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 شكر وتقدير
 

يطيبببببأ لبببببي جز ج قبببببدم بجنيبببببل المبببببدر  االمتنببببباز إلببببب   بببببل مببببب   بببببا د ي   دعمنبببببي    مبببببام  ببببب ا 

العمببببببل    جشببببببا بالمببببببدر ج بببببببتامع الدببببببريا  ممببببببرفي البببببببد تور معببببببام المببببببرفا ع الجنا رلبببببببي 

دير البببب ع لببببدم لببببي  ببببل مببببا يمببببنم مبببب  التوجيببببهللا  الببببدعا  الن بببب   ا ر بببباد    ببببا مة   العمببببي القبببب

جز يمببببببدح بال ببببببحة  العافيببببببة  جز يديمببببببهللا فنببببببرا  لجامعتنببببببا الدريمببببببة  جز يرفبببببب  مبببببب  لببببببدرح فببببببي 

 الد يا  اآلشرة 

 مبببببببا ج قبببببببدم بالمبببببببدر إلببببببب  إدارة بر بببببببامال ماجسبببببببتير إدارة األعمبببببببال فبببببببي الجامعبببببببة االفتراضبببببببية 

 السبببببورية ممامبببببة بالبببببد تور إيببببباد ة  بببببار  معا  تبببببهللا السبببببيدة  بببببمر  ببببب ل عمببببب  التعبببببا ز البببببدا ا د ز

 مبببببل ج  ممبببببل فبببببي  بببببسل  سبببببريل  بببببل مبببببا ينبببببا ا بببببتدمال مسبببببير نا األ اديميبببببة ضبببببم  الجامعبببببة   

 ج ببببببمل بمببببببدرع   قببببببديرع جميبببببب  األ ببببببا  ة فببببببي بر ببببببامال ماجسببببببتير إدارة األعمببببببال عمبببببب  مببببببا 

 ب لوح م  جرد  عطاء في  نمية ح يمتي العممية  الفدرية ش ل  ا ي  السنتي 

ء لجنبببببة المنالمبببببة الدبببببرام الببببب ي   ببببباز لبببببي  بببببر   مبببببا ج قبببببدم بجنيبببببل المبببببدر  التقبببببدير ألع بببببا

منالمبببببترا لممبببببر عي  ج قبببببدم لربببببا ببببببوافر االمتنببببباز عمببببب  د ر بببببا الدسيبببببر فبببببي إ را بببببهللا بم ح بببببا را 

 القيمة   وجيرا را 

  



 اإلهداء
إىل ذنك نهعصيممي نهي ال ا رعي       ، إىل أول مين للينيين نهني  و  وا  نل ،   جعلين أؤمن بنفسيي  و إىل أول من آمن بي 

 م ناستسالم وا ر تضيه ... أبي نهغميل طع

أمي نحلبيبة  .. إىل سندال يف ف حي وحزني ،  رنبض ونحلب نه ال اإىل صمحبة نهقلب نهكبري  ،  إىل مالكي نحلن ن

نإلجنيم ن  أن  ا إهيكينيم ريممن ا تسيتطي  ا نهكلينيم  و     ،   ينمن هطممليم كنيو وا أ نل جمجتي   هلي ن أنتينم نهعقل ونهعمطفية ن 

 ينم جزءن من نهفضل نهعظيم تفيك

  طينحو ..  وجي نهغميلإهيه  إىل رفيق درب حيمتي وإىل نه ال مل رقف يف ر مم يف وجه مم

تليييل نهقليييي ب نهيتردييية نهييييج دلينيييتين وكمنييييو جيييزءن ميييين  ييي ن نهن.ييييم  ، إىل أصيييد مء نهقلييييب ونهيييي و  ...                       إىل

ل نألرمدال نهصغرية نهج نرتفعو يل بمهدلمء لنيد كيل نمتحيمن    أبنمئي ... ش د ولبد نه محن ... ر مم مم ستكيت تل

، إىل ذهيل نهيي م أرجي      مسيملدتي لليحت يقيقيه وإجنيم ه     مم حموهو  كل  ه نهعق ل نه نئعة  ستعي وننتظ   جنمحي و

وأنيه  ، م بي وأن تعلين ن أن طلب نهعلم  ي  أىيحت ميم  يد رسيعحت إهييه نإلنسيمن        من نهلل تعمىل أن أك ن فخ رة بكم كفخ ك

 ...من نمل د إىل نهلحد 
 

          شييييقيقم  روحييييي ، إىل ميييين تطلعيييي ن دنئينييييم هن.ييييمحي ، إىل سييييندال ولزوتييييي يف  يييي ه نحليييييمة ..     إىل أشييييقمء و

 حميند ، م وة ...، رمس  ، منمل  ،  ...أخ تي وأخ نتي 

ه مين لليم و مع فية إىل كيل     إىل سدنة نحل و  وأربمب نهعق ل ، إىل كل من للينين ح فم ، إىل كل مين صين  ميم أنيم لليي     

 ب ه ه  نملعلينني ونملعلينم  نألفمضل نه رن مل وهن أستط  ر مم أن أوفي م حق م وأن أكمفد م لن كل مم

 إىل أصد مئي و رفم ي ومجي  نألشخمص نه رن كمن ن جزءن من   ه نحليمة 

 إىل أصد مء نجلممعة نافرتنضية نه رن  ضيو مع م أمجل نألرمم جل  م وم  م  و

نهكي رم وأن   هإهيكم مجيعم ...أ دال   ن نهعينل نملت نض  سمئلة نهلل نهعلي نهقدر  أن رتقبله مين و جيعليه خمهصيم ه ج ي   

 ...دنئينم ملم حيبه و ر ضمه  ، وأن ر فقنم مجيعم رنف  به 
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  التديف معرا م   جرة   ر  COVID-19مي في احتواء جا حة الرل التتس  :  فاءة  طسيقاتالعنوان

 المستفيدي  

 معام المرفا ع الجنا رلي إشراف الدكتور:

جضرارا بمرية  الت ادية جسيمة فمن  ا دالعرا في مدينة يو از ال ينية  راية  19- سست جا حة  وفيد

لمحدومات  المعوب عم  حد  واء    ا  إل  يومنا   ا  ال نال   ح الجا حة  مدل  رديدا حقيقيا  2019

التراح حمول التتس  الرلمي عسر ججرنة الروا ف ال  ية م  ججل التسري  في احتواء الجا حة عسر  حديد 

األ ناص المعرضي  لمنطر  عنلرا  فرض الحجر ال حي عميرا م  جرة    لتسري    يرة العودة لمحياة 

 غية التنفيف م  األ ار السمسية لألةمة م  جرة جشرى الطسيعية  إعادة فت  األ مطة التجارية ب

 ارعت العديد م  الد ل  الحدومات في جمي  ج حاء العالا إل   طوير   مر العديد م   طسيقات التتس  

 2020الرلمي لر ح الغاية   ا ت المممدة العربية السعودية  احدة م    ح الد ل   ففي بداية  رر مايو 

 تتس  جرات اال  ال   ي  طسيق  و منا    طسيق  طم     طسيق  ساعد  طسيقات ل طرحت السعودية   ث

 التديف معرا  19-  دفت   ح الدرا ة إل  لياس  فاءة   ح التطسيقات  ج ر ا تندامرا الحتواء جا حة  وفيد

 م   جرة   ر المستفيدي     ما  دفت جي ا إل  التعر  عم   ج ا ج ساب  د اف  اال تندام لدى

المستندمي   ج ا موا   اال تندام لدى غير المستفيدي     جشيرا  حديد العوامل الديموغرافية التي يمد  جز 

  ؤ ر عم  ا تندام   ح التطسيقات 

يتألف مجتم  الدرا ة م  جمي  األفراد المقيمي  في المممدة العربية السعودية ج ناء  فمي فير س  ور  ا 

    ا  وةي  جداة الدرا ة ) اال تسياز  31/12/2020   إل   2020 فيرا من  مطم  آمار )مارس (

( ا تجابة    لد ا تندمت الساحاة 810عم  عينة عموا ية م  المجتم      ا الح ول عم  )   (االلدتر  ي

 لعرض   حميل  تا ال الدرا ة   spssالعديد م  األ اليأ ا ح ا ية بوا طة بر امال 

عممية  ضسط   ضسط االلتنام بالحجر المننلي  ح التطسيقات في  اءة  ا تندام شم ت   ح الدرا ة إل   ف

التقييا ال ا ي لنطر المساعدة عم      قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة  المسا مة في   التساعد االجتماعي

صي   ح   و   المساعدة عم  العودة لمحياة الطسيعية بمدل آم   التديف م  الجا حةعم      ا صابة

الدرا ة بدمال  ظا ف   ح التطسيقات  ل ر ا عم   طسيق   احد مر نع )  و منا (  فرض إلناميتهللا عم  

الجمي    مر  قافة الوعي  المسؤ لية االجتماعية ال تندام   ح التطسيقات   وضي  د ر ا لنيادة الم دالية 

  معدل التسني العام 

    تس  جرات اال  ال COVID-19مي   الحمول الرلمية لجا حة  طسيقات التتس  الرل الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

Student: Maha Alhomsi 

The Efficiency of Digital Tracking App in Containing and Adapting to the  :Thesis Title

COVID-19 Pandemic , In the opinion of users 

Supervised by Doctor: Moaz Al-Sharfawi Al-Jazaili 

The COVID-19 pandemic has caused enormous human and economic damage. This pandemic 

continues to pose a real threat to governments and peoples alike, since its outbreak in the 

Chinese city of Wuhan at the end of 2019 to the present day. Digital tracking solutions have 

been proposed via smart phones in order to accelerate the containment of the pandemic by 

identifying, isolating and quarantining people at risk on the one hand, and to accelerate the 

return to normal life and reopening commercial activities in order to reduce the negative effects 

of the crisis on the other hand. 

Many countries and governments around the world have rushed to develop and publish digital 

tracking applications for this purpose, and the Kingdom of Saudi Arabia was one of these 

countries. At the beginning of May 2020, Saudi Arabia launched three applications for tracking 

contacts, which are Tawakolna app, Tataman app, and Tabaud app. 

This study aims at measuring the efficiency of these applications. And the impact of using them 

to contain and adapt to the Covid-19 pandemic from the beneficiaries perspective. It also aimed 

at identifying the most important reasons and motives for use among beneficiaries, and the most 

important contraindications among non-beneficiaries. Finally, identifying the demographic 

factors that could affect the use of these applications. 

The study population consisted of all individuals residing in the Kingdom of Saudi Arabia 

during the outbreak of the Coronavirus in it, from March 2020, to December 31, 2020. The 

study tool (online survey) was distributed to a random sample of the community, and (810) 

responses were collected. The researcher used many statistical methods by SPSS statistical 

program to present and analyze the results. 

This study reached the efficiency of using these applications in controlling adherence to home 

quarantine, controlling the process of social distancing, contributing to providing early warning 

of the risk of infection, helping to self-assessment of the risk of infection, and helping to return 

to normal life in safety and adapt to the pandemic 

This study recommends merging the functions of these applications and limiting them to one 

primary application (Tawakolna), imposing it on everyone compulsorily, spreading a culture of 

awareness and social responsibility for using these applications and clarifying their role to 

increase the credibility and the general adoption rate. 

Key word: Digital tracking apps, Digital solution for COVID-19 Pandemic, contact tracing 
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 المقدمة 1.1

 عبر ا تمار فير س  ور  ا ج  مبا  وماي  م  لسل    د لهللالا يمر  باء عالميا العالا  رد   2020 م  بداية 

اال بتجابة  ساينت موالف البد ل  الحدومبات فبي      من  ملك الولت  المستجد COVID-19بجا حة   الحقا 

طسيعبة  ب ا عمب  فربا مجبال الطسبي فبي ال  العممباء  السباحاوزفيبهللا  الولبت الب ع دجبفبي ف التأ أ لر ا الوباء  

 وجهللا فيرا آشر ز إل  السحث ع  الحمول التي يمد  جز  دعا    الفير س  آلية ا تقالهللا   سل  جنسهللا  الولاية منهللا

  التنفيف م  آ ار امعرا    سرع عممية احتواء الجا حة    ساعد عم  التديف

مراضبا  نفسبية  تبرا ح ببي   بنالت تي  سسأ جال الفير  ات التاجية فير س  ور  ا المستجد  و جحد عا مة 

جز معبدل  فيبات فيبر س  ور  با  مب  السرد الما عة إل  االلتراب الر وع الحاد المسسأ لموفاة    عم  البرغا

  إال ج ببهللا يعتسببر األ اببر عببد ى   ببرا لطسيعببة ا تقالببهللا القا مببة عمبب   MERSجلببل مقار ببة بغيببرح  السببارس   

د ز جز برب ا الفيبر س قبد ي باب  بنا فببالرمام (    عب  ة عمب  ملبك   اال  ال المسا ر مب  المبري) ) 

الفير س لمعديد م  األ ناص  ح مرينيد م  احتمالية   رر عميهللا جية جعراض مما يجعمهللا  ال  إيجابيًا بالفعل  

 اآلشري  ال ي  ا  موا بهللا بمدل مسا ر 

 التبي  COVID-19 التأ بأ لوبباء   بناء عم  ملك حات من مة ال بحة العالميبة ضبم  شطبط اال بتجابة 

 قوم بتحديارا با تمرار عم   جوب ا نام  دابير  يا ة صحية حاةمبة لنفب) جعبداد ا صبابات  الحبد مب  

شمببق  حبببديًا غيببر مسببسوت لمحدومببات    بباالت ال ببحة العامبببة   األمببر البب ع  ا تمببار الفيببر س   فمببيهللا 

 ث اضبطرت الحدومبات إلب  فبرض عمميبات ا غب ت  حيب  المسؤ لي  الطسيي   السداز عم  مستوى العالا

التحبري) ال بارم إضبافة إلب     مب  المنبنل   التعمبيا  التوصية بالعنل ال ا ي   ض   يا ات العمبل التام

 بما في ملك القيود المفر ضة عم  التجمعات االجتماعية    ليود السفر عم  معايير التساعد االجتماعي 

 باز  COVID-19الجسبيمة التبي  سبسأ بربا  بباء  السمبرية  االلت بادية سا ر  تيجة ل  تمار السري   الن

 ناك ا تمام متنايد بتطوير طرت  جد ات مستدرة لدعا ا تجابة ال حة العامة مب  شب ل  طسيقبات الروا بف 

 التتس  الرلمبي   طسيقات العديد م   لررت العديد م  السمداز   طوير   مر 2020ففي منت ف  جبريل  ال  ية

م  ججل ا تما  الم ادر المحتممة الجديدة لمعد ى فبي جلبرب  لبت ممدب  حتب  يمدب  التنفيبف مب  ا تمبار 

COVID-19 عم  الفور 

 ا   بميا  ب ح التطسيقبات  جبنء مب  مجموعبة األد ات اال بترا يجيات الرادفبة إلب    عنيبن البوعي  التقيبيا 

ة لمحد م   أ ير ال بغط المحتمبل عمب  شبدمات الفردع لممناطر  حث األفراد عم  ا نام القرارات المن ي

 إضافة  إل  ضماز االلتنام بالنطط  التدابير االحتراةية   سط عممية  التساعد االجتماعي  الرعاية ال حية 

   الحجر ال حي  مرالسة االمتاال أل امر
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نطر  ا تندامرا   ح   دم  ليمة   ح التطسيقات في لدر را الفعالة عم  ا تما  جرات اال  ال المعرضة لم

المعمومات بطرت مات صمة بتدابير مدافحة األ بئة   مال الوصول إل  مواعيد الفحا ج  العب ج ج  الحجبر 

 ال حي 

ج صت من مة ال حة العالميبة بددراجربا ضبم  شطبة  التيا جراءات الما عة جحد  ج ا   التتس  الرلمي يعد 

 يعبود السبسأ فبي ملبك إلب   ا تمبار ء اال تمبار ج   قميمبهللا   الحتبوا COVID-19اال تجابة  التأ أ لجا حة 

جنسًبا   GPS   WiFi    Bluetooth قنيبات لدر را عمب   تسب  الموالب  عسبر   الروا ف ال  ية في  ل مداز 

إل  جنأ م   اجرة المستندم المدمجة الناصة برا  التي  سم  باال  ال  الدمف ع  القبرب مب  الروا بف 

 لما  ا ت عممية التتس    ح صعسة بالطريقة التقميدية السمرية   فقا لطسيعة ا تمار المجا رة    ال  ية القريسة 

م  از عم  اال تجابة لر ا الوباء  1   قل عمسافة لالفير س المدا ية القا مة عم  اال  ال المسا ر بالم اب 

ا عم  رصد المسافات بي  األ ناص م  ش ل لدر ر -جز  دوز مدا ية جي ا      ا ما جعل م    ح التقنيات 

فبي السمبداز مات البدشل المر فب   ح  ا بترا يجيا فعباال لم بحة العامبة لباب  لمتطسيبق  - ا تما  جما    نقمرا

  المننف) عم  حد  واء 

 لابميبة  حبول بنيتربا عالميا  نقاشةيادة الإل    دمجرا م   دابير ال حة العامة جدى    ح التطسيقاتإدشال إز 

اليبة  ب ح التطسيقبات فبي مواجربة جا حبة حبول مبدى فع   إال جز السؤال االببرة فبي  ب ا السبيات يبد رطسيقرا  

COVID-19    ال  ببيما  ج رببا  واجببهللا العديببد مبب  التحببديات المتعمقببة بدمدا يببة اال تمببار السينببي  إضببافة إلبب

 مدى األمباز  الن وصبية التبي    ح التطسيقات مستندموز  جاح ممار ة بيا ا را م المنا   التي يسديرا ال

  وفر ا 

 19-لبب ا  سببع   بب ح الدرا ببة إلبب   قيببيا فعاليببة ا ببتندام  بب ح التطسيقببات ضببم  جرببود احتببواء فيببر س  وفيببد

  وضي  د ر ا في  قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة   ضسط عممية الحجر ال حي المننلي   ضسط عممية 

حيباة الطسيعيبة لم المساعدة عم  العبودة عم  التقييا ال ا ي لممناطر  التساعد االجتماعي   مساعدة األ ناص 

م   جربة   بر المسبتندمي   ملبك فبي ضبوء التجرببة السبعودية فبي  ب ا     الجا حة  التديف م بمدل آم  

 المجال

 

 

 



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
3 

 الدراسة   مشكلة 1.2

ل د لبة  لسم بن عب   جبود حباالت ب2012في عام  ة بمت ةمبة مبرية م باب   ا ت المممدة العربية السبعودية ج ل

 1223آ ب اك   بجمت إل  ا  سباز مب  ا ببل  ا تقل    و مرض(   cov –Mers) المرت األ  ط التنفسية 

مبوارد ضبنمة  ا نب ت حينربا   لد ا تامرت حدومبة المممدبة  %  42.5بمعدل  فاة  صل إل   إصابةحالة 

 من   فميهللا  شطوات  ريعة برد   لف ا تمار المرض
8
 

   بسببسأ مببا  ممدببهللا المممدبة العربيبة  2019في ال ي  في  رايبة عبام  -« 19- وفيد»فير س   عندما ظرر

السببببعودية مبببب  النسبببرات المترا مبببببة عسبببببر السبببببني  فبببببي إدارة المناطبببببر  جمبببب    ببببب مة الحجببببباج 

ربة  بباء مت ةمبة المبرت  المعتمريبب   الببن ار  ل عببام    لمببا  از لرببا مبب   جببارب  بابقة فبي مواج

األ  بط التنفسبية  فقبد ا نب ت المممدبة العديبد مبب  التدابيببر  ا جببراءات االحتراةيبة اال بتسالية  المسدبببرة 

تمبديل حيبث لامبت ب  2/3/2020لسببل  أ يببد ج ل حالببة فبببي البس د  بتباري   19-لمدافحببة جا حببة  وفيببد

توصبيات من مبة ال بحة العالميبة ل ا بتجابت مبا   را  عمب  الوضب   مسبتجدا هللا نية لإل لجنة ا تجابة  ط

أل بهللا يسببباعد عمببب  إدارة  بي  ا دارة ال حية  األفبراد الرامية إل   جوب  طسيق مسادئ التواصببل الفعببال

بات المعنيبة ج نبباء لجرممبا ينيبد مب  احتمبال ا ساعربا لمتعميمبات ال بادرة مب  لسبل ا  منا فرببا را  ولعببا 

سبد  مبك الفجببوات عبب  طريببق  حديببد مببا يعرفبببهللا ل في  المسباعدة  إ براك المجتمب  يعمل عم    الجا حبة

 .النبباس   مببا يجببأ جز يعرفببوح  يفعمببوح لمسببيطرة عمبب  ا تمببار الفيببر س

ضم  جربود احتبواء  طسيقات التتس  الرلمي  في  سيل   ح الغاية جطمقت  ةارة ال حة السعودية العديد م   

   ي :  طسيق  و منا     طسيق  طم     طسيق  ساعد  19-فير س  وفيد

 طويبق ا تمبار الفيبر س   قبديا إلب    بدفت  ساينت ج دا    ا تندامات  بن    ا التطسيقات إال ج را بجمًربا 

ماز التببنامرا ببببا جراءات  التبببدابير  ضببب سببيير جمبببور حيببا را   المسبباعدة ال بببحية ال ةمببة لممسبببتفيدي  

  .  سريل العودة اآلمنة لمحياة الطسيعية  التديف م  الجا حة  االحتراةية المتسعة

   ليباس مبدى  COVID-19  سع    ح الدرا بة إلب   قيبيا  فباءة ا بتندام  ب ح التطسيقبات فبي إدارة جةمبة 

 العبودة اآلمنبة  ملبك مب   جربة   بر  ت التبام لدر را عم  احتواء الجا حة  التديف معرا في مرحمتبي ا غب

مستفيدع   ح التطسيقات إضافة إل  التعر  عم  ج با ج بساب اال بتندام  المنفعبة الحقيقيبة التبي لبدمترا لربا   

  جشيرا التعر  عم  موا   اال تندام لدى غير المستفيدي   

                                                           
8
 (2020) ةارة ال حة السعودية     
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  أهمية الدراسة 1.3

حينا  سيرا م  ا تمامات العديد م  األ  اط  السحايبة عمب    غمت  طسيقات التتس  الرلمي  في اآل  ة األشيرة

ال بحة اال بتجابة لأل بئبة لبا  مبردح  جمرا جديدا في  اري     ح التطسيقات ا تندام حيث يعدمستوى العالا   

 لياس د ر ا في التحدا  السيطرة عم   بالتالي  ناك حاجة ممحة ل ر رة فرا   ح األد ات  م  لسل امة الع

التبي ال يبنال فيربا فبي  ب ح المرحمبة   ال بيما      السحث ع  المنيد م  األدلة حول فعاليتربا   فاء رباء الوبا

م  ظرور  بالتنام المستجد يمدل  رديدا حقيقيا لمحدومات  المعوب عم  حد  واء  ملك  19-فير س  وفيد

 امالس لة  الجديدة منهللا  ا جاح  العديد م  الد ل  عادة فرض ا غ ت الت

 سمط ال وء عم  اآلراء الفعمية لممستندمي  النرا يي  لرب ح التطسيقبات   تمال األ مية الن رية لمدرا ة بأ را 

 عم  احتواء الجا حة    شاصة   قيس ج ر ا في مساعد را لرا عم  التعامل م    ا الوباء   قيا  جربترا لرا 

 عم   جهللا العموم 

المسبتجد  COVID-19جمي  جصحاب القرار المعنيي  بمواجرة فير س  جما األ مية العممية فتدم  في  ن يد

 مبا  البوعي بمولبف المسبتندمي   جا ربا   بمعمومات جو رية  ساعد فبي الن بر إلب   ب ح التقنيبات الحديابة 

لتعنين مواط  القبوة لربا  معالجبة يتول  جز  دوز مات فا دة لم ممي  مطورع   ح التطسيقات في السعودية 

 المستندمي  ل ماز ةيادة معدل التسني العام  منا   غير

 

 الدراسات السابقة  1.1

 حتبب   بباري     1/1/2020 ملببك فبي الفتببرة الوالعببة مبا بببي   السببابقة بعبد  القيببام بمراجعببة  باممة  لألدبيببات

 نا لت موضبوع  طسيقبات التتسب  الرلمبي لمروا بف السابقة التي    جد ا العديد م  الدرا ات  31/12/2020

 دفت إل   قييا بع) الدرا ات التي  يمي ستعرض فيما   مولة  ليمت فعاليترا في العديد م  الجوا أ   المح

 غيبرح مب   19-في احتواء  باء  وفيبد المستندة إل  بيا ات الروا ف المحمولة   طسيقات التتس  الرلمي  فاءة 

دة م    ح الدرا بات  الفجبوة العمميبة جوا أ اال تفا   جشيرا  ستعرض  األ بئة  ملك عم  ال عيد العالمي 

 التي  عالجرا   ح الدرا ة
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 : بعنوان  (Bengtsson, et al., 2015)  دراسة - 1.1.1

Using Mobile Phone Data to Predict the Spatial Spread of Cholera 

مبغل الربا ف المحمبول يمدب  جز  تنسبأ ببالتطور المدبا ي  دفت   ح الدرا ة  إل  اشتسار ما إما  ا ت بيا ات م

ك  مباء  مبومجي  لمتنسبؤ  ملبإ الشتسبار  ب ح الفرضبية  با   2010 باء الدوليرا في  ايتي عبام تفمي المسدر ل

 16ج تبوبر إلب   16منتمفبة شب ل الفتبرة مب   منطقبة 78لبب  حباالت ا صبابة اليوميبة باالعتماد عم  بيا بات 

المدالمببات ال ببادرة جي ببا  التببي   ببمنت  الروا ببف المحمولببة  حر ببة افة إلبب  بيا بباتضبب  إ 2010ديسببمسر 

 ال ي  ينتموز إل  ج سر ممغل لمرا ف مميوز مستندم  2.9 لجمي  المستندمي  السالن عدد ا  الر ا ل الن ية 

  ليبة لتفمبيشطر ظربور الدبوليرا فبي منطقبة معينبة  المبدة األ جز   جظررت التحمي ت المحمول في الس د  

با تندام  قارير الحالة  ج ماط التنقل لمروا بف  ش ل األيام األ ل  لمفا ية فيرا  از م  الممد   ولعهللا  الوباء 

 م  ملك    وض  الدرا ة ج هللا لغرض التنسؤ بتفمي المرض في المسبتقسل   لبد ال يحتباج ممبغمو     المحمولة

فقبط السيا بات المجمعبة  لعم ء الداممة الناصة برا     إ ما ات االرا ف المحمول إل  الوصول إل  لواعد بيا 

  حول التنقل بي  المناطق

 اعدًا لمغاية لتحسي   ا  م در عدل  بيا ات ممغل الرا ف المحمول مفاد ا جز   وصمت   ح الدرا ة إل   تيجة 

مرمبة بمبدل شباص لجربود  اال تجابة ج ناء  فمي الدوليرا    ما يمد  جز  دبوز  ب ح السيا بات  جرود التأ أ

 احتواء األمراض المعدية النا ئة   بما في ملك   الت األ فمو نا عالية الوفيات

 بعنوان  (DUMBRAVA, 2020)دراسة  - 1.1.2

Tracking mobile devices to fight coronavirus 

     الببب  با بببتندام األجربببنة المحمولبببة فبببي  بببيات جةمبببة المببت  ببب ح الدرا بببة د ر ا بببتندام   بببدابير  تسببب  المو

COVID-19   آلية اال بتجابة لربا مب  لسبل البد ل األع باء فبي اال حباد األ ر ببي  حيبث ا نب  مبا يقبارب 

  ف الد ل األع اء عدة  دابير لتتس  الموال  لمحد م  ا تمار مرض فير س  ور  ا    ملك بمدل ج ا ي 

  االت لر ا النرا ط المدا يبة التبي  عتمبد عمب   حر بات السبداز با بتندام م  ش ل العمل م   ر ات اال

 لدمت الدرا ة  حميً  موجًنا     الروا ف ال  يةبيا ات المول  مجرولة الم در  المجمعة م  ش ل  طسيقات 

ني  رال ي ف المسادرات المعمول برا م  لسل الد ل األع اء   عم  شمفية دعوة المفوضية األ ر بية إل   س

اال حاد األ ر بي الممترك ال تندام  طسيقات األجربنة المحمولبة  بيا بات الجبوال لتقيبيا التساعبد االجتمباعي 

  عقأ المنالطي     في المقابل  ددت الدرا ة عم  ج مية  طسيبق معبايير الحقبوت األ ا بية  إطبار  يا بة 

 اال حاد األ ر بي   بمأز حماية السيا ات  الن وصية 
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 ن أهم النتائج والتوصيات والتحديات المتعلقة بهذه الدراسة:وكان م

  يمد  با تندام  تس  المول  عب  طريبق  األجربنة المحمولبة دعبا  بدابير مدافحبة ا تمبارCOVID-19  ال

 يما م  ش ل ر ا شرا ط  حر ات السداز التي  مد  م  مرالسبة فعاليبة  بدابير الحجبر المننلبي   حديبد 

    دعا ا ترا يجيات النر ج م  األةماتاأل ناص  مساعد را 

  دعا التطسيقات  الحمول السديمبة القا مبة عمب  إ بارات Bluetooth  تسب  جربات اال  بال  بالتبالي  حديبد 

 األ ناص المعرضي  لمنطر

  إز فعالية   ح التطسيقات  عتمد بمدل ج ا بي عمب  عبدد األ بناص المسبتعدي   القبادري  عمب  ا بتندامرا

 لة بفعالية   رو

  يتمال الجا أ االجتماعي لمتحدع في جز النباس بحاجبة إلب  الو بوت فبي جز  ب ا الحبل  بو آمب   فعبال لسبل

 االلتنام با تندامهللا    بالتالي إز اعتماد  يا ات عامة فعالة   فافة جمر ج ا ي ل ماز  قة الجمرور

 ما يسررح في حاالت ا تانا ية د يجأ التأ يد عم  جز القيود المفر ضة عم  الحقوت األ ا ية   حت  لو  ج

مب  عوالبأ  بمسية  تجبا ة ل بوابط  التواة بات الديمقراطيبة ينمق شطر  آ ل ج    لمحقبوت األ ا بية  ا

 األةمة

  يجأ جز  متال   ح ا جراءات لمعايير الحقوت األ ا ية  لا وز اال حاد األ ر ببي المتعمقبة بالن وصبية

 تواةز بينرا   األم    التوافقية  العمل عم  إيجاد ال

  ( ت ال  حة العامة لحماية السيا بات  GDPR عمب   بتة مسبادئ يجبأ احترامربا عنبد معالجبة السيا بات )

ال ةمبة  الدافيبة    االلت بار عمب  السيا بات    حديد الغبرض   المرعية  ا   ا   المفافية المن ية: 

 الننا ة  السرية   ليود التنني    الدلة
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 (Hernández-Orallo, Manzoni, Tavares Calafate, & Cano, 2020)دراسة  - 1.1.3

 بعنوان :

Evaluating how smartphone contact tracing technology can reduce the spread 

of infectious diseases: the case of COVID-19 

 ا فعاليبةي قيببرد   العموم  االبتدار  عدد م  الجامعات ا  سا ية  ا القيام بر ح الدرا ة  حت إ را   ةارة 

بيا ات المول   جرات  التي  جم  با تمرار ج  الساعات ال  ية    قنيات  تس  جرات اال  ال بالرا ف ال  ي 

  إلب   حديبد  بأ ير دلبة  تسب ما  دفت الدرا ة جي با الم منة الناصة  ال  ال ألصحابرا با تندام السرمجةا

 COVID-19 عم   جهللا الن وص  باء عم  ا تمار األمراض المعدية جرات اال  ال عم  السيطرة 

إ مباء  مبومج  ببا ي لتقيبيا الدفباءة  التدمفبة )عبدد األ بناص النم جة الدمية حيبث  با  اعتمدت الدرا ة عم 

 السمو بببوث     GPS    Wi-Fiلتقنيبببات التتسببب  المقترحبببة المتمامبببة  فبببي المبببسدات النمويبببة    المعبببن لي ( 

المسببتندمة فببي جرببود احتببواء  ببباء  الجرببود التدنولوجيببة الحاليببة   ببهللا مبب  شبب ل  وصببمت الدرا ببة إلبب  ج

COVID-19 دوز  قنيات  تس  جرات   حت    لة متفا  ة في  تس  جرات اال  ال  يمدننا الح ول عم  د 

ال  ال بسرعة    يجأ عم   سبسة  سيبرة اال  ال فعالة يجأ جز  دوز السيا ات دليقة    يجأ  تس  جرات ا

مب    جعل   ح المتطمسات ال بارمة تس  جرات اال  ال بالرا ف ال  ي   بالتالي م  السداز ا تندام  طسيق  

 تس  جرات اال  ال المستند إل  الرا ف ال  ي غير فعال إل  حد ما في احتواء اال تمار شب ل التفمبي األ ل 

مب  السبداز لبد ا تسبسوا مناعبة   ج    سيبرإل  الموجة الاا ية   حيبث يوجبد جبنء لمفير س  م  ملك   بالن ر 

باال تراك م  بع) التدابير األشرى األ ار  سا  ً   لد يدوز  تس  جرات اال  ال المستند إل  الرا ف ال  ي 

 مفيدًا لمغاية.

ة فبي الدمبف عب  جرببات الربا ف المحمبول المسبتندم جز  قنيبات جمبا مب  حيبث التدمفبة فقبد  ضبحت الدرا بة

اال  ال لديرا  أ ير  سيبر عمب  التدمفبة االجتماعيبة  االلت بادية ) قباس بببعدد األ بناص الناضبعي  لمحجبر 

ال يوجد ج ر ال تندام  بسدات ج ابر دلبة فبي  قميبل عبدد الم بابي     مب  ملبك يمدب    في المقابل   ال حي(

المطالسي  بالعنل بناء عمب  عبدد األ بناص الم بابي   ا تندام  سدات ا  ال غير دليقة لنيادة عدد األفراد

جع جز ا تندام  قنيات التتس  األ ار دلة  تسم  بمنيد م  اال تقا ية لألفراد ال ي   ا ج ار عرضة لإلصابة   

 مما يعني  قميل العدد ا جمالي لأل ناص المطالسي  بالحجر ال حي
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 بعنوان : (Almagor & Picascia, 2020 )دراسة  - 1.1.1

Exploring the effectiveness of a COVID-19  contact tracing app using an 

agent-based model 

  طسيقبات  COVID-19 ا تمبار  دفت   ح الدرا ة إل   المسا مة في فرا التعقيد الم م  في الع لبة ببي 

   لامت الدرا ة بتطبوير  مبومج لبا ا  SEIRبناًء عم  مسادئ  رال  ة   التتس  المقترحة لمتنفيف م  الجا ح

 103000مدو بة مب    ببي   بداز منطقبة ح برية COVID-19  (   لمحا اة ا تمبارABMعم  الو يل )

م  ججل ا تدما  التفاعل بي  معبدالت التسنبي المنتمفبة لتطسيبق  تسب  جربات اال  بال    المسبتويات    يل

   العوامل السمو ية لتقييا التأ ير عم   19-ة  عم  اجراء  اشتسارات فحا فير س  وفيدالمنتمفة م  القدر

 الوباء 

إلب  جز  طسيببق  تسبب  جربات اال  ببال يمدبب  جز يسبا ا بمببدل  سيببر فبي  قميببل معببدالت   تببا ال الدرا ببة مبير 

الشتسبار األ لويبة ا صابة بي  السداز عندما  دبوز م بحوبة بقبدرة اشتسبار  افيبة ج  عنبدما  عطبي  يا بة ا

 في الولت ما هللا   عندما    معدل ا تمار العد ىمعدل المستندمي   يننف)  اةدياد عندلحاالت األعراض   

ال يتا إعطاء األ لوية لحاالت األعراض ل شتسار   يمد  جز يؤدع معدل مر ف  م  مستندمي التطسيق إلب  

يبتا  مسيتربا بدمبدادات  افيبة   لبد  بؤدع إلب   تبا ال عدسبية  التبي إما لبا دة  سيرة في الطمأ عم  االشتسار ةيا

 لمتطسيق. 

