

 

445(40,3) 

 

0 

 

14 (1,3) 

 

0(0) 

 

0(0) 

0.01** 
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د فروق ذات داللة الحجر الصحي مقارنة بالفترة التي تسبقيا. و  يتأكد ذلك من خالل وجو 
( عمى مستوى جميع المتغيرات الديموغرافية دون استثناء. و نخص بالذكر P <0.01إحصائية )

يم ممارسة رياضة المشي أو الجري خالل فترة حجر %( من54)ئة المطمقين والعزاب حيث أفادف
ة التمارين %( منيم ممارس54)الفترة. أما فئة الطمبة فقط ذكر %( قبل تمك4.)الصحي مقارنة بـ

 %( بالنسبة لفئة الموظفين خالل نفس الفترة..6بـ)ية خالل فترة الحجر الصح مقارنة المنزل
واجمااَل،  تغيرًا في نوع األنشطة البدنية خالل فترة الحجر الصحي عند جميع الفئات وانحصارىا 

 في نوعين فقط وىي المشي/ الجري التمارين المنزلي. 
 دني خالل الحجر الصحي  لفايروس كوروناخصائص ممارسة النشاط الب .4

( 2( النتائج المعمقة ببعض الخصائص المرتبطة بالنشاطالبدنيو ىي )4يعرض الجدول )
( استخدام التكنولوجيا لممارسة النشاط البدني 1ممارسة النشاط البدني في األماكن الخارجية، )

           روق ذات داللة إحصائية( درجة نشاط الفرد. و قد بينت النتائج اإلحصائية وجود ف.)
(P <0.0 بين فترة ما قبل و خالل الحجر الصحي.قبل الحجر الصحي لجائحة كورونا، أفاد )
%( دائما، بينما 4.5%( أنيم يمارسون أحيانا النشاط البدني في األماكن الخارجية، و)7.9.)

األماكن الخارجية.  ية في %( من األفراد أنيم بالكاد يمارسون بعض األنشطة البدن..15أكد )
الرتفاع أو الحظنا تغيرا في ىذه النسب خالل فترة الحجر الصحي إما بافي المقابل، 
%( من المشاركون أنيم يمارسون غالبا النشاط البدني في 26.6حيث أفاد )باالنخفاض، 

كاد(  إلى  األماكن الخارجية، بينما انخفضت نسبة األفراد الذين  اختاروا الخيار الرابع )بال
%( فقط. و بالتالي نجد أن العادات المتعمقة بممارسة النشاط البدني في األماكن الخارجية 12)

 تغيرت لدى عينة البحث خالل فترة الحجر الصحي.
من جية أخرى، أظيرت نتائج االحصائيات تغيرا في نسب استخدام التكنولوجيا         

%( أنيم يستعممون 1رسة النشاط البدني حيث أفاد ))تطبيقات ذكية، مقاطع فيديو،....( لمما
التكنولوجيا الحديثة خالل ممارسة النشاط البدني قبل الحجر الصحي، بينما ارتفعت ىذه النسبة 

%( خالل فترة الحجر الصحي.  أيضا، نفس االرتفاع سجل في نسبة األفراد الذين 44.1لتبمغ )
%( قبل الحجر الصحي .2رسة النشاط البدني من )يستعممون غالبا التكنولوجيا الحديثة لممما

%( بعده. في المقابل انخفضت نسبة األفراد الذين ال يستعممون التكنولوجيا الحديثة 4.إلى )
%( بعده.  ويمكن القول .%(  قبل الحجر الصحي إلى )62خالل ممارسة النشاط البدني من )

ة خالل فترة الحجر الصحي و ارتفع بأن استخدام التكنولوجيا الحديثة تغير بطريقة جذري
 استخداميا خالل ممارسة النشاط البدني بصفة ممحوظة.
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 : بعض الجوانب المتعمقة بممارسة النشاط البدني قبل وخالل الحضر الصحي4جدول 

*   1: مستوى الداللة لالختبار كا  P( ؛( و النسبة)٪nتم تقديم البيانات عل حسب العدد )     
دالة احصائيا عند  p؛ ** تشير إلى أن قيمة 2.26دالة احصائيا عند > pتشير إلى أن قيمة 

<2.22. 
وفيما يخص الخاصية الثالثة لمنشاط البدني ونعني بذلك اإلجابة عن السؤال "ىل تعتبر      

ي إجابات المشاركين بالمقارنة  بالفترة ما قبل نفسك انسانا نشيطا؟"، الحظنا وجود تغير كبيرا ف
الحجر الصحي و بعده، حيث انخفضت نسبة األفراد الذين يعتبرون ال يعتبرون نفسيم "نشيطين" 

