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 الملخص 

) على جوانب السلوك لدى الطالب، وتحدید جوانب السلوك ١٩  -هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر جائحة (كوفید    هدفت

األكثر تأثًرا �الجائحة لدى الطالب، و�ذلك التوصل لسبل التغلب على اآلثار السلب�ة للجائحة على جوانب السلوك لدى 

 - التعل�م قبل الجامعي. وقد تناولت الدراسة تأثیر جائحة (كوفید    الطالب. وقد استهدفت الدراسة فئة المتعلمین في مراحل

) على جوانب السلوك اآلت�ة (السلوك المعرفي، السلوك النفسي، السلوك الصحي، السلوك الدیني، السلوك التكنولوجي).  ١٩

لسلوك المعرفي هو األقل وقد �شفت نتائج الدراسة عن أن السلوك الصحي هو األكثر تأثرًا لدى المتعلمین، في حین أن ا

 تأثرًا. وقد اختتمت الدراسة �التوص�ات والمقترحات في ضوء ما توصلت إل�ه من نتائج.

 ،  السلوك اإلنساني.  19-الجائحات ، فیروس �ورونا ، �وفید   الكلمات المفتاح�ة:

  21/5/2022تار�خ االستالم:  

 31/7/2022تار�خ القبول:  
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Abstract 

This study aims to investigate the impact of the epidemic (Covid-19) on the aspects of students’ 

behavior, and to determine the aspects of behavior most affected by the pandemic among 

students, as well as to find ways to overcome the negative effects of the epidemic (Covid-19) 

on the aspects of behavior among students. The study targeted the category of learners in the 

stages of pre-university education. The study dealt with the impact of the pandemic (Covid-19)  

on the following aspects of behavior (cognitive behavior, psychological behavior, health 

behavior, religious behavior, technological behavior). The results of the study found that the 

health behavior was the most affected by the corona epidemic, while the cognitive behavior is 

the least affected. The study concluded with recommendations and suggestions in light of its 

findings . 

Keywords: Pandemics, Corona Virus, Covid-19, Human Behavior. 

 أوًال: مدخل الدراسة

 المقدمة: 

أو ما �سمى    Corona Virusوالعالم یتعرض ألخطر جائحة مرت �ه وهي و�اء �ورونا    2019منذ نها�ة عام  

 ، حیث إنها أثرت على معظم جوانب الح�اة الیوم�ة للمواطنین على مستوى العالم.COVID-19)  19-(كوفید 

الناس في هذه اآلونة، الذاتي، وال�قاء    ونجد أن و�اء �ورونا قد فرضت واقًعا جدیًدا على ح�اة  العزل  أال وهو 

�المنازل، وتعطیل معظم التجمعات والكثیر من األنشطة الیوم�ة، ومن ضمن ما تأثر �سبب انتشار فیروس �ورونا هو نظام 

تقن�ات   �استخدام  �عد  عن  اآلخر  �عضها  واستكمال  المقررات،  �عض  و�لغاء  والجامعات،  المدارس  إغالق  �سبب  التعل�م 

 ولوج�ا التعل�م.  االتصاالت وتكن

وهذا �الط�ع �مثل عواقب متوقعة لمثل هذه األو�ئة، وال س�ما أن لألو�ئة العالم�ة دور مؤثر في رسم مستقبل العالم،  

و�ذلك  بل وتعمل على دفع المجتمعات دفًعا للتعاون والتضافر للخروج والنجاة من األزمات التي تنتج عن هذه األو�ئة،

 رة االنكماش الناجم عن األو�ئة في الشرق األوسط، وهو ما �عني حصر اقتصاد سكان للتغلب على ما �سمى �ظاه
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 . (*))2020الشرق األوسط ومعامالتهم في الساحة المحل�ة فقط (نایتس،  

سواء اقتصاد�ة أم غیر ذلك، وسواء تم احتواء الو�اء أم ال، فإن   COVID-19وأً�ا �انت آثار الو�اء وخاصة  

لتي یوفرها لنا تفشي الو�اء هي فرصة دراسة قدراتنا و�مكان�اتنا وتعز�ز خططنا إلدارة هذه األزمة أو أي الفرصة الحق�ق�ة ا

 ). 15:    2020شامبرز،  أزمة �بیرة أخرى (

كما تأثرت أ�ًضا سلو��ات األفراد وعاداتهم سواء �انت سلو��ات اجتماع�ة، أو سلو��ات نفس�ة، أو سلو��ات  

... إلخ. ونجد أن أكثر الفئات التي تأثرت �شكل م�اشر هي فئة الطالب �كافة المراحل التعل�م�ة،  دین�ة، أو سلو��ات صح�ة  

وذلك �سبب التعطیل الكلي والتام للمدارس والجامعات في الكثیر من البلدان في نفس الوقت الذي لم یتم تطبیق هذا التعطیل 

 صة.الكلي على المصالح الحكوم�ة أو الوظائف الرسم�ة أو الخا

حیث إن األو�ئة في �ثیر من األح�ان �كون لها تأثیر الحروب نفسه �النس�ة للمجتمعات، حیث إن هذه المجتمعات  