 

 ج دت الدرا ة عم   جز  تس  اال  ال عسر الرا ف ال  ي  و ا ترا يجية لابمة لمتطسيق لمتنفيف م  الوباء   

 ستحق المتابعة م  جا أ الحدومبات حيبث  يمبير النمبومج إلب  ج بهللا مب   سنبي  برا   المجتمب  األ سبر لرب ح 

التطسيقات   يتا  قميل ا تمار الفير س بمدل متنايد    بالتالي  متد الفوا د إل  السداز األ      ما جز   ب ح 

     جز  دمل   و   طرت  تس  اال  ال اليد ية التقميدية  بدمدا را السرعة   التدمفة  فعالة م  حيثالتقنية 

سيقبات التتسب  ال يسبتفيد ز مسا برة منربا إال عنبدما م  المفارلات التي  وصمت لرا الدرا ة  جز مستندمي  ط

يدوز الفرد لد  عرض بالفعل لمفير س إال ج را   م  ش ل إب غ األفراد بالمناطر المحتممة لمتعبرض   فبدز 

 أ ير ا العام يدوز عم  المستوى المجتمعي م  شب ل  تسب  األفبراد المعرضبي   إب غربا بالسبعي ل شتسبار 

بالتالي  نقط     ل اال تقال    يقل ا تمار الفيبر س     ب لك احتماليبة ا صبابة لجميب     العنل ال ا ي  

 السداز   بما في ملك ج لئك ال ي  ال يستندمو را 
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 بعنوان : (Hernández-Orallo , Calafate, Cano, & Manzoni, 2020)دراسة  - 1.1.5

Evaluating the Effectiveness of COVID-19 Bluetooth-Based Smartphone 

Contact Tracing Applications 

  جربات اال  بال المطبورة حبدياًا الحتبواء ا فعالية  طسيقات الروا بف ال  يبة لتتسب قيي دفت   ح الدرا ة إل  

 ببأ ير  تسبب   ببا   ببميا  مببومج  بببا ي لتقيببيا    Bluetooth  قنيببة  التببي  عتمببد عمبب    COVID-19 ببباء 

ل   م جة الجوا أ الر يسية التي يمد  جز  ؤ ر عم  جدا را ضافة إبا    اال  ال عم   فمي الوباء  مدافحتهللا

ج بهللا فبي حالبة عبدم ا نبام    جظربرت  تبا ال الدرا بة   الدلة   سسة اال تندام   رعة التتسب    مبومج التنفيب  

لدي  دوز   ح التطسيقات  فعالة        ج ريا   ي ليس ح ً  دابير جشرى   فدز  تس  جرات اال  ال بالرا ف ال  

   يجأ جز يقترز ا تندامرا بدجراءات معتدلة جشرى )  التساعد االجتماعي( 

النمبومج المر بنع ج ابر  حيبث  مبير الدرا بة جز فاءة   ا الحل عم   مومج التنفيب    عتمد  ع  ة عم  ملك 

عمب  العدبس مب  ملبك      ٪ لمسبيطرة عمب   فمبي المبرض 50لي فاعمية    يتطمأ  سبسة ا بتندام  سمبن حبوا

 ٪ اعتمادًا عم   رعة التتس .80٪ إل  60 يتطمأ النمومج ال مر نع ا تنداًما جعم    في حد د 

 

 بعنوان : (Zhu, et al., 2020)دراسة    - 1.1.6

Learning from Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics 

Trend of COVID-19 

م  األجرنة المجمعة  با تندام السيا ات ال حية  COVID-19لمتنسؤ بب  ا   ميا  مومج  في   ح الدرا ة 

القابمببة ل ر ببداء   حيببث  ببا ا ببتندام بيا ببات النببوم   معببدل ضببربات القمببأ مبب  ججرببنة اال تمببعار مجرولببة 

مميوز مستندم لألجرنة القابمة ل ر داء م   بمال ال بي     بط ال بي   جنبوب  1.3الم در م  حوالي 

لمب  م الفسبيولوجي ا  جم  بي  معدل ما لامت الدرا ة بنم جة شوارةمية   ال ي   جنوب    ط ج ر با 

 COVID-19  معدل ا صابة التاريني بب

فبي منتمبف  COVID-19 الوبا ي لتفمي  وصمت الدرا ة إل  ج هللا يمد  لمنمومج المقترح جز يتنسأ باال جاح 

السمداز  المدز     جز التنسؤ بالسيا ات الفسبيولوجية الديناميديبة لبد يدبوز لبهللا ميبنة فبي التنسيبهللا لتفمبي العبد ى 

   مما يمير إل   جود إمدا ية لن ام مرالسة صحية يستندم بيا ات األجرنة القابمة ل ر داء    م  ملك  مسسقًا

 لحساب معدل الم  م الفسيولوجي لرا بع) القيود   فدز طريقة الدمف
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 :  بعنوان (Xia & Lee, 2020 )دراسة   - 1.1.7

How to Return to Normalcy: Fast and Comprehensive Contact Tracing of 

COVID-19 through Proximity Sensing Using Mobile Devices 

ا ترا يجية  ا تندام  طسيقات الروا ف المحمولة القا مة عم  ا تمبعار القبرب   لتحقيبق درا ة  المت   ح ال

   مببا   ضببماز إعببادة المجتمبب  إلبب   امببل الحيبباة الطسيعيببة  COVID-19السببيطرة  الداممببة عمبب   ببباء 

 ملبك  قنيبةا تعرضت بع) التحديات التي يواجررا الجيل الحالي م   قنيات اال تمعار ع  لرب   بما فبي 

Bluetooth Low Energy    إضبافة إلب  منالمبة الحمبول المقترحبة  التبي  سبتندمرا الروا بف المحمولبة

المؤلتة  طويمة األمد   اعتمدت الدرا ة عم  النمامج االحتمالية لمعدالت التسني المنتمفة ال تندام التطسيق   

 نباك متسب  ل  بتاناءات   المعمب     بالتبالي ز معدل التسني العالمي  ليس ضر ريًا لتحقيق الرد جظررت ج

التساعبد   فبرض لبوا يل م  ملك    م  اعتماد معدل مر ف  بدرجة  افية فم  المحتمل جال  دوز  ناك  حاجة 

يجأ جز يدوز الرد   و  طوير اآلليات ل ماز الن وصية  ألجل التأ د م  جز  ما  ال ارمة   االجتماعي

 ( يا ات المستندم سب االحتفاظ يوًما م  21لمق ود  ا طار النمني المق ود )الن ام يستندم فقط لمغرض ا

 م  جرة جشرى عم  الرغا م  جز مسج ت اال  ال  ساعد في حل الممد ت ال عسة لمغاية   بوفر لبدًرا  

جبهللا عمب    جشبرى   يعتمبد جيً با عمب   دمفبة محتممبة إال جز  جاحربا  اال  بال    تسب    سيبًرا مب  الجربد فبي 

العدد ا جمالي ل   االت التي  مت بوا طة مجموعبة عبد ى ج ابر   في بع) الحاالت يدوز الن وص  

الت التي  ؤدع إل  إصابات فعمية   بالتالي يجأ  عنين مرالسة األمبراض عب  طريبق اال  ا بعدة مرات م 

 ال ةمة  فحا درجة الحرارة عم   طات  ا        ملك لتقميل عدد االشتسارات

األد ب  المطمبوب  مب  ملبك   فبدز المعبدل حد م  معدل التسني ليدوز جلبل مب  التي لد  ناك العديد م  القيود  

 حسب   سيبر فربو في الحاالت التي يدوز فيرا لاب ً لمتطسيبق    تند إل  الجراة  ي ل مفيدًا جدًا رال التتس  المس

   بمبدل  امبل تمد  م  إ راء التساعد االجتماعيلد ال    حسأ عم  معدل التسني الفعمي   ع  التتس  اليد ع 

   بع) التساعبد    التتس  اليد ع م  التتس  المستند إل  الجراة    إال ج هللا م  الممد  جز يدوز المنيال المدوز

 الحياة الطسيعية ح  فعاال لمعودة إل  االجتماعي السسيط معًا 
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 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة 

معرفبة المحبا ر األ ا بية لجوا بأ فبي السبابقة  األدبيبات الدرا بات  الدرا ة الحاليبة ا بتفادت مب جز ال ك 

 با  ا مبمحبل الدرا بة   دليبق لمممبدمة السحايبة   مبنيا اال تفادة م    ح التطسيقات بالتالي  ا الوصول إل 

متغيرات األ ا بية التبي يمدب     في اشتيار ال لمدرا ةفي إ راء ا طار الن رع اال تفادة م    ح الدرا ات 

  وضيحرا بالجد ل التالي : 

 متغيرات الدراسة : 

 :   جدول متغيرات الدراسة 1جدول 

 تاريخ الدراسة  الدراسة  المتغير 

1 
  التقييم الذاتي وتجنب العدوىالمساهمة في 

 

Exploring the effectiveness of a 
COVID-19 contact tracing app 

using an agent-based model 
17/12/2020 

Learning from Large-Scale 
Wearable Device Data for 

Predicting Epidemics Trend of 
COVID-19 

5/6/2020 

2 
المساهمة في اإلنذار المبكر لخطر اإلصابة 

 بالفيروس 

Evaluating how smartphone contact 
tracing technology can reduce the 
spread of infectious diseases: the 

case of COVID-19 

27/6/2020 

Exploring the effectiveness of a 
COVID-19 contact tracing app 

using an agent-based model 
17/12/2020 

3 
المساهمة في مراقبة وضبط االلتزام بالحجر 

 الصحي
Tracking mobile devices to fight 

coronavirus 20/4/2020 

1 
المساهمة في مراقبة وضبط قوانين التباعد 

 االجتماعي

How to Return to Normalcy: Fast 
and Comprehensive Contact 

Tracing of COVID-19 through 
Proximity Sensing Using Mobile 

Devices 

27/4/2020 

5 

عية المساهمة في تسهيل العودة للحياة الطبي

 بشكل آمن والتكيف مع الجائحة

 

Tracking mobile devices to fight 
coronavirus 20/4/2020 

How to Return to Normalcy: Fast 
and Comprehensive Contact 

Tracing of COVID-19 through 
Proximity Sensing Using Mobile 

Devices 

27/4/2020 

 ةمن إعداد الباحث المصدر : 
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 يزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة مم

بعد ا تعراض الدرا ات السابقة  ستطي  القول بأز مبا يميبن  ب ح الدرا بة عمبا  بسقرا مب  جبحباث  درا بات 

 يتمال في النقاط التالية: 

 من حيث المنهجية: 

دام  بببب ح  القيبببباس الدمببببي أل ببببر ا ببببتن التنسؤيببببة عمبببب  النمببببامج االحتماليببببة  جميبببب  الدرا بببباتاعتمببببدت 

تبببي ي عتمبببد عمببب  منرج ةيبببالحال  فبببي حبببي  جز الدرا بببة  19-فيبببد بببيات احتبببواء جا حبببة  والتطسيقبببات فبببي 

  اشتسار فرضيا هللا التحميل الوصفي  التحميل ا ح ا ي لإلجابة ع   ساؤالت السحث

 من حيث الهدف :

 بببواء مببب  ا بببأ   عالجبببت الدرا بببات السبببابقة  فببباءة  طسيقبببات التتسببب  الرلمبببي مببب  شببب ل العديبببد مببب  الجو

فبببي حبببي  ج ربببا  حيبببث التقنيبببات المسبببتندمة ج   مبببومج التنفيببب  ج  العوامبببل المبببؤ رة عمببب  األداء  الدفببباءة  

  يبببف ج بببرت فبببي جوا بببأ حيبببا را شاصبببة  فبببي احتبببواء جغفمبببت المسبببتندم النربببا ي  المسا بببر لمتطسيقبببات 

الببب ع لمسبببهللا المسبببتفيد ز  الدرا بببة ليببباس األ بببر الحقيقبببي لببب ا  حبببا ل  ببب ح الجا حبببة عمببب   جبببهللا العمبببوم  

ج فسبببرا   يبببف مدنبببترا  ببب ح التقنيبببات الرلميبببة الحديابببة مببب  االلتبببنام بالتبببدابير االحتراةيبببة المتسعبببة   مببب  

    يبببف يقيمبببوز  جرببببة ا بببتندامرا  إدراجربببا   العبببودة لممار بببة ج مبببطترا اليوميبببة  حيبببا را الطسيعيبببة

   ضم  شطط اال تجابة  االحتواء لمجا حة 

 لدراسة : من حيث بيئة ا

 المببت جميببب  الدرا ببات  الببب  ا بببتندام  بب ح التقنيبببات فببي البببد ل الغربيبببة  الببد ل األ ر بيبببة  ا فريقيبببة 

 بببب ح  نببببدرج ال ببببي   غير ببببا   مبببب  م ح ببببة ا عببببدام الدرا ببببات العربيببببة فببببي  بببب ا ال ببببدد   بالتببببالي  

بببة إحببدى البببد ل  جر مبب   البب الموضببوع   بب ا   نببال  التببي   الدرا ببات العربيببة ج ا ببل ضببم الدرا ببة 

  لرا  العربية 
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 أسئلة الدراسة  1.5

   : سؤال البحث الرئيسي أوال : 

والتكيف معها من وجهة   COVID-19في احتواء جائحة التتبع الرقمي إلى أي مدى ساهمت تطبيقات 

          ؟ في المملكة العربية السعوديةنظر المستفيدين 

 التالية :يتفرع م    ا السؤال األ ئمة السحاية  

مب   جربة  مراقبة وضبط االلتززام بزالحجر الصزحيفي  التتس  الرلميإل  جع مدى  ا مت  طسيقات  .1

   ر المستفيدي  ؟

م   جرة  مراقبة وضبط قوانين التباعد االجتماعيفي   التتس  الرلميإل  جع مدى  ا مت  طسيقات  .2

   ر المستفيدي  ؟

مب   المساعدة على التقييم الزذاتي وتجنزب العزدوىفي   التتس  الرلميإل  جع مدى  ا مت  طسيقات  .3

  جرة   ر المستفيدي  ؟

مب   جربة   بر  اإلنذار المبكر لإلصزابة بزالفيروسإل  جع مدى  ا مت  طسيقات التتس  الرلمي في  .4

 المستفيدي  ؟

تسزهيل العزودة للحيززاة المسببتندمة فبي السبعودية فببي  التتسب  الرلمبيإلب  جع مبدى  با مت  طسيقببات  .5

 م   جرة   ر المستفيدي  ؟ يعية بشكل آمن والتكيف مع الجائحةالطب

  را بن وصارضا المستفيدي  ع   ل  طسيق م    ا التطسيقات  ما ي  وصي ي درجةما   ثانيا :

 اعتماد ا ؟  

  ل  ؤ ر العوامل الديموغرافية عم  ا تندام التطسيقات ؟ثالثا:  

 ير المستفيدي  ؟ج ا موا   اال تندام لدى غ  ي ما رابعا :
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  الدراسة  أهداف 1.6

  : الهدف الرئيسي  أوال:

 التديبف معربا مب   جربة   بر   COVID-19فبي احتبواء جا حبة التتس  الرلمبي  طسيقات   حديد مدى  فاءة

    يتفرع عنهللا األ دا  الفرعية التالية : المستفيدي  في المممدة العربية السعودية  

مب   جربة  مراقبة وضبط االلتززام بزالحجر الصزحيفي التتس  الرلمي   طسيقات حديد مدى  فاءة ا تندام  .1

 في السعودية  ر المستفيدي  

م   جرة  مراقبة وضبط قوانين التباعد االجتماعيفي  طسيقات التتس  الرلمي  حديد مدى  فاءة ا تندام  .2

 في السعودية  ر المستفيدي  

مب    لخطزر اإلصزابةالمساعدة علزى التقيزيم الزذاتي  في طسيقات التتس  الرلمي  حديد مدى  فاءة ا تندام  .3

 في السعودية جرة   ر المستفيدي  

م   جرة   بر  تقديم اإلنذار المبكر لخطر اإلصابة  حديد مدى  فاءة ا تندام  طسيقات التتس  الرلمي في  .4

 في السعودية المستفيدي 

دة للحياة الطبيعية بشكل آمزن والتكيزف تسهيل العوفي  طسيقات التتس  الرلمي  حديد مدى  فاءة ا تندام  .5

 في السعوديةم   جرة   ر المستفيدي   مع الجائحة

 

 ات  معرفة  وصيا را بن وص اعتماد ا حديد درجة رضا المستفيدي  ع    ح التطسيق ثانيا :

 المؤ رة عم  ا تندام التطسيقات  الديموغرافية   حديد العوامل : ثالثا:

 لدى غير المستندمي   لر ح التطسيقاتاال تندام  موا    حديد ج ا رابعا :
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 : دراسة فرضيات ال 1.7

 : الرئيسية األولى  الفرضية .1

H01   :19-ال يوجببد ج ببر م  داللببة إح ببا ية ال ببتندام  طسيقببات التتسبب  الرلمببي فببي احتببواء جا حببة  وفيببد 

 المستفيدي   التديف معرا م   جرة   ر

  يتفرع منرا الفرضيات التالية : 

a0   : مراقبة وضبط االلتزامفي ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيقات التتس  الرلمي 

 م   جرة   ر المستفيدي   الصحي بالحجر         

b0    : مراقبة وضبط قوانين في ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيقات التتس  الرلمي 

 رة   ر المستفيدي  م   ج التباعد االجتماعي         

c0   : المساعدة على التقييمفي  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيقات التتس  الرلمي 

 م   جرة   ر المستفيدي    الذاتي لخطر اإلصابة         

d0    : تقديم اإلنذار المبكرفي  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيقات التتس  الرلمي 

 م   جرة   ر المستفيدي  لخطر اإلصابة          

e0    للحياة  ةتسهيل العودفي : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيقات التتس  الرلمي 

 م   جرة   ر المستفيدي   مع الجائحة آمن والتكيف الطبيعية بشكل          

 

 الفرضية الرئيسية الثانية :  .2

 

H02 :  تفيدي  ع   ل  طسيق م  التطسيقات ال يتجا ة   ط مقياس اليدرت النما ي إز رضا المس 

H12 : إز رضا المستفيدي  ع   ل  طسيق م  التطسيقات يتجا ة   ط مقياس اليدرت النما ي 
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 : ةثالثالالفرضية الرئيسة  .3

H03  :عم  ا تندام التطسيقات ج ر لمعوامل الديموغرافية وجد ي ال 

a03   :عم  ا تندام التطسيقات الجنس لمتغيرم  داللة إح ا ية  ال يوجد ج ر 

b03   عم  ا تندام التطسيقاتللفئة العمرية :  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية 

c03   عم  ا تندام التطسيقاتلمكان االقامة : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية 

d03   دام التطسيقاتعم  ا تنلطبيعة العمل :  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية 

 : e03   عم  ا تندام التطسيقات لإلصابة بالمرضال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية 

: f03  عم  ا تندام التطسيقات لمخالطة مصابال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية 

 نموذج الدراسة :  1.8

ومساهمتها  COVID-19 جائحةفي احتواء  الرقمي تتبعأوال : قياس رضا المستفيد عن نجاح تطبيقات ال

 في التكيف مع الجائحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع  المتغيرات المستقلة

مراقبة وضبط االلتزام بالحجر المساهمة في 

 الصحي

 صابة بالفيروساإلنذار المبكر لإلالمساهمة في 

المساهمة في مراقبة وضبط قوانين التباعد 

 االجتماعي

 المساعدة على التقييم الذاتي وتجنب العدوى

تسهيل العودة للحياة الطبيعية المساهمة في 

 مع الجائحةبشكل آمن والتكيف 

 كفاءة التطبيقات 

 )من وجهة نظر المستفيد ( 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 

 Covid-19التعريف بجائحة  -1

 Covid-19 احتواءودورها في   رقميتطبيقات التتبع ال-2

 Covid-19 جائحة  احتواء التجربة السعودية في -3
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 COVID-19 التعريف بجائحة  2.1

م  ببا إببب غ المدتببأ ا لميمببي لمن مببة ال ببحة العالميببة فببي ال ببي  بحبباالت 2019ديسببمسر مبب  عببام  31فببي 

اطعبة  بوبي ال بينية    با و باز بمقغيبر معبر    با ا تمبافهللا فبي مدينبة ي االلتراب الر وع المسسأ لمرض

 7( عم  ج هللا الفير س المسسأ لتمك الحاالت م  ل س بل السبمطات ال بينية يبوم مستجدإع ز فير س ) ور  ا ال

يعبد  19-مبرض  وفيبد من مبة ال بحة العالميبة عمب  جز جعمنبت 11/3/2020 اعتسارا  مب     م2020يناير 

يق الممترك لمحد م  ا تمبار الفيبر س  منب   فمبيهللا بة  التنسأ أ  اال تجاجا حة عالمية  ستدعي  رعة الت

 من  ملك الولت  واصل من مة ال حة العالمية رصد   ح الجا حة    التنفيف م  اآل ار السمسية الناجمة عنهللا 

   حديث  افة المستجدات بمأ را   قديا التوصيات لمتعامل معرا
9
 

جد  جعراضهللا  طرت ا تقالهللا  ج باليأ الولايبة المست COVID-19 نقدم في   ا القسا  عريفا  ام  لمرض  

 منهللا إضافة إل  ج ا اال ترا يجيات الموص  برا م  لسل من مة ال حة العالمية الحتواء الجا حة 

 المستجد :  COVID-19 مرض  2.1.1

سم  فير س  ور  ا  و المرض الناجا ع  فير س  ور   19- وفيد ستجد المل   و مرض    2 - ارسا المل

ي مدينة يو از ال ينية  ا تمبر بعبد ا فبي جميب  ج حباء العبالا    جبا ة عبدد ا صبابات ببهللا ظرر أل ل مرة ف

 23/1/2021   ملك حت   اري   %3بمعدل  فاة  صل إل  إصابة  مميوز 98عالميا 
10
 

ف يمة  ا عة اال تمار معر فة بأ را  سسأ جمراضاً  ترا ح م   نالت السرد الما عة   ي فير  ات  ور  ا 

(  مت ةمبة االلترباب الر بوع MERSعت الت األ د  طبأة مابل مت ةمبة المبرت األ  بط التنفسبية )إل  اال

 الحاد الوشيا )السارس(.

 COVID-19أعراض اإلصابة بفيروس )كورونا(  2.1.2

درجبة  38ار فاع درجة الحرارة )ج ار مب   الوخيم ما يلي: 19-تشمل العالمات التي تشير إلى مرض كوفيد

ستمر ج  المعور بال غط ضيق النفس  ا عدام المرية  التنميط ج  التموش  األلا المالجا    السعال  مئوية(  

 عم  ال در    ا جراد العام 

فقداز الب  ت  المبا  احتقباز األ بف  الترباب الممتحمبة   جلبا   :وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعاً ما يلي

 ا  رالج ماط الطف  الجمدع  الغاياز القيء  الحمق  ال داع  آالم الع  ت ج  المفاصل  منتمف 

                                                           
9
 (2020مرض فير س  ور  ا   -)من مة ال حة العالمية   

       (Worldometer, 2021) 10 
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 ؟19-ما الذي يحدث لألشخاص المصابين بكوفيد

الحاجبة إلب  العب ج فبي  ال ي    ربر عمبيرا األعبراض د ز %80يتعاف  م  المرض مع ا األ ناص  حو 

% مبنرا فبي 5% منرا بم باعفات شطيبرة  يحتباجوز إلب  األ سبجي    ي بس  15 ي اب  حو المستمف  

 لة حرجة  يحتاجوز إل  العناية المر نة.حا

عاماً ج  ج ار م  العمر   األ بناص  60 نداد مناطر ا صابة بم اعفات  شيمة بي  األ ناص السالغي   

اء السدرع ج  ال ي  يعا وز م  ممد ت طسية  امنة  مال ار فاع ضغط الدم ج  ممد ت القمأ  الر تي   ج  د

 يعبا ي مب  م باعفات شطيبرة ج   19-فقد ي اب جع  بنا بعبد ى  وفيبد  م  ملكالسمنة ج  السرطاز   

 يتوف  في جع عمر  از.

 :؟ 19-كوفيد متى يصاب الناس بفيروس 

   بمدل عام    ترا ح مدة إيجابية  تيجة االشتسار بي  ج سوع  ج سوعي  في حالة األ ناص ال ي  ال   رر

بدرجبة  19-ة المرضب  الم بابي  بمبرض  وفيبدج ابي  ج  ج ار فبي حالب 3عميرا جعراض      ل إل  

بداير شيمة   فيمد  جز   ل إل  ما  و جطول م  ملك 
11

 

  يمد  لمم ابي  بفير س  ور  ا ال ي    رر عميرا جعبراض جز ي بيسوا اآلشبري  مب  شب ل القطيبرات

-ت  وفيدحالة م  حاال  75 465   رر إحدى الدرا ات عند  حميل   المنالطة الم يقة ب فة ج ا ية  

% م  مجموعات ا صابة  ق  داشل السيئات األ رية   85%   78في ال ي  جز  سسة  ترا ح بي   19

مما يمير إل  جز اال تقال يحدث ج ناء المنالطة الم يقة  المطولبة 
12
   ج ضبحت درا بة أل ل مرضب   

فو  المنبالطي  حالة  ا وية لد جصيست في ص 19حاالت م  جصل  9في جمرورية  وريا جز  19- وفيد

في محيط األ رة   جما شارج محبيط األ برة فقبد  ا بت صبفو   المنبالطي  الب ي  لباموا بمنالطبة بد يبة 

ل يقة لحاالت   رر عميرا األعراض ج  ال ي   ار و ا في  جسات الطعام ج  ل وا معرا  حو  اعة ج  

 ميالة السد ية ج  جما   العمبلج ار في جما   مغمقة    ما  و الحال في جما   العسادة ج  صاالت ال
13
 مبا    

يمد  لمم ابي  بالفير س د ز جعراض جز ي يسوا اآلشري    لك : ج ستت درا ات متعددة جز األ ناص 

 ي يسوز اآلشري  لسل جز يمرضوا ج فسرا 

 

                                                           
11
 (2020اآل ار المتر سة عم  احتياطات الولاية م  العد ى. 2 ا تقال فير س  ورة ا المسسأ لممت ةمة التنفسية الحادة الوشيمةمن مة ال حة العالمية  
12
 (Who, 2020) 
13
 (Korea Centers for Disease Control and Prevention, Cheongju, Korea, 2020) 



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
20 

   19-تعريف منظمة الصحة العالمية لحاالت كوفيد 2.1.3

   ي عسارة ع  ::  19-حالة مشتبه بإصابتها بكوفيد 

  درجة مئوية فما فبوت مب   38 ل  نا م اب باعت ل حاد  شيا في الجراة التنفسي م  حمة  سمن

 جيام الماضية  بحاجة إل  إدشالهللا إل  المستمف  العمرة بدء ظرور األعراض في غ وز 

 

  : ل  نا يستوفي المعايير السريرية  الوبا ية التالية  

لحمبب  ج  بدايببة حببادة ألع    ببة ج  ج اببر مبب  الع مببات ج  بدايببة حببادة لمسببعال  ا المعززايير السززريرية :

األعراض التالية : حمب     بعال   ضبعف عام/ عبأ   صبداع   جلبا ع بمي   الترباب الحمبق   ة بام   

 ضيق  نفس   فقداز  رية   غاياز   ليء    غير الحالة التنفسية

ال تقبال الفيبر س   مابل األمبا     ا لامبة فبي منطقبة   نطبوع عمب  منباطر عاليبة المعايير الوبائية :

السدنية المغمقة    السيئات ا  سا ية  المنيمات  األما   المسيرة  بالمنيمات في جع  لت ش ل فترة الب 

يوما السابقة لسدء ظرور األعراض   ج  ا لامة في منطقة  مرد ا تقاال مجتمعيا لمعبد ى   ج  السبفر  14

 عة عمر يوما السابقة ل رور األعراض إليرا في جع  لت ش ل فترة األرب

 : محتملة 19-حالة كوفيد

  مري) يستوفي المعايير السريرية جع ح  منالط لحالة محتممة ج  مؤ دة ج  مبر سط  با يبا بسبؤرة  با يبة

  جمت فيرا حالة  احدة مؤ دة عم  األلل 

  19- وفيدحالة ممتسهللا بدصابترا حيث يسي    وير ال در  تا ال  وحي با صابة بمرض 

 ج  حا ة الت  ت في غياب جع  سأ محدد آشر    نا بدجت   رر عميهللا مؤشرا جعراض فقد حا ة السم 

 فسير لرا    دصبابة ببالن ب با قة  نفسبية لسبل الوفباة   باز منالطبا لحالبة محتممبة ج  مؤ بدة   ج    فاة ال 

 مر سط  با يا بسؤرة  با ية  جت فيرا حالة مؤ دة عم  األلل 

 : مؤكدة19-يدحالة كوف

بغبب) الن ببر عبب  الع مببات  األعبببراض  19- ببو  ببل  ببنا  أ ببدت منسريببا إصببابتهللا بعببد ى  وفيببد

السريرية
14
 

                                                           
 .19-.  عريف من مة ال حة العالمية لحاالت  وفيد2020من مة ال حة العالمية. 14

 



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
21 

 واإلصابة به  COVID-19 فيروس طرق انتقال  2.1.1

م  المرا لمغاية جز  فرا  يفية ا تمار الفير س بي  الناس   وليتهللا     وع السيالات التي ينتمر فيرا م  ججل 

   بحسأ من مة ال حة العالمية  ناك   ث طرت  ا عة ينتقل برا   الحد م  العد ى قال اال ت سر   لة 

 فير س  ور  ا   ي:
15
   

 االنتقال عبر المخالطة والقطيرات  : 

م  ش ل منالطة الم بابي  منالطبة مسا برة ج  غيبر  -2 ارس -يمد  جز يحدث ا تقال فير س  ور  ا

  مال المعاب ج  إفبراةات الجرباة التنفسبي ج  لطيرا بهللا التبي  طبرد  مسا رة م  ش ل ا فراةات الم ابة 

م  الجسا عنبد السبعال ج  العطبس ج  البتدما ج  الغنباء    يمدب  از   بل لطيبرات الجرباة التنفسبي التبي 

 حتوع عم  الفير س إل  فا المنا المعرض لإلصابة ج  ج فهللا ج  عينهللا   يمدب  جز  بؤدع إلب  إصبابتهللا 

ز م  الممد  جي ا حد ث اال تقال بالمنالطة غير المسا رة المنطوية عم  م مسة بي  بالعد ى   لد يدو

 مستقسل مستعد    ط  مموث بالقطيرات التنفسية لمم اب

 االنتقال عبر أدوات العدوى : 

يمد  جز  ؤدع إفراةات الجراة التنفسي ج  القطيرات التي يطرد ا األفراد الم ابوز إل   مويث األ ط  

اء  مما يؤدع إل  إيجاد جد ات عد ى )ج ط  ممو ة(     ترا ح لابمية فير س  ور  ا لمحياة عم   األ ي

 بب ح األ ببط  بببي   بباعات لميمببة  جيببام عديببدة عمبب  حسببأ السيئببة المحيطببة بمببا فببي ملببك درجببة الحببرارة 

يعالال   الرطوبة   وع السط    شاصة ما يوجد منهللا بتر ينات مر فعة في مرافق الرعاية ال حية حيث

  ل لك لد يحدث اال تقال جي ا بطريقة غير مسا رة م  ش ل لمس األ ط  في السيئبة  19-مرض   وفيد

القريسة ج  األ ياء الممو ة بفير س م درح  نا م اب ) مال  ماعة الطسيأ ج  مقياس الحرارة (  ا 

 لمس الفا ج  العي  ج  األ ف .

 االنتقال عبر الهواء  : 

الرواء بأ هللا ا تمار العامبل المعبدع النباجا عب  ا تابار  بوى القطيبرات )األير  بول (  يعر  اال تقال عسر

 مبير الن ريبات إلب  جز عبددا مب   ال ع ي ل معديا عند  عميقهللا في الرواء لمسافات طويمة   لت ممتبد   

وال ميدر  مترات( ع  طريق التسنير    جز جير   5لطيرات الجراة التنفسي  ولد جير  وال مجرريا )>

                                                                                                                                                                                           
 

لمتر سة عم  احتياطات الولاية م  اآل ار ا -2من مة ال حة العالمية . ا تقال فير س  ور  ا المتسسأ لممت ةمة التنفسية الحادة الوشيمة 15

 2020العد ى . موجن عممي . 
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منا مع اال تعداد    يمد  لد يتا ا تنمالهللا م  لسل الينتال ع  التنفس  التدما العادع في صورة ةفير 

جز ي اب بالعد ى إما  از األير  ول يحتوع عم  الفير س بدمية  دفي  حداث العد ى داشل المستقسل 

جرباة التنفسبي التبي  تسنبر    م  ملك ال نال   سسة  وى القطيرات التي  نرج م  النفيبر ج  لطيبرات ال

لإلصبابة بالعبد ى فبي  بنا آشبر  لهللا الحياة ال ةمة لتوليد األير  ول  الجرعة المعدية م  الفير س 

 غير معر فة    لدنرا ش عت لمدرا ة في فير  ات  نفسية جشرى

  COVID-19 كيفية الوقاية من انتقال فيروس  2.1.5

فببي منبب  ا تقببال الفيببر س  19-لمتأ ببأ  اال ببتجابة لدوفيبديتمابل الرببد  المببامل لمنطببة اال بترا يجية العامببة 

 الولاية م  المرض  الوفيات المر سطة بهللا    بحسأ فرمنا لألمر ينتمر الفيبر س ب بفة ج ا بية مب  شب ل 

المنالطة  لطيرات الجراة التنفسي    في بع) ال ر   ينتقل عسبر الربواء فبي األمبا   المندحمبة المغمقبة 

 حقيقا لمولاية م  ا تقال العد ى  وصي من مة ال حة العالمية با نام مجموعة  اممة م  الرديئة التروية    

 التدابير  منرا ما يمي :

  حديد جمي  منالطي الم ابي  منالطة ل يقة   ولي  الحجبر ال بحي عمبيرا    فحبا مب    ربر 

 ال حية عميهللا جعراض منرا  حت  يتسن  عنلرا إما  ا وا م ابي   يحتاجوز إل  الرعاية 

  ا تندام الدمامات القما ية  في مداز عام يحدث فيهللا ا تقال بي  جفراد المجتمب     حيبث يتعب ر ا نبام

  دابير  لا ية جشرى م  لسيل التساعد السد ي 

 المؤ بدة  19-ا نام العاممي  ال حيي  ال ي  يقدموز الرعاية لممرضب  الممبتسهللا فبي إصبابترا بدوفيبد 

متعمقة بالمنالطة  القطيرات  ا نام ا احتياطات الولاية مب  اال تقبال عب  إصابترا بهللا االحتياطات ال

  ول  طريق الرواء عند  نفي  ا جراءات الطسية المولدة لألير

  ا تندام العاممي  ال حيي   مقدمي الرعاية العاممي  في جميب  منباطق الرعايبة السبريرية الدمامبات

 نية  طوال  وبات العمل بالدامل الطسية با تمرار ج ناء جداء األ مطة الر  ي

   المواظسة د ز ا قطاع عب   ن يبف اليبدي     التساعبد السبد ي عب  اآلشبري     ا سباع آداب السبعال ج

العطبببس     جنبببأ األمبببا   المندحمبببة  السبببيالات التبببي  فبببرض المنالطبببة الم بببيقة  المسببباحات 

 ببية عنببد الوجببود فببي جمببا   مغمقببة المح ببورة  المغمقببة الرديئببة الترويببة    ار ببداء الدمامببات القما

 مدت ة لحماية اآلشري     التأ د م   روية جمي  األما   المغمقة برواء السيئة المحيطة  رويبة جيبدة 

   ن يف السيئة المحيطة   طرير ا بطريقة  ميمة 
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 بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية   COVID-19 التأهب واالستجابة لجائحة  2.1.6

 COVID-19في سياق جائحة  جتماعيمفهوم التباعد اال  2.1.6.1

متر بي  اال ناص     جنأ ل اء الولت في األما   المندحمة ج  في التجمعات    1 و الحفاظ عم  مسافة 

      سر  مسمة اال تقال   19-الحد م  ا تمار  وفيد  ملك م  ججل

مير الدرا ات الحدياة إل  ث    حي COVID-19يعد التساعد الجسدع جنًءا مرًما م   دابير السيطرة عم   

 تمار     بًرا أل ربا لبد اال  رر عميرا جعراض يمعسوز جيً ا د ًرا في  عدد األ ناص الم ابي  ال ي  الجز 

جلبدام عمب  األلبل عب   6المرا االبتعاد مسبافة  بالتالي يعد م ينمر ز الفير س لسل جز يعرفوا ج را مرض    

لإلصابة بأمراض شطيرة ضي  لنطر ج سرلأل ناص المعر  شاصة بالنسسةاآلشري  
16
 

  COVID-19 مفهوم الحجر الصحي في سياق احتواء مرض  2.1.6.2

 قييبد أل مببطة األ ببناص الممببتسهللا فبي إصببابترا  /ج  ف ببمرا عب  اآلشببري  مبب  غيببر الحجزر الصززحي : هززو 

  المرض  بطريقة  حول د ز اال تمار المحتمل لمعد ى ج  التمويث  ملك بربد  رصبد األعبراض  ا تمبا

عم  ا  راع في  حديد الحباالت  19-  نطوع اال ترا يجية العالمية الحتواء مرض  وفيد الت مسدرا  االح

المؤ دة منتسريبا  عنلربا   بدبير ا ع جيبا  بواء فبي مرفبق صبحي ج  فبي المنبنل   جمبا بالنسبسة لمنبالطي 

يببوم  14 ببناص لمببدة الحباالت المؤ ببدة منتسريببا  وصبي المن مببة بتطسيببق الحجبر ال ببحي عمبب   بؤالء األ

 19-اعتسارا م  آشر مرة شالطو فيرا مري ا م اب بمرض  وفيد
17
 

 متى تطبق تدابير الحجر الصحي؟

إز ا تندام الحجر ال حي الرامي إل  مدافحة األمراض المعدية لهللا  اري  طويل يعود إل  لر ز    حاليا   

مبب  اال ببترا يجية المبباممة لمتأ ببأ  يعتسببر الحجببر ال ببحي جببنءاً ال يتجببنج 19- فببي  ببيات جا حببة  وفيببد

في  يات  دابير السفر إل   أشير  فادة ج  إعادة  يؤدع ا تندام الحجر ال حي  لد   19- اال تجابة لدوفيد

يدوز فعاال ال ج   ميرما معا    ما يمد  جز ة الفير س إل  بمد ما ج  منطقة ما ج  لد يؤشر م  مر ة اال تقد فا

الجديبدة ج  الوفيببات الناجمبة عنبهللا متبب   فب  جنسبا إلبب  جنبأ مبب   19-صبابة بدوفيببدفبي الولايبة مبب  حباالت ا 

العمومية األشرى  دش ت ال حة
18
   

                                                           
16
 (CDC.gov, 2020) 
 . االعتسارات المتعمقة بالحجر ال حي لألفراد في  يات احتواء مرض فير س  ور  ا. إر ادات مسد ية.2020من مة ال حة العالمية .  17
18 (Nussbaumer-Streit, et al., 2020) 
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 اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية : 2.1.6.3

لدمت من مة ال حة العالميبة  العديبد مب  ا ر بادات  التوصبيات القابمبة لمتنفيب   التبي  تبي   لمسمبداز  إدراج 

ع  المناطر  إ راك المجتمعات المحمية  عن ر ج ا بي مب  ج مبطة التأ بأ  اال بتجابة لمطبوارئ  ا ب غ

ددت فيرا حالبة ج  ج ابر    ال حية     واء  مك السمداز التي  ستعد لحاالت فير س  ور  ا المستجد ج  التي حل

ت  جحببد إ ببراك المجتمعببا يعببد ا ببب غ عبب  المنبباطر     ج  التببي  مببرد  ببريا ا  ا تمببارا لمفيببر س بالفعببل 

 تجابة م  ش ل ا ب غ عما  و معر    ما  و غير معبر     عب  االالية في التدش ت األ د ج مية  فع

الح ول عم  المنيد م  المعمومات  بغبرض إ قبام األر اح  الحبد إلب  جد ب   ا جراءات التي  لتن  في  سيل

  بورات المجموعبات السبدا ية المت بررة بمبأز دة  نتمف فعا    ار السمسية  المفا يا المغموطة لدر م  اآل

المنبباطر عبب    ببورات النسببراء  السببمطات    مبب   ببأز الجرببود الفعالببة لإلببب غ عبب  المنبباطر  إ ببراك 

المجتمعات المحمية جز  سد   ح الفجوة  ملك بتحديد ما يعرفهللا الناس   يف يمعر ز  جاح فا بيات المبرض   

 حد م  جد   لدر م  االضطرابات   ما  ز يفعموح م  ججل السيطرة عم  الفا ية ما ال ع ينسغي جز يعرفوح  ج

 حويبل المعمومبات  العمميبة المعقبدة   قبديمرا بمبدل بسبيط يتبي  لممجموعبات السبدا ية مب  شب ل  االجتماعية

المنيد م    ي  دش ت مقسولة  مفيدة لولف     المجتمعات المحمية فرمرا  الح ول عميرا  االطمئناز إليرا 

ا تمار الفا ية  ضماز ا نام األفراد  الجماعات  دابير الحماية 
19

 

  19-ترصد العدوى البشرية بكوفيد   2.1.6.1  

ل حة العمومية م  درء ا و الحد م  ا تمار المرض   مدي   مطات  19-الرد  م   رصد العد ى بدوفيد

  نطوع االجتماعي بأل   درجة ممدنة   مناطرح    و ما يمد  م  ا تئنا  النماطي  االلت ادع  

التمدي  م  الدمف ع  الحاالت الممتسهللا فيرا  عنلرا  إش اعرا ا ترا يجية  رصد العد ى السمرية عم  

الدمف ع  الفا يات      حديد المنالطي   متابعتراإضافة إل   ل شتسار   دبير ا ع جيا عم   جهللا السرعة 

فادت من مة ال حة العالمية بأ هللا  يتوجأ عم  السمداز جو    ا ية ال عيفة ج  اط الفئات السد  احتوا را في

را عم   جهللا  متابعة منالطي 19-إحداث ةيادة  سيرة في لدرات الترصد م  ججل الدمف ع  حاالت  وفيد

 تقنيات الرلمية لإلب غ السري   إدارةالاألمراض بمر ر الولت  م  المفيد ا تندام السرعة  رصد ا جا ات 

 ع  طريق إب غ السمطات 19-السيا ات   حميمرا  حيث يمعأ األفراد في المجتم  د را مرما في  رصد  وفيد

  ج  ع  طريق  19-ال حية بالعوارض ال حية التي   رر عميرا مما يفيد في الدمف ع  مجموعات  وفيد

 تس  المنالطي .
 20 

 

                                                           
 التأ أ  اال تجابة في مجال ا ب غ ع  المناطر   إ راك المجتمعات المحمية. .  2020 من مة ال حة العالمية . 19
20
 . إر ادات مسد ية 19-بدوفيد مرية  رصد العد ى الس ا يجياتا تر. 2020من مة ال حة العالمية .  
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  :   COVID-19في سياق جائحة  تتبع المخالطين   2.1.6.5

ضوا لمرض   قييا حالترا   دبير ع جرا لمنب  ا تقبال  تس     المنالطي   و عممية  حديد األ ناص ال ي   عرَّ

ضبوا  19-العد ى إل  غير ا  يتطمَّأ  تس   منالطي مرض   وفيدبب  حديبد األ بناص الب ي  لبد يدو بوز  عرل

   متابعترا يوميًا لمبدة SARS-CoV-2المسسل أ لمت ةمة االلتراب الر وع الحاد الوشيا  2لفير س  ور  ا 

يوًما برد   لف ا تقال الفير س ع  طريق  قميل عدد األ ناص ال ي  يتدا لوز   ا الفير س 14
21
. 

