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المجتمعي :التصنيف الوعي دراسات

 2019 ةيئيبلا ةيعوتلا لاجم  عمتجملا يعو ةسارد

 ةئيبلا ةرادإ

 ءاكرشلاو نيلماعتملا تاقالع ةرادإ / دادعإ

 تاساردلا ةبعش – نيلماعتملاب ةيانعلا مسق

 2020 رياربف
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التنفيذي المجتمع : Codeالملخص وعي

 : ةساردلا خيات

2019 ةيادبلا • /12/22 

2020 ةياهنلا • /02 /04 

 لمع موي 43: ةقرغتسملا ةدملا •

 : ةساردلا نم فدهلا
 . ةيعيبطلا دراوملا ع ظافحلا ةيفيكو ةئيبلا هاجتا تايلوؤسملاو تايكولسلا ةسرامم لوح عمتجملا دارفأ يعو ىدم سايق •

 . عمتجملا دارفأ تاحارتقاو تاظحالم رصح •

 .سرادملا ةئف +) رئاز ، ميقم ، نطاوم ( دارفألا عاطق : ةفدهتسملا تائفلا •

 . عمتجملا دارفأل ورتكلا ديب لاسرإ + دابيالا ةزهجأ مادختساب اديملا لمعلا قيط نع عمتجملا يعو ءاصقتسا مت : لمعلا ةيجهنم •

 ةـيجهنم بـسح %5 أـطخ ةبـسنب )541( ةساردلا  اهتيطغت مت يتلا ةنيعلا مجحو ، درف ) 3,500,000( ةساردلا عمتجمل ةيلكلا ةنيعلا مجح :ةنيعلا •

 .تاساردلاو ثوحبلل ةيكيمألا ةيعمجلا

 %)90( ةيئيبلا ةيعوتلا لاجم  عمتجملل ماعلا يعولا طسوتم غلب ماع لكشب •
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العوامل حسب مصنفة التفصيلية الديموغرافيةالنتائج

الجنسيةالجنس

 العمــــر
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العوامل حسب مصنفة التفصيلية الديموغرافيةالنتائج

التعليمي العمل المستوى جهــــة
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األسئلة حسب مصنفة عام بشكل النتائج
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ـ ـ ـ ـ

المعرفة قياس حسب مصنفة التفصيلية المجتمعي (النتائج  )الوعي

 هاــــيملاو ةــــبتلا ( لــــثم ةــــيعيبطلا دراوــــملا ــــع ظاــــفحلا نأ ىرــــت لــــه ؟يئيبلا يعولل حيحصلا فيعت وه ام

 ؟ةنيدملا ةمادتسا  مهسي ) ةيفوجلا

ةــــبتلا لـــثم ةــــيعيبطلا دراوـــملا ــــع ظاـــفحلا نأ نودـــيؤي 92%  ةحيحصلا ةباجإلا رايتخاب اوماق 93%
 ةنيدملا ةمادتسا  مهسي ةيفوجلا هايملاو
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

المعرفة قياس حسب مصنفة التفصيلية المجتمعي (النتائج  )الوعي

 ةــــــيحبلا ةــــــئيبلا ــــــع رثؤــــــت ةيكيتــــــسالبلا تاــــــفلخملا نأ ىرــــــت لــــــه ءاضقو رحبلا ةراي لالخ نم ةعيبطلا عم لصاوتلا نأ ىرت له
ً  ؟ابلس ةيحبلا تانئاكلاو ؟مهم رمأ تايمحملا  تقو

 ةـــــيحبلا ةـــــئيبلا ـــــع رثؤـــــت ةيكيتـــــسالبلا تاـــــفلخملا نأـــــب نودـــــيؤي %94 ءاـضقو رـحبلا ةراـي لالـخ نـم ةـعيبطلا عم لصاوتلا نأ نوري 92%

 ًابلس ةيحبلا تانئاكلاو مهم رمأ تايمحملا  تقو
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المعرفة قياس حسب مصنفة التفصيلية المجتمعي (النتائج  )الوعي

 مهاـسي ةـيئيبلا تابـسانملاو تاـيلاعفلا ـ ةكراـشملا نأ دـقتعت لـه

 ؟ عمتجملا دارفأ ىدل يئيبلا كولسلاو يعولا ىوتسم عفر 

  مهاسي ةيئيبلا تابسانملاو تايلاعفلا  ةكراشملا نأب نوديؤي 90%

 عمتجملا دارفأ ىدل يئيبلا كولسلاو يعولا ىوتسم عفر

 غالـبا كـيلع بـجوتي لـه ،ةـئيبلاب راـض كولـس يأل كـتظحالم لاـح ـ

 ؟ةصتخملا تاطلسلا

 تاطلسلا غالبإ بجي ةئيبلاب راض كولس يأ ةظحالم لاح  نأ نوري 96%

 ةصتخملا
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المعرفة قياس حسب مصنفة التفصيلية المجتمعي (النتائج  )الوعي

 ؟اهيف ةكراشملاب بغرتس ةيلاتلا نكامألا نم يأ ،ةيئيب ةيلاعف دوجو لاح 

ـ  73%  ة يئيبلا تايلاعفلا ة كراشملا نوبغري

( 

 خـلا ...... ، ةـيعيبطلا تاـيمحملا لـثم ةـيلاتلا نكاـمألا