أثناء فترات الجائحة تشهد تغییرات جذر�ة في نمط ح�اتها الیومي، مما قد یؤدي في نها�ة األمر إلى ظهور ق�م وأفكار 

إلنسان�ة داخل المجتمعات، �ما أن هذه المجتمعات قد تعاني من موجات من  وأنماط سلو��ة ونفس�ة جماع�ة مختلفة للح�اة ا

 ).1:   202الخوف والهلع الجماعي (الحفناوي،  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظًرا لما تقدم ولما �مر �ه العالم من جائحة هي أشد الجائحات التي مرت بها ال�شر�ة وهي و�اء فیروس �ورونا 

Corona Virus   19-أو ما تسمى �جائحة (كوفید  (COVID-19 ونظًرا لإلجراءات غیر المسبوقة التي اتخذتها الحكومات ،

نها العزل المنزلي وتوقف الكثیر من مظاهر الح�اة الیوم�ة ومنها  والشعوب على الصعید العالمي لمواجهة هذه الجائحة، وم

الدراسة عبر مراحل التعل�م المختلفة، نظًرا لكل ذلك جاءت الحاجة إلجراء مثل الدراسة الحال�ة للتعرف على آثار جائحة  

 فیروس �ورونا المستجد وخاصة على الطالب وجوانب السلوك لدیهم. 

 ة الدراسة ف�ما یلي: و�ناًء على ذلك تتمثل أسئل

 ) على جوانب السلوك لدى الطالب؟ ١٩  -ما أثر جائحة (كوفید   .1

 

 في نظام التوثیق.   (APA 7)اعتمدت الدراسة الحال�ة نظام  (*) 
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 ما جوانب السلوك األكثر تأثًرا �الجائحة لدى الطالب؟ .2

 ) على جوانب السلوك لدى الطالب؟ ١٩  - ما سبل التغلب على اآلثار السلب�ة لجائحة (كوفید   .3

 فرضا الدراسة:

 تتطلب الدراسة اخت�ار الفروض اآلت�ة والتحقق من صحتها: لإلجا�ة عن أسئلة الدراسة  

 الفرض األول:  )1(

   0الفرض الصفريH  0.05عند مستوى داللة (: ال یوجد فرق ذو داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  جوانب السلوك بین

 لدى الطالب قبل و�عد و�اء �ورونا المستجد.

   الفرض البدیلaH  0.05عند مستوى داللة (: یوجد فرق ذو داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  جوانب السلوك لدى بین

 الطالب قبل و�عد و�اء �ورونا المستجد.

 الفرض الثاني:  )2(

   0الفرض الصفريH  0.05عند مستوى داللة (: ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  جوانب السلوك بین

 و�اء �ورونا المستجد.ف�ما بینها لدى الطالب من حیث تأثرها ب

   الفرض البدیلaH  0.05عند مستوى داللة (: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  جوانب السلوك بین

 ف�ما بینها لدى الطالب من حیث تأثرها بو�اء �ورونا المستجد.

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحال�ة إلى: 

 السلوك لدى الطالب. ) على جوانب  ١٩  -الكشف عن أثر جائحة (كوفید   .1

 تحدید جوانب السلوك األكثر تأثًرا �الجائحة لدى الطالب. .2

 ) على جوانب السلوك لدى الطالب. ١٩  -التوصل لسبل التغلب على اآلثار السلب�ة لجائحة (كوفید   .3

 أهم�ة الدراسة: 

 تتمثل أهم�ة الدراسة الحال�ة ف�ما یلي:
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) على سلو��ات الطالب المختلفة، مقارنة �الوضع ١٩  -(كوفید  تقد�م دراسة وتصور علمي عن تأثیر جائحة   .1

قبل الجائحة، ومن ثم الخروج بنتائج واقع�ة �مكن أن تساعد المختصین على صنع واتخاذ القرارات السل�مة 

 والمناس�ة وال س�ما في مجال التعل�م. 

ها وتحدید الفروق الفرد�ة الوقوف على الفروق بین جوانب السلوك المختلفة محل الدراسة وتحلیل خصائص .2

 بینها من حیث شدة تأثرها �الجائحة من عدمه.

) على جوانب السلوك المختلفة ١٩  -استكشاف وتحدید اآلثار السلب�ة التي �مكن أن تخلفها جائحة (كوفید   .3

 لدى الطالب. 

السلوك لدى ) على جوانب  ١٩  - الخروج �التوص�ات المقترحة للتغلب على اآلثار السلب�ة لجائحة (كوفید   .4

 الطالب. 

 حدود الدراسة: 

 تلتزم الدراسة الحال�ة �الحدود ال�حث�ة اآلت�ة:

 الفئة المستهدفة من طالب التعل�م قبل الجامعي. .1

السلوك النفسي، السلوك الصحي، السلوك الدیني، ،  االقتصار على جوانب السلوك اآلت�ة: (السلوك المعرفي .2

 السلوك التكنولوجي). 