( بعده. وفي المقابل ارتفعت نسبة المشاركين 4.5%( قبل الحجر الصحي إلى )22.9من )
%( بعده. 147جر الصحي إلى )%( قبل الح21.1الذين أفادو أنيم "نشيطين" دائما من )

وبالتالي، أكدت النتائج اإلحصائية لخصائص ممارسة النشاط البدني تغير العادات المتعمقة بيا 
خالل فترة الحجر الصحي ليرتفع اقبال األفراد عمى استعمال التكنولوجيا الحديثة لممارسة النشاط 

تغرا ممحوظا في العادات المعمقة البدني، وتتحسن نسب األشخاص "النشيطين"، فيما تم تسجيل 
بممارسة األنشطة البدني في األماكن الخارجية عمى الرغم من تراوح نسب إجابات المشاركين ما 

 بين االنخفاض واالرتفاع.

بيانات النشاط 

 البدني

 خالل الحضر الصحي قبل الحضر الصحي

P 

 ابدا بالكاد حياناأ غالبا دائما ابدا بالكاد احيانا غالبا دائما

 ممارسة

 النشاط 

 الرياضي  

 في 

 األماكن

 الخارجية 

63 (4,6) 
204 

(11,4) 
412 (35,4) 441 (26,3) 322 (16) 244 (15,5) 116 (6,5) 645 (36) 

360 

(20,1) 
354 (22) 0.04* 

استخدام 

التكنولوجيا 

 لممارسة 

 النشاط 

 البدني

143(6) 233 (13) 53(5,2) 426 (23,5) 
565 

(45,5) 
452 (44,2) 613 (34,2) 231 (12,5) 56(5,5) 56(3,2) 0.00** 

 هل

 تعتبر 

 نفسك  

 انسانا

 نشيطا 

230(12.6) 145 (6,3) 553 (53,2) 266 (15) 
152 

(10,4) 
444(24.5) 226 (12,4) 644 (36,1) 364(21,6) 36 (4.6) 0.03* 
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 مناقشة نتائج الدراسة: 
ييدف ىذا البحث إلى دراسة أثر الحجر الصحي  لجائحة كورونا عمى السموكيات        

ة النشاط البدني  لدى سكان منطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية. وقد المتعمقة بممارس
تم استعمال استبانة الكترونية لتجميع البيانات المتعمقة بالنشاط البدني قبل فترة الحجر الصحي 
وبعده.  وبّين تحميل النتائج اإلحصائية وجود فورقات ذات داللة إحصائية عمى مستوى جميع 

التي تم قياسيا. و بالتالي تؤكد النتائج الفرضية العامة ليذه الدراسة والتي تفترض أن األبعاد 
الحجر الصحي لجائحة كورونا أثر عمى ممارسة النشاط الرياضي لسكان منطقة مكة المكرمة. 
ويعزى ذلك اإلجراءات الصارمة التي فرضتيا السمطات الصحية بالمممكة العربية السعودية خالل 

لصحي ومنيا اغالق الصاالت والنوادي الرياضية و الحدائق العامة و المسالك الحجر ا
( أن الحجر الصحي 2021Alfawaz et al ,) الفواز وآخرون الصحية. و قد ذكرت دراسة

ساىم في رفع عدد ساعات الراحة أو الجموس مما دفع باألفراد إما بالبحث عن سبل لمتحرك 
سالم لمخمول. و في كمتا الحاالت، ُأثر الحجر الصحي عمى ممارسة النشاط البدني أو باالست
  ,.Silva et al) 2020)سمفا وآخرون العادات المتعمقة بالنشاط البدني 

ومن جية أخرى تم التطرق الى السموكيات الخاصة بممارسة النشاط البدني باالعتماد        
الحالة الوظيفية.  عمى مستوى عدد  عمى  بعض المتغيرات الديموغرافية و منيا النوع و العمر و

(  P <0.001أيام ممارسة النشاط البدني أسبوعيا،  يتبن لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية  )
          عمى مستوى متغيرات الديموغرافية التالي : النوع )اإلناث/ الذكور(، الحالة االجتماعية 

/ طالب/ أخرى(. و ىذا يدل عمى تغير  ) متزوج/ أعزب( وأخيرًا  الحالة الوظيفية )موظف
و تعني ىذه النتيجة أن  عادات ممارسة النشاط الرياضي منذ الحجر الصحي لدى ىذه الفئات.