 الخطوات المتبعة عند إجراء تتبع المخالطين:

 تعريف المخالطين : .1

بد  عمب  مسبافة متبر  احبالمخالط يلع رَّ    دليقبة  15د لمبدة بأ هللا جع  نا  از عم  ا  ال مسا بر ج    واج 

  حتب  إما لبا   ربر جعبراض عمب  المبنا 19-عم  األلل م   نا م اب ببالفير س المسبسل أ لدوفيبد

 الم اب بعد ى مؤ دة    بعسارة جشرى : 

ض ألع لحالة م ابة بدوفيدالمخالط    بدءاً م  يومي  لسل ببدء ظربور األعبراض 19- و جع  نا   عرَّ

 ظرور ا بدحدى الطرت التالية : يوماً بعد 14عم  ملك المنا  حت  

 دليقة  15لمدة  نيد ع   19-التواجد عم  مسافة متر  احد م  إحدى حاالت  وفيد 

 19-المنالطة الجسدية المسا رة م  إحدى حاالت  وفيد 

  د ز ا تندام معدات  لاية  ن ية م  مة  19-دوفيدرعاية مسا رة لمرض  م ابي  ب قديا 

  ضبات لسيئببات مغمقببة مابل الف ببول الدرا ببية  جمببا   العسببادة  غببر  جشببرى    ببالتعرض   عرل

 ا ت ار المستمفيات  النقل الممترك

ل  معرا. تحديد المخالطين: .2  م  ش ل إجراء مقابمة م  المنا الم اب لمعرفة ج لئك ال ي    واص 

 إبالغ المخالطين .3

ً إ .4  دارة ورصد المخالطين يوميا

 عمليات معالجة وتحليل البيانات .5

 

                                                           
 . إر ادات مسد ية عم  الرابط : 19-.  تس  المنالطي  في  يات  وفيد 2020من مة ال حة العالمية. 21
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  COVID-19ودورها في سياق جائحة   رقميال تبعالت تطبيقات 2.2

 ودوره في احتواء األوبئة بين الماضي والحاضر تتبع جهات االتصال  2.2.1

 تتبع جهات االتصال :مفهوم   2.2.1.1

مب  شب ل  حديبد  ي جداة  ساعد الو باالت ال بحية لمبد ل فبي التنسبؤ  البتحدا بمسبار  مبو األ بئبة المعديبة   

 عنلرا لمحد م   فمي  لممرض المعدع   سر    ل ا تقال العد ى  األ ناص المعرضي  لمنطر  

إ ساز آشر مسا رة ج    إ ساز  بي ا ترا يجية لابمة لمتطسيق في األ بئة التي يعتمد ا تقالرا عم  اال  ال    ي

 عم   سيل الماال   يعتسر مرض حم  ال نك مرض معد إال ج هللا م  المستحيل جز ع  طريق  ط   مسي   

ا تندام  تس  جرات اال  ال الحتوا هللا ج  من   فميهللا   را ألز النالل األ ا ي لمعد ى  و السعوض  ليس   يتا

ا  ساز 
22
 

 التتبع اليدوي ) التقليدي (  لجهات االتصال   2.2.1.2

 سدج عممية  تس  اال  بال اليبد ع مب  شب ل  حديبد المجموعبة األ ليبة مب  األفبراد الم بابي  ) سبم  حباالت 

رس( ال ي   ستت إصابترا بالعد ى ليد الدرا ة    ا إجراء مقابمة م   ل فرد لمعرفة األ بناص المؤ ر/ الفر

مؤ بر      بتا مرالسبة الالمنالطي  ال ي  م  المحتمل جز يدو وا لد جصيسوا بالعد ى ج ناء االلتراب مب  حالبة 

ج  جصيأ بالفعل    فبي  راضجع المنالطي  لفترة ح ا ة معينة لمعرفة ما إما  از جع منرا لد ظررت عميرا

  ح الحالة يتا عنلهللا  معالجتهللا  مقابمتهللا بد رح لتحديد جرات ا  الهللا الو يقبة     فبي حبال لبا ي ربر عمب   جع 

  مسية(   يتا ا ع ز ع  جز   ا المنا ليس في شطر ح تيجة اشتسار  ا ت منرا جع جعراض )ج 

ً با ا بتندام  قباط السيا بات الناصبة بجربات اال  بال   تدرر   ح العممية برمترا لدل حالة مؤ بر  يمدب  جي

األ لية  الاا وية   الاالاية التي  سدج بحاالت المؤ ر لتحميل ديناميديات ا ر ال  مجموعات العد ى  ج بواع 

منتمفة م  عمميات السحث.
 23

 

 

                                                           
22
 (Chakraborty, Maitra, Nandi, & Talnikar, 2020, p. 49) 
23
 (Chakraborty, Maitra, Nandi, & Talnikar, 2020 , p 74 ) 
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 تحديات وقضايا تتبع جهات االتصال اليدوي   2.2.1.3

 اليد ع في ج را عممية  الة  في  فس الولت  ايفة الموارد  يتمال التحدع الر يسي لتتس  جرات اال  ال

  حيث يستغرت إجراء مقابمة  ف يمية م    ل  نا م اب  لتًا  جربدًا   مبا يتطمبأ مبوارد بمبرية 

 مدربة  لادرة عم  إجراء المقاب ت  القيام بالمتابعة  

  مدى لدرة الفرد الم باب عمب   ب  ر أل را  عتمد عم  يعتمد  تس  اال  ال اليد ع عم  ال ا رة السمرية

يوًمببا الماضببية(  14المعمومببات ال ببر رية ماببل شريطببة الطريببق )األمببا   التببي م ببأ  إليرببا شبب ل 

فترة ح ا ة طويمة لممرض    األ ناص ال ي   ا وا عم  ا  ال   يق بهللا  في   ا الطريق   م   جود 

 بنا لبام بنمبر الفيبر س  شبارج    ي س  م  ال عأ    ر جرات اال  بال  يبنداد احتمبال  جبود

 جرات اال  ال الو يقة المعتادة مما يجعمرا عرضة لمنطأ

 :لدل فرد الحق في الحفاظ عمب   برية حالتبهللا الطسيبة    مب   با   فبي  لبت  نسيبهللا  الخصوصية والسرية

الفرد بمأز التعرض المحتمل ال ع لد يحدث   ال يلتول  م  الممارس ال حي الدمبف عب   ويبة الفبرد 

 لم اب.ا

 فببي بعبب) األحيبباز   لببد  مببعر جرببات اال  ببال با حسبباط لممببار ة جميبب  وصززمة العززار االجتماعيززة :

 داشل المجتم .المعمومات شوفًا م   صمة العار ج  التميين ج  ا  اءة ج  حت  النس  

  :( لبا و ي   البة ج  إدارة ال بحة لبديرا التبنام جش لبي )فبي مع با السمبدازاألخالق والجوانب القانونيزة

لممار ة المعمومات حول عامل النطر لألفراد ال ي  ربما يدو وز لد جصيسوا بالعد ى م   نا آشر 

عدع.  24مل
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 (Chakraborty, Maitra, Nandi, & Talnikar, 2020, p. 79) 
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 تتبع جهات االتصال بين الماضي والحاضر :  2.2.1.1

من  ج ار م  مئة عام  إل  يومنا الحالي  ناك العديد مب  الحباالت التبي  باعد فيربا  تسب  جربات اال  بال فبي 

الفعالة عم  ا تمار بع) األمراض  الحد منرا ال  بيما  مبك التبي  عتمبد فبي ا تقالربا عمب  اال  بال السيطرة 

المسا ر بي  المنا السميا   الم اب  الم ريا  الدوليرا  فير س  قا المناعة السمرية  التراب السبحايا 

حت   وا ف محمولة  آ  اك    لد   األيسوال    ا  فمو نا ا  سا ية    بالرغا م  عدم  جود  وا ف م ية ج  

 ا ا تندام  تس  جرات اال  ال اليد ع  أحد التدابير الحتواء العد ى  السيطرة عميرا  التي  دفت في المقام 

األ ل  إل   سريل مقاب ت الحاالت    إشطار المريك    حفظ السج ت   بدالً مب  التحويبل الرلمبي الدامبل 

   الج  ج متة عممية  تس  جرات اال

 في السنوات القميمبة الماضبية  ببدجت الو باالت ال بحية فبي العديبد مب  السمبداز فبي  طبوير  ا بتندام جد ات 

رلمية لنيادة إدارة األمراض المعدية   ض  الساحاوز    وًرا أل  مة  تس  اال  ال عسر الروا ف المحمولة 

  مة  تس  اال  ال الرلمية في جع بمد لسل  فمبي إال ج هللا  لا يد   ناك  نفي  ج   جربة مرمة  ا إجراؤ ا عم  ج

SARS-CoV-2  في األ رر القميمة الماضية
25
 

اح بدج  سار الساحاي   المن مات  الحدومات في جمي  ج حاء العالا في التر  COVID-19  من   فمي  باء  

 ح المقترحبات جيً با سرمجة ج  مة  اجرة التطسيقات  لد   ور العديد م   عدد م  السر  و والت  األطر ل

إمدا ية ا تندام ج  مة   تس  منتمفة عسر بمداز ج  مناطق جغرافية متعددة   م  ملك   حت  اآلز   لا يأش  جع 

 م  المقترحات في االعتسار التعاي   إمدا ية التمغيل السيني العام

المسبتمر  COVID-19  حة  ا االلتراح مؤشًرا جز  تس  جرات اال  ال الرلمي يمد  جز يسا ا في إدارة جا

فبي بمببداز مابل ال ببي    بنغافورة    وريببا الجنوبيبة  قببدم جمامبة جببديرة  SARS-CoV-2  جبارب احتببواء 

 م  ملك   فدز إجراء   ا التدشل لتحقيق مدافحة الجا حة  و جمر جديد في  اري  ال حة العامبة   بالم ح ة

إال ج بهللا ال يبنال يتعبي  عمب  السباحاي  حبل العديبد مب  فعم  الرغا م  جز التطور التدنولوجي يسير بسبرعة   

الممد ت التأ يسية   بما في ملك الوظا ف  اال  ال بسمطات ال بحة العامبة  ج  مبة المعمومبات    لابميبة 

اال تندام م  لسل متن  ي التدشل في األمراض )يمار إليرا جيً ا با ا جد ات  تس  اال  ال(     الحماية 

 ت التعريف المن ية دافية لمعموماال
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 (Chakraborty, Maitra, Nandi, & Talnikar, 2020, p. 71) 
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 االختالفات ذات الصلة بين تتبع جهات االتصال اليدوي والرقمي  2.2.1.5

 ناك العديد م  االشت فات الجديرة بالم ح ة بي  جرود  تس  جرات اال  ال اليد ية  الرلمية   منرا 
26
  : 

 تقر إليهللا التتس  الرلمي  ناك لدر  سير م  األدلة فيما يتعمق بفعالية  تس  اال  ال اليد ع    ال ع لد يف 

    تفاعل جد ات  تس  اال  ال اليد ية م  األفراد المؤ دي  ج  الحاالت الممتسهللا فيرا  المنالطي  لمحاالت 

  لد  ليس جع اء آشري  م  عامة الناس 

  يحدث  تس  اال  ال اليد ع غالسًا م  ش ل المقاءات بي  السمر   مب  إ احبة الفرصبة لتوضبي  المفبا يا

طئبة  معالجبة المنببا    التعسيبر عبب  التعباطف  التبأ يرات المرمببة األشبرى  فببي حبي  جز  التتسبب  النا

 الرلمي يفتقر إل  مجموعة م  القدرات  الن ا ا السمرية األشرى.

  عادة ما يدوز  ناك عدد جلل م    طاء السيا ات في  تس  جرات اال  ال اليد ع )عدد جلل م  الديا ات

ا ات( ؛ بينما  ستندم السيا ات فبي التتسب  الرلمبي  عمب   طبات  ا ب   بواء مب   مبك التي  تعامل م  السي

 النوادم المر نية ج  ال مر نية 

   م  مطورع التدنولوجيا ) ربما ممغمي  سدات الرا ف المحمول( يجأ جز ي ل المسبتندمي  مت بمي

   بسبسأ  ب ح االشت فبات  بالسيا ات مات ال مة م  ججل  حديد الممد ت با تمرار   حسي  الوظا ف

 غير ا    ا التراح التتس  االلدتر  ي  مدمل محتمبل    لبيس ببدي ً   لتتسب  جربات اال  بال اليبد ع   

 مبب  ملببك   مبب  مببر ر الولببت   مبب  الممدبب  جز  تطببور التدنولوجيببا لسببد الفجببوات بببي  بعبب)  بب ح 

 طي   مرالسة ال حة العامة.االشت فات    بالتواةع م  ملك   لد  تطور ج دا   تس  المنال

     يستغرت  تس  جرات اال  ال اليد ع بع) الولت اعتمادًا عم  مدى  رعة ا تمار المرض   رولتهللا

 لد  معأ جرود  تس  اال  ال اليد ع د ًرا في المحات بالر أ بينما ينتمر المرض شارج  طالهللا.
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 (Jeffrey, 2020 , p 41) 
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     COVID-19في سياق احتواء جائحة جهات االتصال تتبع  2.2.2

جز  تس  جرات اال  ال يعد عن را حا ما في اال ترا يجية الماممة الرادفة   عتسرت من مة ال حة العالمية ا

 حديبد األ بناص الب ي  ربمبا  عرضبوا لمبنا م باب ببب  ملك م  ش ل  19-لمسيطرة عم  ا تمار  وفيد 

COVID-19  العنل السري   االشتسار يوًما م  آشر  قطة  عرض ل ماز  14  حجر ا  متابعترا يوميًا لمدة

     لمحد م  إمدا ية  عري) اآلشري  لمعد ى في حالة مرضرا.   الع ج إما ظررت عميرا األعراض
27
 

  :   COVID-19  تعريف  جهات اتصال 2.2.2.1

 ي ج لئك األ ناص ال ي  لديرا ا  ال مسا ر م  حالة مؤ دة لمدة  نيبد عب    COVID-19جرات ا  ال 

 ل ي   مار وا في مساحة مغمقة م  حالة مؤ دة أل ار م   اعتي دليقة   ج  ج لئك ا 15

عمب  دليقبة  15جلدام م   نا م اب لمدة  6 يتا  عريف اال  ال الو يق عم  ج هللا التراب  نا لمسافة 

األلل  سدج م  يومي  لسل ظرور المرض )ج  بالنسسة لممرض  ال ي  ال   رر عميرا جعراض   لسل يومي  م  

  يجابية( حت   لت عنل المري)جم  العينات ا

  شاصببةً إما  ببا وا  COVID-19 مببا يمدبب  جز  دببوز جرببات اال  ببال  ببي ج لئببك البب ي  يعتنببوز بمرضبب  

يفتقر ز إل  معدات الولاية المن ية المنا سة    ج لئك ال ي   فاعموا ع   اأ م   نا م اب عم  مدار 

فترة ةمنية طويمة   شاصة في األما   المغمقة 
28

 

  ذات الصلة بالحلول الرقمية  SARS-CoV-2فيروس  ائص خص  2.2.2.2

 مير إمدا ية ا تقال الفيبر س عنبدما ال   ربر عمب  المبنا جع جعبراض إلب  جز الحمبول الفعالبة لبد  تطمبأ 

 دش ت متعددة الو ا ط    جم  ببي   تسب  اال  بال مب  االشتسبارات المتدبررة  السبريعة  المنتمبرة فبي  بل 

بببسع) ش ببا ا اال تقببال الفريببدة  الم ببا ر (  SARS-CoV-2  ور  ببا )  سمدبباز   حيببث يتميببن فيببر

السريرية التي يمد  جز  ساعد في  وجيهللا ا تندام حمول التتس  الرلمية    فقبد   ربر األعبراض عمب  األفبراد 

الم ابي  بر ا الفير س  لد ال   رر عميرا   ج  لد   رر مجموعة م  األعراض المنتمفة  غير المحددة في 

 حبدث ببي   -٪ 50ربما   بل إلب   -ع) األحياز    مير السيا ات إل  جز  سسة  سيرة م  عمميات اال تقال ب

 جيام لسل ظرور األعراض  3األفراد ال ي  ال   رر عميرا جعراض  جز لابمية اال تقال لد  متد حت  

                                                           
27
 (World Health Organization, 2020) 
28

  (CDC, 2020) 
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يببد جميبب  حبباالت  فببي الوالبب  إز  عقيببد اال تقببال بببد ز جعببراض  لسببل األعببراض يجعببل مبب  ال ببعأ  حد 

COVID-19 ح با ة   بال الناصبة ببهللا شب ل فتبرة الال يما مب  صبعوبة  ب  ر المبنا جميب  جربات اال 

  بالتالي م  الممد  جز  دعا الحمول الرلمية عممية  حديد جرات اال  ال التي  عرض لربا  لمفير س الطويمة

مبك األعبراض    بالتبالي  برعة جيام عم  األلبل مب  حبل   3المنا لسل يومي  م  ظرور األعراض  بعد 

 29اال تجابة لتنفي  ا جراءات

إز  حديد الحاالت التي   رر عميرا األعراض يساعد بمدل  سير في إبطاء اال تمار أل هللا يلمدل   مب  مطالسبة  

جرات اال  ال الناصة برا بالحجر ال حي لمنعرا م   مر الفير س إما  ا وا م ابي  بالفعل       ا يعني 

اء جظررت جعراًضا جم ال    يتا عنل جرات اال  ال   يتا لط   مسمة النقبل إما مبا  با   نفيب ح عمب  ج هللا  و

  طات  ا   بما يدفي

 :  COVID-19تطبيقات التتبع الرقمي في سياق احتواء جائحة   2.2.2.2

ي    ي ببرامال يمدب   اسيتربا عمب  الجرباة المن بي لممسبتندم   مابل الربا ف الب   التتبع الرقمي :تطبيقات 

يتا إشطار مستندم التطسيق  حيث   SARS-CoV-2 ع م المستندم عند ا  الهللا بمنا م اب بفير س 

بمأز جرة اال  ال المحتممة   ن يدح بمنيد م  ا ر ادات )عم   سيل الماال   العنل ال ا ي(. با ضافة إل  

ملك    قوم بع) التطسيقات بدشطار  مطة ال حة العامة مات ال مة.
30
 

 ع المعلومات التي يتم جمعها من خالل تطبيقات تتبع جهات االتصال أنوا 2.2.2.1

 البيانات التي يتم جمعها من المصابين :

 أعراض ومسار المرض : .1

مرمة لم بحة العامبة  COVID-19 عد المعمومات المتعمقة بع مات  جعراض  مسار المرض لدى مرض  

إب غ مقدمي الرعاية ال حية  عامة الناس    ا يممل أل را  وفر ج اً ا لتحسي   عريفات الحالة السريرية  

با ضبافة إلب  التدبرار النسبسي   COVالع مات  األعراض المحددة التي ي رر ا األ بناص الم بابوز ببب 

  المدة النمنية لمع مات  األعراض المنتمفة. 
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   (Jeffrey, Digital Contact Tracing For Pandemic Response, 2020, p. 35) 
30
 (Thorneloe, Epton, Fynn, Daly, & Stanulewicz, 2020) 
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 الحركة وجهات االتصال .2

بي     عبنل المرضب     حجبر المرضبب (   مب  ججبل إدارة الحباالت بمبدل منا بأ ) حديبد   عقبأ الم با 

يحتاج مسؤ لو ال حة العامة إل   فاصيل ع   ل حالة    ج الً   يحتاجوز إل  معرفة مب   جيب  يوجبد الفبرد 

   ا يعني معمومات التعريف المن ية  معمومات اال  ال )العنواز  جرلبام الروا بف  السريبد ا لدتر  بي( 

  دة  مدة اال  ال باألفراد ال ي  لبد يدو بوز لبد  قمبوا المبرض إلبيرا لبد   عني جيً ا معمومات حول طسيعة 

يت م    ا معمومات حول مداز عمبل الفبرد   بوع العمبل الب ع يؤديبهللا )عمب   بسيل المابال   عامبل الرعايبة 

 ال حية(     يف يسافر ز )عم   سيل الماال   الحافمة   متر  األ فات   السيارة(    مدباز التسبوت   ج  جع

 جما   عامة جشرى ربما ةار  ا ش ل فترة العد ى المحتممة.

 البيانات التي تجمع من جهات االتصال لألشخاص المصابة:

 تفاصيل جهة االتصال

   بتجم  جد ات  تسب  جربات  COVID-19با ضافة إل  السيا ات التبي  با جمعربا مب  األفبراد الم بابي  ببب 

عرضرا )جرات اال  ال(   يمد  جم  معمومبات حبول طسيعبة   بدة اال  ال السيا ات م  األفراد المحتمل  

 مدة اال  ال بمنا م اب   يمد  جز  ساعد   ح التفاصيل متتس  اال  ال بمدل ج ار دلة فبي  حديبد مبا 

مبا إما   سباعد فبي  حديبد  SARS-CoV-2إما  ا ت جرة اال  ال معرضة لنطر  سير ج  مننف) ال تقال 

(. CoV-2 -يوًما )الحد األعم  لفترة ح ا ة السبارس 14ال الحجر ال حي لمدة  از يجأ عم  جرة اال  

با ضافة إل  ملك   لد يقوم جش ا يو ال حة العامة بجم  المعمومات الديموغرافية الناصة بجرات اال  ال 

  غير ا م  السيا ات المن ية لممسا مة في مرالسة األمراض عم  مستوى السبداز  البوعي ببالمولف حبول

 الوباء  م  ملك   فدز المعمومات المطموبة في األ اس ليست  وى ا ا المنا  معمومات اال  ال.

 األعراض )في حالة ظهورها( ومسار المرض ، باإلضافة إلى معلومات حول جهات االتصال القريبة

رات ج ناء  جودح في الحجر ال حي   / ج   ا بت االشتسبا COVID-19إما ظرر عم  جرة ا  ال جعراض 

 يت ببم  ملببك جمبب   COVID-19إيجابيببة لمفيببر س   فسببتجم  ال ببحة العامببة السيا ببات المطموبببة لحالببة 

معمومات ع  جرات اال  ال التي لد يدوز لدى المنا )إز  جدت( في األيام التي  سقت ا صابة مسا برة 

 ج ناء مسار ا.
 31
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 :   COVID-19 احتواء جائحة تقنيات التتبع الرقمي باستخدام الهواتف الذكية في سياق  2.2.2.5

 عتمد  طسيقات  تس  جربات اال  بال المحمولبة عمب  فدبرة ا تمبا  جربات اال  بال با بتندام بعب) جحبدث 

 قنيات التعريأ  اال  ال  عم   جهللا الن وص   يوجد جرب   قنيات منتمفة لتتس   جرات اال  ال  تفبا ت 

ة لمنطردرجة لدر را  دلترا في ا تما  جرات اال  ال المعرض
32
 : 

 سدة الرا ف المحمول موةعة عم  مناطق جرضية  سم  الن يا  يمد  لمقدمي شدمات اال  االت   الخلية:

 حديد المول  التقريسي لمروا ف المت مة اعتمبادًا عمب  النميبة التبي يت بل بربا الربا ف المحمبول.  مب  ملبك   

ا   بًرا ألز مسباحة جع شميبة  احبدة يمدب  جز يمد  جز  دوز دلة المول  ال ع  ا الح ول عميهللا مننف بة جبدً 

 نتمف م  مئات إل  آال  األمتار   مما يجعل عممية  حديد جرات اال  ال غيبر دليقبة لمغايبة    مب   احيبة 

جشرى    تمال المينة الدسيرة لرب ح التقنيبة فبي جز مبوفرع اال  باالت يح بموز بالفعبل عمب   ب ح المعمومبات 

منموز بالقيام ب لك في مع ا السمداز(    بالتبالي يمدب  ا بتندامرا عنبد ال بر رة    ينن  را )لا و ًا   فرا م

  بالتالي   يمد  اعتسار التدمفة االلت ادية ال تندام   ح التدنولوجيا ضئيمة عند مقار ترا بالتقنيات األشرى

Wi-Fi:  با تندام مرافق اال  ال المحمية   مالWi-Fi )لألجربنة المحيطبة.    يمدننا  حديد  وية )عنواز

 بالتببالي   يمدبب  لعقببد الرببا ف المحمببول مسبب    نببني  المعمومببات بمببدل د رع حببول جميبب   بب ح األجرببنة 

 ( لتقدير المسافة.RSSIالمحيطة    التي يمد  جز  ت م  جيً ا لوة ا  ارة المستقسمة )

GPS:  ( الروا ف ال  ية مبن دة بن بام  حديبد الموالب  العبالميGPSممبا يسب   )  م  با بتندامرا لتتسب  مولب

متًرا في الرواء الطمق     عد بيا ات المول  الجغرافي جدت  15إل   10المستندم    سمن دلة   ا الحل حوالي 

لب  يقبدم معمومبات  GPSجز الببم  بيا ات مول  جبراج اال  االت إما  واجد المنا فبي جمبا   شارجيبة إال 

شمبي متعبدد الطواببق   ممبا يجعبل  ب ا ليبدًا  سيبًرا   بًرا ألز مع با دليقة ع  مدى  قارب األفراد في مداز دا

 حاالت اال  ال المعدية  حدث في الداشل.

 Bluetooth:  عم  غرار  سدةWi-Fi  يمد  مب  شب ل  قنيبة السمو بوث  سبادل رمبوة المفبا ي  المجرولبة  

نة التبي  با اال  بال بربا بدلبة جع يمدننا الح بول عمب  ج بر لألجرب محتممة  عند ا تما  جرة ا  ال لريسة 

متر   مما يجعمرا ماالية لتحديد اال  ال المن ي الو يق    ال ع م  المبرج  جز ينقبل  2إل   1 ترا ح م  

 األمراض المعدية.

 في  متا الحالتي     تطمبأ  ب ح التقنيبات لبيس فقبط  طسيبق الربا ف المحمبول  لدب  جيً با النبوادم المر نيبة 

 حا جرات اال  ال    بالتالي لد  دوز التدمفة االلت ادية  سيرة.المطموبة لتنني   ف
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 (Hernández-Orallo, Manzoni, Tavares Calafate, & Cano, 2020) 
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  COVID-19أنواع تطبيقات التتبع الرقمي في سياق احتواء جائحة   2.2.2.6

 من حيث الوظيفة :

 ا ا تندام الروا ف ال  ية عمب   طبات  ا ب  فبي جميب  ج حباء العبالا عمب  مبدار العقبدي  الماضبيي     لدنربا 

  التببي يمدب  جز  سباعد فبي  جنببأ  COVID-19التطسيقببات الطسيبة ج نباء جا حبة  جبدت مبؤشًرا العديبد مب  

اال  ال المسا ر لمقدم الرعاية ال حية م  المرض   بالتالي الحفاظ عم  التساعد االجتماعي   جنأ ا تقبال 

ات الفير س   عتسر   ح الروا ف مات ليمة في إجراء التقييا السريرع  التمبنيا   قبديا الممبورة  الوصبف

الطسية في الولت المنا أ    لك في مرالسة المرض  م  مناةلرا  في المناطق النا ية.
33
 

ث مبب  حيبب التأ ببأ لمجا حببة  صببنفترا الرلميببة ل  ببتجابة  األد ات إدراج من مببة ال ببحة العالميببة الترحببت

رب    جد ات  تسب  ج ا ية   ي جد ات اال تجابة لمفا ية   جد ات  تس  التقا الوظيفة  الرد  إل    ث فئات

ة الحدوميببة  جد ات النبرا ط المدا يببة يال بح  فيمبا  عنبب  جد ات اال بتجابة لمفا ببية بالمن بات  األعبراض 

 لوحببات السيا ببات الناصببة بت ببور ا تمببار الوببباء    عنبب  جد ات  تسبب  التقببارب  جد ات  تسبب  األعببراض  

   فيمبا يمبي  برحا مف ب  لرب ح الدرا بة  لمسبتندمي   التبي  بي محبلبتطسيقات الروا بف ال  يبة الناصبة با

 التطسيقات  د ر ا في المساعدة عم  احتواء الجا حة 

  األعراض : أوال : تطبيقات تتبع 

 و  طسيق مجا ي لمروا ف ال  ية  يجم  السيا بات مب  األفبراد الب ي  ال   ربر عمبيرا  تطبيق تتبع األعراض :

 قدم المرض عب  طريبق  سبجيل المعمومبات ال بحية المسمبن جعراض المرض  يتتس  في الولت الفعمي  يفية 

 المعمومببات  PCR عنرببا ما يًببا عمبب  ج بباس يببومي   بمببا فببي ملببك األعببراض  اال تمببفاء   تببا ال اشتسببار 

الديموغرافية  الحاالت الطسية الموجودة مسسقًا
34
 

الروا ف ال  ية  األجربنة    ممل  طسيقات لتقييا  دة المرض ج  احتمال ا صابة     ح التطسيقات ستندم   

القابمة ل ر داء  لد  دوز   ح األد ات مفيدة عند دمجرا م  عممية  تس  اال  بال   شاصبة فبي المنباطق التبي 

يوجد برا حواجن مادية ج  جمنية لمنيارات المن ية    م  ملك  نباك العديبد مب  الجوا بأ المرمبة لتطسيقبات 

منيا الناطئ    الحاجة عند المسبتندمي  لمعرفبة  يفيبة ا نبام  تس  األعراض  الن وصية  احتمالية الت

 ا جراءات  طمأ الع ج
35
   

                                                           
33
 (Iyengar, Upadhyaya, Vaishya, & Jain, 2020) 
34
 ( Menni, Valdes, Freidin, Sudre, Nguyen, & Drew, 2020) 
35
 (World Health Organization, 2020) 
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بدجت بع) السمداز  بالفعل بفرض إلنامية ا تندام  طسيقات الروا ف ال  ية  األجربنة القابمبة ل ر بداء  التبي 

ي عمب  األ بناص ال م بابي  بفيبر س  تسل  األعراض   ملك في إطار جرود ا لفرض ج امبر الحجبر ال بحل

فمب  شب ل  ب ح  ج  الممدوك بدصابترا بهللا  واء لح ر المرض ج  لمتفدير برف  الح ر  بدريجيًا   19- وفيد

يمد   طسيق الحجر ال حي عم  األفراد ال ي   عرضوا لمفير س ج  جصيسوا بهللا   م   فرض ليبود التطسيقات 

لم   ا فبي الحجبر ال بحي المننلبي  مب  ججبل   يتا  وفير التطسيقات   جلل صرامة عم  المواطني  اآلشري 

التواصل م  العاممي  في مجال الرعاية ال حية ال ي  يمدنرا المساعدة في مرالسة األعبراض  ا بب غ عنربا 

 إما لنم األمر
36
ً  م  جمامة  طسيقات  تس  األعراض ع . :  طسيق  طم  في السعودية    طسيق  مو ك فبي  ربيا

  في ا مارات  Stay Homeالدويت    طسيق 

 

 :  COVID-19ة حودورها في سياق احتواء جائ األجهزة القابلة لالرتداء

 وجد اليوم مجموعة  ا عة م  ججرنة اال تمعار القابمة ل ر داء  التي  حدث  ورة بالفعل في ممرد الرعاية 

الرعايبة داشببل  ال بحية   حيبث  ببوفر  ب ح األجرببنة فرًصبا فبي مجموعببة متنوعبة مبب  المجباالت    ببدءا مبب 

المستمف   العيبادة   إلب  الرعايبة المتنقمبة فبي المنبنل  فبي األمبا   الجغرافيبة النا يبة بمبا فبي ملبك المنباطق 

الريفية  السيئات مننف ة الموارد      ممل األجرنة القابمة ل ر داء األ ار  يوًعا ججرنة ا تمعار  يميا يبة 

محول طالة لتحويل مادة  يميا ية ج  بيولوجية إل  إ ارة  رربا ية  حيوية   جم   بي  طسقة حسا ة  يميا يًا  

الداشميبة  النارجيبة لمرالسبة ال بحة   السيو يميا يبة    ستندم  ب ح المستمبعرات لقيباس األ بواع الديميا يبة  

وم العامة لممري) بما في ملك اضطرابات التمايل الغ ا ي  القمأ  األ عية الدمويبة  الجرباة الر بمي   النب

رضات السيئية  ال حية الر وية    في الوال  التع  عما األع اب  اضطرابات الحر ة  ال حة العقمية ؛  

 ناك بالفعل العديد م  النتا ال لدعا ا تندام ججرنة اال تمعار القابمة ل ر داء جنسًا إل  جنأ م  شوارةميات 

فببي حالببة المببري)    لببد  ببوفر الع مببات  من  ببة لممرالسببة المسببتمرة  الطويمببة  لمتغييببرات الديناميديببة

التح يرية لسل   عيد األحداث ال حية الفرصة لمتدش ت المسدرة لمن  األحداث ال حية المديدة 
37
 

 

 

                                                           
36 ( Whitelaw, Mamas, Topol, & Van Spall, Applications of digital technology in Covid-19 pandemic 

planning and response, 2020) 
37 ( Dunn, Runge, & Snyder, 2018) 



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
36 

 ا ا تندام األجرنة القابمة ل ر داء  الساعات ال  يبة ج  األ با ر  19- حاليا  في  يات احتواء جا حة  وفيد

الراحة  مدة النوم  درجة الحرارة   مس  األ سبجي  إما لبنم األمبر لمرضب   لتتس  معدل ضربات القمأ ج ناء

لتحديبد مدباز   GBS  عتمبد األ با ر ال  يبة عمب   قنيبة  الرعاية ال حية بد ز ةيارة المستمف   ن بيًا   

فبي حبال لربطرا بتطسيقات التتس  في الرا ف المحمول لممبري)     Bluetoothالحجر ال حي  عم   قنية 

متراً فد لهللا ير بل إ بعاراً إلب  محطلبة المرالسبة الحدوميبة   15مف الن ام ابتعاد السوار ع  الرا ف لمسافة ا ت

 ما يمد  لمحدومة جز  طمأ   لك م  المرض  التقاط صور  يمفي  ن ية في جعل  لت بطريقة ي رر فيرا 

  ي ج  الت عأ بهللا فقد يلعالأ بدف  الوجهللا  السوار في ا طار  فسهللا    إما حا ل المنا إةالة السوار ا لدتر

غرامة با  ة ج  بالسج 
38
   

 مامما  ي الحال م  التقنيات األشرى التي ا تمرت مب  ججبل  أديبة بعب) المربام لمواجربة الجا حبة   نتمبف 

األجرنة القابمة ل ر داء فيما بينرا في جوا أ  ايرة  مال جز  دوز طوعيبة  /ج   حبت  بيطرة المسبتندم  ج  

ستندم لمرالسة المسبتندم   حديبد مبا إما  باز يمتبنم بمبا طمستبهللا الد لبة منبهللا  ج   لسبتعمل لتن يبد المسبتندم جز  ل 

 ألجرنة مناطر  سيرة عم  الن وصيةينملف بع)   ح ا صحية لمساعد هللا عم  ا لنام القرار  مابمعمومات 

  :  COVID-19دور األجهزة القابلة لالرتداء في تنفيذ تدابير احتواء فيروس 

 المحتممبي  لسبل جز   ربر عمبيرا جيلبة عبوارض 19- ستعمل  ط ت إ  ار مسدر لتحديد مرض   وفيبد   

 ستغرت اشتسارات الدمف ع  المرض   لتا طوي    مفة إضافية  شسرة مرنية    يعد  سري   فعادة ما

ح ل عند %  م  حاالت ا صابة  50  يرة الدمف ع  المرض  جمرا ضر ريا ال يما  جز ج ار م  

األ ناص ال ي  ال ي رر ز جية عوارض   بالتالي لد يوفر الح ول عم  السيا ات الفيسبيولوجية عسبر 

 رمة  مريحة لمدمف ع  األعراض المسمن عنرا ما يا     حديد األجرنة الما عة القابمة ل ر داء   يمة 

الحاالت المؤ دة 
39

 

 يل  ب ح السيا بات مب  ججبل فبرض التساعبد  ستعمل  لمدمبف عب  لبرب األ بناص مب  اآلشبري  ج   سبج

   االجتماعي

  سبتعمل لمدمبف عب  لبرب  بوار المبنا مب   ا فبهللا المحمبول المن بي ج  مب  منبارة إر بال ماسلتببة 

 بالقرب م  مننلهللا م  ججل مرالسة التنامهللا بالحجر ال حي المننلي.