 الدراسة: مصطلحات  

   الو�اءEpidemic:⅚ 

الو�اء لغة: من (و�أ) الَوَ�ُأ الطاعون، وقیل: هو �لُّ َمَرٍض عامٍّ وجمُع الممدود َأْوِ��ة وجمع المقصور َأْو�اٌء وقد  

 ). 4751:    1981ر،  َوِ�َئِت اَألرُض َتْوَ�ُأ َوَ�ًأ وَوُ�وَأْت ِوَ�اًء َوِو�اءة وَوِ�ئٌة وَمْوُ�وءة وُموِ�ئٌة �ثیرة الَو�اء (ابن منظو 

وقوع حاالت من اعتالل ما في جمهرة أو في منطقة جغراف�ة محددة خالل فترة زمن�ة    �عرف الو�اء على أنه: "

 ).23:   2011محددة بز�ادة واضحة عن المتوقع الطب�عي لتلك الجمهرة وفًقا للخبرة السا�قة" (لحام،  

غیرها من األحداث المتعلقة �الصحة في مجتمع   أو هو حدوث حاالت مرض أو سلوك محدد متعلق �الصحة أو 

 . (Porta, 2008 : 79)أو منطقة �شكل واضح �ما یتجاوز المتوقع الطب�عي  
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أما منظمة الصحة العالم�ة فتعرف الو�اء العالمي على أنه: "وضع �كون ف�ه العالم �أكمله معرًضا على األرجح 

 ). 22:    2020�المرض" (جلعوط،    لهذا المرض ور�ما یتسبب في إصا�ة نس�ة من السكان

 ) فیروس �ورونا المستجدCOVID - 19 :( 

فیروسات �ورونا هي فصیلة فیروسات    World Health Organization (WHO)تعرف منظمة الصحة العالم�ة  

متالزمة الشرق أمراضًا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد حدًة، مثل  واسعة االنتشار ُ�عرف أنها تسبب  

روس الفیالوخ�م (السارس). وفیروس �ورونا المستجد هو ساللة جدیدة من  األوسط التنفس�ة ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  

 ).2020لم �سبق اكتشافها لدى ال�شر (منظمة الصحة العالم�ة،  

   السلوكBehavior: 

ُلوك: مصدر َسَلَك طر�قًا؛ وَسَلَك المكاَن َ�ْسُلُكه َسْلكًا وُسُلو�ًا وَسَلَكه َغْیَره وف�ه وَأْسلكه إ�اه وف�ه وعل�ه؛ وا ْلُك،  السُّ لسَّ

 ).2073:   1981�الفتح: مصدر َسَلْكُت الشيء في الشيء فاْنِسَلك َأي َأدخلته ف�ه فدخل (ابن منظور،  

ك الجزء من تفاعل الكائن الحي مع بیئته، الذي �مكن من خالله تحري حر�ة  و�عرف اصطالًحا على أنه: "ذل

الكائن الحي، أو حر�ة جزء منه في المكان والزمان، والذي ینتج عنه تغییر قابل للق�اس في جانب واحد على األقل من 

 ).196:   2003جوانب البیئة (شحاته، والنجار، 

 ةثانً�ا: اإلطار النظري والدراسات السا�ق

 :& Pandemics  Epidemics) األو�ئة والجائحات  1(

 ) مفاه�م خاصة �األو�ئة والجائحات: 1-1(

توجد �عض المفاه�م المتداولة في هذا المضمار والتي تكون ما بین مترادفات أح�اًنا أو مفاه�م مختلفة أح�اًنا، ومن 

 وف�ما یلي عرض لكل مفهوم منها. الجائحة)،    – الفاش�ة    – الو�اء   -هذه المفاه�م (األمراض المستوطنة  

 ) بین هذه المفاه�م األر�عة �ما یلي:23:    2011�فرق (لحام،  

وقوع حاالت من اعتالل ما في جمهرة أو   لهما نفس التعر�ف وهو: "  Outbreakوالفاش�ة     Epidemicالو�اء  

 عي لتلك الجمهرة وفًقا للخبرة السا�قة".في منطقة جغراف�ة محددة خالل فترة زمن�ة محددة بز�ادة واضحة عن المتوقع الطب�
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 و�اء �حدث عبر مساحة واسعة جًدا و�صیب نس�ة �بیرة من الجمهرة".   فهي: "  Pandemicأما الجائحة   •

  هي أمراض مق�مة في منطقة جغراف�ة معینة �حیث   هي: "  Endemicفي حین أن األمراض المستوطنة   •

 وجودها معتاًدا". تستمر إصا�اتها في هذه المنطقة حتى �ص�ح  

وأما الذي اتفق عل�ه المحققون: "أنه مرض الكثیر�ن من الناس في جهة من األرض دون سائر الجهات و�كون  

مخالًفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغیرها و�كون مرضهم نوًعا واحًدا �خالف سائر األوقات فإن أمراضهم فیها مختلفة"  

 ). 21:    2020(جلعوط،  

) في قانون مكافحة األمراض السار�ة الو�اء على أنه: " طارئة  16:    2017القضاء اإلمارات�ة،  وتعرف (دائرة  

صح�ة تتمثل في ظهور حاالت من مرض سار بین مجموعة من الناس في منطقة جغراف�ة محددة خالل فترة زمن�ة محددة، 

ي ذات ال�قعة والزمن لذات المنطقة، وتسبب قلقا على بز�ادة واضحة عن المتوقع الطب�عي مقارنة �فترة مماثلة للفترة السا�قة ف

 المستوى الوطني".  