الرجال أصبحوا أكثر نشاط من النساء، وتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة ببارو وآخرون 
(1212Babarro et al.,و التي توضح أن النساء أصبحت أكثر نشاط من )  الرجال خالل

الحجر الصحي. ويمكن تفسير ذلك بأن المرأة السعودية تتحمل مسؤولية العائمة خالل فترات قبل 
الحجر الصحي وىذا ما ال يترك ليا الوقت الكافي لمممارسة النشاط البدني خاصة اذا كانت 

 العائمة كبيرة العدد. 
دم وجود تغيير في عادات ممارسة أما فيما يخص الحالة االجتماعية، أفادت النتائج  ع     

.%( من عن 61النشاط البدني بالنسبة لمفئة المطمقين / العزاب حيث سجمنا أعمى نسبة ) 
أيام أسبوعيا( خالل فترة ما قبل الحجر الصحي مقابل أعمى نسبة  4الخيار الرابع )اكثر من 

رة الحجر الصحي.و لكن %( عند الخيار الثاني ) من واحد الى يومين أسبوعيا( خالل فت..42)
مع ذلك يعتبر عدد أيام ممارسة النشاط البدني ليذه الفئة منخفضا مقارنة بفئة المتزوجين خالل 

أيام أسبوعيا. وأشارت  4الى  .%( ممارسة النشاط من 44.7فترة الحجر الصحي، حيث أكد )
بعدم وجود فارق (  إلى نتائج عكسية حيث أفادت  ,.Silva et al 1212دراسة سمفا وآخرون )

ذات داللة إحصائية عمى مستوى عدد أيام ممارسة النشاط البدني أسبوعيا.وتعزى ىذه النتيجة 
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إلى أن فئة المتزوجين يرتبطون عادة بروتين يومي وذلك لمجابية ضغوط الحياة اليومية، وىذا 
 الروتين كان مالذ ليذه الفئة لميروب من األثر النفسي السمبي لمحجر الصحي.

فيما يخص المتغير الديموغرافي "الحالة الوظيفية" فقد برىنت نتائج ىذه الدراسة عن وجود      
(  لصالح الموظفين مقارن بباقي الفئات ليذا المتغير.  P <0.05فروق ذات داللة إحصائية  )

و يعني ذلك بأن نسق النشاط البدني ارتفع لدى الموظفين و انخفض عن الطالب خالل فترة 
( حيث  ,.Silva et al 2020الصحي. و تتوافق ىذه النتائج مع دراسة سمفاواخرون ) الحجر

أفاد الباحثون إلى أن الموظفين يحاولون دائما اليروب من ضغط العمل عن بعد عن طريق 
ممارسة النشاط البدني بصفة دورية. أما الطالب، فتغيير نمط الدراسة من حضوري إلى "عن 

اداتيم و جموسيم لساعات طويمة لمتابعة المحاضرات، وبالتالي قّمت بعد"  ساىم في تغيير ع
 حركتيم بشكل ممحوظ.

           من جية أخرى تطرقت نتائج ىذه الدراسة إلى أنواع النشاط البدني الممارس قبل      
        ( فئات4وخالل فترة الحجر الصحي، حيث أشارت إجابات المشتركين التي توزعت عمى )

  (  ,.Alfawaz et al 2020ممارسة رياضة المشي والجري، ودراسة الفواز وآخرون )منيا 
حيث اعتمدت نفس الفئات. وأشارت نفس الدارسة إلى ارتفاع نسب األفراد الممارسين لرياضة 
المشي خالل فترة الحجر الصحي، و ىو ما تم تأكيده من خالل نتائج ىذا البحث، حيث 

%(. أيًضا، سجمنا انخفاًضا في نسب 54. .المشي/ الجري بين )تراوحت نسب ممارسة رياضة 
اإلقبال عمى رياضة السباحة و األنشطة البدنية األخرى )النوادي الصحية و الرياضية ، الدرات 

% خالل فترة الحجر الصحي و يعزى ذلك الى إجراءات الحجر الصحي 2ركوب الخيل( إلى 
غالق النوادي الصحية والرياضية والتي تنص عمى االمعتمدة في المممكة العربية السعودية 

المسابح. في المقابل انحصرت معظم إجابات المشاركين خالل فترة الحجر غمى رياضة و 
المشي/ الجري وعمى التمارين المنزلية. ىذه األخير لم يكن ىناك إقبال كبير عمييا قبل الحجر 

     حت التمارين المنزلية أحسن خيارالصحي و لكن مع اإلجراءات االحترازية المتخذة، أصب
  تتوافق ىذه النتائج مع دراسة الفواز وأخرون منتظم لممارسة النشاط البدني. و  لمحفاظ عمى نسق

(2020 Alfawaz et al.,  حيث أشارت إلى ارتفاع نسب الممارسين لرياضة المشي في )
 المممكة العربية السعودية، خالل فترة الحجر الصحي.