                                                           
38
 ( Kapoor, Guha, Das, Cardiologist, Goswami, & Yadav, 2020) 
39
 (Zhu, Watkinson, & Clifton, 2020) 
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   رلة مطسبوع عميربا رمبن لد يدوز بع)   ح األجرنة عسارة ع  ج ا ر مات  قنية بسيطة ال  حمل إالل

رح المستندم با ت ام عسر  طسيبق  با في بنباًء عمب  طمبأ السبمطات QR codeا تجابة  ريعة ) ( ي ول

ي ا لنامي(.  )با ضافة إل  طمسات جشرى اللتقاط صور  فيد بالتنام المستندم بالحجر ال حل

  لد  ستعمل   ح األجرنة  م  ججل فرض الحجر المننلبي   قنيبة   بام  حديبد(  الموالب  العبالميGPS )

 ب غ السمطات بمداز المنا ال ع ير ديرا    لد يستندم بع را منارات السمو وث لتمدي  السبمطات 

م   حديد ما إما  از المنا ال ع ير بديرا لريسباً مب  الربا ف الب ع يمبغلل  طسيقباً لتعقلبأ ج بر منبالطي 

حة العامة ع  طريق  رك الرا ف في المننل مرض  الفير س ) ملك  جنلساً ال تراك ج امر  مطات ال 

ل في النارج(  التجول
 40

 

 

 تطبيقات تتبع جهات االتصال : ثانيا : 

ي  طسيقات من  ة لمروا بف لم  يبة   سبتندم المعمومبات ا لدتر  يبة لتحديبد حباالت التعبرض لمعبد ى    

  حديبد   را بع ة   مدة القرب م ال تنتاج المسافة بي  الروا ف ال  ي Bluetooth  عتمد عم   لوة إ ارة 

متر( ج   1ل م   ملك باالعتماد عم  احتمالية االلتراب ) مسافة جلالمعرضة لنطر ا صابة  جرات اال  ال

تا  حديدح الحقًا عم  ج هللا م اب يم  الفرد ال ع اال  ال المتدرر 
41
 

 استخدام البلوتوث لتتبع جهات االتصال:

في المجتم  التقني  السحاي عم  جز النيار األ سأ لتحقيق   ح الوظيفبة  بو  في   ا الولت    ناك ا فات عام

  ي  قنيبة  بسدة ال بمدية  ن بية   با   بميمرا BLE) مننف) الطالة ) Bluetoothا تندام بر  و ول 

  مباء  طسيقبات حبول الميالبة السد يبة  Bluetooth Special Interest Group (SIG)  سبويقرا بوا بطة 

األ ا ببي / معببدل السيا ببات  Bluetoothال  يببة  األمبب   القببرب     ببو ينتمببف عبب  بر  و ببول  المنبباةل 

جيجبا  ر بن  يمدب  جز  2.4( الد  بيدي  لدب     مبا يسبتندم  فبس  طبات التبردد BR / EDRالمحسب  )

ال )  يتعايما في  فس الجراة ا    مب iOS     Android وفر مجموعة متنوعة مب  األ  مبة األ ا بية لمجبول

 . BLE   ما إل  ملك( دعًما جصميًا لب  macOS     Windows 10إل  ملك(  ج  مة التمغيل العامة )

 

                                                           
40
 (Zhu, et al., 2020) 
41
 ( Kleinman & Merkel, 2020) 
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 لألجرنة األشرى معرفة  جود ا ع  طريق بث حنم اال تما  )في فترات BLE تي  األجرنة التي  ستندم 

 ة مب  األجربنة األشبرىةمنية معينة م  ش ل إحدى القنبوات المعتمبدة(  مسب  /  سبجيل حبنم السبث المسبتمم

  A الغرض م  ملك  و ا تندام المعمومات الواردة في الحنم لمدمف في  لت الحق عمبا إما  باز المبنا 

( ال ع  ا اشتسارح في النرايبة عمب   B) الجراة المحمول      B( لريسًا جدًا م  المناA)جراة محمول م  

 Bل الفير س م   احد إل  آشر )يمد  جز يدوز إما لمدة طويمة بما يدفي لنق  SARS-CoV-2ج هللا إيجابي لب 

( بافتراض جز جحد ما  از غير م اب في الولبت الب ع التقيبا فيبهللا  فبي  ب ا السبيناريو   Bإل   Aج   Aإل  

  دوز االفتراضات  ما يمي: 

 مولف القرب بمدل صحي   ال  مبتقط األجربنة الحبنم مب  األجربنة األشبرى السعيبدة BLEيمتقط بر  و ول 

جدًا ج  التي بقيت لريسة فقط لفترة  جينة م  الولت      نا يجأ جز  سمط ال وء عم  جز بع) الجوا أ ل  

ير ببدياز جلنعبة فببي الولببت البب ع التقيبا فيرمببا ج  مببا إما  بباز  A   B دبوز لابمببة ل  تمببا  مابل   مببا إما  بباز 

عنبد  لد  عرض م  ش لهللا لمعبد ى Bج   Aالمنا الم اب موجودًا من  فترة طويمة  لمس  طًحا لد يدوز 

  يقوم  طسيق التتس  بدر بال  نسيبهللا لجربة اال  بال األشبرى   A, B منيا ا صابة لدى جع م  المن ي  

 لحارا عم  العنل المننلي  إجراء االشتسار 

 

Figure  2:  A schematic of app-based COVID-19 contact tracing 

Ferretti, Wymant, Kendall, Zhao, Nurtay, & Abeler-Dörner, 2020 

A schematic of app-based COVID-19 contact tracing 
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برا عم   ي مينة الدلة العالية ال تما  جرات اال  ال   التي  تفوت   Bluetoothز ج ا ما  تمت  بهللا   قنية إ

(   فري  عمل بمدل مو وت  حت األرض  في الداشل  في ج نباء الحر بة  GPS  ام  حديد الموال  العالمي )

    و   دتمف فقط ج لئك الموجودي  ضم    ف لطر    ي األبعاد معي    بدالً م   ل  نا في  فس 

ا ي متعببددة الطوابببق ج   حببت    التببي لببد  ت ببم  ج ناًصببا فببي ججببناء بعيببدة جببدًا مبب  المسبب GPSإحببدا يات 

 م  ملك  جرت العديد م   اال تقادات لمتطسيقات التبي  عتمبد عمب   قنيبة السمو بوث لقيباس التقبارب    األرض

بداًل م  المول  الجغرافي   إم  نتمبف المسباحة التبي  غطيربا  قنيبة السمو بوث بحسبأ الروا بف ال  يبة   فعمب  

إال ج ربا لبد  عطبي  نسيربات  امببة  GPSرا  قنية السمو وث جصغر م  الرغا م  جز  محيط المساحة التي  غطي

ع  التقارب   راً لتمدنرا م  اشترات الجدار    فدما جصيأ جارك الب ع يسبد  فولبك ج  بجا سبك  لبد يعطيبك 

 التطسيق  نسيراً  امباً ع  احتمالية منالطتك لهللا حت   إز لا  رح.

 

 أنواع تطبيقات التتبع من حيث البنية : 

 از  وع السنية المعتمدة لجوا أ جم  السيا ات لتطسيقات التتس  مسألة  قاش  سير بسسأ منا    تعمق باألماز 

 الحبق فبي الوصبول الب  السيا بات  في الوال  لقد  دمت ممدمة الن وصبية   الن وصية عم  حد  واء   

م  شطط اال بتجابة ال  بيما البد ل نا  سيرا جمام بع) الد ل العتماد مال   ح التطسيقات ج  إدراجرا ضجحا

ففي الولت ال ع  عي فيهللا بع) الحدومات الد ر الفاعل لر ح التطسيقات في  عمبيا المعمومبات األ ربية منرا   

ر   عتسلحرية المستندمي    قميل ا تمار المرض عسر ممار ة المجتم     ولي فيهللا جشرى األ مية الق وى  

 في  يات التجربة ال ينية في  ب ا المجبال    يجأ جال  حدث إال طواعية  جز ممار ة   ح السيا ات م  لسمرا

 جد جز  ال ي  اعتمدت عم   طسيقات الروا ف ال  ية لمقيام بأمري  ر يسبيي    ج لرمبا  البتحدا فبي صب حية 

 لدبل مبواط      ا يرمبا لسنباء QRدشول المرض  لألما   العامة م  ش ل إ مباء بطالبة  عريبف إلدتر  يبة 

لاعدة بيا ات بالم ابي   ممل ج ماء ا  مناطق إلامترا  المر ات التي يعمموز برا  حتب  يسبرل عمب  ببالي 

األ ناص معرفترا    جنأ المر ات  المناطق الموجودي  فيرا   في الوال    جد جز ممد ت الن وصبية 

عمب  جميب  المبواطني    إال ج ربا  لا  مدل  عا قًبا جمبام التطسيقبات ا لناميبة التبي فرضبترا الحدومبة ال بينية 

  س  إحدى النقاط األ ا ية التي  جرع منالمترا عند طرح  طسيقات التتس   في د ل  عطي مواطنيرا الحرية 

 بناء عم  ملك  ا  طوير العديد م  حمول التتس  الرلمي التي م      في  حميل التطسيق  ا تندامهللا ج  االمتناع

 ي الحفاظ عمب  بينبا را  عبدم  مبف  بويترا   ممبا جفبرة عب   ب ث بنب   با عة  أ را ضماز حقوت األفراد ف

لتطسيقات التتس  الرلمي   ي المر نية    ال مر نية    الرجينة ) المنتمطة ( 
42
 

                                                           
42
 (AHMED, et al., 2020) 
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 تطبيقات التتبع المركزية : أوال : 

  عمببل جي با  مر ببن   با   بميا األ  مببة المر نيبة باعتسار ببا امتبدادًا طسيعيًببا لعمميبة  تسب  اال  ببال اليبد ع

االعتسببار   يدببوزع ببسي لمعمميببة بأ ممرببا مبب  شبب ل إدارة  السببيطرة  الحببد مبب  ا تمببار المببرض المعببدع  

عمب      COVID-19األ ا ي لمحدومات في   ح الحالة  و لدر را عم   حميل السيا ات ج ناء  بعبد جا حبة 

غراض جشرى غير حالة الطوارئ ال حية العامة  و ي   طات المرالسة ج  ا تندام السيا ات التي  ا جمعرا أل

يتا  نني  السيا ات م  الرا ف المحمول لممستندم في لاعدة بيا ات شارجية  بدير ا الحدومبة     المطر حة 

لبد يبتمد  النبادم المر بنع ألع   بام  تسب  جربة   يتا ا تندامرا بناًء عمب   قبدير  بمطات ال بحة العامبة   

  بع) معمومات التعريف المن ية )مال رلا الرا ف  الرمن السريدع  ما إل  ا  ال رلمي م  الوصول إل

ملك( لممستندم   إما لا يتا  نني  مجموعات السيا ات   ح في  دل ممفر  فرناك شطر  سير يتمال في فقداز 

ن وصية ال
43
 

Figure :  3  Tracing apps centralised architecture 

افورة غفببببي  ببببن  TraceTogether جمامببببة التطسيقببببات المر نيببببة المسببببتندمة عالميببببا  طسيببببق   مبببب 

  SafeCOVID  ج تراليا  Aarogya Setu  فبي السبعودية    افي الرند    طسيق  و منبBeAware  فبي

 (3جد ل )ال و موض  في السحري      طسيق احتراة في ا مارات  غير ا  ما 

                                                                                                                                                                                           
 

43
 (Chakraborty, Maitra, Nandi, & Talnikar, 2020) 

AHMED, et al., 2020, A Survey of COVID-19 Contact Tracing Apps 
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 تطبيقات التتبع الالمركزية : ثانيا : 

لامت العديد م  السمداز بتنفي   طسيقات المر نية لتعقأ جرات اال  ال   ج   حولت م  التطسيقات المر نية 

وصببول إلبب  السيا ببات الحقببوت الفرديببة المن ببية فببي حببق ال ملببك ل ببماز  إلبب  التطسيقببات ال مر نيببة  

في حالبة  طسيقبات  تسب  جربات اال  بال ال مر نيبة  نبني  السيا بات عمب  جرباة  يتا  حيث  ش وصيترا  

 يستندم التطسيق السمو وث ال تما  لربهللا م  األجرنة األشرى  فقط   المستندم 

م  ش ل  طسيق المر نع   فسيتا  نني  بيا ات  لت اال  ال محميًا فبي  طسيقا رمبا مب   A   Bإما  فاعل 

-SARS( إيجابيًبا لببب A  د ز  بدشل النببادم   إما  باز اشتسبار جحبد ا )عمبب   بسيل المابال شب ل ببث مسا بر 

CoV-2  فسيتا إب غ النادم ع  جنء م   فاعل  A  .م  مستندمي  آشري  م  ش ل لنباة م بادلة منا بسة

سمبن عنبهللا مب  شب ل مطابقبة التفاعبل الم A  التحقق م  اال  ال بب  Bيمد  ألع مستندم   عم   سيل الماال 

   بالتالي   فدز د ر النادم المر نع في جع بر  و ول المر نع  و  في جراةح بالتفاعل المننز الناص بهللا

 سريل اال  ال بي  المستندم الم اب   بي  جمي  المستندمي  اآلشري  مب  شب ل لاعبدة السيا بات / لوحبة 

ادم لمنطر    يدوز مبدى ال برر محبد دًا النمرات الناصة بهللا       ا يعني ج هللا في حالة  عرض بيا ات الن

 حيث ال يتا عادةً  نني  بيا ات المستندم المن ية في  راية النادم

Figure  4: Contact tracing for COVID-19 with Bluetooth-enabled smartphone apps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budd, et al., 2020 , Digital technologies in the public-health response to COVID-19 
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ة بما في ملك  قييا حالة المسبتندمي  المعرضبي  لمنطبر ج  غيبر  في الوال     ًرا ألز مع ا العمميات الرام

المعرضي  لمنطر يتا  نفي  ا فقط عند المستندم النرا ي   فقد ي س  م  المعقد  مر التغييرات عم  مسبتوى 

الن ام  إصب ح األشطباء  التحسبينات )عمب   بسيل المابال    عبديل شوارةميبة  قيبيا المنباطر( فبي األ  مبة 

 ة مقار ة باأل  مة المر نيةال مر ني

 تطبيقات التتبع الهجينة : ثالثا : 

في السنية المر نية  يدير النادم مفبا ي  األمباز    إ مباء المعرفبات المجرولبة     حميبل منباطر اال  بال    

شطارات اعتمادًا عم  ظر   مسؤ لي ال حة م    حديد معدل اال  عمميات ا ع م ) ا   ار (      ا يمد 

الوباء )عمب   بسيل المابال    بوافر مجموعبات االشتسبار(   فبي المقاببل يبتا  قبل  بل  ب ح األد ار إلب   جرباة 

فربي  السنيبة الرجينبة   جمبامل النبادم بسسباطة  موحبة إع  باتفي السنية ال مر نية بينما يع المستندم النرا ي 

   وصبية مب  شب ل  قسبيا الوظبا ف ببيعم  النادم   حسي  الحفاظ عمب  النالعأء الممق  مواة ة   حا ل

 جراة المستندم النرا ي  النادم 

 :  Google / Appleمنصتي 

عب   Google   Apple    أحد الحمول لمتغمبأ عمب  منبا   الن وصبية   جعمنبت  2020جبريل  10في 

تسب  عمب  األجربنة المحمولبة لممسباعدة فبي جربود   Bluetoothحل إ عارات التعبرض الب ع يسبتندم  قنيبة 

بأرلام  وية فريدة غير جرات اال  ال   يستندم   ام إ عارات التعرض من ة  تي  لممستندمي  التسجيل 

بمجببرد التمدببي     تر ببل ججرببنة المسببتندمي  با ت ببام عسببر منببارة السمو ببوث   مسببمة مبب  األرلببام حقيقيببة  

 بل مجربواًل حتب  بالنسبسة آلببل ل ماز عدم معرفة  وية المستندم ال ع يدليقة  20-10العموا ية  تغير  ل 

يقوم الن ام لمبرة       نن را بأماز عم  جراة المستندم  تسادل األجرنة القريسة   ح ا  ارات       جوجل

 احدة عم  األلل يوميًا  بتننيل لا مة بالمفا ي  الناصة بالمنارات التي  ا  ننيمرا   ا التحقق م  ا تما را إل  

   يتحقق  ل جراة م  ممف لا مة المنارات  المنن بة فيبهللا مقاببل  COVID-19 ج ناص  أ دت إصابترا بب

القا مببة التببي  ببا  ننيمرببا مبب  النببادم   فببدما  بباز  نبباك  طببابق بببي  ا  ببارات المنن ببة عمبب  الجربباة  لا مببة 

 ر ل المن ة   نسيرا لأل بناص فبي حبال  ستبت منبالطترا لمبنا  سبي  ج بهللا م باب  التمنيا ا يجابي   

لتمغيل   ا الحل   جصدرت  متبا المبر تي  برمجيبات  مدلب   بمطات ال بحة العامبة  مب  مف  ويتهللا  د ز  

 Notifications عمبببل بناصبببية     Android   iOSإصبببدار  طسيقبببات   تسببب  المر نيبببة عسبببر ججربببنة 

Exposure     ر ال إ عارات التعرض لممستندمي  بطريقة   م  حماية  ش وصية بيا ا را
44
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 (Apple, 2020) 
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   المشتركة ينمستخدممخاوف ال 2.2.3

 البطارية هالكاست

يتأ ر ا بتر ك بطاريبة الربا ف دررة لتطسيقات األجرنة المحمولة  يعد اال تر ك المفرط لمسطارية ممدمة مت

المحمببول بالعديببد مبب  العوامببل ماببل ا ببتندام معببالال التطسيقببات    التدببرار    حجببا إدارة السيا ببات    عببدد 

لتسادل المعمومات  BLE  ملك.  عتمد مع ا  طسيقات التتس  عم  بر  و ول ا  ال الر ا ل المتسادلة    ما إل

م  جلرا را   بينما  سبتندم التطسيقبات األشبرى ا  باالت شمويبة ج   اع فباع منت مبة لمتواصبل مب  النبوادم. 

شبرى   السيا ات م  جلرا را بمدل د رع  م   احية جلمتطسيق بتسادل  مية صغيرة م BLEيسم  بر  و ول 

ير سط التأ ير الر يسبي   HTTPsيعتمد اال  ال بالنادم عم  بر  و والت التطسيقات اآلمنة التقميدية   مال 

 عم  ا تندام السطارية لر ح السر  و والت بعدد عمميات  سادل المعمومات م  النادم

مهللا في المقدمة طالة ج سر م  يتأ ر ا تر ك السطارية جيً ا بجا أ التنفي    حيث يتطمأ التطسيق ال ع يتا  مغي

 التطسيق ال ع يتا  مغيمهللا في النمفية. 

 توافق إصدارات نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة

 عمببل الروا ببف ال  يببة   ببرمة    إز  طببوير  طسيببق يعمببل فببي جميبب  طببراةات الروا ببف ال  يببة لببيس مرمببة

 ما   اما التمغيل  Android   iOSل (   حيث جز   امي التمغيOSبدصدارات منتمفة م    ام التمغيل )

 ا  طوير مع ا  طسيقات التتس   صدارات   ام التمغيل األحدث ؛ عم   سيل الماال   يتطمأ  ل    المريمناز

 TraceTogether  طسيببق  يتطمبأ ج  جعمب    iOS 10إصبدار  TraceTogether   COVIDSafeمب  

 ج  جعم .  Android 6.0عم    ام  COVIDSafeج  جعم    بينما يعمل  Android 5.1  ام 

بالتالي لد يدوز  جود عدد  ا  م  األ ناص القادري  عم  امت ك جحدث إصدارات ج  مة  مغيل الروا ف 

 جمرا صعسا مما لد يؤدع إل  ا نفاض معدالت اال تندام  التسني 

 سحب الموافقة

 ة فبي ممبار ة السيا بات عنبد ا تفباء الحاجبة ع  الممار يمير  حأ الموافقة إل  لدرة المستندم عم  التولف

يبوفر  بحأ الموافقبة ضبما ًا ببأز المسبتندمي  يمدبنرا حب   بيا با را ج  الق باء عمب   ال تندام التطسيق    

 لسيئي لتطسيق التتس  مت   اء ا.  جود ا م  الن ام ا
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 الشفافية

 ا تندامرا م  لسل را ف ال  ي لممستندم  ناك لمق عام حقيقي بمأز طسيعة المعمومات التي يتا جمعرا م  ال

في حي  جز المفافية  ي مفتاح لمتسني عم   طات ج    م  لسل المستندمي  النرا يي    فم  جطرا  منتمفة.   

 يممل ملبك الو بوت  يق جوال ال ر رع م ح ة ج هللا في النراية يتطمأ درجة م  الاقة في ا تندام جع  طس

التحقق المستقل  الممغمي   جصحاب الندمة    األ ا م  ملك   المر ات التي بالمطوري   فريق االشتسار  

  وفر المدو ات األ ا ية مال ج  مة  مغيل الروا ف المحمولة.

 بالتالي يجأ عم  الحدومات  االلتنام بتوضي  المعايير التي  ستند إليرا  مك التطسيقات   مناطسة المنا   

إم يمعر المستندموز براحة ج سر عندما يتمقوز ردًّا عم  منا فرا    لستندم التي لد  طرج لدى المستندمي   

 السيا ات بالطرت التي  افقوا عميرا مسسقًا  مما يجعمرا ج ار ميً  إل   قس ل ا تندام  مك التطسيقات

 المصداقية 

ت يتا  حميل التطسيق   ال جحد التحديات التي  واجررا   ح التطسيقات يتمال في الم دالية  إم في مع ا الحاال

يح ل المستندم عم  جع إ عار م  التطسيقات ش ل فترات ةمنية طويمة  لدرجة لد   ل إل  المك في  وز 

التطسيق يعمل م  األ اس     ا األمر  ا     ًرا إل  جز التطسيق ل  يعطي إ عاًرا إال في حاالت المنالطة  

ننلبي  ج  الب  اب إلب  الفحبا  فبي  مبك الحالبة  يدبوز  نباك غيباب  واٌء  از ا  عار متماً  فبي العبنل الم

 اض  لألدلبة عمب  فوا بد التطسيبق با ضبافة إلب  ا نفباض معبدالت التحميبل    بو مبا لبد يبؤ ر فبي لبرارات 

التحميل عم  المستوى الوطني م  احتمال ظرور حاالت مب  ا عبدام الاقبة بالسيا بات الحدوميبة  لرارا ربا فبي 

حة. ل ا  م  األف ل جز  وض  الحدومات فوا د التطسيق التي يمد  دعمرا باألدلة الواضحة في مواجرة الجا 

ج ناء عممية التر يال  م  االلتنام بعمميات التقييا المستمرة التي  وض  لممسبتندمي  مبدى التبأ ير الب ع حبدث 

الية   بالتالي ةيبادة مبرات من  ا تندام التطسيق مال ا نفاض معدالت العد ى  مما  يؤدع إل  ةيادة الم د

 التحميل.
45 
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 جائحة : الالمستخدمة عالميا لمكافحة  تبع الرقمي تطبيقات الت 2.2.1

 

 Review COVID Tracing Tracker:   2جدول 

 اسم التطبيق البلد
 عدد

 المستندمي 
 نسبة

 االنتشار

 التقنية

 المستخدمة
 محدود طوعي

سحب 

 الموافقة
فافش مصغر  

 مركزي

 المركزي

 الصين
Chinese health 

code system 
TBD TBD 

Location, Data 
mining 

N N N N N مركزي 

 Aarogya Setu 163,000,000 12.05% الهند
Bluetooth, 
Location 

N Y Y N N مركزي 

 PeduliLindungi 4,600,000 1.72% اندونيسيا
Bluetooth, 

Location 
Y N N N N مركزي 

 COCOA 7,700,000 6.09% باناليا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

 مركزي COVIDRadar 50,000 0.04% Bluetooth Y N N N N المكسيك

 ال مركزي StaySafe 2,000,000 1.87% Bluetooth Y N N N N الفلبين

 ال مركزي BlueZone 20,000,000 20.93% Bluetooth Y Y N N Y فيتنام

 ألمانيا
Corona-Warn-

App 
18,000,000 21.68% 

Bluetooth, 
Google/Apple 

Y Y Y Y Y ال مركزي 

 تركيا
Hayat Eve 

Sığar 
14,186,000 17.30% 

Bluetooth, 

Location 
N N N Y N مركزي 

UK 
NHS COVID-

19 App 
19,000,000 28.51% 

Bluetooth, 
Google/Apple 

Y Y Y Y Y ال مركزي 

 Immuni 9,769,449 16.19% ايطاليا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

 ProteGO Safe 725,000 1.91% بولندا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

 مركزي Tawakkalna 7,000,000 20.77% Location Y N Y N N السعودية

 Tabaud 2,000,000 8% السعودية
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y N ال مركزي 

 غانا
GH COVID-19 

Tracker 
TBD TBD Location Y N TBD N N TBD 

 مركزي COVIDSafe 7,160,909 28.64% Bluetooth Y Y Y Y Y استراليا

 ال مركزي E7mi 23,140 0.20% Bluetooth Y Y Y N N تونس

Hunga

ry 
VirusRadar 10,000 0.10% Bluetooth Y TBD Y Y Y يمركز 

 TraceCOVID TBD االمارات
 

Bluetooth N TBD TBD Y N ال مركزي 

 Stopp Corona 600,000 6.77% النمسا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

 SwissCOVID 500,000 5.83% سويسرا
Bluetooth, 

DP-3T, 
Google/Apple 

Y Y Y Y Y ال مركزي 
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 مركزي ViruSafe 55,000 0.79% Location Y Y Y N Y بلغاريا

 MorChana 355,000 5.11% تايالندا
Bluetooth, 
Location 

TBD TBD TBD N N ال مركزي 

 TraceTogether 4,511,200 80.00% سنغافورة
Bluetooth, 
BlueTrace 

N N Y Y Y مركزي 

 Koronavilkku 2,500,000 45.31% فنلندا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y زيال مرك 

Norwa

y 
Smittestopp 158,000 2.94% 

Bluetooth, 
Google/Apple 

Y Y Y Y Y ال مركزي 

 نيوزيالندا
NZ COVID 

Tracer 
588,800 12.10% 

Bluetooth  
QR codes 

Y Y Y N Y مركزي 

 Shlonik TBD الكويت
 

Location Y TBD N N N مركزي 

 Ehteraz 2,531,620 91.00% قطر
Bluetooth, 
Location 

N TBD N N N مركزي 

 BeAware 400,000 25.49% البحرين
Bluetooth, 

Location 
Y Y TBD N N مركزي 

Fiji CareFiji 27,000 3.06% Bluetooth Y TBD TBD Y Y ال مركزي 

 ?Rakning C-19 140,000 38.45% Location Y Y Y Y Y Both ايسلندا

جبل 

 طارق

Beat COVID 

Gibraltar 
9,000 26.69% Bluetooth Y Y Y Y Y ال مركزي 

 Algeria's App TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD الجزائر

 Coronalert 970,000 8.37% بلجيكا
Bluetooth, 

Google/Apple, 
DP3T 

Y Y Y Y Y ال مركزي 

 COVID Alert 5,314,026 14.03% كندا
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

 Smitte|stop 619,000 10.69% كالدنمار
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y Y ال مركزي 

جنوب 

 افريقيا

COVID Alert 

SA 

600,000 1.0% 
Bluetooth, 

Google/Apple 
Y Y Y Y TBD ال مركزي 

 بنغالدش
Corona Tracer 

BD 
500,000 0.3% 

Bluetooth, 
GPS 

Y Y N N TBD مركزي 
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  COVID-19تجربة المملكة العربية السعودية في االستعداد واالستجابة الصحية لجائحة   2.3

 نبذة عامة عن المملكة العربية السعودية :  2.3.1

مميوز  سبمة  34بحوالي  دا را  عدد ي م  لارة آ يا    يقدر ق  المممدة العربية السعودية في الجنوب الغرب

%( بينما  مدل ا  اث   )  57.7   يمدل ال  ور حوالي )  % (37.8)   مقيمي  % (  62.2)  مواطني بي  

منطقبة  إداريبة  تبألف  بل منطقبة منربا مب  عبدد مب   13    تدوز المممدة م   %( م  إجمالي السداز42.3

 ر سط برا إدارياالمحاف ات التي 
46
 

 15 جربة  بياحية أل ابر مب   د لبة    مبا  عبد 180مميبوز حباج مب  2.5مميوز معتمر    20يق د ا  نويا 

 مميوز ةا ر  نويا
47
  

 واقع استخدام  تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية: 2.3.2

 بف المتنقمبة  حيبث جصبسحت منتمبرة عمب   ستند اال  االت في المممدبة العربيبة السبعودية ج ا با عمب  الروا

الب ي  ا بتندموا  لبد بمغبت  سبسة األفبراد     % عم  مسبتوى األ بر فبي المممدبة 99.27 طات  ا   بنسسة  

 ٪ 96.97 نة فأ ار(   15 م  عمر)الرا ف المتنقل 

  سمبن  سبسة  41.630.000بمبن  فقد  إجمالي ا ترا ات الرا ف المحمول ) المفو رة + مسسقة الدف  ( جما ع  

 % 124,6اال تمار بالنسسة لمسداز 

% م  األ ر لديرا إمدا ية النفام إل  ا  تر ت بمدل ر يس  92.77   فيما يتعمق با تندام اال تر ت فنجد جز 

م  ش ل ا  ال النطات العري) المتنقل
48
  

 في المملكة COVID-19لى جائحة عظرة عامة ن 2.3.3

إصاببببات لبببدل جلبببف  سبببمة   بمببن التو ببب  فبببي إجبببراء الفحوصبببات  9 بمببن معبببدل ا صاببببة فبببي المممدببة

حتبب  % 1بيبب  الم ابيبب  إلبب   وفباةجلبف  سبمة   مببا  صببل معببدل ال 100جلبف فحبا لبدل  13بمعبدل 

 % 3  و جلل مقار بة بالمعبدل العالمبي ال ع  جا ة  2020جغسببطس  23 اريبب  
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 (2019)الريئة العامة لإلح اء   المممدمة العربية السعودية   
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 (2018)مر ن المعمومات  األبحاث السياحية السعودية    
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 (2019ة لإلح اء السعودية  )الريئة العام 
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 20/1/2021، تاريخ الصورة:  (2021مر ن العمميات الوطني لمطوارئ ال حية   -19-) ةارة ال حة السعودية مر ن القيادة  التحدا لدوفيدالمصدر: 

 في المملكة العربية السعودية :ا لوحة انتشار فيروس كورون 

م باب  مبا   365.563مبا يعبادل  20/1/2021 صل إجمالي الحب الت الم بابة فبي المممدبة حتب   باري  

 مبا  بو   حالبة  فباة 6.338م  إجمالي الم ابي    جما الوفيبات فقبد بمغبت  375.177بمغت  حاالت التعافي 

 موض  بالمدل التالي : 

Figure  5 : في المملكة العربية السعودية 19-لوحة بيانات انتشار كوفيد  

 

 توزع االصابات في السعودية حسب المناطق :

مناطق المممدة  عرضا لإلصابة بفير س  ور  ا المستجد  ي منطقة مدة المدرمة    ميرا  لوحظ جز ج ار 

في المممدة حت   19-ت  مر ن القيادة  التحدا لدوفيد ملك حسأ بيا االمنطقة المرلية    ميرا منطقة الرياض 

  ما  و موض  بالمدل التالي :  21/1/2021 اري  
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 21/1/2021، تاريخ االسترداد :  (2020) ةارة ال حة السعودية  المصدر : 

 

 Figure  6 : توزع اإلصابات في السعودية حسب المناطق اإلدراية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  توزع اإلصابات حسب الفئات العمرية

في المممدة  يوض  المدل جد اح جز  19-ج ار عرضة لإلصابة بفير س  وفيد لوحظ جز بع) الفئات العمرية

 – 20الفئة العمرية م   ينتموز إل  2020 رر مارس حت   رر جغسطس % م  الحاالت  الم ابة م  48

  نة  39

Figure  7 :  الحاالت المصابة حسب الفئة العمريةنسبة  

 

 ، (2021مر ن العمميات الوطني لمطوارئ ال حية   -19-) ةارة ال حة السعودية مر ن القيادة  التحدا لدوفيدالمصدر: 

 21/1/2021تاريخ االسترداد :
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 COVID-19لجائحة  ة العربية السعوديةاستجابة المملك 2.3.1

تسالية  مة مبب  ا جببراءات اال مسم  ش ل ا نام  19-بدجت ا تجابة المممدة العربية السعودية لجا حة  وفيد

با  فعيببل مر ببن القيببادة  التحدببا   عميببق السببفر إلبب  د  ج مرب  أ يبد ج ل حالبة فبببي البسة لسببل حتراةي اال

   بببا  2/3/2020  بنا السببياحية    مبب   أ يبببد  ج ل حالبببة بتباري فيببق دشببول المممدبة بالال يب     عمي

بية لر يسبرض التساعببد االجتماعببي   دايببف القببدرات  المببوارد ا فعالة لف ة مبر احتراةية حاةا نببام  دابي

ب  بببهللا ضمببهللا  الدمبببف عنبببهللا  ع جبلب ة منببببهللا  التأ بببأببات الحتبببواء الفيبببر س  الولايبعببدة جسرب عمببب 

 عميببق برارات معايير  تسق م   وصيات  من مة ال حة العالمية  لبمدافحة الجا حببة    مبب  ج ببا  بب ح الق

 الداشميبببة   السببببدء فببببي عمميببببة المسببب  الميدا بببي بة الد ليبببة ت الجويبببة   افببببة الرحببب العمبببرة  الدرا بب

   منبببت جلف فحا  ور  ا فبي اليبوم الواحبد  80براء ج اببر مبب  جبرات  عة المنتس  و بي     المو ب

ج جميبببب   ح ببببر التجببببول الجن ببببي  ببببا الدمببببي عمبببب  منتمببببف مناطببببق المممدببببة   لببببرار عبببجي ببببًا 

 . بببد ز جع عوالببأ ميبب   الغيببر   امييبب  مجا با المواطنيبب   المقي

ارة ال حة في المممدة  و ي   طات المرالسة   ا نام التدابير  حو إجراءات االشتسار مب  جميب    اصمت  ة

الحاالت الممتسهللا فيرا ال  يما في مناف  الدشول  حيث  ا عبنل الحباالت المؤ بدة  معالجتربا عمب  الفبور   مبا 

منرا لعنل الحاالت  رير  2200جلف  رير   يتا ا تندام  80مستمف  بسعة   ل إل   25لامت بتن يا 

( لعب ج حباالت ICU رير م  ج رة  حدات العنايبة المر بنة ) 8000ف  ً ع   –الممتسهللا فيرا / المعن لة 

 49 .الحرجة (19-فير س  ور  ا المستجد ) وفيد

  ستعرض فيما يمي بع) الجوا أ  لعممية  اال تجابة السعودية لمجا حة   يميرا  طسيقات ال حة السعودية 

  ي  طسيق  و منا   محل الدرا ة ال  ية    جشيرا  قوم با تعراض  طسيقات التتس  الرلمي المعتمدة  لألجرنة

     وضي  ج ا ش ا  را  شدما را  طسيق  طم     طسيق  ساعد 
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 التواصل أثناء المخاطر وإشراك المجتمع :  2.3.5

 راك المجتمعات ج ناء المناطر فقد عية إل  ضر رة التواصل  إتوصيات من مة ال حة العالمية الداعم  ب

ل عسبر الطبرت التقميديبة  التمفباة  الراديبو لامت المممدة بالعديد م  الجرود في   ا المجال م  شب ل التواصب

    ا ل ا ع م   طوير حم ت إع  ية  دفرا  مر التوعية بي  المجتم    الر ا ل الن ية

 : ا ب غ ع  المناطر  إ راك المجتمعاتمجال  فيما يمي بع) م  المرام المنجنة في  

  ن يا المؤ مر ال حفي اليومي في موعد  ابت بوا طة المتحدث الر بمي لبوةارة ال بحة با ضبافة 

 إل  ممار ة المتحد ي  الر ميي  م  منتمف الجرات مات الع لة 

 المعمومبات  ضسط   ن يا الرصد  التفاعل م    ا ل التواصل االجتماعي  الرد عم   مبر األشسبار 

 الم ممة 

   حيث   طوير ج  مة مرا ن اال  ال لت  ا ال غط الرا ل م  المت مي    عنين ا بالتقنيات ال ةمة

-يتعمق بفير س  وفيد ليممل  ل مالتقديا اال تمارات الطسية  النفسية  937النط الساش   طوير ا  

موظبف ) جطسباء  جش با ي  2000 ابر مب  ج 937   يقبدم الندمبة فبي مر بن  عم  مدار الساعة 19

مميبوز  10شدمة عم ء ( عم  مبدار السباعة    بمبن عبدد اال  باالت البواردة إلب  المر بن ج ابر مب  

    19-ا  ال  اممة اال تفسارات ع   وفيد

 منبتال  وعبوع 600 الب ع يحتبوع عمب  ج ابر مب   19-يبة مب   وفيبد فعيل مول   ةارة ال حة لمولا 

 مميوز ةيارة  15    جا ة عدد ة ار المول  م  المغات لما عة بي  المقيمي  بالمغة العربية  العديد 

  با بتندام البرد التفباعمي إطب ت لنبوات إضبافية لموصبول لممجتمب  مابل الوا سباب Chatbot   لتقبديا

الن ا    المعمومات التوعوية    لك شدمة  طسيق ) إ ارة ( لموصول إلب  فئبة ال با  البسدا   قبديا 

    مببببببا  صببببببل عببببببدد متببببببابعي حسبببببباب  ةارة ال ببببببحة فببببببي  ببببببويتر المعمومبببببباتالنببببببدمات  

SaudiMOH937 @   19-مميوز متاب   ج ار التغريدات المتدا لة  ا ت حبول  وفيبد 4.5ج ار م 

  الولاية منهللا 

  طوير  طسيقات )  طم  ( ) موعد ( لتقييا الحاالت الممتسرة  متابعة الحاالت المؤ دة  

  ا بتممت عمب    با    إر بادات لمتعامبل مب   19-   وفيدع  ية  وعوية مميار ر الة  6.6إر ال

 الفير س  من  ا تمارح 
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 الترصد الوبائي وفرق االستجابة السريعة : 2.3.6

 ببا التنسببيق مبب  ا دارات المعنيببة لم حببة الولا يببة لتنفيبب    طسيببق مرببام   دابيببر الترصببد الوبا ببي  

 بببتجابة السببريعة   تمحببور حببول المسبب  المو بب   التق ببي عبب  طريببق ا ببتندام  ا طبب ت فببرت اال

 طسيقبات  تسب  إلدتر  يببة  با ضافببة إلبب   مببديل فببرت ال حبببة الولا يبببة التبببي  قبببوم بتقييبببا  متابعبببة 

 م المنجنة : ا   م  ج ا المرت المؤ ببدة الحبباال

  ح ب ( لرصبد   تسب  حباالت اال بتساح   تا جربا المنسريبة لتمدبي  ببا ي ا ا تندام بر بامال الرصبد الو (

 في المممدة  19-المنت ي  م  مرالسة الوض  الوبا ي  جش  القرارات ال ةمة ل  تجابة لجا حة  وفيد

  العمل بدجراءات احتراةية  ا تسالية عم  عدة مراحل لمتق ي النمط لمحاالت في المجتم   ا تما  بؤر

  التر ين عل جما   السد  المندحمة  اال تمار

  فعيل بر امال )  ق ي ( االلدتر  ي لمتابعة الحاالت الممتسرة  المؤ دة بمدل يومي في المحاجر  العنل 

 المننلي

  فعيل بر امال )  ساعد ( ال ع يقوم بتنسيهللا جع  نا لام بمنالطة حالة  ست إصابترا الحقا  

 الطبة فبي منتمبف وم بتقيبيا  متابعبة الحباالت المؤ بدة  المن مديل فرت متن  ة م  ال حة العامة  قب

ساب العد ى  ار ساط الحاالت بسع را  رصد النتا ال المنسرية بمبدل يبومي  التسميبن المناطق   حديد ج 

 عنرا محميا  شارجيا ) من مة ال حة العالمية ( 
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 في السعوديةجائحة لاالستجابة الرقمية ل 2.3.7

لمجا حة في المممدة العربية السعودية  إل  حد  سير  ضم  شطة اال تجابة  التأ أ   ا مت ال حة الرلمية 

حيث   م  ملك  وفير عدد م   طسيقات التدنولوجيا   طالات السيا ات   في  قميل معدالت ا صابة   الوفاة   

  م  األمر  طوير  (    ما19-ل  تجابة لمتطمسات مر ن القيادة  اال  ال لفير س  ور  ا المستجد ) وفيد

لوحبات المتابعببة  رببط السيا ببات مبب  شب ل المرصببد ال ببحي البوطني با ضببافة إلبب  إجبراء حمبب ت  وعيببة 

   اقيف م  ش ل  سدة اال  االت.