 :Epidemiology) علم األو�ئة  1-2(

التي ظهرت والتي اختصت واهتمت بدراسة وتت�ع حاالت األو�ئة وانتشارها وأس�ابها وطرق رصدها  من العلوم 

، ول�س هذا فقط بل واهتم �ثیر من الدول �إنشاء أجهزة مستقلة أو تا�عة Epidemiologyومكافحتها ما �سمى �علم األو�ئة  

 ذا فضًال عن المعامل العالم�ة للفیروسات والجراث�م.لوزارة الصحة بها تختص �األو�ئة ورصدها ومكافحتها، ه

و�عرف علم األو�ئة على أنه دراسة توز�ع ومحددات الحاالت أو األحداث المتعلقة �الصحة في مجموعات سكان�ة  

 ). Pearce, 2005 : 9محددة، وتطبیق هذه الدراسة للس�طرة على المشاكل الصح�ة (

ا الحاالت  بدراسة  األو�ئة  التي تصیب و�هتم علم  المعد�ة  األمراض  الجماع�ة، ودراسة  العدوى  فیها  لتي �حدث 

األعداد الكبیرة من ال�شر، و�هتم بدراسة األس�اب التي تؤدي إلى هذه العدوى الجماع�ة، والعوامل التي تساعد في انتشارها 

 2010العمر�ة والعرق�ة (واتس،  وعالقتها �طب�عة المكان التي تحدث ف�ه، وعالقتها �الخصائص الد�موجراف�ة وخصائصهم  

  :8.( 

وفي إشارة إلى طب�عة تغیر علم األو�ئة في القرن الحادي والعشر�ن على وجه الخصوص، في العقد الماضي، �ان 

هناك قلق متزاید تم اإلعراب عنه �شأن حدود مدخل عامل المخاطرة، ونقاش �بیر حول االتجاه المستقبلي لعلم األو�ئة، قیل  

اك تر�یز مفرط على جوانب نمط الح�اة الفردي، وقلیل من االهتمام �المحددات الصح�ة على مستوى السكان، إنه �ان هن
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 : Pearce, 2005عالوة على ذلك �ان نجاح عامل المخاطرة أص�ح علم أو�ئة مؤقًتا ومحدوًدا أكثر مما �ان متوقًعا(

13.( 

ال وآثارها  �األو�ئة وجوانبها  الدراسات  �عض  اهتمت  ح�اة  وقد  في  األخرى  �الجوانب  واالجتماع�ة وعالقتها  بیئ�ة 

) التي هدفت تناولت  2009اإلنسان، ومنها ما اهتم بدراسة التت�ع التار�خي لألو�ئة، ومن هذه الدراسات: دراسة (صالح،  

تي قالت  م)، وقد بینت الدراسة أهم التعر�فات ال  1517-1097ه /    923-491الكوارث الطب�ع�ة في بالد الشام ومصر (

الشر�عة  نظرة  الدراسة  وأظهرت  وسماتها،  أنواعها  أهم  ووضحت  الطب�ع�ة،  للكوارث  العالم�ة  والمنظمات  المؤسسات  بها 

اإلسالم�ة للكوارث الطب�ع�ة، وتوصلت لنت�جة مفادها أن معظم هذه الكوارث مردها إلى العقو�ة اإلله�ة لبني اإلنسان جراء 

األس�اب العلم�ة لحدوث الكوارث الطب�ع�ة، �ما أظهرت اهتمام علماء المسلمین بدراسة   ذنو�هم ومعاصیهم، و�ینت الدراسة

الكوارث الطب�ع�ة، ومن أهم األمور التي تدل على اهتمام علماء المسلمین بدراسة هذه الكوارث، مجال التأل�ف، والتحلیل 

 والدراسة لهذه الكوارث.

األو�ئة والطواعین التي تفشت في منطقة بالد الشام في عصر    ) التي هدفت إلى ب�ان2010ودراسة (الطراونة،  

م)؛ وقد تناولت الدراسة التعر�ف �معني �ل من: األو�ئة والطواعین   ١٥١٦- 1382ه /    922-784الممال�ك الجراكسة (

ة والطواعین و��ان ما �ظهر على الشخص المصاب من أعراض سر�ر�ة. وسعت الدراسة إلى إبراز ما �ان یرافق انتشار األو�ئ

من ممارسات سلو��ة اعتاد الناس الق�ام بها �أداء الشعائر الدین�ة، مثل االعتكاف في المساجد، وص�ام ثالثة أ�ام، والخروج 

إلى الصحراء؛ تقر�ا � من أجل رفع البالء والو�اء، �ما وصفت الدراسة تعاون الناس وتكاتفهم للتخلص مما صاحب انتشار 

إلى األو�ئة والطواعین   من أمراض اجتماع�ة، مثل: غالء األسعار، وشرب الخمر، واقتراف الفواحش والمنكرات واللجوء 

 المنجمین والمشعوذین، وغیرها من المفاسد االجتماع�ة. 