 وصال عزالدين بوغطاس /د  أثر الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا
 منى حممي طمبو /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطش   – الثامن العدد  – 33المجلد  911

 م2021

 رررر

ت نتائج ىذه الدراسة إلى ببعض العادات المتعمقة بممارسة النشاط البدني. كما تطرق
واىتمت النتائج خاصة باستعمال التكنولوجيا الحديثة خالل ممارسة النشاط البدني حيث ارتفعت 

%(. وتعتبر ىذه النتائج طبيعية جدا خاصة مع ارتفاع 44% إلى 1نسبة االقبال عمييا من )
اصل االجتماعي لمتواصل مع العالم الخارجي ومتابعة مستجدات جائحة استعمال تطبيقات التو 

لى جانب ذلك نجد أن ىناك أن العادات المتعمقة بممارسة النشاط البدني في األماكن  كورونا.  وا 
الخارجية تغيرت لدى عينة البحث خالل فترة الحجر الصحي إما باالنخفاض أو باالرتفاع حيث 

( بمحافظتيم عمى ممارسة النشاط البدني في الخارج بشكل دائم. %2.أفاد ثمث المشاركين )
%( بتقميص الخروج لألماكن الخارجية لمممارسة نشاطيم البدني المفضل خالل 14بينما أفاد )

فترة الحجر الصحي. في الظاىر، يتبن أن ىناك تضارب في ىذه النتائج، ولكن اذا أخذنا في 
لم تكن طريقة العدوى واضحة لمعموم، إضافة إلى كثرة  االعتبار أن خالل فترة الحجر الصحي

المعمومات المتناقمة حول الفيروس، مما خمق نوًعا من الخوف جعل نسبة كبيرة من المشاركين 
في ىذه الدراسة يتجنبون الخروج لألماكن الخارجية بأي سبب من اأٍلسباب.  في المقابل،  تنص 

السعودية بمنح كل فرد اذن بالخروج استثنائيا لمدة  سياسة الحجر الصحي في المممكة العربية
ساعة لممارسة رياضة المشي/ الجري. ويعتبر ذلك متنفس لفئة من المجتمع خاصة مع الضغط 
النفسي اليائل الذي يعيشونو بسبب جائحة كورونا.  و تتوافق ىذه النتائج نوعا ما مع دراسة 

فيد بأن العائالت التي تمتمك فضاء خارجا ( والتي ت ,.Pombo et al 2020بومبو واخرون )
 أو حديقة، سجمت أعمى مؤشرات النشاط البدني.

وأخيرًا،  تم سؤال المشتركين في ىذه الدراسة ""ىل تعتبر نفسك انسانا نشيط؟". وكان 
اليدف من ىذا السؤال معرفة  مدى ارتباط  االقبال عمى ممارسة النشاط البدني بالتصور 

أيام في  4ا األمر، حيث يعتبر الفرد الذي يمارس نشاط بدنية ألكثر من الشخصي لمفرد ليذ
األسبوع انسانا نشيط. و بينت النتائج   اعتدالية في توزع النسب عمى مخالف  خيارات السؤال 
مع تسجيل أعمى نسبة عند الخيار " أحيانا" قبل و خالل الحجر الصحي. ويدل ىذا األمر عمى 

رضا عمى درجة النشاط البدني  الممارسة. و يمكن القول أن نسبة كبيرة أن األفراد عمى عدم ال
من المشاركين في ىذه الدراسة تعودوا عمى التردد بصفة دورية عمى النوادي الرياضية قبل 
الحجر الصحي، اين يبذلون مجيودا بدنيا كبيرا، بينما التمارين المنزلية و رياضة المشي ال 

 ث الجيد البدني المبذول. تعطييم نفس اإلحساس من حي
في االجمال، أثبتت ىذه الدراسة تغيرا جذريا في السموكيات المرتبطة بالنشاط البدني لدى سكان 
منطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية. وىذا التغير ساىم في ارتفاع نسب الممارسين 

           ى ىذه الدراسة مرجعاليذه األنشطة الى جانب تغيير أنواعيا وخصائص ممارستيا. وتبق
             ميم يمكن من خاللو التوسع  في تجميع البيانات من باقي مناطق المممكة ومقارنتيا 

 ببعضيا البعض.
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 التوصيات 

 توصي ىذه الدراسة باألتي:
التييؤ ألي أزمة مستقبمية تستدعي فرض حجر صحي شامل من خالل وضع استراتيجية  -

 سة النشاط البدني لمحد من التأثيرات السمبية لمحجر الصحي.تشجع عمى ممار 
 التوسع في ىذه الدراسة لتشمل باقي مناطق المممكة العربية السعودية. -
ربط نتائج ىذه الدراسة بالمتغيرات النفسية المتعمقة بالحجر الصحي لجائحة كورونا لتبين  -

 العالقة بينيما.
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