  ح  حالة إصابة عسر 2438 حد ا  ا تما     طسيقات ال حية المتنقمة عم   سيل الماال ا تطاعت  

  2020  جبريل( 18)التطسيقات  ملك حت   

( فبي جميبب  المستمبفيات فبي جميب  ج حباء المممدبة العربيببة EMR يعبد  نفيب  السبج ت الطسيبة ا لدتر  يبة )

   في  يات   ح الجا حة لطعت عمميبة   فيراالسعودية جحد المدو ات األ ا ية ال ترا يجية الرعاية ال حية 

ري    يببرة حمرببا مبب  شبب ل التنسببؤ التحببول الرلمببي ال ببحي  ببوطا طببوي   فببي معالجببة  بب ح المع ببمة   سبب

باالحتياجات المستقسمية لندمات الرعاية ال حية    ملك باال تفادة م  بيا بات الرعايبة ال بحية  باممة عبدد 

فبي جميب  ج حباء  ةالمرض   عدد المنمآت مربوطبة بمؤ برات األداء الر يسبية مات ال بمة مابل عبدد األ بر

 داد السدا ي م  الريئة العامة لإلح اء.المناطق السعودية  ربطرا م  بيا ات التع

 ةارة ال حة  دابير ا تسالية لمسداز المعرضي  لمنطر في الس د م  ش ل التطسيأ ع  بعد عسر   ما لدمت 

  بعت     مبا  العيادات االفتراضية  الرا فية  الر ا ل الن ية با ضافة إل   وصيل األد ية عسر ا  تر بت

طسيأ ع  بعد بدط ت  طسيق  صحة  الجديد لم حة ا لدتر  ية ال ع يوفر  رولة  ةارة ال حة لوا حرا لمت

 جربا لوجبهللا فبي  اال تمارة الطسية م  األطساء م  ش ل ربط المرض  م  اال تمارات االفتراضية المسا رة

عايببة   ببوفير المتابعبة  الر   (19-ج نباء  فمبي جا حببة فيبر س  ور  ببا المسبتجد ) وفيبد جميب  ج حباء الببس د 

 .مناةلرا األ ا ية لمرض  األمراض المنمنة في

 ما ج مأت السعودية )المر ن الوطني لمولاية م  األمراض  مدافحترا(    لايبة  عمب  شطب  مر بن مدافحبة 

  و مر ن مر سط ببوةير ال بحة  يربد  إلب  ا  برام فبي الحبد  CDCاألمراض المعدية األمريدي المرير 

معدية   العمل عم  رصد ا  متابعترا  درء ا تمار ا.م  األمراض المعدية  غير ال
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 أدوات رقمية لتحسين توصيل أنظمة الرعاية المتكاملة في المملكة العربية السعودية 2.2.7.2.2

المستجد     ستعرض  19- ا اال تعا ة بالعديد م  األد ات الرلمية لدعا ا تجابة المممدة لمواجرة  باء  وفيد

 يربا جميبب   طسيقببات ال ببحة االلدتر  يبة لألجرببنة ال  يببة      ببننا بالمببرحد ات يمفيمبا يمببي ج ببا  بب ح األ

 التطسيقات الا ث محل الدرا ة :  طسيق  و منا    طسيق  طم     طسيق  ساعد  ف يل ت ال

 التقنيات القابمة ل ر داء التي  ساعد المرض  عم   تس  :  األجهزة الطبية/األجهزة القابلة لالرتداء

  إدار را  إ احة النرال الولا ية ةال ر   الحالي

 التمنيا  الع ج ع  بعد لممرض  با تندام مؤ مرات الفيديو عسر األجرنة :  التطبيب عن بعد

المحمولة ج  السوابة ا لدتر  ية مما يتي  لرا الوصول إل  األطساء ج  المتن  ي  ج  جش ا يي 

 الرعاية م  مناةلرا.

 ا تمعار يمد  ار داؤ ا   ي صغيرة الحجا  مر ة   جم   ججرنة:  الشاشات الحيوية المضمنة

   دفق السيا ات السيومترية لألطساء  الممرضات.

 المرالسة المستمرة  اآللية  المرالسة ع  بعد لممستندمي  ع  طريق ججرنة :  المراقبة عن بعد

 مناةلرا. اال تمعار لتمدي  الناس م  اال تمرار في العي  في

 عم  إيجاد ع جات جديدة  التواصل م   مسدات ال حية التي  ساعد الناسال:  شبكات المرضى

 اآلشري   ا نام إجراءات لتحسي   تا جرا ال حية.

 ام ج ا ي يستندم ال  اء االصطناعي لتحميل  قاط السيا ات المتعددة بما في :  الذكاء االصطناعي  

 يتنسأ بالتغيرات في صحة الفرد.  السيئة المننلية  السمو يات  القراءات السيومترية  ملك

 اعة  شاصة  24آالت مسرمجة لتوفير الرعاية المننلية عم  مدار  :  الروبوتات الصحية المنزلية 

 لممرض  المسني 
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 تطبيقات الصحة االلكترونية السعودية  لألجهزة الذكية:    2.3.7.2

 تطبيق )صحة لألطباء(: 

تمارات الطسية  م  ش ل جطساء معتمدي   منتقبي  بعنايبة يرد   طسيق )صحة لألطساء( إل   قديا شدمة اال 

 حت إ را   ةارة ال حة  حيث يمد  م  ش ل التطسيق ا تمارة الطسيأ ع  طريق المحاد ات الن ية ج  

 ال و ية ج  الفيديو   بدمداز المري) جيً ا  قييا التجربة بعد اال تراء م  اال تمارة الطسية.

 تطبيق )عشانك(: 

الوةارة  التبي منربا:  بوفير العديبد مب  العبر ض   وظفييق )عما ك( لتقديا العديد م  الندمات لميرد   طس

  سريل إجراء التسجيل في الرح ت   متابعة الفعاليات  المنا سات  التسجيل فيرا   ما يقدم شدمة ) ستا ل( 

ا ي في حال الن اج  ج  لد م مولود جفراحرا  منا سا را بتقديا الردايا  التر الموظفي التي  رد  إل  ممار ة 

ج  الترلية    مر إع  ات  ظا ف التدميبف ببالوةارة    مبر جميب   عباميا  ةارة ال بحة   برولة االطب ع 

البوةارة وظفي عميرا    مر المجمة المررية االلدتر  ية ) ريد(.  ما يرد  التطسيق إل  ةيادة معدل رضا مب

  رف  الوالء الوظيفي لديرا.

 )موعد(: تطبيق

يرد   طسيق )موعد( إل   مدبي  المبري)  متمقبي الندمبة مب  حجبن مواعيبدح فبي مرا بن الرعايبة ال بحية 

األ لية بالتنسيق م  إدارة المواعيد  حيث يقوم التطسيق بحجن الموعد   عديمهللا ج  إلغا بهللا فبي جع مستمبف  يبتا 

 إحالة المري) إليهللا.

 تطبيق )موارد(: 

 قبديا  مب  ش لبهللا يمدب   ةارة ال بحية؛  وظفيقديا الندمات ال ا ية الر بمية لمبيرد   طسيق )موارد( إل   

اال تدابات    ل مبا يتعمبق  ا جاةات بدافة ج واعرا السنوية  المرضية  االضطرارية   المسا رة     اتطمس

 بالموظفي .

 منصة "تقصي" 

ز حباالت ا صبابة بفيبر س  ور  با يوفر  طسيق   ق ي    اًما  احبدًا ليدبوز الم بدر الوحيبد لمحقيقبة بمبأ

 ( الممتسهللا فيرا  الحاالت المؤ دة في المممدة.19-المستجد ) وفيد
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  تطبيق توكلنا 2.3.8

 طسيق  و منا  و التطسيق الر مي ال ع  ا اعتمادح م  لسل  ةارة ال حة السعودية م  ججل الحد م  ا تمبار 

ير  بب ا التطسيببق مبب  لسببل المر ببن الببوطني     ببا  طببو 2020فبباير س  ور  ببا   بدايببة  ببرر جيببار )مببايو ( 

لممعمومات   الريئة السعودية لمسيا بات  الب  اء االصبطناعي ) بدايا(   حيبث يقبدم التطسيبق معمومبات لح يبة 

 مسا رة ع  عدد إصابات فير س   ور  ا  في المممدة   يعمل عم  إ  ار المواطني  م  المناطق المعن لة 

ر  ا فيرا    ما يسا ا في اال تما  المسدر لحاالت اال تساح با صبابة فبي ج  الموبؤة بسسأ  فمي فير س  و

 حالة ظرور جعراض ا صابة     يمد   م  الح ول عم  المساعدة الطسية ال ر رية ال ةمة.

 بد   طسيبق   و منبا  فبي بدايتبهللا إلب  المسبا مة فببي إدارة عمميبة مبن  الت باري  إلدتر  يًبا شب ل فتبرة منبب  

لك لمنسوبي القطاعات الحدومية   القطباع النباص   األفبراد  ملبك بالتعبا ز مب   ةارة ال بحة التجول   م

دلة شدمات   عدد م  الجرات الحدومية    ش ل مرحمة العودة بح ر   رف  إجراءات المن   جطمق التطسيق ع 

ق مب  شب ل األ بواد جديدة  سا ا في  حقيق العودة اآلمنة  جبرة با  وضبي  الحالبة ال بحية لمسبتندم التطسيب

موَّ ة بأعم  درجات األماز  الن وصيَّة.  المل

مميبوز مسبتفيد فبي غ بوز  7جدير بال  ر جز عدد مستفيدع  طسيق  و منا في السعودية لد  جبا ة حباجن ال 

مسبا مترا فبي إدارة    STCمجموعبة  بر ة اال  باالت السبعودية    عبنةتجربعة ج رر م  إط لهللا    ما  

موظف  موظفة  600اعمية م  المستفيدي  عسر إ ماء   ن يا مر ن ا  ال موحد مدوز م  العمميات التف

 ( التابعة لممجموعة  المنت ة بتجارب إدارة العم ء CCC حت إدارة  ر ة مرا ن اال  ال )

اعمية مميوز عممية  فحاجن ال عدد العمميات التفاعمية ش ل األرب  ج رر األ ل  م  ا تندام التطسيق     جا ة

 بممت ا تفسببارات العمبب ء  معالجببة الطمسبات الببواردة عسببر اال  ببال الربا في  موالبب  التواصببل االجتمبباعي 

 % ل   ال الرا في.93عم ء  جا ة الب لمنوات الرلمية  بمعدل رضا  الق
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 (2020)الريئة السعودية لمسيا ات  ال  اء االصطناعي    
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 المصدر : الموقع الرسمي للتطبيق

 

 خدمات تطبيق توكلنا خالل مرحلة منع التجول : 

  : نبببا حجبببن موعبببد  جبببراء فحبببا شدمبببة  تبببي  لمسبببتندمي  و مخدمزززة فحزززص كورونزززاCOVID-19 

  ا تعراض  تا ال الفحا لهللا  لمتابعي   م  إمدا ية إلغاء الفحا بحسأ ا تفاء الحاجة لهللا.

  يتا م  ش لرا عرض منالفات المستندم  ج  منالفبات  بنا  خدمة استعراض مخالفات منع التجول :

 آشر م  إمدا ية االعتراض عميرا 

 : مدل  المستندم مب   مبنيا حالتبهللا ال بحية ج  ا بب غ عب  حالبة ا بتساح  خدمة بالغ عن حالة اشتباه 

با صبابة لغيبرح    بعببد  حديبد الم باب يببدشل المسبتندم السيا ببات المطموببة التبي  ت ببم  رلبا الجببوال  

  المول    بعد ملك يجيأ ع  األ ئمة الناصة باألعراض   بعد اال تراء ي غط عم  جيقو ة ) قديا ب غ(

 ش ل فترة المن  الدامل   ي :ب التصاريح المتنوعة :خدمة طل  

  اري  العمل   

  ري  لمسا ق الناص   

  اري  المواعيد الطسية   

 ري  طسي طارئ   

  اري  التموي  داشل الحي   

  : ري  طالأ   

 يتي  لمط ب إمدا ية الح ور إل  مقر اشتسارات

  التدريأ  ا  يئة  قويا التعميا في المدة التي  حدد  لياس 

  ما يتي    ا الت ري  إمدا ية إصدار   ري  مؤلت لمسا ق 

  ) ري  رياضة الممي لمدة  اعة  احدة في اليوم ) داشل الحي   

 : بوفل ر  بب ح الندمبة لممسببتندمي  إمدا يَّبة الببس غ عب  حبباالت  سبر منبب    خدمزة بزالغ كسززر منزع التجززول 

 التجول.

Figure  8 : قائمة طلب تصريح في تطبيق توكلنا 
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  خدمة استعراض الكود الخاص بالمستخدمQR  :لرجل األمن 

  ي شدمة  سرا  في  سري  عممية التحقق  المر ر لممواطني   المقيمي .

 اإلجابة عن األسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة في متابعة تلك الحاالت 

يمد  التسمين ع  حاالت اال تساح  إي ال ملك لمجرات المعنية لمساعدة المستندم عم   مقي الندمات 

 ال حية.

 توكلنا خالل مرحلة العودة بحذر :  خدمات تطبيق

 ت م  عرض مواعيد األحوال المد ية  الجواةات    مواعيد مراجعة الجرات  خدمة عرض المواعيد  :

العدلية   إضافة إل  شاصية  نسيهللا المستندمي      ير ا  بمواعيد ا تراء   ا قرا المن ية  إل  جا أ 

 التنسيرات الوطنية العامة.

 منالفات  ةارة  –شدمة  تي  لممستندم ا تعراض منالفات األم  العام فات العامة : خدمة عرض المخال

 ويتهللا  المسجمة عم  رلا  منالفات المؤ سة العامة لمتأمينات االجتماعية  –المؤ ز السمدية  القر ية 

 إمدا ية ا تعراض  فاصيل  ل منالفة م  

  : اري  المعتمري  في  طسيق اعتمر ا لعرض شاصية  تي  االر ساط م   خدمة عرض تصاريح العمرة  

 طسيق  و منا   إلغاء الت ري   مقا ياً في حال  غيلر حالة المعتمر ال حية ل ماز جداء منا ك العمرة بدل 

 طمأ ينة  جماز.

  : شدمة  رعاية التابعي    مد  المستندم إر ال طمأ رعاية إل  حساب التاب  في خدمة رعاية التابعين

عاما بالنسسة لمتابعي    بعد الموافقة يمد  لمولي ا تعراض  15نا  رط جز يدوز التاب  د ز  طسيق  و م

 مول   معمومات التاب  ال ع  دوز الندمة مفعمة لديهللا   ما يمد  إلغاء طمأ المتابعة

  : شدمة  تي  أل لياء األمور ممار ة بطالات الوض  ال حي خدمة مشاركة بطاقة الوضع الصحي

   م  يرغسوز م  مستندمي   و منالتابعيرا م

  : شدمة  تي  أل لياء األمور ا تعراض بيا ات الحالة الدرا ية ألبنا را في خدمة الحالة الدراسية لألبناء

  طسيق  و منا

  : شدمة  تي  لمستندمي  و منا ا تعراض بيا ا را المن ية مال رشا القيادة  خدمة لوحة البيانات

 المر سات   المنالفات المر رية. بيا ات الجواة   بيا ات 
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 "خدمة "إنشاء التجمعات 

شدمة  سرل عم  الجرات الحدومية  ج  التجارية  ج  األفراد إصدار    ري  إ ماء  جم       بعد صد ر    

  من با لمنا بري    مب  شب ل الدبود يمدب  متابعبة QRالت ري  يح ل منمبئ التجمب  عمب   بود  

  با ضبافة إلب  ممبار ة  إر بال الدبود ج  التسميبن عب  حالبة ا بتساح ج  إح ا يات ا تندامهللا م  النا ري

 إلغاء ج   عديل الت ري   إل  جا أ ج را  تي  جي ا لمنا ر التحقق م  إمدا يتهللا الدشول إل  مداز  جم .

 "خدمة " تسجيل الدخول اليدوي للتجمع 

  لمدلب   مب   سبجيل البدشول      ج  األ بناص الب ي  شبولرا لب لك شدمة  تا مب  شب ل  مسبؤ ل التجمب

  الموجببود فببي بطالببة الوضبب  ال ببحي لمنا ببر ج  الطالببأ  QR اليببد ع لمتجمبب  مبب  شبب ل مسبب   ببود  

 المل درة م   طسيق  و منا  ج  م  ش ل إدشال رلا   وية ج  إلامة النا ر.
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  : ة الحالة ال حية لمموجودي  شدمة  الوض  الح ر    مدل  المستندم م  معرفخدمة الوضع الحذر

في األما   المندحمة  عند  فعيل الندمة يتا ا تندام  قنية السمو وث  التي  توض  إما ما  از  ناك 

 نا م اب ج  منالط ج  ممتسهللا بهللا   لدي  عمل   ح الندمة  فد هللا يمنم المستندم  فعيل الندمة  

   هللا جز يدوز  طسيق  و منا مفتوح في  اجرة الرا ف ال  ي ل

  : يتا م  ش لرا  حديد حالة المستندم استعراض الحالة الصحيَّة

ال حية م  ش ل األلواز؛ فاألش ر يرمن إل  جز المستندم لا  است 

إصابتهللا  فيما الموز السني ينا الم ابي    السر قالي لممنالطي  

ال ي  يجأ عميهللا االلتنام بالعنل المننلي   األصفر لممنالطي  ال ي  

را بال  اب إل  العمل م  الحرص عم  ا جراءات يلسم  ل

 االحتراةيَّة.

 

 

 

Figure  9: األكواد الصحية الملونة الستعراض الحالة الصحية في تطبيق توكلنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر الموقع الرسمي للتطبيق

Figure   8  واجهة تطبيق توكلنا :
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 المصدر : الموقع الرسمي لتطبيق تطمن

 تطبيق تطمن: 2.3.9

 بحية ببوةارة ال بحة  طسيق  طم   و  طسيق الدتر  ي  اب  لممر ن الوطني  دارة األةمبات  الدبوارث ال

يرد  إل   عنين التنام جمي  م   ا  وجيررا لمعنل ال حي   ملك لتمدبي  المتابعبة المسبتمرة لربا  لحبالترا 

 مترا   يعنة م  إجراءات  عافيرا.ال حية  فت  لناة  واصل مسا رة معرا بما ي م    

 تبا ال الفحوصبات    حبديث بيا بات يحتوع التطسيق عمب  جيقو بة لمنبدمات   با مدتسبة المحتبوى التاقيفبي   

(  937المنالطي    المتابعة اليومية لمحالة ال حية   ار ساطات دعا التق ي الوبا ي   التواصل م  مر ن )

 مببا   ا  بعارات  المدالمببات اآلليبة.  طمبأ المسباعدة   مؤ ببر العبدد التنباةلي لمعببنل ال بحي   التنسيببهللا إلب

 با: القبادم مب  السبفر   المنبالطوز لحباالت م بابة   الممبتسهللا بوجبود يت م  التطسيق جيقو بة المسبتفيدي   

جعبراض إصبابة لبديرا   الم بابوز بفيببر س ) ور  با( الجديبد  الب ي   مببت إحبالترا إلب  العبنل المننلببي ج  

الحجر ال حي؛ حيث  ت افر جرود عدد م  الجربات الحدوميبة مات الع لبة؛ لتقبديا  مبك الندمبة مب   ةارة 

 رة الداشمية    ةارة اال  االت  بما ي م   نفي  الندمة بالمدل المطموبال حة   وةا
 52
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Figure   10  واجهة تطبيق تطمن :
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 (2020) ةارة ال حة السعودية    
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 المصدر : الموقع الرسمي لتطبيق تطمن 

 

 المستفيدون من التطبيق: 

  .المنالطوز لحاالت م ابة 

  .الممتسهللا برا لوجود جعراض 

 .القادموز م  السفر 

 )عم  العنل المننلي  ج  الحجر ال حي.     ال ي   ا إحالتراالم ابوز بفير س ) ور  ا 

 خدمات تطبيق تطمن:

 التقييا ال حي اليومي لممستفيد عسر اال تسا ات 

  شدمة حجن موعد فحا  ور  ا  ا تعراض النتيجة 

  شدمة مؤ ر العد التناةلي لمحجر ال حي بعد  حديد موال   مداز الحجر با تندامGBS  

   فريق ال حة عم  مدار الساعة.شدمة التواصل م 

 .لياس الرضا عسر اال تسيا ات التي  قيس ا طساعات المنا حول التجربة 

 مدبب   بب ح الندمببة المسببتفيد مبب  إضببافة األ ببناص البب ي  :  خدمززة إضززافة مخززالط واسززتعراض المخززالطين 

 التنامجوب لوجوب الفحا ج     إشطار ا   وجيررا ،   ملك لمقيام با جراءات ال ةمة شالطرا  

 

Figure  : 11    خدمة إضافة المخالطين في تطبيق تطمن 
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 تطمن :  سوار

  مبب  ججببل متابعببة  2020دايبة  ببرر جيببار ) مبايو ( ب بي إحببدى النببدمات التبي اعتمببد را ال ببحة السببعودية 

ا با جراءات المطسقة عميرا   طسيق عقوبات في الم ابي   المحالي  إل  الحجر ال حي لمتأ د م  التنامر

 حال عدم االلتنام.

Figure   12  األساور الذكية المرافقة لتطبيق تطمن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بحية  ا ا تندام   ح التقنية   طسيقربا عمب  القبادمي  بالنبارج بعبد إجبراء المسبحة األ لب    لمتابعبة حبالترا ا

 مبا جلنمبت     السمو بوث GBS لحجر المفر ض با تندام  قنيتي الفي مداز ا  ة  ضماز التنامرالح ة بمح

 أل ل مرة  بار داء إ ورة   طم  م  ججل  سريل متابعا را  الوصول  2020المممدة العربية السعودية حجاج 

يومبا  حبد جل ب   30 احبدة لببإليرا     ن يا  حر ا را     نقمرا بي  المماعر المقد ة      ي   ستندم لمبرة 

 متاة بنفة الوةز م   ير مري  في المع با   مب  ش با ا ا  بوارة إط لربا د ز حاجة  عادة المح     

  نسيرا مسا را  في حال فقداز اال  ال برا ج  العسث برا ج  محا لة التنما منرا
53
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 (Saudi Gazette , 2020 ) 

Saudi Gazette .Smart bracelets for Umrah pilgrims with GPS technology. 2020 
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 تطبيق تباعد:  2.3.10

  ا   ال ع يتي  لمستندميهللا معرفة ما إما  ا وا منالطي  جحد الحمول التقنية لتتس  ا تمار عد ى فير س  ور

أل ناص  ستت إصابترا    حيث يمدل  المستندم م  الح ول عم  إ عارات مسا رة  ا تسالية حال ا تما  

 جع إصابة مسجمة عسر التطسيق ش ل األيام األربعة عمر الماضية  م  الحفاظ عم   رية السيا ات.

 آلية عمل التطبيق : 

ند  حميل التطسيق عم  الجوال ال  ي  يلمدنهللا عسر  قنية السمو وث ا تما  ع

الجواالت ال  ية األشرى القريسة التي  عمل جيً ا عم  التطسيق مما يسم  

لمتطسيق بتدوي  فدرة ع  الجواالت ال  ية األ ار لربًا  بالتالي إ عار 

 مستندميرا األ ار عرضة لمنطر.

ع  ج هللا م اب بفير س  ور  ا المستجد    ا إما جبمن مستندم التطسيق 

التأ د م  ملك بالربط بي  التطسيق   ةارة ال حة  فدز مستندمي جمي  

يوًما السابقة   14الجواالت ال  ية ال ي   ا وا لريسي  منهللا ش ل الب 

  يتمقوز إ عاًرا م  التطسيق ألش  االحتراةات ال ةمة.

عارات التي   مرا ج را ربما  يعر  مستندمو التطسيق م  ش ل ا  

يدو وز بالقرب م   نا م اب بفير س  ور  ا المستجد   ملك 

ال نام االحتياطات ال ةمة  ا ب غ ع  جع حالة منالطة م  ش ل 

 التطسيق جيً ا.

 ما يتي  التطسيق ممار ة  حدياات الحاالت اليومية لمم ابي   المتعافي   الوفيات  الحاالت الحرجة 

ت  النمطة م  المستندمي   ملك بحسأ المناطق  المدز    ما يتا عرضرا بمدل يومي  بمدل  الحاال

 را مي 
54
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 (, 2020 SDAIA) 

 المصدر : الموقع الرسمي لتطبيق تباعد

Figure تطبيق تباعد   :  11   
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 مقارنة بين التطبيقات الثالث توكلنا ، تطمن ، تباعد :  2.1

 تطمن تباعد توكلنا 

 نوع التطبيق من حيث البنية

 مركزي / المركزي
 مركزي ال مركزي مركزي

 تتبع األعراض تتبع جهات االتصال تتبع جهات االتصال فةنوع التطبيق من حيث الوظي

 في بعض الحاالت تطوعي في بعض الحاالت تطوعي / الزامي

 التقنية
GBS 

Bluetooth 

Bluetooth 

Google/Apple 

GBS 

Bluetooth 

 فوائد التطبيق

مراقبة وضبط قوانين التباعد 

 االجتماعي

المساعدة على التقييم الذاتي 

 لخطر اإلصابة

المساعدة على اإلنذار المبكر 

 لخطر اإلصابة

تسهيل العودة للحياة الطبيعية 

بشكل آمن والتكيف مع 

 الجائحة

 مراقبة وضبط قوانين التباعد 

 االجتماعي

المساعدة على التقييم الذاتي 

 لخطر اإلصابة

المساعدة على اإلنذار المبكر 

 لخطر اإلصابة

تسهيل العودة للحياة 

والتكيف  الطبيعية بشكل آمن

 مع الجائحة

مراقبة وضبط االلتزام بالحجر 

 الصحي

المساعدة على التقييم الذاتي 

 لخطر اإلصابة

المساعدة على اإلنذار المبكر 

 لخطر اإلصابة

 : مقارنة بين التطبيقات الثالث : توكلنا ، تطمن ، تباعد ، من إعداد الباحثة 3جدول 

 

 :19-قات الثالث : توكلنا ، تطمن ،تباعد في احتواء جائحةكوفيدكيف تعمل التطبي

   يدتمببف  طسيببق  و منببا جمببا   التجمعببات  منالفببات التساعببد مبب  شبب ل الموالبب  الجغرافيببة لممسببتندمي

منبالفي لبوا ي  التساعبد ة ا نبام ا جبراءات المنا بسة بحبق المتواجدي  في  فس المداز      ا يعني  برع

 االجتماعي 

   طسيببق  و منببا لممببواطني  التسميببن عبب  منالفببات منبب  التجببول  التجمعببات المح ببورة    نببوع مبب  يتببي 

 المسؤ لية االجتماعية لممواطني   جاح  التسا ل م  األ امر  التدابير التي  فرضرا الحدومة
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  لد يمعر  نا ما بار فاع درجة حرار هللا ج  ظربور بعب) األعبراض الدالبة عمب  ا صبابة    فبي  ب ح

  بيلطمأ  ع  طريق التطسيبق    Pcrالة يتعي  عميهللا ا تندام  طسيق  و منا لمقيام بحجن موعد فحا الح

 فبي حبال  ا بت النتيجبة  بمسية  م  المبنا االلتبنام  السقباء فبي مننلبهللا لغايبة ظربور  تيجبة االشتسبار   

  تفباءألش بر ال ير ل التطسيق إ عار لممستندم بنتيجبة االشتسبار     بيسق  الدبود ال بحي لبهللا ببالموز ا

الحالة يتا  قييا  دة المرض  األعراض التبي  يجابية   في   حإصابتهللا    في حال  ا ت  تيجة االشتسار إ

فدما  ا ت األعراض شفيفبة  غيبر حرجبة    باز مسبتوى  مبس  األ  سبجي  بالر بة   رر عم  المري) 

 طمبأ السبمطات ال بحية مب  فبي  ب ح الحالبة ضم  الحد د التبي ال  تطمبأ التوجبهللا لممحباجر ال بحية   

المري) القيام بتحميل  طسيق  طم   ا تندامهللا لتحديد منطقة  الحجر ال حي الواجأ عميهللا االلتنام  فيرا 

طيمة مدة الحجر    لد  طمأ ا تندام  وار  طم  لمرالسة الحالة الديناميدية لممري) عم  مدار السباعة 

      يطأ  ا ب غ ال ا ي ع   طور األعراض 

افة إل  ملك    طمأ السمطات ال حية م  المري) ال ع  ستت إصابتهللا بالفير س الدشول إل   طسيبق إض

 طم   القيام بدضافة المنبالطي  يبد يا  إدشبال بعب) معمومبات التعريبف الناصبة بربا   لتقبوم ببد ر ا 

 بد عار ا ب ر رة التوجهللا إل  القيام بدجراء فحا  ور  ا  ملك الحتمال  عرضرا لإلصابة 

 لمبنا  يقدم  ل م   طسيق  و منبا   طسيبق  ساعبد إ ب ارا مسدبرا لممسبتندم فبي حبال التراببهللا ج  منالطتبهللا

م اب    ينتمف  طسيق  و منا ع   ساعد في ج هللا مر نع  مربوط بجمي  السبج ت الحدوميبة الناصبة 

جبواة السبفر  بهللا  المسجل برا في من ة جبمر     ا يعني معمومات التعريف الناصة برلا الرويبة   رلبا

عببدد األفببراد التببابعي    عببدد األفببراد المدفببولي     الرمببن السريببدع   رلببا الرببا ف   العنببواز الببوطني  

المر سات المسجمة با مهللا  منالفات المر ر  جما  طسيق  ساعد فرو  طسيق ال مر نع يعتمد بمدل شباص 

ا را م  ش ل التطسيق بمدل ممار ة المستندمي  لمعموم يعتمد عم    Google / Appleعم  من تي 

سيهللا لدى ا  الهللا بمدل طويل  مو ق م  جرة نإال ج هللا  في  متا الحالتي   يح ل المستفيد عم     طوعي 

    يتا  وجيرهللا  فقا لما م ر جع ح ا  ال لد  سجل فيما بعد إصابة إيجابية بالفير س

ميب  األ بناص الب ي  ا  بموا مسا برة ففي حالة النتيجبة ا يجابيبة ل شتسبار  ير بل التطسيبق إ بعارا لج

ضبر رة السقباء فبي  بالم اب ش ل الا ث جيام السابقة   يطمأ منرا  رعة التوجهللا  جبراء االشتسبار  

 مناةلرا منعا لنمر الفير س إل  ج ناص آشري  

 ز  واد ال حية الممو ة لمتميين بي  األ ناص بحسأ حباال را ال بحية    ل بمايستندم  طسيق  و منا األ

 التنام األفراد بالتدابير التي  تطمسرا  ل حالة 

فالموز األش ر يمير إل   نا  ميا  لا  اسبت إصبابتهللا ج  منالطتبهللا ر بميا  ج   بنا  باز م بابا ج  

منالطا   ا فح هللا مرة جشرى   ستت   متهللا م  الفير س    يسم  لر ا المنا بحريبة التنقبل  دشبول 

 األما   العامة    طمأ الت اري  



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
67 

لموز السر قالي يمير إل   نا منالط لمنا م باب ر بميا   ج  يسبد  معبهللا فبي  فبس السبد     ال  ا

 يسم  لر ا المنا بالتنقل  ال بمغادرة مداز المننل  ال يسم  لهللا بأع  وع م  ج واع الت اري 

لتنقل  ال جما الموز السني فيمير إل   نا  ستت إصابتهللا ر ميا  فقا لسيا ات  ةارة ال حة  ال يسم  لهللا با

 شموح م  ا صابة بطمأ الت اري  إل  جز يتعاف   يقوم بالفحا مرة جشرى لمتأ د م  

ج  لبا يحبدد  با  تر بتج  لبيس لديبهللا ا  بال   VPNجما الموز الرمادع في رر جز المنا مت بل بمبسدة 

 مول   دنهللا 

  اشتيارع ل ماز حماية  فسهللا عند  اسيت  طسيق  و منا يطالأ التطسيق المستندم بتحميل  طسيق  ساعد بمدل

 اآلشري     في المقابل ال  عمل جغمأ التطسيقات اال في حال  حميبل  إ مباء حسباب فبي  طسيبق  و منبا   

عمب   بسيل الماببال   إما جراد  بنا مبا الح ببول عمب    بري  جداء عمببرة ج  ةيبارة المسبجد النسببوع ج  

تمر ا   و جحد التطسيقبات المسبتندمة لتن بيا   ري  جداء ال  ة في الحرم فيجأ عميهللا  حميل  طسيق اع

عمميات العودة لمحياة الطسيعية لمرحمة ما بعد الجا حة   إال جز  طسيق اعتمر ا ل  يسم  لممستندم بتسجيل 

حسباب جديبد عسبرح إال بعببد جز يبتا  سبجيل حسباب فببي  طسيبق  و منبا  ربطبهللا بببرلا الرويبة  با البربط بببي  

ت بالسببيطرة  البتحدا عمبب  عمميبات إدارة الت بباري   عبدم إعطاء ببا إال التطسيقبي      ب ا يسببم  لمسبمطا

 لممنا المنا أ  في التوليت المنا أ 

 تر ت  السمو وث معا يتطمأ  طسيق  و منا اال  ال با  يتطمأ  طسيق  ساعد ا تندام السمو وث فقط   بينما 

السمطات بعدم احتسباب السيا بات  ةي    موبايمي م    STC   لد  عا  ت  ر ات اال  االت السعودية 

 عدم ش مرا م  رصيد بالا را  فاديا لمنا   المستندمي  المتعمقة با تر ك ال ةمة ال تندام التطسيق 

 اال تر ت 

  يتطمأ ا تندام  طسيق  و منا السماح م  لسل المستندم بممبار ة بيا بات المولب  الجغرافبي عمب  مبدار ال

عداد م  لسل المستندم فدز التطسيق  غيبرح مب  التطسيقبات لب   عمبل إال  اعة  في حالة  غيير   ا ا  24

  اعة 24بدعادة  عديل األم  ات لمتطسيق  السماح لهللا بالوصول لممول  الجغرافي عم  مدار 

  إما لام المستندم بدلغاء  فعيل السمو وث فبي جرباةح  ير بل  بل مب   طسيبق  و منبا   طسيبق  ساعبد إ بعارا

ينة إ عارات التعرض لفيبر س  ور  با   ال  عمبل فبي جرباةح  ج بهللا لبد يدبوز فبي حالبة لممستندم بأز   م