) التي هدفت إلى التعرف على العدید من الجوانب التي ظلت خف�ة في تار�خ الجزائر  2019ودراسة (سعیدي،  

قد اتخذت من موضوع األزمات الصح�ة والغذائ�ة مدخل الستكشاف المجال العام لعدد من الجوانب خالل العهد العثماني، و 

التي ظلت خف�ة في تار�خ الجزائر خالل العهد العثماني. لذا �ان الهدف الرئ�سي منذ بدا�ة الدراسة محاولة إعادة رسم الواقع 

أ�ضا أن تستجلي �عض العادات وردود األفعال التي �ان الفعلي الذي �انت تع�شه البالد خالل األزمات، �ما حاولت  

 �مارسها المجتمع في مواجهة المجاعات واألو�ئة. وتت�ع األزمات وردود األفعال والمحاوالت المختلفة لتفسیر هذه األزمات. 
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 :Corona Virus (COVID – 19)) ١٩  -) و�اء �ورونا المستجد (كوفید  1-3(  

ساللة جدیدة من الفیروسات التاج�ة تم اإلبالغ عنه ألول   19  -�وفید   2019عام  �عد فیروس �ورونا المستجد ل

، ومن الممكن أن �سبب هذا الفیروس أمراض الجهاز التنفسي التي تتراوح من نزالت البرد   2019د�سمبر    31مرة في  

 ). 2020الشائعة إلى أمراض أكثر شدة قد تؤدي إلى الوفاة (صندوق األمم المتحدة للسكان،  

أمراضًا تتراوح من جیث الشدة، مثل وفیروسات �ورونا هي فصیلة فیروسات واسعة االنتشار ُ�عرف أنها تسبب  

الوخ�م (السارس). وفیروس �ورونا المستجد هو ساللة متالزمة الشرق األوسط التنفس�ة ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  

 ).2020منظمة الصحة العالم�ة،  الفیروس لم �سبق اكتشافها لدى ال�شر (جدیدة من  

تتمثل الطر�قة الرئ�سة النتقال فیروس �ورونا المستجد في الرذاذ الذي یتناثر من أنف أو فم الشخص المصاب 

�الفیروس عند السعال، و�مكن أن یلتصق �األش�اء واألسطح المح�طة �الشخص، مما ینتج عنه إصا�ة اآلخر�ن �المرض  

 ).2020أو األسطح ثم لمس أعینهم أو أنفهم أو فمهم (وزارة الصحة والسكان المصر�ة،   عند مالمستهم لهذه األش�اء

 ) التعامل مع األو�ئة والجائحات: 1-4(

إن المؤتمر الدولي الثالث والثالثین للصلیب األحمر والهالل األحمر، إذ �عّبر عن �الغ قلقه إزاء ما تمثله األو�ئة  

د واالستقرار في العالم، و�األخص في أضعف مناطق العالم وفي الس�اقات المعقدة التي والجوائح من تهدید للصحة واالقتصا

قد �صعب فیها مواجهة األو�ئة �شكل خاص، و�ذ �قّر �االعتراف واألهم�ة المتزایدین للتأهب الفعال الذي �سمح �اقتصاد  

لدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر (الحر�ة) الوقت والمال و�إنقاذ األرواح، یذّ�ر أ�ضا �أن النظام األساسي للحر�ة ا 

�عترف �أن الجمع�ات الوطن�ة تتعاون مع السلطات العامة للوقا�ة من األمراض والنهوض �الصحة والتخف�ف من معاناة 

ثین ال�شر تحق�قا لمصلحة المجتمع المحلي، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ مجموعة من القرارات في المؤمر الدولي الثالث والثال

 ):2019للصلیب األحمر والهالل األحمر وهي (الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر،  

دعوة الدول إلى منح الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر اإلمكان�ات الالزمة وتسهیل عملها وفًقأ   .1

 �خصوص األو�ئة والجوائح.للقانون الدولي من أجل المساهمة في اعتماد نهج متسق �مكن التنبؤ �ه  

تشج�ع الدول على إشراك الجمع�ات الوطن�ة وفًقا لقدراتها و�صفتها هیئات إنسان�ة مساعدة للسلطات العامة  .2

 في بلدانها في أطر الوقا�ة من األمراض ومكافحتها. 
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القدرات األساس�ة �جزء  تشج�ع الجمع�ات الوطن�ة على تقد�م الدعم لسلطاتها العامة حسب االقتضاء لتعز�ز   .3

من التزامها �االمتثال للوائح الصح�ة الدول�ة، والتأكد من وجود أحكام لتقد�م خدمات الصحة العامة للسكان 

 المتضرر�ن �سرعة وفعال�ة خالل األزمات.

 تشج�ع المشار�ة المجتمع�ة في الوقا�ة من حاالت تفشي األمراض والتأهب لها ومواجهتها. .4

�ة منح األولو�ة إلجراءات الوقا�ة والتأهب واالستثمار فیها، وتقد�م التمو�ل التحفیزي لدعم  التأكید على أهم .5

 اتخاذ إجراءات م�كرة.

التأكید على أهم�ة حشد الموارد و�ناء القدرات لتمكین الدول النام�ة وجمع�اتها الوطن�ة من مواجهة ما تمثله   .6

 األو�ئة والجوائح من تهدید. 

والسلطات العامة وجم�ع األطراف الفاعلة األخرى الى اتخاذ اإلجراءات المناس�ة، وفقا  دعوة مكونات الحر�ة  .7

المحافظة على صحة متطوعیها وموظفیها   -إلى أقصى حد ممكن - لس�اقها الوطني واإلقل�مي، �ي تضمن  

 اع�ة.وسالمتهم خالل مواجهتهم األو�ئة والجوائح �ما في ذلك صحتهم النفس�ة وراحتهم النفس�ة واالجتم

الرا�ع  .8 الدولي  المؤتمر  إلى  لتقد�مه  القرار  هذا  تنفیذ  في  المحرز  التقدم  تقر�ر مرحلي عن  �إعداد  التوص�ة 

 . 2023والثالثین في سنة  

في حین أن وزارة الصحة والسكان المصر�ة قد حددت مجموعة من اإلجراءات الوقائ�ة العامة في حالة انتشار  

 ):2013وهذه اإلجراءات تتمثل في (وزارة الصحة والسكان المصر�ة،   األمراض المعد�ة أو تفشي األو�ئة،

 ضرورة تنفیذ نظام ترصد حساس لالكتشاف الم�كر للحاالت و�بالغ المستوى األعلى بها فوًرا. .1

 عمل التقص�ات الالزمة للحاالت ورسم المنحنى الو�ائي وخر�طة موزع علیها جم�ع الحاالت �عد حصرها. .2

 لشدة األعراض. عزل الحاالت ط�قًا   .3

المدیر�ة) لتلقى البالغات و�رسالها إلى المستوى   – إنشاء غرفة طوارئ مزودة �خط ساخن على مستوى (اإلدارة   .4

 األعلى ومتا�عة انتشار المرض المعدي/ التفشي الو�ائي.

ي/ رفع درجة االستعداد وتنش�ط الترصد في اإلدارات والمناطق المجاورة للحاالت المصا�ة �المرض المعد  .5

 التفشي الو�ائي لسرعة اكتشاف الحاالت الجدیدة. 

 سحب عینات الدم ومسحات الحلق من الحاالت المشابهة و�رسالها للمعامل المر�ز�ة. .6
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یتم عمل ب�ان �إجمالي الحاالت �عد التأكد من حدوث المرض المعدي/ التفشي الو�ائي معمل�ًا واالكتفاء �ه   .7

 . بدیًال عن التقص�ات الو�ائ�ة للحاالت

إلى  .8 للوصول  لذلك  المعدة  النماذج  على  للمرض  الحضانة  فترة  للحاالت خالل  المخالطین  متا�عة  ضرورة 

 الحاالت المرت�طة و�ائً�ا.

االهتمام الخاص �متا�عة المخالطین الحوامل (خصوصا في حاالت األمراض التي تسبب تشوها في األجنة   .9

الحمل وحتى ولم �ظهر علیهن أعراض) وضر  للمعامل ومخاطر على  دم منهن و�رسالها  ورة سحب عینة 

المر�ز�ة ومتا�عة الحاالت اإل�جاب�ة منهن حتى الوالدة ومتا�عة حالة المولود الكتشاف أي عیوب خلق�ة مثل 

 (متالزمة الحص�ة األلمان�ة).

ة �معدل �عد تأكد المرض المعدي/ التفشي الو�ائي معمل�ًا ال یتم أخذ عینات دم إال �مناطق اإلصا�ة الجدید  .10

 ) عینات من �ل تفشي جدید وذلك لمتا�عة عزل الم�كروب المسبب.5-10(

 التثق�ف الصحي �عمل ندوات توع�ة عن طرق اإلصا�ة �المرض وطرق الوقا�ة. .11

تطبیق البروتو�ول العالجي على الحاالت و�شمل العالج العرضي مع ضرورة إدخال جرعات فیتامین أ ضمن  .12

(الحص�ة  العالجي  نس�ة حدوث   البروتو�ول  انخفاض  �ضمن  مما  العمر�ة  للفئة  ط�قًا  األلمان�ة)  والحص�ة 

 المضاعفات.