 شطر 

  اعة  ا تندام السمو وث لجعل التطسيقات  عمل  يسترمك  24إز ا تندام المول  الجغرافي عم  مدار ال 

 الداير م  بطارية الجراة  لد يدوز   ا العامل  سسا لمدايري  لعدم ا تندام   ح التطسيقات 
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 المبحث األول : تصميم البحث وجمع البيانات  3.1

 منهجية الدراسة :  3.1.1

 عتمد   ح الدرا ة عم  منرجية التحميل الوصفي لوصف ش ا ا العينة  متغيرات الدرا ة    عم  منرجية  

 ا ح اء اال تداللي لإلجابة ع   ساؤالت السحث  اشتسار فرضيا هللا

 اسة:مجتمع وعينة الدر 3.1.2

 مجتمع الدراسة: 

 18يمال مجتم  الدرا ة جمي  األفراد المواطنوز  المقيموز في المممدة العربية السعودية السالغة جعمار ا 

  (مارسير س  ور  ا فيرا بداية  رر آمار) نة فما فوت    ال ي   ا وا متواجدي  في السعودية ج ناء  فمي ف

 31/12/2020 حت   اري     2020

 عينة الدراسة :

 نا م  منتمف مناطق المممدة    واء  850عموا ية ممامة لمجتم  الدرا ة  ت م   ا اشتيار عينة  

ج ا وا م  مستندمي   ح التطسيقات ج  ال     ا  وةي  جداة الدرا ة ) اال تسياز االلدتر  ي ( عميرا    ملك 

 ندمي  موا   ا تندامرا لدى غير المستالتعر  عم  لقياس  قييا   ح التطسيقات لدى المستفيدي   

( ا تجابة غير صالحة لمدرا ة   لي س  عدد اال تجابات 40 بعد  دليق السيا ات  معالجترا  ا ا تسعاد ) 

 % م   إجمالي اال تجابات  95( بنسسة مئوية  عادل 810الدمية  ) 

 مصادر الحصول على البيانات : 3.1.3

  عتمد   ح الدرا ة عم   وعي  ج ا ي  م  ج واع السيا ات   ي :

 نات الثانوية :البيا

  ي السيا ات  ا ح ا يات المنمورة المتعمقة بموضوع الدرا ة     ممل بيا ات من مة ال حة العالمية   

 إح ا يات ا تمار فير س  ور  ا عالميا    بيا ات  ةارة ال حة السعودية   ةارة السياحة  الريئة العامة 

 الريئة السعودية لمسيا ات  ال  اء االصطناعي  دايا   19-لإلح اء    بيا ات مر ن القيادة  التحدا لدوفيد

 غير ا    ما  ممت جي ا العديد م  الدرا ات  المقاالت األ اديمية المنمورة في المجاالت العممية المحدمة 

  التي  نا لت موضوع  طسيقات التتس  الرلمي  لدمت مراجعة  اممة لرا 
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 البيانات األولية : 

جمعرا با تندام جداة الدرا ة ) اال تسياز ( لمفردات العينة     ممل السيا ات الديموغرافية   ي السيا ات التي 

 قييا عم   ل محور م  محا ر الدرا ة   إضافة لممستجوب  ما  ممل عم  درجة موافقة المستفيدي  

 ندمي المستفيدي  لر ح التطسيقات  مدى رضا ا عنرا  جشير ج ا موا   اال تندام لدى غير المست

 تصميم أداة الدراسة : 3.1.1

 Google ا   ميمهللا بوا طة  ا االعتماد عم  اال تسياز االلدتر  ي  أداة لجم  السيا ات ال ةمة لمدرا ة     

Forms   جما ع  عسارات اال تسياز فقد صممت  بما ينسجا م        وةيعهللا  الدتر  يا عم  المستجوبي

احة التي يقدمرا  ل  طسيق  الفوا د المرجوة منهللا م  جرة جشرى   محا ر الدرا ة م  جرة  م  الندمات المت

 بعد مراجعة عسارات اال تسياز م  لسل  األ تام الد تور الممر  معام المرفا ع    اشتسارح عم  عينة 

بسيطة ا تسعدت الحقا م  التحميل  ا االعتماد عم  المدل النرا ي ل  تسياز     ال ع يمد   قسيمهللا إل  

 م التالية:األلسا

عسارات    ممل  ) العمر   الجنس    10 و القسا الناص بالسيا ات الديموغرافية  يتدوز م   القسم األول :

  م در  PCRمداز ا لامة   التعميا   العمل   ا صابة بالمرض   منالطة م اب   إجراء فحا 

 ( 19-المعمومات األ ل لمعرفة مستجدات جشسار  وفيد

 يحتوع عم  لسمي  فرعيي  بناء عسارة    18 يتدوز م    و القسا الناص بتطسيق  و منا  القسم الثاني :

لناص بالمستندمي  ال ع ففي حالة اال تندام ينتقل المستجوب لمقسا ا  عم  ا تندام التطسيق م  عدمهللا 

 في حال عدم األ ئمة التي  قيا التطسيق    قيس لدر هللا عم  المساعدة في احتواء الجا حة   يحتوع عم  

 ا تندام التطسيق  ينتقل المستجوب  مقا يا لمقسا الناص بموا   ا تندام التطسيق 

 يحتوع عم  لسمي  ج ا ي    بناء  عسارة  14 يتدوز م     و القسا الناص بتطسيق  طم القسم الثالث : 

اا ي لمعرفة موا      القسا العم  ا تندام التطسيق م  عدمهللا   ين ا القسا األ ل لتقييا المستفيدي

  تنداماال

 يحتوع عم  لسمي  جي ا لسا   عسارات  10 بتدوز م     و القسا الناص بتطسيق  ساعد  القسم  الرابع :

 المستندمي   لسا لموا   ا تندام التطسيق  قييا 

سيقات ليد جما فيما يتعمق بمحا ر الدرا ة فري عسارة ع  عسارات مأشومة م   طسيق  احد عم  األلل م  التط

الدرا ة  حيث  ساينت  ظا ف  شدمات   ح التطسيقات في مسا مترا في احتواء الجا حبة  بنباء عمب  ملبك  با 

 جم  عسارات محا ر الدرا ة  ما  و موض   باآل ي : 
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 : جدول محاور الدراسة 4جدول   

 المحور األول : المساهمة في االلتزام  بالحجر الصحي 1

 التطبيق العبارة  رقم العبارة

Q24 تطبيق تطمن  على حساب مهلة الحجر اإلجباري   ساعدني تطبيق تطمن 

Q25  تطبيق تطمن  ساعدني تطبيق تطمن على االلتزام بالحجر المنزلي 

Q27  تطبيق تطمن  ساهمت أسوارة تطمن في تنظيم و ضبط اإلجراءات االحترازية المتبعة 

 المحور الثاني : المساهمة في  ضبط التباعد االجتماعي 2

Q4  تطبيق توكلنا  حجز موعد فحص  كورونا عبر التطبيق من تنظيم عمليات الفحصمكنت خدمة 

Q5 تطبيق توكلنا  ساعدت خدمة حجز موعد فحص كورونا على تخفيف االختالط باألشخاص المصابين 

Q10 تطبيق توكلنا  ساعدت خدمة تقديم البالغات على منع مخالفة قوانين التباعد االجتماعي 

Q11 تطبيق توكلنا  دارات المعنية للبالغات المقدمةاستجابت اإل 

Q37 تطبيق تباعد ساعدت خدمات تطبيق تباعد على تطبيق التباعد االجتماعي بشكل فعال 

  المحور الثالث : المساعدة على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة 3

Q9 تطبيق توكلنا إلصابة وتجنب المصابينساعدتني التنبيهات المقدمة من تطبيق توكلنا على التقييم الذاتي لخطر ا 

Q36 تطبيق تباعد ساعدتني التنبيهات المقدمة من تطبيق تباعد على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة وتجنب المصابين 

Q23  تطبيق تطمن ساعدتني االسئلة اليومية  من تطبيق تطمن على التقييم الذاتي لحالتي الصحية 

  على اإلنذار المبكر لخطر اإلصابة المحور الرابع : المساعدة 1

Q7    تطبيق توكلنا  ساعدتني خدمة الوضع الحذر و األكواد الملونة على معرفة الحالة الصحية لألشخاص الذين أخالطهم 

Q8 تطبيق توكلنا تلقيت تنبيهات من تطبيق توكلنا عندما خالطت أشخاص مصابين أو معرضين لإلصابة 

Q28  تطبيق تطمن المخالطين في تطبيق تطمن على تحديد األشخاص المعرضين للخطر ساعدت خدمة إضافة 

Q35 تطبيق تباعد تلقيت تنبيهات من تطبيق تباعد عندما خالطت أشخاص مصابين أو معرضين لإلصابة 

Q22 تطبيق تطمن ساعدني تطبيق تطمن على التشخيص األولي لمرضي من خالل االعراض 

  اعدة على العودة للحياة الطبيعية والتكيف مع الجائحةالمحور الخامس : المس 5

Q6 تطبيق توكلنا ساعدتني خدمة استعراض حالتي الصحية على  دخول التجمعات والفعاليات 

Q12  تطبيق توكلنا سهلت خدمة إصدار التصاريح عبر التطبيق من تنقالت الناس بشكل آمن 

Q13 تطبيق توكلنا ياة الطبيعية والتكيف مع الجائحةساعدت التصاريح المقدمة على ممارسة الح 

Q38 تطبيق تباعد ساعدت خدمات تطبيق تباعد على العودة للحياة للطبيعية بشكل آمن  والتكيف مع الجائحة 
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 طرق توزيع االستبانة وجمع البيانات : 3.1.5

ممف  الممبك في بل التن  بي مال في العديد م  القطاعات ال حية  ا الدتر  يا   مر   ا  وةي  اال تسا ة

جامعة الممك عسد العنين بجدة   ط ب الجامعة  موظفي  القطاعات التعميمية مال بجدة   ممف  الجسيل العام  

جامعة  ظفيوم  ط ب جامعة حا ل   االفتراضية السورية في السعودية   ط ب الجامعة العربية المفتوحة  

 ما  ا  وةيعهللا عم  جع اء  يئة التعميا لممراحل التعميمية ما لسل الجامعيبة     مبر  األميرة  ورة بالرياض  

 بر ة اال  باالت السبعودية  وظفيالناصبة   مابل مب ت الحدوميبة اجي ا في العديد م  المؤ سبات  المبر 

Stc   غير ا  ما  مر  ر ة فواة الحدير    ظفيو ر ة جرامدو السعودية   م وظفيم بنك الس د   يوظفم 

 بمدل عموا ي في منتمف موال  التواصل االجتماعي  الوا س اب    الفيس بوك  التمغرام    ناب  ات 

 األساليب اإلحصائية المتبعة : 3.1.6

  ا ا تندام العديد م  األد ات التحميمية ا ح ا ية لوصف عينة الدرا ة  ا جابة ع   ساؤال را    ملك مب 

   تمال األ اليأ ا ح ا ية المتسعة  باآل ي : SPSS  ش ل السر امال ا ح ا ي 

  حميل جلفا  ر  ساخ : لمتحقق م   سات جداة القياس  -1

 التحميل الوصفي لمسيا ات الديموغرافية: عسارة ع  التدرارات  النسأ التي   ف ش ا ا العينة  -2

 ببط الحسببابي  اال حببرا  المعيببارع  التر يببأ التحميببل الوصببفي لمتغيببرات الدرا ببة :   مببمل المتو -3

لوصببف ا جا ببات العينببة  درجببة موافقترببا عمبب   ببل عسببارة مبب  عسببارات الدرا ببة  عمبب  متغيببرات 

 الدرا ة  دل 

- وفيد  حميل اال حدار المتعدد لدرا ة ج ر ا تندام  ل  طسيق م   طسيقات التتس  عم  احتواء جا حة  -4

  التديف معرا  19

 : لتحديد درجة الرضا ع   ل  طسيق م    ح التطسيقات   One Sample T-Test حميل  -5

  حميل اال حدار الموجستي المتعدد لمعرفة العوامل المؤ رة عم  ا تندام التطسيقات -6
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 المبحث الثاني : عمليات التحليل اإلحصائي للبيانات  3.2

 ثبات أداة الدراسة 3.2.1

( إل   1درت النما ي المدرج   بحيث  مير الدرجة )  ا لياس عسارات متغيرات الدرا ة با تندام مقياس لي

 ( إل  الموافقة بمدة  ما  و موض  جد اح :  5عدم الموافقة   مير ) 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق أبدا االستجابة

 5 1 3 2 1 الدرجة

 يكرت الخماسي : درجات مقياس ل 5جدول 
 

 مقياس اليدرت إل  مستويات  ستندم القا وز :  لتقسيا

 0.80( =  5÷  100)  – 1طول الفترة = 

 : ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي 6جدول 

 

 ) ألفا كرونباخ ( : تحليل الثبات

( عسارة  ملك لقياس  28 ا إجراء اشتسار جلفا  ر  ساخ لجمي  المتغيرات الدمية لعسارات اال تسا ة  عدد ا )  

  بي  سبسة عاليبة جبدا   ب ا يبدل عمب    وليبة  0.97م    بمغبت ليمبة جلبف  ر  سباخ المقياس المستند  سات 

 بالتالي يمد  االعتماد عم  اال بتسا ة فبي عمميبة  لقياس العسارات المدر  ة   المقياس المستندم  ص حيتهللا 

 التحميل 

 : تحليل ألفا كرونباخ 7 جدول

 

 

 

 المستوى طول الفترة المتوسط المرجح باألوزان االستجابة

 0.79 1.79 – 1 غير موافق أبدا
 منخفض

 0.79 2.59 – 1.80 غير موافق

 متوسط 0.79 3.39 – 2.60 محايد

 0.79 4.19 – 3.40 موافق
 مرتفع

 0.79 5 – 4.20 موافق بشدة

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.970 28 
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جز  ل محور م  النتا ال  بينت  ما  ا إجراء   ا االشتسار لعسارات  ل محور م  محا ر الدرا ة عم  حدة 

%   عتسر   ح النسسة جيدة جدا      ا يدل عم   فاءة المقياس 70محا ر الدرا ة يتمت  باسات عال يتجا ة 

   لابميترا لمتعميا المستندم  ص حية النتا ال 

 : تحليل ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة  8جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  محاور الدراسة 

 0.713 عبارات 3 المحور األول : المساهمة في مراقبة و ضبط  االلتزام بالحجر الصحي  

 0.812 عبارات 5 بط التباعد االجتماعي المحور الثاني : المساهمة في مراقبة وض 

 0.821 عبارات  3 المحور الثالث : المساعدة على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة  

 0.831 عبارات  5 المحور الرابع : المساهمة في اإلنذار  المبكر لخطر اإلصابة  

 0.780 عبارات  1 ف مع الجائحة المحور الخامس : المساعدة على العودة اآلمنة للحياة الطبيعية والتكي 

 

 التحليل الوصفي 3.2.2

 التحليل الوصفي لعينة الدراسة :   3.2.2.1

 توزع العينة حسب الجنس :  -1

 توزع أفراد العينة حسب الجنس:  9جدول 

 

 

 

 

% 51%   دمت ا  اث 49 جود  قارب في جنس المستجيسي    حيث  دل ال  ور يوض  الجد ل جع ح 

 ( 810م  إجمالي المستجيسي  السالن عدد ا ) 

 

 

 

 

 النسبة التكرار الجنس

 % 19 396 ذكر

 %51 111 أنثى

 %100 810 اإلجمالي
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 توزع العينة حسب الفئة العمرية :  -2

 : توزع أفراد العينة حسب الفئة العمرية  10جدول 

 النسبة التكرار العمر

18 – 27 232 28.6 

28 – 37 233 28.8 

38 – 47 232 28.6 

48 – 57 98 12.1 

 1.9 15 فوق فما  58

 100.0 810 اإلجمالي

 

% م  28حيث بمغت  سسة  ل فئة ما يقارب  جود  قارب بي  الفئات العمرية األ ل   الاا ية  الاالاة    حظ

%   ما جاء في المر سة  12.1سة  ( المر سة الاالاة بنس 57 – 48 احتمت الفئة ) ،  إجمالي اال تجابات

 %  1.9فما فوت ( م   سسة ضئيمة جدا بمقدار  58األشيرة ) 

(  ما   39 -20ضم  الفئة األ ار  عرضا  لإلصابة في المممدة )  ا  بمدل عام   حظ جز المستجيسي   ا و

    ] 7  [ المدل رلا جد ا  ابقا في 

 العينة حسب مكان اإلقامة : توزع  -3

 : توزع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة  11جدول 

 

المر سة األ ل  المنطقة الغربية    حظ جز العينة  توةع عم  منتمف مناطق المممدة بنسأ متفا  ة    جاء في

  عتسر منطقة مدة المدرمة مب    %   ي  ممل  ل م  منطقتي مدة المدرمة  المدينة المنورة 49.3 بنسسة 

م  الف ل السابق  ] 5  [ا  ا  وضي  ملك في المدل رلا ج ار المناطق  عرضا لتفمي فير س  ور  ا فيرا  م

د %   ي   ممل  ل م  منطقتي الرياض  الق يا   ع20   جاء في المر سة الاا ية المنطقة الو ط  بنسسة 

 النسب التكرار منطقة اإلقامة

 49.3 399 الغربية المنطقة

 14.8 120 الشرقية المنطقة

 7.0 57 الشمالية المنطقة

 8.8 71 الجنوبية المنطقة

 20.1 163 الوسطى المنطقة

 100.0 810 مالياإلج
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مناطق المممدة  عرضا ال تمار الفير س   فبي المر سبة الاالابة  جبد المنطقبة منطقة الرياض جي ا  الث ج سر 

%   بي المنطقبة الاا يبة فبي المممدبة مب  حيبث التفمبي  اال تمبار    ميربا المنطقبة  14.8 سمن المرلية بنسسة 

%    في المر سة األشيبرة 8.8الجنوبية التي  ممل  ل م   منطقة عسير   جاةاز    جراز   الساحة   بنسسة 

% 7ممالية بنسسة  مال جاءت المنطقة الممالية التي  ممل  ل م  حا ل   الجو     سوك    منطقة الحد د ال

 م  إجمالي اال تجابات 

 توزع العينة حسب المؤهل التعليمي :  -1

 
 : توزع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  12جدول 

 النسب التكرار المؤهل العلمي 

 19.0 154 عامة ثانوية

 4.9 40 جامعي طالب

 8.9 72 دبلوم

 54.3 440 بكالوريوس

 9.3 75 عليا اساتدر

 3.6 29 ذلك غير

 100.0 810 اإلجمالي 

 

% 54.3م  الجد ل السابق يت   جز النسسة األعم  لممستجيسي   ا ت م  حاممي  رادة السدالوريوس بمقدار 

%   ما  توةع بنسأ متفا  ة عم  بقية التن  ات  ما  و موض  بالجد ل  19الاا وية العامة بمعدل  ميرا   

  

 لعينة حسب طبيعة العمل : توزع ال -5

 
 : توزع أفراد العينة حسب طبيعة العمل 13جدول 

 النسب التكرار العمل

 34.8 282 حكومي موظف

 15.8 128 خاص قطاع موظف

 6.5 53 حر عمل صاحب

 42.8 347 أعمل ال

Total 810 100.0 

 

 يأ ي في المر سة الاا ية موظفو %   42.8ر م  المستجوبي   يمدل األفراد ال ي  ال يعمموز النسسة األ س

%   جما جصحاب العمل ف  يتجا ة 15.8%    يميرا موظفو القطاع الناص 34.8القطاع الحدومي بنسسة  

 %م  إجمال المستجيسي   6.5عدد ا 
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 توزع العينة حسب اإلصابة بفيروس كورونا :  -6

 

 زع أفراد العينة حسب اإلصابة بفيروس كورونا: تو 14جدول 

 

 

 

 

 

  دل عم   معقولة  ي  سسة %  13.2يت   م  الجد ل السابق جز  سسة الم ابي  في العينة المدر  ة بمن 

م  إجمالي  0.009يث جز معدل ا صابة بالفير س في المممدة لا يتجا ة ممامة فع  لممجتم  ح جز العينة

 عدد السداز 

 توزع العينة حسب مخالطة المصابين :  -7
 

 : توزع أفراد العينة حسب مخالطة المصابين 15جدول 

 النسأ التدرار  منالطة م اب

 66.8 541 ال

 33.2 269  عا

Total 810 100.0 

 66.8يت   م  الجد ل السابق جز النسسة األ سر  مال األ ناص ال ي  لا ينالطوا جع  نا م اب بمقدار 

 % م  العينة لد شالطوا  ن ا م اب  33%    جز 

 

 :   PCRالعينة حسب إجراء فحص توزع  -8
 

 PCR: توزع أفراد العينة حسب إجراء اختبار  16جدول 

 النسب التكرار  PCRإجراء فحص 

 60.4 489 ال

 39.6 321 نعم

Total 810 100.0 

 

%   40   جز   PCR% لا  قا بدجراء فحا 60يت   م  الجد ل جز النسسة الع م  لممستجيسي  بما يعادل 

%  المنالطي  13    ي  سسة معقولة جدا   را ألز الم ابي  يمدموز  قريسا لاموا بدجراء االشتسار 

   جمي   ؤالء مطالسي  بدجراء االشتسار %   33يمدموز  

 النسب التكرار  هل أصبت بفيروس كورونا ؟ 

 86.8 703 ال

 13.2 107 نعم

Total 810 100.0 
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 التحليل الوصفي لمحاور الدراسة :  - 3.2.2.2

 

 المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور األول : 17جدول 

  العبارة الرقم

غير 

موافق 

 أبدا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النتيجة

11 

ساعدني تطبيق تطمن 

على حساب مهلة 

 الحجر اإلجباري  

 81 77 13 3 3 التكرار

 1 مرتفع 0.883 1.12

 10 36.7 20.5 1.1 1.1 النسبة

12 

ساعدني تطبيق تطمن 

على االلتزام بالحجر 

 المنزلي

 82 81 39 2 3 التكرار

 2 مرتفع 0.852 1.111

 39 10 18.6 1 1.1 النسبة

11 

ساهمت أسوارة تطمن 

في تنظيم و ضبط 

اإلجراءات االحترازية 

 المتبعة

 62 59 71 10 5 التكرار

 3 مرتفع 1.001 3.78

 29.5 28.1 35.2 1.8 2.1 النسبة

 مرتفع  0.723 1.017 المحور األول : المساهمة في ضبط االلتزام بالحجر الصحي  

 

 تجابات جفراد العينة حول مسا مة التطسيقات في ضسط االلتبنام ببالحجر المننلبي يت   م  الجد ل السابق ال

جز اال تجابات  ميل  حو الموافقة   حيث  قاربت العسار ي  األ ل   الاا ية في المتو ط الحسبابي ل  بتجابات 

 طسيق  طم  عم    ا ت بدرجة مر فعة  فقا لمقياس ليدرت النما ي    فيما ينا العسارة الاا ية )  اعد ي 

( 210( ا بتجابة مب  جصبل )  166االلتنام بالحجر المننلي ( فقد بمن إجمبالي الموافقبة  الموافقبة بمبدة عبدد ) 

(   و ما يقابل 0.852( با حرا  معيارع ) 4.114مستندم لتطسيق  طم   ما بمن المتو ط الحسابي لمعسارة )

ارة الناصة بأ وارة  طم  فقبد جباءت فبي المر سبة الاالابة درجة موافق ( في مقياس ليدرت النما ي   جما العس

      (  بمبن إجمبالي الموافقبة  الموافقبة بمبدة عمب  العسبارة  0.723(  ا حبرا  معيبارع ) 3.78بمتو ط حسابي ) 

 ( مستندم لتطسيق  طم    و ما يعادل   ف العينة المستجيسة   قريسا  210( ا تجابة م  جصل ) 121) 
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 : المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور الثاني  18جدول 

 

( يعد مر فعا  فقا لمقياس 4.131تو ط الحسابي الموة ز لممحور الاا ي ) يت   م  الجد ل السابق جز الم

النما ي    ا يعني موافقة جفرد العينة عم  لدرة   ح التطسيقات في المسا مة ب سط التساعد  ليدرت

 االجتماعي   جما العسارات فجاءت العسار ي  : 

 عمميات الفحا ( ) مدنت شدمة حجن موعد فحا   ور  ا عسر التطسيق م   ن يا 

 ) اعدت شدمة حجن موعد فحا  ور  ا عم   نفيف االشت ط باأل ناص الم ابي ( 

رقم 

 السؤال
  العبارة

غير 

موافق 

 أبدا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النتيجة

1 

مكنت خدمة حجز موعد 

فحص  كورونا عبر 

التطبيق من تنظيم 

 فحصعمليات ال

 250 185 98 1 13 التكرار

 1 مرتفع 0.916 1.19

 15.5 33.6 17.8 0.7 2.1 النسبة

5 

ساعدت خدمة حجز 

موعد فحص كورونا 

على تخفيف االختالط 

 باألشخاص المصابين

 230 200 91 16 10 التكرار

 2 مرتفع 0.923 1.13

 11.8 36.1 17.1 2.9 1.8 النسبة

10 

 ساعدت خدمة تقديم

البالغات على منع 

مخالفة قوانين التباعد 

 االجتماعي

 111 181 181 27 17 التكرار

 5 مرتفع 1.000 3.71

 26.2 32.9 32.9 1.9 3.1 النسبة

11 

استجابت اإلدارات 

المعنية للبالغات 

 المقدمة

 157 186 190 11 6 التكرار

 3 مرتفع 0.89 3.87

 28.5 33.8 31.5 2 1.1 النسبة

37 

ساعدت خدمات تطبيق 

تباعد على تطبيق 

التباعد االجتماعي 

 بشكل فعال

 78 92 69 17 11 التكرار

 1 مرتفع 1.061 3.78

 29.2 31.5 25.8 6.1 1.1 النسبة

 مرتفع  0.8152 1.131 المحور الثاني : المساهمة في مراقبة وضبط التباعد االجتماعي  
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في المر ستي  األ ل   الاا ية ال تجابات العينة   حيث  دمت الموافقة  الموافقة بمدة عم   ا ي  العسار ي   

 لتطسيق  و منا  مستندم  ( 550% م  ا تجابات جفراد العينة السالن عدد ا )  79يقارب  ما

  ي  سسة مر فعة جدا حيث جز ا جابات المحايدة  ا جابات المننف ة لر ي  السؤالي  جاءت بما يقارب  

اء اشتسار  اع  دوير لمعرفة عدد % عم  التوالي   لتفسير   ح اال تجابات لمنا بدجر %4    17

% م   45عسر التطسيق   جد ا جز مستندمي  طسيق  و منا ال ي  لاموا بدجراء اشتسار فحا  ور  ا 

جز      ا يعني  ( مستجيأ لد لاموا بدجراء اشتسار فحا  ور  ا  550مستندمي  و منا السالن عدد ا ) 

 الحيادية  عدم الموافقة  جمت ع  عدم حاجة المستجيأ  جراء االشتسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جما فيما ينا منالفات ج امر التساعد االجتماعي  ال ع جاء في العسار ي  : 

 )  اعدت شدمة  قديا الس غات عم  من  منالفة لوا ي  التساعد االجتماعي ( 

 نية لمس غات المقدمة ( ) ا تجابت ا دارات المع

 50فقد جاءت في درجة مر فعة  فقا لمقياس ليدرت النما ي إال جز الموافقة  الموافقة بمدة ال  تجا ة ال 

 ( %  33 دمت الحيادية ما يقارب  % 

 

جما العسارة األشيرة التي  نا مسا مة  طسيق  ساعد في ضسط التساعد االجتماعي فدا ت درجترا مر فعة  فقا 

(    بمغبت  سبسة الموافقببة 1.64(  ا حبرا  معيبارع )  3.78قيباس ليدبرت النما بي بمتو بط حسببابي ) لم

 ( مستندم 267% م  إجمالي مستندمي  طسيق  ساعد السالن عدد ا )  63.7 الموافقة بمدة 

 

 

 

 

 Crosstabulation 

 

 هل أنت من مستخدمي توكلنا ؟

Total نعم ال 

 كورونا فيروس اختبار باجراء قمت هل
 489 298 191 ال

 321 252 69 نعم

Total 260 550 810 
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 : المتوسط  الموزون واالنحراف المعياري للمحور الثالث 19جدول 

م رق

 السؤال
  العبارة

غير 

موافق 

 أبدا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النتيجة

11 

ساعدتني التنبيهات 

المقدمة من تطبيق 

توكلنا على التقييم 

الذاتي لخطر اإلصابة 

 وتجنب المصابين

 التكرار
28 37 171 175 136 

 3 مرتفع 1.080 3.61
 النسبة

5.1 6.7 31.6 31.8 21.7 

12 

ساعدتني التنبيهات 

المقدمة من تطبيق 

تباعد على التقييم 

الذاتي لخطر اإلصابة 

 وتجنب المصابين

 التكرار
13 11 90 76 77 

 النسبة 2 مرتفع 1.075 3.72

1.9 1.1 33.7 28.5 28.8 

11 

ساعدتني االسئلة 

اليومية على التقييم 

 لتي الصحيةالذاتي لحا

 التكرار
5 9 38 75 83 

 1 مرتفع 0.981 1.06
 النسبة

2.1 1.3 18.1 35.7 39.5 

 مرتفع  0.8961 3.951 المحور الثالث : المساعدة على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة  

 

ال ا ي لنطر  يت   م  الجد ل جع ح جز العينة  تجهللا  حو الموافقة عم  مساعدة   ح التطسيقات عم   التقييا

 :  ا صابة   إال جز العسارة األ ار ج مية  في   ا المحور جاءت م   طسيق  طم  م  ش ل العسارة

) اعد ني اال ئمة اليومية عم  التقييا ال ا ي لحالتي ال حية ( حيث جاءت   ح العسارة بالمر سة األ ل  

 (  0.981(  ا حرا  معيارع ) 4.06بمتو ط حسابي ) 

ار ي  المتاز  ن از مساعدة  التنسيرات المقدمة م  لسل  طسيقي  و منا   ساعد لأل ناص عم  التقييا جما العس

(   الاالاة لتو منا بمتو ط  )  3.72ال ا ي لنطر ا صابة  فجاءت في المر ستي  الاا ية لتساعد بمتو ط ) 

3.64) 
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 حراف المعياري للمحور الرابع: المتوسط الموزون واالن 20جدول 

 

 

 

 

رقم 

 السؤال
  العبارة

غير 

موافق 

 أبدا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النتيجة

 

ساعدتني خدمة الوضع 

الحذر و األكواد الملونة 

على معرفة الحالة 

الصحية لألشخاص 

 الذين أخالطهم   

 التكرار
11 17 116 221 155 

 النسبة 3 مرتفع 0.917 3.89

2 3 26.5 10.2 28.2 

Q8 

تلقيت تنبيهات من 

تطبيق توكلنا عندما 

خالطت أشخاص 

مصابين أو معرضين 

 لإلصابة

 التكرار
59 65 212 127 87 

 النسبة 5 متوسط 1.169 3.21

10.7 11.8 38.5 23.1 15.8 

Q22 

ساعدني تطبيق تطمن 

األولي  على التشخيص

لمرضي من خالل 

 االعراض

 
5 5 15 71 81 

 1 مرتفع 0.961 1.07
 

2.1 2.1 21.1 33.8 10 

Q28 

ساعدت خدمة إضافة 

المخالطين في تطبيق 

تطمن على تحديد 

األشخاص المعرضين 

 للخطر 

 التكرار
1 6 63 68 69 

 النسبة 2 مرتفع 0.955 3.91

1.9 2.9 30 32.1 32.9 

Q35 

ت تنبيهات من تلقي

تطبيق تباعد عندما 

خالطت أشخاص 

مصابين أو معرضين 

 لإلصابة

 التكرار
28 35 79 51 71 

 النسبة 1 متوسط 1.292 3.39

10.5 13.1 29.6 20.2 26.6 

 مرتفع 0.799 3.891 المحور الرابع :  المساعدة على اإلنذار المبكر لخطر اإلصابة 
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ا تجابات العينة حول لدرة التطسيقات عم   قديا ا  ب ار المسدبر لنطبر ا صبابة م  الجد ل السابق  جد جز 

  تجهللا  حو الموافقة حسأ مقياس ليدرت النما ي

 فيما ينا العسارات  جد جز العسار ي  األ ل   الاا ية  مات التقييا األعم   ا ت م  عسارات  طسيق  طم  

   ي :

(  4.079ي لمرضي م  ش ل االعراض ( بمتو ط حسابي ) ) اعد ي  طسيق  طم  عم  التمنيا األ ل 

 اعدت شدمة إضافة المنالطي  في  طسيق  طم  عم   حديبد  ((    ميرا عسارة 0.961 ا حرا  معيارع ) 

 (  0.955(  ا حرا  معيارع )  3.91األ ناص المعرضي  لمنطر ( في المر سة الاا ية بمتو ط حسابي  ) 

  

اة عسارة ) اعد ني شدمة الوض  الح ر   األ واد الممو ة عم  معرفة الحالة ال حية  جاء في المر سة الاال

 (  0.917(  ا حرا  معيارع )  3.89لأل ناص ال ي  جشالطرا ( بمتو ط حسابي ) 

جما العسار ي  الرابعة  النامسة المتعمقة بالح ول عم   نسيرات ا   ار بالنطر م   ل م   طسيق  و منا 

عد  فا جرت ا تجابات المستجيسي  فيرا  حو المحايدة   و ما يقابل درجة المتو ط في مقياس   طسيق  سا

 دمي  ل  طسيق  ن% م  مست22يقارب  جما عدم الموافقة عم   العسار ي  فقد بمن ماليدرت النما ي 

ات م  التطسيق ز مع ا جفراد العينة لا ي ابوا بالفير س بالتالي ل  يح وا عم    نسير   ا جمر طسيعي أل

  يح موز عم  التنسيرات في حال  سوت منالطترا لمنا جعم  الحقا إصابتهللا بالفير س    
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 : المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور الخامس 21جدول 

 

حول ا تجابات العينة ع  محور لدرة   ح التطسيقات عم  المساعدة لمعودة لمحياة يت   م  الجد ل السابق 

الطسيعية  التديف م  الجا حة   جد ج را  ميل  حو الموافقة بدرجة مر فعة حسأ مقياس ليدرت النما ي   

ا  حيث بمغت  جاء في المر سة األ ل   الاا ية العسار ي  المتي   ن از الت اري  المقدمة عسر  طسيق  و من

% عم  التوالي    ميرما العسارة التي 87.9%    89.5 سسة الموافقة  الموافقة بمدة عم   ا ي  العسار ي  

( 4.11 واد الممو ة التي  سي  الحالة ال حية لممستندم حيث جاءت   ح العسارة بمتو ط حسابي ) نا األ

% م  إجمالي 75.7ة بمدة عم    ح العسارة (  بمغت  سسة الموافقة  الموافق0.909 ا حرا  معيارع ) 

مستندمي  طسيق  و منا    في المر سة الرابعة  األشيرة جاءت عسارة ) اعدت شدمات  طسيق  ساعد عم  

 (   1.045(  ا حرا  معيارع ) 3.85العودة لمحياة لمطسيعية بمدل آم    التديف م  الجا حة ( بمتو ط  ) 

رقم 

 السؤال
  العبارة

غير 

موافق 

 أبدا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 شدةب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النتيجة

Q6 

ساعدتني خدمة 

استعراض حالتي 

الصحية على  دخول 

 التجمعات والفعاليات

 التكرار
7 16 111 191 222 

 3 مرتفع 0.909 1.11
 النسبة

1.3 2.9 20.2 35.3 10.1 

Q12  سهلت خدمة إصدار

التصاريح عبر التطبيق 

لناس بشكل من تنقالت ا

 آمن 

 التكرار
6 5 17 200 292 

 1 مرتفع 0.772 1.39
 النسبة

1.1 0.9 8.5 36.1 53.1 

Q13  ساعدت التصاريح

المقدمة على ممارسة 

الحياة الطبيعية 

 والتكيف مع الجائحة

 
5 7 55 222 261 

 2 مرتفع 0.778 1.32
 

0.9 1.3 10 10.1 17.5 

Q38  ساعدت خدمات تطبيق

اعد على العودة تب

للحياة للطبيعية بشكل 

آمن  والتكيف مع 

 الجائحة

 التكرار
11 12 67 91 83 

 النسبة 1 مرتفع 1.015 3.85

1.1 1.5 25.1 35.2 31.1 

 مرتفع 0.7156 1.2791 المحور الخامس : المساعدة على العودة للحياة الطبيعية والتكيف مع الجائحة 
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 اختبار الفرضيات : 3.3

 ساسية : الفرضية األ 3.3.1

H01  19-: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة كوفيد 

 والتكيف معها من وجهة نظر المستفيدين

 

   را   متساينة م  حيث األ دا   الوظا ف  غير متجا سة    را ألز الدرا ة مدو ة م    ث  طسيقات 

إضافة إل   ساي  عدد المستندمي  لدل  طسيق  ما  وظيفة معينة د ز غير ا لتن يا  ل  طسيق لمقيام ب

  جد ا في ا ح ا يات الوصفية فم  يدوز بمقد ر ا إجراء  قييا عام لمتطسيقات الا ث معا 

سيل الماال إز ضسط االلتنام بالتساعد االجتماعي يتا م  ش ل  طسيقي  و منا   ساعد فقط    في المقابل عم   

يتا إال م  ش ل  طسيق  طم      مترك التطسيقات الا ث في بع)  ضسط االلتنام بالحجر ال حي ال إز

 نقوم بتقسيا عسارات  ل  طسيق م  التطسيقات حسأ محا ر الدرا ة ل لك  الشتسار   ح الفرضية الوظا ف  

د رح  ج رح في احتواء الجا حة لمعرفة  ا لياس  قييا التطسيق الواحد بمدل منف ل ع  التطسيقات المتسقية   

عدد المحتاجي  االحتياج المجتمعي ال تندام التطسيقات   اشت    ملك لتساي  عم  حسأ شدما هللا المقدمة   

 د ز غير ا لندمة معينة م  إحدى التطسيقات 

 تقييم تطبيق توكلنا :   2.2.2.2

 عدد مستخدمي التطبيق : 

  ( م  جصل 550عدد مستندمي التطسيق بمن )  جد ا جز   عند  ؤال المستجوبي  ع  ا تندام  طسيق  و منا 