 ضرورة تسجیل المضاعفات والوف�ات وتحو�ل الحاالت التي بها مضاعفات إلى مستشفى الحم�ات. .13

  -عدد الحاالت    -المكان    –عمل توثیق المرض المعدي/ التفشي الو�ائي و�شتمل على (تار�خ الحدوث   .14

 الم�كروب المعزول).   - المصدر    -طرق المكافحة    - الوف�ات   -المضاعفات  

هذا وقد تناولت �عض الدراسات المجاالت المختلفة التي تتعلق �إدارة األزمات وقت األو�ئة، وانتشارها، وما یترتب  

  علیها من ت�عات، و�ذلك ما یتعلق بها من جرائم. ومن هذه الدراسات ما یلي:

) التي هدفت إلى وضع خطة إلدارة األزمات واإلخالء في حاالت الطوارئ، وقد حددت 2015دراسة (ونس،  

 �عد) الجائحة، وذلك �ما یلي:   –أثناء    – االحت�اجات الالزمة في ثالثة مراحل (قبل  

 :احت�اجات ما قبل الجائحة 

و�شمل األجهزة المعدات المستعملة أثناء الجائحات جهاز ق�اس الحرارة،   . صندوق اإلسعافات األول�ة �األدوار والع�ادة ، 1

 وسماعة طب�ة، وجهاز الضغط، وخافض لسان، وقفازات، و�مامات، ومنظفات ومطهرات.
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�التعاون مع وزارة الصحة وهي: نصائح 2 العالي  التعل�م  تثق�ف�ة “بوسترات ومطو�ات”، وتشمل إصدارات وزارة  . أدوات 

لوقا�ة من الفیروسات، وملصقات عن ��ف�ة غسیل األیدي والحما�ة من اآلخر�ن، وملصقات من إصدار و�رشادات ل

وزارة التعل�م العالي وتشمل مطو�ة للطالب والطال�ة و�رشادات ألعضاء هیئة التدر�س وتعل�مات لألسر، وتعل�مات  

ممرضة وطبی�ة �شكل دائم في ع�ادة  لألسر التي لدیها أطفال أكثر عرضة لإلصا�ة �الفیروسات، وضرورة وجود 

 الكل�ة. 

 . تشكیل الفر�ق: وضع خطة بواسطة فر�ق الطوارئ �الكل�ة في حالة ظهور حاالت. 3

العمال) لتحدید مهام الفر�ق وعرض الخطة إذا حدث   –الموظفون    -. اجتماع مع العاملین �الكل�ة (أعضاء هیئة التدر�س  4

 و�اء و��ف�ة الوقا�ة.

 ء الجائحة:احت�اجات أثنا 

 أوال: تنفیذ خطة الطوارئ وعمل التقار�ر الالزمة: تتم �معرفة فر�ق السالمة والصحة المهن�ة وتأمین بیئة العمل وعمید الكل�ة. 

 ثان�ا: التدر�ب على الخطة. وتحدید مسئولي التنفیذ �التنسیق مع الجهات المعن�ة (من داخل الكل�ة وخارجها). 

 عمید الكل�ة / و�یل الكل�ة لشئون خدمة المجتمع والبیئة رئ�سًا للفر�ق. أ. من داخل الكل�ة:  

 فر�ق وحدة السالمة والصحة المهن�ة وتأمین بیئة العمل �الكل�ة ·  -

 منسق االتصال (عضو هیئة التدر�س/ موظف/ رعا�ة الش�اب) ·  -

 ممرضة الع�ادة �الكل�ة. ·   -

 طبیب/ طبی�ة الكل�ة. ·   -

 الفر�ق الصحي �المنشأة الصح�ة التا�عة لها الكل�ة. ب. من خارج الكل�ة  

 طبیب من المستشفى الجامعي أو المستشفى التخصصي �األعصر. ·  -

 ممرضة.   -

 مراقب صحي.  -

 ثالثا: التعامل مع الحاالت المصا�ة �الكل�ة، وذلك عند اكتشاف حالة إصا�ة من خالل اإلجراءات اآلت�ة:

 دة �الكل�ة.. تقوم الممرضة �عزله في الع�ا1

لتقی�م حالته إذا �انت حالة �س�طة (یتم إعطاءه عالج وعودته للمنزل). أو حالة بها 2 الكل�ة  . یتم عرضه على طبیب 

 مضاعفات (یتم إحالته للمستشفى).
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 . تعلیق الدراسة �المدرج لمدة أسبوعین (ضعف مدة الحضانة) واستمرار الدراسة ب�اقي المدرجات. 3

 الدراسي دون تعدیالت.. المضي في الیوم  4

اإلجا�ة على استفسارات وأسئلة أول�اء األمور و�عطائهم اإلجا�ة الصح�حة والتأكید علي ما تم شرحه قبل الجائحة وخلف�ة   -

 اإلجراءات الوقائ�ة.

 ·تطهیر المدرج علي أن �قوم فر�ق الوحدة و�دارة الكل�ة (عمید + و�الء + أمین......) �التأكد من استمرار�ة    -

 العمال في الق�ام �أعمال النظافة الیوم�ة والتطهیر وتنفیذ �ل التعل�مات بدقة.   -

 تكل�ف العمال بتنظ�ف أماكن الدراسة تحت إشراف أعضاء فر�ق الوحدة و�معاونة من أعضاء هیئة التدر�س. ·   -

  :مرحلة ما �عد الجائحة 

 :احت�اطات �جب أن تت�ع حتى في مرحلتي ما قبل وما �عد الجائحة

 . اغسل ید�ك �ثیرا �الماء والصابون. اغسل ید�ك قبل األكل والشرب، أو لمس وجهك.1

 . غط فمك وأنفك عند السعال أو العطس، ورمي المنادیل �عیدا في سلة المهمالت المستخدمة، وغسل الیدین. 2