%  مبا  بو موضب  بالجبد ل  67.9( مستجوب  جز  سسة مستندمي  و منا إل  إجمبالي  العينبة يعبادل 810)

 التالي : 

 : عدد مستخدمي تطبيق توكلنا  22جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسب التكرار 

 32.1 260 ال

 67.9 550 نعم

 100.0 810 مالياإلج
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 :أسباب استخدام التطبيق 

 : أسباب استخدام تطبيق توكلنا 23جدول 

 

م  طسيق  و منا م  لسل المستندمي   و بسسأ الندمات التي يت   م  الجد ل السابق جز ج ا ج ساب ا تندا 

  عد عدم ا صابة ج  اال تساح م    %  15%    يميرا الداف  ال ا ي  17.1%   يميرا ا لنام 20يقدمرا بنسسة 

 %  6.3جلل ج ساب اال تندام 

 

 توصيات المستجيبين بخصوص اعتماد تطبيق توكلنا : 

عد ا تندامك   قييمك لتطسيق  و منا  ل  قترح ؟ (   ا ت االجابات عم  المدل عند  ؤال المستجيسي   : ) ب

 التالي

 : توصيات مستخدمي تطبيق توكلنا 24جدول 

 

 % م  مستندمي  طسيق  و منا بتعنين ا تندام التطسيق   مرح عم  ج     طات  جعمهللا إلناميا 89يوصي 

 

 النسبة التكرار  أستخدم تطبيق توكلنا 

 %17.1 235 أستخدم تطبيق توكلنا ألنني ملزم

 %15.3 210 أستخدم تطبيق توكلنا بدافع ذاتي

 %20.1 276 بسبب الخدمات التي يقدمها

 %13.0 179 ألنه ساعدني على ممارسة حياتي الطبيعية

 %14.9 204 ألنني أثق بالمعلومات واالرشادات التي يقدمها

 %13.3 183 ألنه يشعرني باألمان

 %6.3 86 ألنني أصبت أو اشتبهت إصابتي بالفيروس

 %100.0 1373 اإلجمالي 

 النسسة التدرار 

 89.3 491 إلزاميا وجعله نطاق أوسع على ونشره التطبيق هذا استخدام تعزيز

 10.7 59 التطبيق هذا إلغاء

%100 550 جمالي ا   
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 ن :المستفيديمن وجهة نظر  طبيق توكلناأهم الخدمات التي  يقدمها ت 

 

 : خدمات تطبيق توكلنا  25جدول 

 

م  الجد ل السابق  جد جز ج ار شدمات  طسيق  و منا التي  ا ا تندامرا م  لسل المستفيدي   ا ت شدمة طمأ 

ات في معدل %     تقارب بقية الندم14.1%     ميرا شدمة فحا  ور  ا بنسسة 30.4  ري  بنسسة 

% م  إجمالي 3.8اال تندام  قريسا    يأ ي في المر سة األشيرة شدمة الس غ ع  منالفات من  التجول بنسسة 

  نا  550مستندمي التطسيق السالن عدد ا  

 

 

 

 

 

 

 ما هي أهم الخدمات التي قدمها لك تطبيق توكلنا

 النسبة التكرار الخدمات

 %14.1 199 النتيجة واستعراض كورونا صفح طلب خدمة

 %30.4 428 تصريح طلب خدمة

 %8.9 125 األكواد حسب الصحية حالتك استعراض خدمة

 %8.7 123 األمن لرجل (QR) بك الخاص الكود استعراض خدمة

 %8.7 123 والمخالطين المصابين من االقتراب حالة في تنبيه ترسل التي الحذر الوضع خدمة

 %7.4 104 والطبية الصحية المستجدات آخر عراضاست خدمة

 %6.1 86 مساعدة طلب خدمة

 %3.8 53 التجول منع مخالفات عن البالغ خدمة

 والتابعين والتعليم بالصحة المتعلقة المعلومات كل لمعرفة بياناتي لوحة خدمة

 والمخالفات والبالغات والتصاريح
114 8.1% 

 %3.9 55 التجمعات حضور أو إنشاء خدمة

 %100.0 1410 اإلجمالي
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 :  موانع استخدام تطبيق توكلنا 

 

 

 

 

 

 

% 47.1يت   م  الجد ل السابق جز ج ا موا   ا تندام  طسيق  و منا  و عدم  الحاجة لمتطسيق بنسسة بمغت 

ج  بسسأ عدم م ا صابة ج  المنالطة دعدم الحاجة لمتطسيق م  عدة عوامل فقد  دوز بسسأ ع ا لد  نج

العمل  لمعرفة الع لة بي  الجنس  عدم الحاجة لمتطسيق لمنا باشتسار  اع  دوير   ا ت النتيجة عم  المدل 

 التالي 

 : العالقة بين الجنس وعدم الحاجة لتطبيق توكلنا26 جدول
 

% م  األ ناص ال ي  لا يدو وا بحاجة لمتطسيق    يعود 63.6 م  الجد ل   حظ جز ا  اث يمدموز  

%   يميهللا عدم 24.9السسأ الاا ي األ ار  درارا لعدم  ا تندام  طسيق  و منا إل   عدم ا صابة بالمرض 

 %  15.5سيق النامية التط

 النسبة التكرار ال أستخدم تطبيق توكلنا

 ألنه غير إلزامي
58 15.5% 

 لم أصب بفيروس كوروناألنني 
93 24.9% 

 لعدم حاجتي له
176 47.1% 

 ألنه يستهلك بطارية جوالي
18 4.8% 

 %7.8 29 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي

 %100 374 اإلجمالي

R3_App1_unusing*الجنس Crosstabulation 

 
 الجنس

Total 
 أنثى ذكر

 لعدم توكلنا تطبيق أستخدم ال

 له حاجتي
 نعم

Count 64 112 176 

% within 

R3_App1_unusing 
36.4% 63.6%  

% of Total 36.4% 63.6% 100.0% 

Total 
Count 64 112 176 

% of Total 36.4% 63.6% 100.0% 

Percentages and totals are based on respondents. 
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% م  ا تجابات جفرد العينة   ي  سسة ضئيمة 7.8 حاةت عسارة ) لعدم رغستي بممار ة معموما ي ( عم  

بالنسسة جدا   دل عم  جز مما ل الن وصية لا  د  العا ق األ ا ي لعدم ا تندام  طسيق  و منا   جما 

  تندام % م  إجمالي موا   اال4.8فما  تجا ة  لمنا   ا تر ك السطارية 

 

 تقييم تطبيق توكلنا : 

لتقييا  فاءة  طسيق  و منا لمنا بتقسيا العسارات الناصة بالتطسيق حسأ المحا ر الناصة بالدرا ة  التي 

 يمد   وضيحرا بالجد ل التالي : 

 : عبارات االستبيان الخاصة بتطبيق توكلنا  27جدول 

 المحور العبارة الرقم 

Q4 مكنت خدمة حجز موعد فحص  كورونا عبر تطبيق توكلنا  من تنظيم عمليات الفحص 
 المحور الثاني : ضبط التباعد

Q5 
ساعدت خدمة حجز موعد فحص كورونا  عبر تطبيق توكلنا على تخفيف االختالط 

 باألشخاص المصابين

 المحور الثاني : ضبط التباعد

Q10 
بيق توكلنا على منع مخالفة قوانين التباعد ساعدت خدمة تقديم البالغات عبر تط

 االجتماعي

 المحور الثاني : ضبط التباعد

Q11 استجابت اإلدارات المعنية لبالغات منع التجول المقدمة 
 المحور الثاني : ضبط التباعد

Q7 
ساعدتني خدمة الوضع الحذر و األكواد الملونة على معرفة الحالة الصحية  

ملألشخاص الذين أخالطه  

 المحور الرابع : االنذار المبكر

Q8 تلقيت تنبيهات من التطبيق عندما خالطت أشخاص مصابين أو معرضين لإلصابة 
 المحور الرابع : االنذار المبكر

Q9 
ساعدتني التنبيهات المقدمة من تطبيق توكلنا على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة 

 وتجنب المصابين

 اتيالمحور الثالث : التقييم الذ

Q12 سهلت خدمة إصدار التصاريح عبر تطبيق توكلنا  من تنقالت الناس بشكل آمن 
 المحور الخامس : التكيف

Q13 ساعدت التصاريح المقدمة على ممارسة الحياة الطبيعية والتكيف مع الجائحة 
 المحور الخامس : التكيف

Q6 عالياتساعدتني خدمة استعراض حالتي الصحية من دخول التجمعات والف  
 المحور الخامس : التكيف

 

 اختبار الفرضيات الخاصة بتطبيق توكلنا :

H01 : ( ال تندام  طسيق  و منا في احتواء جا حة  0.05ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية )

  التديف معرا م   جرة   ر المستفيدي  19- وفيد

  يتفرع منرا الفرضيات التالية:

h01 د ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في ضسط التساعد االجتماعي م   جرة   ر : ال يوج

 المستفيدي  
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h02  :  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في  قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة  م

  جرة   ر المستفيدي 

h03  طسيق  و منا المساعدة عم  التقييا ال ا ي لنطر ا صابة  م  : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام 

  جرة   ر المستفيدي 

h04  : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في المساعدة عم  العودة لمحياة الطسيعية بمدل

 آم   التديف م  الجا حة م   جرة   ر المستفيدي 

   م محاور تطبيق توكلنا : اإلحصائيات الوصفية الخاصة بتقيي

 

 اإلحصائيات الوصفية لمحاور  تطبيق توكلنا 28  : جدول 

 

سابق ميل ا تجابات مستندمي  طسيق  و منا  حو الموافقة بدرجة مر فعة حسأ مقياس يت   م  الجد ل ال

   ما   حظ جز المحور األعم  م  حيث التقييا  و المحور النامس المتعمق بقدرة التطسيق ليدرت النما ي 

(  ا حرا  4.2739عم  المساعدة عم  العودة لمحياة الطسيعية بأماز  التديف م  الجا حة بمتو ط حسابي ) 

 ( 0.67038معيارع ) 

(  3.9836بمتو ط حسابي ) يميهللا المحور الاا ي المتعمق بمسا مة التطسيق في ضسط التساعد االجتماعي  

  ا المحوري  الراب   النامس  (    73919. ا حرا  معيارع )

لة ار ساط معنوية بي    حظ  جود ع   حميل االر ساط بي   قييا المستفيدي    ل محور م  المحا ر  عند 

  قييا  طسيق  و منا   ل محور م  المحا ر إال ج را ع لة ار ساط متو ط   ما  و موض  بالمدل : 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 550 927. 4.29 كورونا أزمة إدارة في توكلنا تطبيق لكفاءة تقييمك ما هو

 550 73919. 3.9836 االجتماعي عدالتبا ضبط في المساهمة : الثاني المحور

 550 1.080 3.64 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم في المساهمة : الثالث المحور

 550 90924. 3.5545 المبكر اإلنذار تقديم في المساهمة : الرابع المحور

 550 67038. 4.2739 الجائحة مع التكيف على المساعدة : الخامس المحور
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 : تحليل االرتباط بين تقييم تطبيق توكلنا ، ومحاور التطبيق  29جدول 

 

 19- نقوم اآلز بدجراء اشتسار اال حدار المتعدد لقياس ج ر ا تندام  طسيق  و منا في احتواء جا حة  وفيد

 معرا م   جرة   ر مستندمي  و منا  التديف 

 

 

 

 

 

   ا يعني  جود ع لة ار ساط متو ط  0.556الر ساط  سا ع ام  الجد ل السابق يت   جز ليمة  معامل 

 بي  المتغيرات المستقمة الداشمة في النمومج  بي  المتغير التاب  

جز المتغيرات المستقمة الداشمة    ا يعني  0.309 سا ع   R Square ما   حظ جز  ليمة معامل التحديد 

 % م  التساي  الحاصل في  غييرات المتغير التاب   30 فسر في  مومج اال حدار 

 : تحليل أنوفا لتقييم تطبيق توكلنا 30 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع وقوة عالقة االرتباط مستوى المعنوية  معامل االرتباط  تقييم تطبيق توكلنا 

 طردي متوسط 0.000 0.198 المحور الثاني : المساهمة في ضبط التباعد االجتماعي

 طردي متوسط 0.000 0.378 المحور الثالث : المساهمة في التقييم الذاتي لخطر اإلصابة

 طردي متوسط 0.000 0.102 المحور الرابع : المساهمة في تقديم اإلنذار المبكر

 طردي متوسط 0.000 0.516 حور الخامس : المساعدة على التكيف مع الجائحةالم

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556a .309 .304 .774 

a. Predictors: (Constant), الراب  المحور ,الجا حة م  التديف عم  المساعدة : النامس المحور : 

 المحور ,ا صابة لنطر ال ا ي التقييا في المسا مة : الاالث المحور ,المسدر ا   ار  قديا في المسا مة

ا مةالمس : الاا ي  االجتماعي التساعد ضسط في 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 145.949 4 36.487 60.955 .000b 

Residual 326.234 545 .599   

Total 472.184 549    

a. Dependent Variable: كورونا أزمة إدارة في توكلنا تطبيق لكفاءة تقييمك ماهو  (  
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 : تحليل االنحدار المتعدد لتقييم تطبيق توكلنا  31 جدول

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 

(Constant) .981 .220  4.452 .000    

 ضبط في المساهمة : الثاني المحور

 االجتماعي التباعد
.292 .071 .232 4.079 .000 .498 .172 .145 

 في المساهمة : لثالثا المحور

 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم
-.019- .049 -.022- -.385- .700 .378 -.017- -.014- 

 في المساهمة : الرابع المحور

 المبكر اإلنذار تقديم
.104 .056 .102 1.838 .067 .402 .078 .065 

 على المساعدة : الخامس المحور

 الجائحة مع التكيف
.4312 .070 .312 6.186 .000 .516 .256 .220 

a. Dependent Variable: كورونا أزمة إدارة في توكلنا تطبيق لكفاءة تقييمك ماهو   

 

   رر  تا ال  حميل اال حدار جز :

   ا يعني جز  مومج اال حدار   Sig = 0.000 جز   = F 60.955  حظ جز ليمة   ANOVAم  جد ل  

 النمومج في  فسير  غيرات المتغير التاب   معنوع  بالتالي يمد  االعتماد عم 

 اختبار معلمات النموذج : 

  H0: B1 = B2 = B3 = B4 = 0فرضية العدم : 

فبي جبد ل اال حبدار   tالمرافقبة  ح با ية     p-value لمتحقبق مب  صبحة  ب ح الفرضبية  ن بر إلب  ليمبة 

  بالتالي  جد جز :

  إزp-value  لمعممة الميلB1      0.05بالتالي  رف) فرضية العدم بمستوى داللة  0.05جصغر م 

   ا يعني  جود ج ر م  داللة إح ا ية لمسا مة  طسيق  و منا  في ضبسط  التساعبد االجتمباعي عمب  

  فاءة التطسيق م   جرة   ر المستفيدي   

  إزp-value  لمعممة الميلB2      دز ليمة إما ال يمدننا  رف) فرضية العدم  بالتالي ف 0.05ج سر م

  ح المعممة ال  نتمف جو ريا ع  ال فر  جع ج هللا ال يوجد ج ر م  داللبة إح با ية لمسبا مة   طسيبق 

  و منا في التقييا ال ا ي لنطر ا صابة عم   فاءة   ا التطسيق م   جرة   ر المستفيدي  

  إزp-value  لمعممة الميلB3      بالتالي فدز ليمة إما ال يمدننا  رف) فرضية العدم   0.05ج سر م

  ح المعممة ال  نتمف جو ريا ع  ال فر  جع ج هللا ال يوجد ج ر م  داللبة إح با ية لمسبا مة   طسيبق 

  و منا في  قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة عم   فاءة   ا التطسيق م   جرة   ر المستفيدي 
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  إزp-value  لمعممة الميلB4      العدم    ا يعني  جود ج ر  بالتالي  رف) فرضية 0.05جصغر م

المساعدة عم  العبودة لمحيباة    منا ( لمسا مة  طسيق 0.05م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية ) 

 عم   فاءة   ا التطسيق م   جرة   ر المستفيدي  الطسيعية  التديف م  الجا حة 

 

 مما  سق  ستطي   تابة معادلة اال حدار النطي عم  المدل التالي : 

 

 التكيف مع الجائحة( ×  0.1312+ )  ضبط التباعد ( × 0.292+ )  0.981=  وكلنا فاءة تطبيق تك

 

 ؤدع إل  ةيادة  التساعد االجتماعيعم  المسا مة في ضسط  و منا جع جز ةيادة  حدة  احدة م  لدرة  طسيق  

التطسيق  مساعدةدة  احدة م  م   فاءة التطسيق م   جرة   ر المستفيدي     ما جز ةيادة  ح 0.292مقدار ا 

  جرة   ر المستفيدي   م   فاءة التطسيق م  0.4312يؤدع إل  ةيادة مقدار ا  التديف م  الجا حةعم  

 تقييم تطبيق تطمن :  3.3.1.2

  ( مسبتجيأ   ب ا 810( مب  )  210بمبن عبدد مسبتندمي  طسيبق  طمب  ) : عدد مستخدمي التطبيزق

 % م  إجمالي اال تجابات   25.9 يعني جز  سسة ا تندام  طسيق  طم   عادل

 

 : عدد مستخدمي تطبيق تطمن 32جدول                                       

 

 

 

 

 

      

 مستجيأ  810مستندم م   جصل  210 يت   م  الجد ل السابق جز عدد مستندمي  طسيق  و منا يعادل 

 % م  إجمالي جفراد العينة  25.9جع جز  سسة ا تندام التطسيق  عادل       

 

 

 

 النسب التكرار 

 74.1 600 ال

 25.9 210 نعم

 100.0 810 اإلجمالي
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  أسباب استخدام تطبيق تطمن : 

 : أسباب استخدام تطبيق توكلنا  33جدول 

 

 

 

 

 

 عبادل  بنسبسة قدمرا التطسيبق  عود ج ا ج ساب ا تندام  طسيق  طم  إل  الداف  ال ا ي     إل  الندمات التي ي

%    ميربا مسباعدة  طسيبق 21% م  إجمالي اال تجابات   أ ي في المر سة الاالاة الاقبة ببالتطسيق بنسبسة  24

% م  إجمالي 12.6%   جما ع  النامية التطسيق فما  تجا ة 17.6 طم  عم  االلتنام بالحجر المننلي بنسسة 

 ج اب ا تندام  طسيق  طم  

 

 ات التي يقدمها تطبيق تطمن من وجهة نظر المستفيدين :أهم الخدم

 : خدمات تطبيق تطمن  34جدول 

 

 النسبة التكرار أستخدم تطبيق تطمن 

 %12.6 55 ملزم ألنني

 %24.7 108 ذاتي بدافع

 %24.0 105 يقدمها التي الخدمات بسبب

 %17.6 77 الصحي بالحجر االلتزام على ساعدني ألنه

 %21.1 92 يقدمها التي واالرشادات بالمعلومات أثق ألنني

 %100.0 1373 اإلجمالي 

 ما هي أهم الخدمات التي قدمها لك تطبيق تطمن

 النسبة التكرار الخدمات

 %24.6 110 الصحي للحجر التنازلي العد مؤشر خدمة

 %13.9 62 االستبيانات عبر اليومي الصحي التقييم خدمة

 %10.7 48 المخالطين واستعراض إضافة خدمة

 %7.4 33 تطمن سوار

 %19.5 87 الصحية والنصائح اإلرشادات خدمة

 %15.9 71 الساعة مدار على الصحة فريق مع التواصل خدمة

 %8.1 36 التثقيفي المحتوى مكتبة

 %100.0 447 اإلجمالي
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سي  ا تفاد ا م  شدمبة مؤ بر العبد التنباةلي لمحجبر ال بحي بمعبدل م  الجد ل السابق  جد جز ج ار المستجي

%      ي الوظيفة األ ا ية التي صما م  ججمرا التطسيق    في المر سة الاا ية  ا ت شدمة ا ر ادات 24.6

%   15.9%    ميرا شدمة التواصل م  فريق ال حة عم  مدار الساعة بمعدل 19.5 الن ا   الطسية بمعدل 

 %  13.9ي عسر اال تسيا ات بمعدل دمة التقييا ال حي اليوم ميرا ش

 : توصيات تطبيق تطمن

 : توصيات مستخدمي تطبيق تطمن  35 جدول

 

 

بتعنيبن  التطسيبقمب  مسبتندمي  % 90.5 طمب  جع مبا يعبادل  مستجيأ م  مسبتندمي  طسيبق 190 يوصي

   مرح عم  ج     طات  جعمهللا إلنامياهللا ا تندام

  استخدام تطبيق تطمن موانع  : 
 : موانع استخدام تطبيق تطمن 36 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يقوموا با تندام التطسيق لعدم حاجترا لهللا      ا جمر منطقي %  43.6يوض  الجد ل السابق جز  سسة  

ز   حظ ج ة باعتسار جز التطسيق من ا لممرض   الممتسهللا بدصابترا    بحسأ جفراد العينة المدر  

%   ؤالء غير ممنمي  با تندام  طسيق 66.8طي  %   سسة غير المنال86.8 سسة غير الم ابي  بمغت 

  طم  

 Frequency Percent بعد استخدامك لتطبيق تطمن هل تقترح 

Valid 

 23.5 190 إلزاميا وجعله نطاق أوسع على ونشره التطبيق هذا استخدام تعزيز

 2.5 20 التطبيق هذا إلغاء

Total 210 25.9 

Missing System 600 74.1 

Total 810 100.0 

 النسبة التكرار ال أستخدم تطبيق تطمن 

 %13.8 129 ألنه غير إلزامي  

 %32.7 306 ألنني لم أصب بفيروس كورونا

 %13.6 109 لعدم حاجتي له

 %1.5 12 ألنه يستهلك بطارية جوالي

 % 5.1 51 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي

 %100 937 اإلجمالي



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
96 

  يميرا عدم %32.7 ما جز عدم ا صابة بالفير س جاءت في المر سة الاا ية لموا   اال تندام بنسسة

%   جما ع  ممار ة المعمومات  النو  م  الن وصية فن حظ ج را لا  مدل 13.8إلنامية التطسيق 

%    ما لا  مدل 5.4األفراد الغير راغسي  بممار ة معموما را حاجن  عا قا  سيرا إم لا  تجا ة  سسة

 ( 810% م  المستجيسي  ) 4.5منا   ا تر ك السطارية ما عا اال لحوالي 

 

 محاور االستبيان الخاصة بتطبيق تطمن 

 
 : محاور االستبيان الخاصة بتطبيق تطمن 37جدول 

 المحور العبارة الرقم

Q22 ساعدني تطبيق تطمن على التشخيص األولي لمرضي 
 االنذار المبكر

Q28 ساعدت خدمة إضافة المخالطين على تحديد األشخاص المعرضين للخطر 
 اإلنذار المبكر

Q23 ساعدتني االسئلة اليومية على التقييم الذاتي لحالتي الصحية 
 التقييم الذاتي

Q24 ة الحجر اإلجباريساعدني تطبيق تطمن على حساب مهل 
 االلتزام بالحجر

Q25 ساعدني تطبيق تطمن على االلتزام بالحجر المنزلي 
 االلتزام بالحجر

Q27 ساهمت أسوارة تطمن في تنظيم وضبط اإلجراءات االحترازية المتبعة 
 االلتزام بالحجر

 

 

  : الفرضيات الخاصة بتطبيق تطمن 

 

H01 :  ( ال تندام  طسيق  و منا في احتواء جا حة  0.05مستوى معنوية )ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية عند

  التديف معرا م   جرة   ر المستفيدي  19- وفيد

  يتفرع منرا الفرضيات التالية:

h01  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في ضسط التساعد االجتماعي م   جرة   ر :

 المستفيدي  

h02  ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في  قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة  م  : ال يوجد ج

  جرة   ر المستفيدي 

h03   ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا المساعدة عم  التقييا ال ا ي لنطر ا صابة  م :

  جرة   ر المستفيدي 

h04  : ية ال تندام  طسيق  و منا في المساعدة عم  العودة لمحياة الطسيعية بمدل ال يوجد ج ر م  داللة إح ا

 آم   التديف م  الجا حة م   جرة   ر المستفيدي 
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 : تقييم تطبيق تطمن 

 

  : التحليل الوصفي لمتغيرات تطبيق تطمن 

 

 محاور تطبيق تطمن: التحليل الوصفي ل 38 جدول                                 

 

 

 

  رر  تا ال الجد ل السابق جز  قييا المستفيدي  لدفاءة  طسيبق  طمب  يميبل  حبو الموافقبة حيبث بمبن المتو بط 

سل المستفيدي  ع   بل محبور مب  (    ما يوجد موافقة م  ل0.993(  اال حرا  المعيارع )4.30الحسابي )

 المحا ر الناصة بالتطسيق 

  طم   ح ل عم  النتا ال التالية  بدجراء  حميل اال حدار لتقييا   فاءة  طسيق

 

 

 

 

 0.649 عبادل  االر ساط  بير وز بي  المتغير التاب   المتغيرات المسبتقمة يت   م  الجد ل جز ليمة معامل 

  ب ا  0.421فقبد بمغبت  R Squareعم  ع لة ار ساط طردع متو ط   جمبا ليمبة معامبل التحديبد  دل   ا ي

 % مب  التسباي  الحاصبل فبي المتغيبر التباب 42يعني جز المتغيرات المستقمة الداشمة في  مومج اال حدار  فسر 

   النمومج % المتسقية م    ح التساينات  عود لمتغيرات جشرى لا  دشل ضم 58 جز 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 210 993. 4.30  ؟  كورونا أزمة إدارة في تطمن تطبيق لكفاءة تقييمك هو ما

 210 74379. 4.0143 الصحي بالحجر االلتزام على المساعدة : األول المحور

 210 98144. 4.0571 صابةاإل لخطر الذاتي التقييم في المساهمة : الثالث المحور

 210 85275. 3.9905 المبكر اإلنذار تقديم في المساهمة : الرابع المحور

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .649a .421 .413 .761 

a. Predictors: (Constant), األ ل المحور ,المسدر ا   ار  قديا في المسا مة : الراب  لمحورا : 

 ا صابة لنطر ال ا ي التقييا في المسا مة : الاالث المحور ,ال حي بالحجر االلتنام عم  المساعدة
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 : تحليل أنوفا لتطبيق تطمن  39 جدول

 

 

 

 

 :  حميل اال حدار المتعدد لتقييا  طسيق  طم 38جد ل  

 

                 0.05(   بي ليمبة مات داللبة إح با ية عنبد مسبتوى  معنويبة  F = 49.947)  السالغبة F بالن ر إل  ليمة  

  (0.05   >Sig = 0.000   ستنتال جز  مومج اال حدا  )ر معنوع  بالتالي يمدب  االعتمباد عميبهللا فبي  فسبير 

  غيرات المتغير التاب  

 

 

 

ANOVA
a

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 86.787 3 28.929 49.947 .000
b

 

Residual 119.313 206 .579   

Total 206.100 209    

a. Dependent Variable: يستحق نجمة كم برأيك ؟  كورونا أزمة إدارة في تطمن تطبيق فاءةلك تقييمك هو ما 

b. Predictors: (Constant), على المساعدة : األول المحور ,المبكر اإلنذار تقديم في المساهمة : الرابع المحور 

 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم في المساهمة : الثالث المحور ,الصحي بالحجر االلتزام

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-

order 
Partial Part 

1 

(Constant) .931 .293  3.176 .002    

 على المساعدة : األول المحور

 الصحي بالحجر االلتزام
.304 .110 .228 2.773 .006 .577 .190 .147 

 في المساهمة : الثالث المحور

 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم
.080 .091 .079 .875 .382 .547 .061 .046 

 في المساهمة : الرابع المحور

 المبكر اإلنذار تقديم
.457 .118 .393 3.878 .000 .628 .261 .206 

a. Dependent Variable: يستحق نجمة كم برأيك ؟  كورونا أزمة إدارة في تطمن تطبيق لكفاءة تقييمك هو ما 
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 اختبار معلمات النموذج : 

  H0: B1 = B2 = B3 = 0فرضية العدم : 

  إزp-value  لمعممة الميلB1      ج ر يوجد    ا يعني بالتالي  رف) فرضية العدم  0.05جصغر م

عم  االلتنام بالحجر المننلي عم   فاءة التطسيق م   جرة م  داللة إح ا ية لمساعدة  طسيق  طم  

     ر المستفيدي  

  إزp-value  لمعممة الميلB2      ز ليمة رف) فرضية العدم  بالتالي فد إما ال يمدننا  0.05ج سر م

 ال  نتمف جو ريا ع  ال فر    ح المعممة

  إزp-value  لمعممة الميلB3      ا يعني  جود ج ر ) فرضية العدم بالتالي  رف 0.05جصغر م   

( لمسا مة  طسيق  طم  في  قديا ا   ار المسدر لنطر 0.05م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية ) 

 ا صابة عم   فاءة   ا التطسيق م   جرة   ر المستفيدي  

 

 مما  سق  ستطي   تابة معادلة اال حدار النطي عم  المدل التالي : 

 تقديم اإلنذار المبكر( ×  0.157االلتزام بالحجر + ) ( ×  0.301+ )  0.931ن = كفاءة تطبيق تطم

جع جز ةيادة  حدة  احدة م  لدرة  طسيق  طم  عم  المسا مة في ضسط االلتنام بالحجر ال حي  ؤدع إلب  

لبدرة  م   فاءة التطسيق مب   جربة   بر المسبتفيدي     مبا جز ةيبادة  حبدة  احبدة مب  0.304ةيادة مقدار ا 

مب   فباءة التطسيبق مب   0.457التطسيق عم   قديا ا   ار المسدر لنطبر ا صبابة يبؤدع إلب  ةيبادة مقبدار ا 

  جرة   ر المستفيدي  
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 تباعد : تقييم تطبيق  3.3.1.3

  : عدد المستخدمين 

% مب  32.9(   جع جز  سسة المستندمي   عبادل  810م  جصل ) (  258بمن عدد مستندمي  طسيق  ساعد ) 

 جمالي المستجيسي  إ

 : عدد مستندمي  طسيق  ساعد  40جد ل 

 

 

 

 

  : أسباب استخدام تطبيق تباعد 

 أسباب استخدام تطبيق تباعد:  41جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبببب  

%   يميرببا الفا ببدة 28.4ام  طسيببق  ساعببد  ببو الببداف  البب ا ي بمعببدل ج ببساب ا ببتندالجببد ل  جببد جز ج ببا د افبب  

%     ببأ ي الاقببة 19.8المرجببوة مبب  التطسيببق   ببي المسبباعدة عمبب  ممار ببة الحيبباة الطسيعيببة بأمبباز بمعببدل 

% حيبث لبا 17 المعور بأماز في المر ستي  الاالاة  الرابعة   جمبا ا لبنام فدباز فبي المر سبة األشيبرة بمعبدل 

طسيق  ساعد بمدل ر مي إال في بع) الجرات  القطاعات ال بحية ج  التعميميبة  ملبك حتب   باري  يفرض  

 31/12/2020إعداد   ا التقرير 

 

 

 النسب التكرار 

 67.1 543 ال

 32.9 267 نعم

 100.0 810 اإلجمالي

 النسبة رالتكرا أستخدم تطبيق تباعد

 %17.1 94 ملزم ألنني

 %28.4 156 ذاتي بدافع

 %19.8 109 الطبيعية حياتي ممارسة على ساعدني ألنه

 %18.2 100 يقدمها التي والتنبيهات بالمعلومات أثق ألنني

 %16.5 91 باألمان يشعرني ألنه

 %100.0 1373 اإلجمالي 
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  استخدام تطبيق تباعدموانع 

 : موانع استخدام تطبيق تباعد 42جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  يميربا عبدم    %43.4بمعبدل  موا ب  اال بتندام  ا بت بسبسأ عبدم الحاجبة لمتطسيبقم  الجد ل  جد جز ج ا  

%   ففي   ح الحالة ل  يطمبأ منبهللا  حميبل  طسيبق  ساعبد  ممبار ة معموما بهللا 21.5ا صابة بالفير س بنسسة 

وصبية %   جما بالنسبسة لمن 14.6لحماية اآلشري     في المر سة الاالاة جاءت عدم إلنامية التطسيق بمعدل 

 النو  م  ممار ة السيا ات فما  مدل عا قا ج ا يا ال تندام التطسيق حيث لا  تجا ة  سسة الغير الراغسي   

مستجيأ    جشيبرا لبا  مبدل منبا    810% م  إجمالي المستجيسي  السالن عدد ا 5.4بممار ة معموما را 

  جما فيما يتعمق  م  إجمالي اال تجابات% فقط 4.4ا تر ك السطارية  سسة  سيرة م  اال تجابات حيث بمغت 

%  ما جز عامل النو  م  التنمر االجتماعي  تيجة ا صابة  9بعدم  عي الناس لمتطسيق فقد اشتيرت بنسسة 

 % م  إجمالي عدد المستندمي 1.8لا  تنط 

 : توصيات تطبيق تباعد 

 : توصيات تطبيق تباعد  43 جدول

 Frequency Percent 

Valid 

 27.4 222 إلزاميا وجعله نطاق أوسع على ونشره التطبيق هذا استخدام تعزيز

 5.6 45 التطبيق هذا إلغاء

Total 267 33.0 

Missing System 543 67.0 

Total 810 100.0 

 

طسيق      % م  المستندمي  بتعنين ا تندام   ا الت 83مستندم لتطسيق  ساعد جع ما يعادل   222يوصي 

  جعمهللا إلناميا   مرح عم  ج     طات 

 النسبة التكرار باعدال أستخدم تطبيق ت

 %14.6 138 ألنه غير إلزامي  

 %43.4 111 لعدم حاجتي له

 %21.5 201 ألنني لم أصب بفيروس كورونا

 %4.4 12 ألنه يستهلك بطارية جوالي

 %5.4 51 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي

 %1.8 17 خوفا من التنمر االجتماعي 

 %9 85 لعدم وعي الناس به 

 %100.0 948 اإلجمالي
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 : تقييم تطبيق تباعد 
 

 : محاور االستبيان الخاصة بتطبيق تباعد  44جدول 

 المحور العبارة الرقم

Q35 اإلنذار المبكر تلقيت تنبيهات من تطبيق تباعد عندما خالطت أشخاص مصابين أو معرضين لإلصابة 

Q36 
عدتني التنبيهات المقدمة من تطبيق تباعد على التقييم الذاتي لخطر اإلصابة وتجنب سا

 المصابين
 التقييم الذاتي

Q37 التباعد االجتماعي ساعدت خدمات تطبيق تباعد على تطبيق التباعد االجتماعي بشكل فعال 

Q38 التكيف مع الجائحة كيف مع الجائحةساعدت خدمات تطبيق تباعد على العودة للحياة للطبيعية بشكل آمن  والت 

 

 

 الفرضيات الخاصة بتطبيق تباعد :

 

H01 : ( ال تندام  طسيق  ساعد في احتواء جا حة  0.05ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية )

  التديف معرا م   جرة   ر المستفيدي  19- وفيد

  يتفرع منرا الفرضيات التالية:

 

h01 ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  ساعد في ضسط التساعد االجتماعي م   جرة   ر : ال يوجد ج 

 المستفيدي  

h02   ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  ساعد في  قديا ا   ار المسدر لنطر ا صابة  م :

  جرة   ر المستفيدي 

h03 ساعد في  المساعدة عم  التقييا ال ا ي لنطر ا صابة   : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق 

 م   جرة   ر المستفيدي 

h04  : ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية ال تندام  طسيق  و منا في المساعدة عم  العودة لمحياة الطسيعية بمدل

 آم   التديف م  الجا حة م   جرة   ر المستفيدي 

 

 

 

 

 



 والتكيف معها  Covid-19كفاءة تطبيقات التتبع الرقمي في احتواء جائحة 

 

 

 
103 

 ق تباعد : التحليل الوصفي لمتغيرات تطبي 

 
 : التحليل الوصفي لمتغيرات تطبيق تباعد45 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العينة عم   فاءة  طسيق  ساعد في إدارة جةمة  ور  ا  ملك بمتو بط حسبابي  م  الجد ل   حظ موافقة جفراد

   ما   حبظ موافقبة جفبراد العينبة عمب  المحبور الابا ي  الاالبث (  1.193(  ا حرا  معيارع )  4.07بمن ) 

  النامس    محايد را لممحور الراب    و المحور الناص با   ار المسدر لنطر ا صابة 

 لموضوع  ما ج مفنا  ابقا بعدم  مقي بع) المستندمي  لتنسيرات م  التطسيق يفسر   ا ا

بالتالي إز عدم  مقي جع  نسيهللا م  التطسيبق ينمبق المبك لبدى المسبتندم بعبدم  فباءة التطسيبق ج  فعاليتبهللا    فبي 

 ب ا يعنبي جز الوال  إز المستندمي  ل  يتمقوا  نسيرات م  التطسيق إال في حال المنالطة المؤ بدة لم باب    

 سسة ا صابات  تدوز جعم  مما  جد اح  لد  ملك لا يح ل بالتالي إز عدم  مقي جع  نسيهللا م  التطسيق ليس 

 دلي  عم  عدم  فاء هللا  إ ما  و دليل عم  عدم ا صابة ج  اال تساح با صابة  

 

 تقييم تطبيق تباعد : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 267 1.193 4.07  كورونا أزمة إدارة في تباعد تطبيق لكفاءة  تقييمك هو ما

 267 1.064 3.78 االجتماعي التباعد ضبط في المساهمة : الثاني المحور

 267 1.075 3.72 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم في المساهمة : الثالث المحور

 267 1.29154 3.3933 المبكر اإلنذار تقديم في المساهمة : الرابع المحور

 267 1.045 3.85 الجائحة مع التكيف على المساعدة : الخامس المحور

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .713
a

 .509 .501 .843 

a. Predictors: (Constant), في المساهمة : الرابع المحور ,الجائحة مع التكيف على المساعدة : الخامس المحور 

 التباعد ضبط في اهمةالمس : الثاني المحور ,اإلصابة لخطر الذاتي التقييم في المساهمة : الثالث المحور ,المبكر اإلنذار تقديم

 االجتماعي
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 : تحليل أنوفا لتطبيق تباعد 46 جدول 

 

 تحليل االنحدار المتعدد لتطبيق تباعد 47 :جدول 

 

   حظ م  اشتسار اال حدار المتعدد لتطسيق  ساعد ما يمي :

  R = 0.713  ار ساط لوية بي  المتغير التاب   المتغيرات المستقمة     ا يد ل عم   جود ع لة

 الداشمة بنمومج اال حدار 

 R Square = 0.509  م  التساي  50   ا يعني جز المتغيرات الداشمة بنمومج اال حدار  مرح %

 الحاصل في المتغير التاب   جز النسسة المتسقية  عود إل  لمتغيرات جشرى لا  ؤش  ضم  النمومج

  حميل التساي  ل م  جد ANOVA  جد جز p-value = 0.000  ا يعني جز  مومج اال حدار   

 التديف معرا م   جرة  19-معنوع  ج هللا يوجد ج ر ال تندام  طسيق  ساعد في احتواء جا حة  وفيد

  ر المستفيدي     جز النمومج لادر عم  التنسؤ بالقيا  يمد  االعتماد عميهللا في  رح  غيرات المتغير 

 ب  التا

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 192.656 4 48.164 67.796 .000
b

 

Residual 186.131 262 .710   

Total 378.787 266    

a. Dependent Variable: كورونا أزمة إدارة في تباعد تطبيق لكفاءة  تقييمك هو ما   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .802 .206  3.898 .000 

 في المساهمة : الثاني المحور

 جتماعياال التباعد ضبط

.279 .099 .249 2.810 005. 

 في المساهمة : الثالث المحور

 اإلصابة لخطر الذاتي التقييم

.193 .093 .174 2.081 038. 

 في المساهمة : الرابع المحور

 المبكر اإلنذار تقديم

.088 .057 .096 1.557 .121 

 على المساعدة : الخامس المحور

 الجائحة مع التكيف

.310 .092 .271 3.348 .001 

a. Dependent Variable: كورونا أزمة إدارة في تباعد تطبيق لكفاءة  تقييمك هو ما  
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 اختبار معلمات النموذج : 

  H0: B1 = B2 = B3 = B4 = 0فرضية العدم : 

  إزp-value  لمعممة الميلB1      بالتالي  رف) فرضية العدم    ا يعني يوجد ج ر  0.05جصغر م

عم   فاءة التطسيق م   جرة لمسا مة  طسيق  ساعد في ضسط التساعد االجتماعي  م  داللة إح ا ية 

 يدي      ر المستف

  إزp-value  لمعممة الميلB2      بالتالي  رف) فرضية العدم    ا يعني ج هللا يوجد  0.05جصغر م

( لمسا مة   طسيق  ساعد في المساعدة عم  التقييا 0.05ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية ) 

 ال ا ي لنطر ا صابة عم   فاءة   ا التطسيق م   جرة   ر المستفيدي  

 

  إزp-value  لمعممة الميلB3      إما ال يمدننا  رف) فرضية العدم  بالتالي فدز ليمة  0.05ج سر م

  ح المعممة ال  نتمف جو ريا ع  ال فر     ا يعني ج هللا ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى 

   جربة   بر لمسا مة التطسيق في  قبديا ا  ب ار المسدبر عمب    فباءة  طسيبق  ساعبد مب 0.05معنوية 

 المستفيدي  

 

  إزp-value  لمعممة الميلB4      بالتالي  رف) فرضية العدم    ا يعني ج هللا يوجد  0.05جصغر م

( لمسا مة   طسيق  ساعد في المساعدة عم  العودة 0.05ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية ) 

 ق م   جرة   ر المستفيدي لمحياة الطسيعية  التديف م  الجا حة عم   فاءة   ا التطسي

 مما  سق  ستطي   تابة معادلة اال حدار النطي عم  المدل التالي : 

المساعدة على التقييم الذاتي ×  ( 0.193+ )  ضبط التباعد( ×  0.279+ )  0.802كفاءة تطبيق تباعد = 

 المساعدة على التكيف مع الجائحة ( × 0.310+ ) 

 بؤدع إلب  ةيبادة مقبدار ا  التساعبدة  طسيق  طم  عم  المسبا مة فبي ضبسط جع جز ةيادة  حدة  احدة م  لدر

 م   فاءة التطسيق مب   جربة   بر المسبتفيدي     مبا جز ةيبادة  حبدة  احبدة مب  لبدرة التطسيبق عمب   0.279

مب   فباءة التطسيبق مب   جربة  0.193يؤدع إلب  ةيبادة مقبدار ا المساعدة عم  التقييا ال ا ي لنطر ا صابة 

 جشيرا إز ةيادة  حدة  احدة م  مساعدة  طسيق  ساعد عم  التديبف مب  الجا حبة  بؤدع إلب  المستفيدي    ر 

 م   فاءة التطسيق في إدارة جةمة  ور  ا م   جرة   ر المستفيدي   0.31ةيادة مقدار ا 
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 الثانية :  الرئيسية فرضيةلا 3.3.2

H02 :  جا ة   ط مقياس اليدرت النما ي إز رضا المستفيدي  ع   ل  طسيق م  التطسيقات ال يت 

H12 : إز رضا المستفيدي  ع   ل  طسيق م  التطسيقات يتجا ة   ط مقياس اليدرت النما ي 

ا ث لدل  طسيق م  التطسيقات الب  One Sample t-testالشتسار صحة   ح الفرضية  نقوم بدجراء اشتسار 

 عم  حدة 

 تطبيق توكلنا : الرضا عن 

 :  و متو ط متغير الرضا ع   طسيق  و منا H01:  µ = 3      (µ  )فرضية العدم : 

 يوجد اشت   معنوع بي  متو ط متغير الرضا ع   طسيق  و منا  بي    ط مقياس ليدرت النما ي  ال

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 036. 838. 4.20 550 توكلنا تطبيق عن راض أنا

 

 لتطبيق توكلنا  One-Sample Testتحليل : 48 جدول 

 

 

(  بالتبالي     p-value = 0.000<  0.05جز ليمبة )   One-Sample Testيت ب  مب  جبد ل اشتسبار 

  قسل الفرضية السديمة   جع جز متو ط الرضا ع   طسيق  و منبا يتجبا ة   بط مقيباس  رف) فرضية العدم 

    ليدرت النما ي  بالتالي يميل المستجيسوز لمرضا ع    ا التطسيق 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1.27 1.13 1.198 000. 549 33.538 توكلنا تطبيق عن راض أنا
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 تطبيق تطمن :ن الرضا ع

 (  طم  :  و متو ط متغير الرضا ع   طسيق  µ)      H02:  µ = 3فرضية العدم : 

 ال يوجد اشت   معنوع بي  متو ط متغير الرضا ع   طسيق  طم   بي    ط مقياس ليدرت النما ي 

 

 لتطبيق تطمن One-Sample Test: تحليل 49 جدول 

(  بالتبالي     p-value = 0.000<  0.05جز ليمبة )   One-Sample Testيت ب  مب  جبد ل اشتسبار 

 رف) فرضية العدم   قسل الفرضية السديمة   جع جز متو ط الرضا ع   طسيق  طمب  يتجبا ة   بط مقيباس 

    يق ليدرت النما ي  بالتالي يميل المستجيسوز لمرضا ع    ا التطس

 تطبيق تباعد : 

 :  و متو ط متغير الرضا ع   طسيق  ساعد H02:  µ = 3      (µ  )فرضية العدم : 

  طم   بي    ط مقياس ليدرت النما ي ال يوجد اشت   معنوع بي  متو ط متغير الرضا ع   طسيق 

 

 لتطبيق تباعد  One-Sample Testتحليل   : 50 جدول 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 055. 796. 4.19 210 تطمن تطبيق عن راض أنا

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1.30 1.08 1.190 000. 209 21.677 تطمن تطبيق عن راض أنا

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 068. 1.108 3.93 267 تباعد تطبيق عن راض أنا

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 1.07 80. 933. 000. 266 13.748 تباعد تطبيق عن راض أنا
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(  بالتبالي     p-value = 0.000<  0.05جز ليمبة )   One-Sample Testيت ب  مب  جبد ل اشتسبار 

 رف) فرضية العدم   قسل الفرضية السديمة   جع جز متو ط الرضا ع   طسيبق  ساعبد يتجبا ة   بط مقيباس 

    ا ع    ا التطسيق ليدرت النما ي  بالتالي يميل المستجيسوز لمرض

 العوامل المؤثرة على استخدام التطبيقات : الفرضية الثالثة :  3.3.3

 تطبيق توكلنا : العوامل المؤثرة على استخدام  

 : االنحدار اللوجستي الستخدام تطبيق توكلنا 51 جدول 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 689. 063. 1 3.451 200. -372.- الجنس 

  064. 4 8.904   العمر

18 – 27 .306 .564 .293 1 .588 1.357 

28 – 37  .860 .572 2.260 1 .133 2.363 

18 – 57  .279 .573 .237 1 .626 1.322 

فما فوق  58  .562 .599 .880 1 .348 1.754 

  057. 4 9.158   االقامة مكان

 1.488 060. 1 3.528 211. 397. المنطقة الغربية

 913. 737. 1 113. 271. -091.- المنطقة الشرقية

 1.005 988. 1 000. 352. 005. المنطقة الشمالية

 720. 315. 1 1.011 327. -329.- المنطقة الجنوبية

  187. 5 7.485   التعليم

 1.948 127. 1 2.330 437. 667. ثانوية عامة

 1.327 590. 1 290. 525. 283. طالب جامعي

 2.158 116. 1 2.475 489. 769. دبلوم

 2.577  027. 1 4.893 428. 947. بكالوريوس

 2.654 056. 1 3.659 510. 976. دراسات عليا

  008. 3 11.958   العمل

 2.035 007. 1 7.355 262. 710. موظف قطاع حكومي

 943. 833. 1 044. 280. -059.- موظف قطاع خاص

 868. 692. 1 157. 356. -141.- صاحب عمل حر

 1.056 851. 1 035. 293. 055. بالمرض اإلصابة

 بفيروس مصاب شخص خالطت هل

 كرورونا
-.105- .209 .254 1 .614 .900 

 فيروس اختبار باجراء قمت هل

 كورونا
.656 .204 10.353 1 001. 1.927 

Constant -.491- .761 .415 1 .519 .612 

a. Variable(s) entered on step 1: مسافرا  نت  ل ,  ر ر  ا بفير س م اب  نا شالطت  ل ,بالمرض ا صابة ,العمل ,التعميا ,االلامة مداز ,العمر ,الجنس 

 .  ور  ا فير س اشتسار باجراء لمت  ل ,  ور  ا فير س  فمي ج ناء  عدت المممدة شارج
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 يمي  : ما  م   الجد ل السابق يت 

  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير الجنس عمب  ا بتندام  طسيبق  و منبا    ب ا جمبر طسيعبي حيبث

ا ح رت ج ا ج ساب اال تندام بالندمات التي يقدمرا التطسيبق     باز ج با النبدمات المقدمبة شدمبة 

ز آشببر    مببا جز ا صببابة ج  طمببأ   ببري      بب ح النببدمات ليسببت لاصببرة عمبب  جببنس معببي  د 

 ي د اف  ال تندام التطسيق جي ا لد  ال يوجد فيرا فرت بي  ال  ور   pcrالمنالطة ج  إجراء فحا 

  ا  اث

 ر م  داللبة إح با ية لمتغيبر العمبر عمب  ا بتندام  طسيبق  و منبا حيبث جز ا صبابات فببي  بال يوجبد ج

 المممدة  ممت جمي  الفئات العمرية ب  ا تاناء

 يوجبد ج بر م  داللببة إح با ية لمتغيببر مدباز ا لامبة عمبب  ا بتندام التطسيببق   حيبث جز مسببتندميهللا ال 

 وةعوا في منتمف ج حاء المممدة   لا يقت ر  حميمهللا  ا تندامهللا عمب  منطقبة موببوءة مبا مبا  د ز 

 جشرى 

 تندام  طسيبق يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغيبر المؤ بل التعميمبي  حديبد ) السدبالوريوس ( عمب  ا ب

 و منا   يفسر ملك بأز   ح الفئة  مال الفئة العاممة فبي المجتمب   التبي لبد  دبوز ج ابر فئبات المجتمب  

طمسا ال تندام التطسيق بحدا مساعد هللا لرا عم  ممار ة ج مبطترا  جعمبالرا ج    ظبا فرا   ج  بحدبا 

 طمأ الت ريحات ال ةمة لرا 

 سيعة العمل عم  ا تندام  طسيق  و منا     حديدا يميبل موظفبو يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير ط

القطاع الحدومي بمدل ج سر ال تندام التطسيق    يعبود السبسأ فبي ملبك إلب  القبوا ي  التبي فرضبترا 

الحدومة السعودية عم  موظفي  مراجعي الد ا ر  المؤ سات الحدومية بدلناميبة ا بتندام التطسيبق 

     في حي   ر ت األمر مفتوحا لمقطاع الناص  ملك حت   باري  إعبداد لسل الدشول إل    ح األما

 31/12/2020  ا التقرير 

  لا ي بابوا 86.8ال  يوجد ج ر لإلصابة بالفير س عم  ا تندام التطسيق  يت   ملك م   وز جز %

 ق% م  جفراد العينة لاموا با تندام التطسي 67.9بالفير س  م  ملك  ناك 

   م اب عم  ا تندام  طسيق  و منا  داللة إح ا ية لمتغير منالطةال يوجد ج ر م 
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بالتالي ليس م  ال ر رة جز   نا مم  شالطوا م ابي  لا يقوموا با تندام  و منا  76  حظ جز  ناك 

  ؤدع المنالطة إل  ا تندام التطسيق 

 

  يوجد ج ر م  داللة إح ا ية  جراء فحاpcr   عم  ا تندام  طسيق  و منا      ا جمبر منطقبي  بوز جز

 حا ال  تا إال عسر التطسيقحجن مواعيد الف

 

  مما  سق  جد جز العوامل المؤ رة عم  ا تندام  طسيق  و منا  ي : 

  Pcrالمؤ ل التعميمي   العمل في  ظيفة حدومية   إجراء اشتسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crosstabulation ؟ توكلنا مستخدمي من أنت هل *  كرورونا بفيروس مصاب شخص خالطت هل

Count   

 

 ؟ توكلنا مستخدمي من أنت هل

Total نعم ال 

 بفيروس مصاب شخص خالطت هل

 وروناك

 541 357 184 ال

 269 193 76 نعم

Total 260 550 810 
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 تطبيق تطمن : 

 

 االنحدار اللوجستي الستخدام تطبيق تطمن:  52 جدول

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 691. 086. 1 2.954 215. -370.- الجنس 

  027. 4 10.962   العمر

 3.026 312. 1 1.021 1.096 1.107 (1)العمر

 4.991 139. 1 2.185 1.087 1.608 (2)العمر

 5.047 137. 1 2.208 1.089 1.619 (3)العمر

 8.003 059. 1 3.552 1.104 2.080 (4)العمر

  285. 4 5.020   االقامة مكان

 1.071 778. 1 079. 243. 069. (1)االقامة مكان

 987. 966. 1 002. 315. -013.- (2)االقامة مكان

 2.045 054. 1 3.717 371. 715. (3)االقامة مكان

 1.406 366. 1 817. 377. 340. (4)االقامة مكان

  404. 5 5.097   التعليم

 714. 509. 1 437. 510. -337.- (1)التعليم

 752. 656. 1 198. 639. -284.- (2)التعليم

 553. 293. 1 1.106 563. -592.- (3)التعليم

 541. 217. 1 1.521 498. -615.- (4)التعليم

 929. 894. 1 018. 549. -073.- (5)التعليم

  550. 3 2.112   العمل

 1.053 859. 1 032. 293. 052. (1)العمل

 1.454 235. 1 1.412 315. 374. (2)العمل

 1.253 570. 1 323. 396. 225. (3)العمل

 1.285 339. 1 915. 262. 251. بالمرض اإلصابة

 بفيروس مصاب شخص خالطت هل

 كرورونا

.057 .215 .071 1 .790 1.059 

 3.839 000. 1 42.836 206. 1.345 كورونا فيروس اختبار باجراء قمت هل

Constant -2.544- 1.232 4.267 1 .039 .079 

a. Variable(s) entered on step 1: باجراء لمت  ل ,  ر ر  ا بفير س م اب  نا شالطت  ل ,بالمرض ا صابة ,العمل ,التعميا ,االلامة مداز ,العمر ,الجنس 

جشار مسافرا  نت  ل ,  ور  ا فير س اشتسار  .  ور  ا فير س  فمي ج ناء  عدت المممدة 
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 : العوامل المؤ رة عم  ا تندام  طسيق  طم  

  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير الجنس عم  ا تندام  طسيق  طم    فا صابة بالمرض ج 

 اال تساح با صابة ال فرت فيرا بي  ال  ور  اال اث 

 غيبر العمبر عمب  ا بتندام  طسيبق  طمب    حيبث  بممت ا صبابة ال يوجبد ج بر م  داللبة إح با ية لمت

  نة  ج ار  18بالمرض جمي  الفئات العمرية م  

  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمداز ا لامة عمب  ا بتندام  طسيبق  طمب  حيبث  وةعبت ا صبابات

 عم  جمي  مناطق المممدة

 ام التطسيق   حيث جز ا تندام  طمب  لبيس يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لممؤ ل العممي عم  ا تند ال

 قط ابي   المنالطي  فلهللا ع لة بفئة معينة د ز جشرى   و م  ججل الم

    حيث     ا طسيعي  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير طسيعة العمل عم  ا تندام  طسيق  طم

 ج هللا ال ع لة بالعمل ال تندام   ا التطسيق المن ا لمحجر ال حي فقط

 يوجبد ج بر م  داللبة إح با ية لإلصبابة ببالمرض عمب  ا بتندام  طسيبق  طمب    لفربا  ب ح الع لبة  ال

 سيق  طم  صابة بالمرض  ا تندام  ط نقوم بدجراء  حميل  اع  دوير بي  ا 

  

 

 

 

 

 

 نا لد  جصيسوا  بالمرض  لبا يسبتندموا  طسيبق  طمب     لبد يدبوز  61م  الجد ل يت   جز  ناك 

 فبي   سأ إما ج را جصيسوا لسل طرح التطسيبق   ج  جصبيسوا   قمبو إلب  المحباجر المن  بة لممرضب   

 نا لا ي ابوا  بالمرض  م  ملك لاموا با تندام  طسيق  طم    بداف  ما بي  مبا  164المقابل  ناك 

  جد ا ج  بسسأ الندمات التي يقدمرا التطسيق 

 

 

 Crosstabulation  تطمن تطبيق مستخدمي من أنت هل * بالمرض اإلصابة

Count   

 

 تطبيق مستخدمي من أنت هل

 تطمن

Total نعم ال 

 703 164 539 ال بالمرض اإلصابة

 107 46 61 نعم

Total 600 210 810 
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 لمنالطة م اب عم  ا تندام  طسيق  طم     م  داللة إح ا ية  ال يوجد ج ر 

 

 

 

 

 

 

 بنا  170نباك  نا لا ينالطوا م اب  م  ملك لاموا با بتندام  طسيبق  طمب     مبا جز   111 ناك 

 شالطوا م ابي   م  ملك لا يستندموا  طسيق  طم  

  يوجد ج ر م  داللة إح با ية لمقيبام ببدجراء فحباpcr     مبا جز  بوع  عمب  ا بتندام  طسيبق  طمب 

 الع لة طردية جع جز  مما اةداد احتمال القيام بدجراء اشتسار  ور  ا  مما ةاد  حميل  طسيق  طم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطمن تطبيق ستخدميم من أنت هل *  كرورونا بفيروس مصاب شخص خالطت هل

Crosstabulation 

Count   

 

  طم   طسيق مستندمي م  ج ت  ل

Total عا ال  

 بفير س م اب  نا شالطت  ل

  ر ر  ا

 541 111 430 ال

 269 99 170  عا

Total 600 210 810 
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 اعد:تبتطبيق  

 

 : االنحدار اللوجستي الستخدام تطبيق تباعد  53 جدول

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 739. 111. 1 2.539 190. -303.- الجنس 

  376. 4 4.227   العمر

 1.751 360. 1 836. 612. 560. (1)العمر

 1.122 851. 1 035. 615. 115. (2)العمر

 1.206 762. 1 092. 618. 187. (3)العمر

 1.419 583. 1 302. 637. 350. (4)العمر

  900. 4 1.062   االلامة مداز

 964. 856. 1 033. 204. -037.- (1)االلامة مداز

 836. 505. 1 445. 268. -179.- (2)االلامة مداز

 1.009 979. 1 001. 336. 009. (3)االلامة مداز

 767. 420. 1 649. 330. -266.- (4)االلامة مداز

  710. 5 2.937   التعميا

 531. 145. 1 2.122 435. -633.- (1)التعميا

 573. 298. 1 1.085 535. -558.- (2)التعميا

 648. 367. 1 814. 480. -433.- (3)التعميا

 703. 401. 1 706. 420. -353.- (4)التعميا

 754. 557. 1 346. 480. -282.- (5)التعميا

  436. 3 2.726   العمل

 1.343 238. 1 1.393 250. 295. (1)العمل

 1.084 772. 1 084. 278. 081. (2)العمل

 819. 588. 1 293. 369. -200.- (3)العمل

 661. 126. 1 2.347 270. -413.- بالمرض ا صابة

 بفير س م اب  نا شالطت  ل

  ر ر  ا

.042 .195 .046 1 .830 1.043 

 1.306 151. 1 2.065 186. 267.  ور  ا فير س اشتسار باجراء لمت  ل

  عدت المممدة شارج مسافرا  نت  ل

  ور  ا فير س  فمي ج ناء

-.573- .409 1.957 1 .162 .564 

Constant -.265- .786 .114 1 .736 .767 

a. Variable(s) entered on step 1: باجراء لمت  ل ,  ر ر  ا بفير س م اب  نا شالطت  ل ,بالمرض ا صابة ,العمل ,التعميا ,االلامة مداز ,العمر ,الجنس 

 .  ور  ا فير س  فمي ج ناء  عدت المممدة شارج مسافرا  نت  ل ,  ور  ا فير س اشتسار
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 العوامل المؤثرة على استخدام تطبيق تباعد :

 

 وجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير الجنس عم  ا تندام  طسيق  ساعد ال ي 

  ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير العمر عم  ا تندام  طسيق  ساعد 

  ساعد ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمداز ا لامة عم  ا تندام  

  عد طسيق  ساال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لممؤ ل العممي عم  ا تندام 

 عة العمل عم  ا تندام  طسيق  ساعد ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمتغير طسي 

  ساعدال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لإلصابة بالمرض عم  ا تندام  طسيق  

 ال يوجد ج ر م  داللة إح ا ية لمنالطة م اب عم  ا تندام  طسيق  ساعد 
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 النتائج 3.1

 يميبهللا 32.9%   يميهللا  طسيق  ساعد بنسسة 67.9 ار ا تنداما بنسسة يعد  طسيق  و منا  و التطسيق األ   %

 %25.9 طسيق  طم  

 يميرمبا   4.30تو ط حسابي مم  حيث التقييا يتسا ى  طسيق  و منا   طسيق  طم  في التقييا  ملك ب   

 4.07 طسيق  ساعد بمتو ط 

  ( ال تندام   0.05يوجد ج ر م  داللة إح ا ية بمستوى معنوية )طسيق  و منا في احتواء جا حة  وفيد-

 ملك مب  شب ل لبدرة التطسيبق عمب  ضبسط عمميبة التساعبد   التديف معرا م   جرة   ر المستفيدي  19

 االجتماعي  مساعد هللا في العودة لمحياة الطسيعية بمدل آم   التديف م  الجا حة 

 التديبف معربا مب   19- وفيبد يوجد ج ر م  داللبة إح با ية ال بتندام  طسيبق  طمب  فبي احتبواء جا حبة 

 جرة   ر المستفيدي   ملك م  ش ل مسا متهللا في ضسط االلتنام بالحجر المننلي    مقدر هللا عم   قديا 

 ا   ار المسدر لنطر ا صابة 

  ال تندام  طسيق  ساعد في احتواء جا حة  وفيد 0.05يوجد ج ر م  داللة إح ا ية عند مستوى معنوية-

 جربة   بر المسبتفيدي   ملببك مب  شب ل لدر بهللا عمب  ضبسط التساعبد االجتمبباعي   التديبف معربا مب  19

  مسا متهللا في التقييا ال ا ي لنطر ا صابة  مساعد هللا عم  العودة لمحياة اآلمنة  التديف م  الجا حة 

           يميل مستندمو  ل  طسيق م    ح التطسيقات إل  الرضا ع  التطسيبق المسبتندم    يوصب  ماينيبد عب

 تعنين ا تندام   ح التطسيقات  جعمرا إلنامية ب

 وا التطسيقبات بسبسأ ملبا  دب  إلناميبة التطسيقبات دافعبا ج ا بيا ال بتندامرا   فمع با المسبتندمي  ا بتند

 ملبك ل بماز  ب مترا الندمات المقدمة  المنفعة المرجوة مب  التطسيبق  جغمبسرا ا بتندمرا ببداف  ما بي 

 مار ة حيا را الطسيعية باقة  جماز  حماية ج فسرا ج ناء العودة لم

    تندام لدى غير المستندمي   ي عدم الحاجة لمتطسيق    لد يدبوز ملبك  تيجبة عبدم اال ا ت ج ا موا 

ا صابة ج  عدم المنالطة ج  ربما بسبسأ عبدم العمبل ج  بسبسأ طسيعبة العمبل  أصبحاب العمبل الحبر ج  

 حة ال ي  مار وا جعمالرا ع  بعد ش ل فترة الجا 

  از إجبراء فحبا pcr     مبا  ا بت طسيعبة  بو العامبل المبؤ ر  راء ا بتندام  طسيقبي  طمب     و منبا 

 العمل  المؤ ل العممي عام ز مؤ راز جي ا في ا تندام  طسيق  و منا 
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 التوصيات : 3.5

  (را لتعدد التطسيقات المن  ة لمجا حبة  عبدم إلناميبة بع برا  وصبي  ب ح الدرا بة ببدمال بعب  

لتطسيقات  ل ر ا عم   طسيق  احد مر نع لادر عم   قديا ا  ب ار مب  شب ل ربطبهللا مب   ظا ف ا

معمومات  ةارة ال حة السعودية    ملك ل ماز ةيادة عدد المستندمي   عدم إر بالرا بالعديبد مب  

 التطسيقات

 طمب  فبي  طسيبق  و منبا المر بنع     بوار عم   سيل الماال  وصي بدمال شدمات  طسيبق  طمب   

القبادمي  مب   ةا برع المممدبةدال م  الغاء  طسيق  طم   را يا   م  الممد  جز يدوز لاصرا عمب   ب

ال ي  ال يممدوز  وية رلمية )  وية مواط     وية مقيا (  ضم  السعودية  إ ما لدموا بغية النارج 

 النيارة اما ا تمرت الجا حة   جرادت المممدة السماح لرؤالء بدشول جراضيرا 

  ألز ممببا ل الن وصببية لببا  دبب  عا قببا جمبام ا ببتندام التطسيقببات الببا ث  مببا  جببد ا      ببرا   برا

 جماع مستندميرا عمب  التوصبية بنمبر ا بتندامرا  جعمربا إلناميبة    وصبي  ب ح الدرا بة بفبرض 

إلنامية  طسيق  و منا في جمي  األما   العامة  المنمبآت العامبة  الناصبة    ملبك مب  ججبل  نفيبف 

د ع  غير الم ابي   ضماز جز األ ناص ال ي  يقوموز بالتنقل  ا فقبط األ بناص المسبموح القيو

 لرا بالتجول  ملك م  ش ل األ واد ال حية

  را ال جاح المستندمي  بعدم فعالية بع) التطسيقات فبي  قبديا بعب) الوظبا ف المن  بة ألجمربا  

ليبة عممربا را بة بتوضبي  د ر التطسيقبات  آ تقديا ا   ار المسدر عم   سيل الماال    وصي   ح الد

  العمل عم  ةيادة  عي المستندمي  فيرا  ملك ل ماز المفافية  الم دالية لر ح التطسيقات 

    بالن ر إل  موا   اال تندام  م ح بة از العامبل الر يسبي لعبدم ا بتندامرا  بو عبدم الحاجبة إليربا

ام  بب ح التطسيقببات  نببوع مبب  المسببؤ لية  وصببي  بب ح الدرا ببة ب ببر رة حببث األفببراد عمبب  ا ببتند

االجتماعية  جاح حماية ج فسرا   حماية اآلشري     عم  ضر رة التر يال لفعاليترا  مدى مسا مترا 

   ملبك لنيبادة معبدل التسنبي العبام ممبا يمدب  مب   طويببق الفعميبة فبي  سبري  عمميبة احتبواء الجا حبة 

 اال تمار بأ رع ما يمد  
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 المالحق

 االستبيان 

 تقييم تطبيقات الهواتف الذكية المستخدمة ضمن جهود احتواء فيروس كورونا في السعودية 

 تطبيق تباعد ( -تطبيق تطمن  -)تطبيق توكلنا 

 

 القسم األول : تطبيق توكلنا  

عدد معلومات لحظية ومباشرة عن  يقدمو تطبيق معتمد من وزارة الصحة السعودية يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ، وه

إدارة التصاريح االلكترونية ويعمل  يساهم في ، كما  إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤةويعمل على   في المملكةاإلصابات 

 الحصول على المساعدة الطبية الضروريةمن  عراض ، ، ويمكن األشتباه باإلصابة في حالة ظهور كر لحاالت االكتشاف المبعلى اال

 الالزمة

Q1   : ال نعم هل أنت من مستخدمي تطبيق توكلنا 

Q2 

ماهي الخدمات التي قدمها لك تطبيق توكلنا في مرحلة  

 منع التجول وفي مرحلة  العودة بحذر

 كثر من إجابة() يمكن اختيار أ

 

 

 خدمة طلب فحص كورونا واستعراض النتيجة -1

 خدمة طلب تصريح  -2

 خدمة استعراض حالتك الصحية حسب األكواد  -3

 ( لرجل األمن QRخدمة استعراض الكود الخاص بك ) -1

خدمة الوضع الحذر التي ترسل تنبيه في حالة االقتراب من  -5

 المصابين والمخالطين 

 صحية والطبية خدمة استعراض آخر المستجدات ال -6

 خدمة طلب مساعدة -7

 خدمة البالغ عن مخالفات منع التجول  -8

معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة خدمة لوحة بياناتي ل -9

 والتعليم والتابعين والتصاريح والبالغات والمخالفات

 خدمة إنشاء أو حضور التجمعات -10
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Q3 
 أستخدم تطبيق توكلنا 

 ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( 

 نني ملزمأل -1

 بدافع ذاتي  -2

 بسبب الخدمات التي يقدمها  -3

 ألنه ساعدني على ممارسة حياتي الطبيعية -1

 ألنني أثق بالمعلومات واالرشادات التي يقدمها -5

 ألنه يشعرني باألمان -6

 ألنني أصبت أو اشتبهت إصابتي بالفيروس  -7

 

 العبارة  
غير موافق 

 أبدا  

غير 

 موافق 
 موافق  محايد 

موافق 

 بشدةا 

Q4 
مكنت خدمة حجز موعد فحص  كورونا عبر التطبيق 

 من تنظيم عمليات الفحص 
     

Q5 
ساعدت خدمة حجز موعد فحص كورونا على تخفيف 

 االختالط باألشخاص المصابين
     

Q6 
ساعدتني خدمة استعراض حالتي الصحية على  

 دخول التجمعات والفعاليات
     

Q7 
كواد الملونة على ساعدتني خدمة الوضع الحذر و األ

 معرفة الحالة الصحية لألشخاص الذين أخالطهم   
     

Q8 
تلقيت تنبيهات من التطبيق عندما خالطت أشخاص 

 مصابين أو معرضين لإلصابة
     

Q9 
ساعدتني التنبيهات المقدمة من التطبيق على التقييم 

 الذاتي لخطر اإلصابة وتجنب المصابين
     

Q10 
ديم البالغات على منع مخالفة قوانين ساعدت خدمة تق

 التباعد االجتماعي 
     

Q11 استجابت اإلدارات المعنية للبالغات المقدمة      

Q12 
سهلت خدمة إصدار التصاريح عبر التطبيق من 

 تنقالت الناس بشكل آمن 
     

Q13 
ساعدت التصاريح المقدمة على ممارسة الحياة 

 ةالطبيعية والتكيف مع الجائح
     

Q14 
حصلت على المساعدة الصحية التي أحتاجها من 

 خالل التطبيق وبشكل سريع 
     

Q15  أنا راض عن هذا التطبيق      

Q16 
 ما هو تقييمك لتطبيق توكلنا 

 ) برأيك كم نجمة يستحق (  
1 2 3 1 5 
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Q17 بعد استخدامك وتقييمك لتطبيق توكلنا هل تقترح ؟ 
لتطبيق ونشره تعزيز استخدام هذا ا

 على أوسع نطاق وجعله إلزاميا
 إلغاء هذا التطبيق

Q18 :ماهي أسباب عدم استخدامك لتطبيق توكلنا 

 ألنه غير إلزامي

 ألنني لم أصب بفيروس كورونا

 لعدم حاجتي له

 ألنه يستهلك بطارية جوالي

 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي

 

 القسم الثاني : تطبيق تطمن

ني يهدف إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم هو تطبيق الكترو

ولحالتهم الصحية وفتح قناة تواصل مباشرة معهم  ويحتوي التطبيق على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، 

ة اليومية للحالة الصحية، وارتباطات دعم التقصي ونتائج الفحوصات، و إضافة وتحديث بيانات المخالطين، والمتابع

(، وطلب المساعدة، ومؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، والتنبيه إلى اإلشعارات 937الوبائي، والتواصل مع مركز )

 والمكالمات اآللية

Q19 ال نعم هل أنت من مستخدمي تطبيق تطمن؟ 

Q20 
 منماهي أهم الخدمات التي قدمها  لك تطبيق تط

 ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( 

 خدمة مؤشر العد التنازلي للحجر الصحي  -1

 خدمة التقييم الصحي اليومي عبر االستبيانات -2

 خدمة إضافة واستعراض المخالطين -3

 سوار تطمن  -1

 خدمة اإلرشادات والنصائح الصحية  -5

 خدمة التواصل مع فريق الصحة على مدار الساعة. -6

 مكتبة المحتوى التثقيفي -7

Q21 
 أستخدم تطبيق تطمن

 ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( 

 ألنني ملزم -1

 بدافع ذاتي -2

 بسبب الخدمات التي يقدمها  -3

 ساعدني على االلتزام بالحجر الصحيألنه  -1

 ألنني أثق بالمعلومات واالرشادات التي يقدمها  -5

 ألنني أصبت أو اشتبهت إصابتي بالفيروس -6
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Q22 
خيص األولي لمرضي من ساعدني تطبيق تطمن على التش

 خالل االعراض
     

Q23  ساعدتني االسئلة اليومية على التقييم الذاتي لحالتي الصحية      

Q24   ساعدني تطبيق تطمن على حساب مهلة الحجر اإلجباري      

Q25 ساعدني تطبيق تطمن على االلتزام بالحجر الصحي      

Q26 
تاجها من خالل حصلت على المساعدة الصحية التي أح

 التطبيق وبشكل سريع
     

Q27 
ساهمت أسوارة تطمن في تنظيم و ضبط اإلجراءات 

 االحترازية المتبعة 
     

Q28 
ساعدت خدمة إضافة المخالطين عبر تطبيق تطمن على 

 تحديد األشخاص المعرضين للخطر 
     

Q29   أنا راض عن الخدمات التي يقدمها تطبيق تطمن      

Q30 
 ما هو تقييمك لتطبيق تطمن 

 ) برأيك كم نجمة يستحق (  
 نجمة واحدة نجمتان نجوم 3 نجوم 1 نجوم5

Q31 بعد استخدامك وتقييمك لتطبيق تطمن هل تقترح ؟ 

تعزيز استخدام هذا التطبيق 

ونشره على أوسع نطاق 

 وجعله إلزاميا

 إلغاء هذا التطبيق

Q32 
 

 ال أستخدم تطبيق تطمن بسبب 

 ير إلزاميألنه غ

 ألنني لم أصب بفيروس كورونا

 لعدم حاجتي له

 ألنه يستهلك بطارية جوالي

 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي

 

 القسم الثالث: تقييم تباعد

هو تطبيق يهدف إلى تتبع انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث يتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كانوا مخالطين ألشخاص 

المستخدم من الحصول على إشعارات مباشرة واستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة عبر  ثبتت إصابتهم ،  ويمّكن

 التطبيق خالل األيام األربعة عشر الماضية، مع الحفاظ على سرية البيانات  

Q33 ال نعم هل أنت من مستخدمي تطبيق تباعد؟ 
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Q34  : أستخدم تطبيق تباعد 

 ملزمألنني 

 بدافع ذاتي

 ى ممارسة حياتي الطبيعيةألنه ساعدني عل

 ألنني أثق بالمعلومات والتنبيهات التي يقدمها 

 ألنه يشعرني باألمان

Q35 
تلقيت تنبيهات من تطبيق تباعد عندما خالطت أشخاص 

 مصابين أو معرضين لإلصابة
     

Q36 
ساعدتني التنبيهات المقدمة من تطبيق تباعد على التقييم 

 لمصابينالذاتي لخطر اإلصابة وتجنب ا
     

Q37 
ساعدت خدمات تطبيق تباعد على تطبيق التباعد االجتماعي 

 بشكل فعال
     

Q38 
ساعدت خدمات تطبيق تباعد على العودة للحياة للطبيعية 

 بشكل آمن  والتكيف مع الجائحة
     

Q39   أنا راض عن هذا الخدمات التي يقدمها تطبيق تباعد      

Q40 
 يق تباعد ما هو تقييمك لتطب

 ) برأيك كم نجمة يستحق (  
 نجمة واحدة نجمتان نجوم 3 نجوم 1 نجوم5

Q41 بعد استخدامك وتقييمك لتطبيق تباعد هل تقترح ؟ 

تعزيز استخدام هذا التطبيق 

ونشره على أوسع نطاق 

 وجعله إلزاميا

 إلغاء هذا التطبيق

Q42  القسم الرابع : موانع االستخدام 

 ألنه غير الزامي -1

 عدم حاجتي لهل -2

 ألنني لم أصب بفيروس كورونا -3

 ألنه يستهلك بطارية جوالي -1

 لعدم رغبتي بمشاركة معلوماتي -5

 خوفا من التنمر االجتماعي -6

 لعدم وعي الناس به -7
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