 للجائحة.. االهتمام �الطالب و��ار السن من العاملین وأعضاء هیئة التدر�س األكثر عرضة  3

 . االهتمام والرعا�ة الخاصة للطالب ذووا المخاطر العال�ة أو األكثر عرضة لألمراض.4

 . تكو�ن لجنة اتخاذ القرار السر�ع والصح�ح لعمل االحت�اطات الالزمة في حالة الطوارئ.5

 . التر�یز على اإلجراءات الوقائ�ة وغیر العالج�ة في هذه المرحلة.6

 روسات الستعمالها في الوقت المناسب.. توفیر مضادات الفی7

 . التنسیق مع الجهات اإلعالم�ة �خصوص الجائحة والتحضیر لها.8

 . االستعداد التام للفرق ذات الخبرة الطب�ة للجائحة.9

 . االستمرار في الترصد الو�ائي للمرض.  10

 . تفعیل اإلجراءات الوقائ�ة.  11

 تقی�م مدى انتشار العدوى بین ال�شر.   .  12

 . اكتشاف حاالت و�ؤر جدیدة و�حث مخاطر االنتشار.  13

 . التعرف على المجموعات المستهدفة وتحضیر المواد اإلرشاد�ة و�عطاءها بنفس لغة المجموعة المستهدفة.  14

 . مراجعة �ل اإلمكان�ات واالحت�اجات وتوفیرها تحس�ا لحدوث الجائحة.  15
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 تحدیث المعلومات عن المرض وتعر�فه للمواطنین وللعاملین في المجال الصحي.  .  16

) التي هدفت إلى إجراء دراسة سوسیولوج�ة النتشار األمراض واألو�ئة، وأشارت نتائج 2012ودراسة (المشهداني،  

ا  الواقع  بین  وارت�اط  هناك عالقة  أن  أثبتت  للو�اء  السوسیولوج�ة  الدراسات  أن  إلى  االقتصادي الدراسة  والمستوى  لط�قي 

واالجتماعي من جهة، والمستوى الصحي من جهة أخرى، و�ذلك تلعب األ�عاد االجتماع�ة والطب�ة دوًرا مهًما في انتشار  

 األو�ئة في المجتمعات المختلفة.

 :Aspects of Behavior) جوانب السلوك  2(

السلوك هو جزء من تفاعل الكائن الحي مع بیئته، الذي �مكن من خالله تحري حر�ة الكائن الحي، أو حر�ة جزء  

منه في المكان والزمان، والذي ینتج عنه تغییر قابل للق�اس في جانب واحد على األقل من جوانب البیئة (شحاته، والنجار، 

2003   :196.( 

بیئته ومع الظروف المح�طة �ه والتي هي مكون أساسي من  والسلوك اإلنساني هو نت�جة تفاعل   اإلنسان مع 

مكونات هذه البیئة، وهذه الظروف قد تظهر أثناء الق�ام �األعمال الخاصة �ه، و�مك اعت�ار السلوك مجموعة من الممارسات 

 تتمثل في مهارات التفكیر واالتجاهات. 

ا  دراسة  في  المسلمین  العلماء  المتت�ع إلسهامات  ال�شر�ة  إن  النفس  بتحلیل  قام  �عضهم  أن  �جد  ال�شر�ة،  لنفس 

وفاعلیتها وأحوالها، وتحلیل السلوك وخلجات الضمیر، وطمأنینة النفس وث�ات القلب، هذا �اإلضافة إلى أن دراستهم للنفس 

ق، والوصول إلى ال�شر�ة لم تكن مجرد معرفة نظر�ة، ولكنها هدفت أ�ًضا إلى الوصول إلى تعدیل السلوك والرقي �األخال

 ).9:   2002التوافق النفسي للفرد وتكامل الشخص�ة لد�ه (منصور وآخران، 

وق�اس السلوك �قوم على افتراض أن المواقف تلعب دوًرا مهًما في السلوك ، �حیث ال �مكن ق�اس السلوك ال�شري  

ن تحدیده �شكل غیر م�اشر من خالل إال في الس�اق الذي �حدث ف�ه، لذلك �جب دراسة هذا السلوك �شكل م�اشر بدًال م

إجراءات االخت�ار أو التحدث. ینصب التر�یز على السلوك الذي �مكن مالحظته ول�س ال�حث عن الدوافع الخف�ة. �مكن 

إجراء التقی�م السلو�ي �طر�قة طب�ع�ة من خالل مراق�ة األشخاص في مح�طهم الخاص ، في مكان العمل ، في المنزل أو 

 .(Lemma, 2006 : 216-217)في المدرسة  

والسلوك  النفسي،  والسلوك  المعرفي،  السلوك  مثل  الحال�ة،  الدراسة  في  للسلوك  جوانب  عدة  تناول  یتم  وسوف 

الصحي، والسلوك الدیني، والسلوك التكنولوجي، وسوف �كون هذا التناول والدراسة نظرً�ا وعملً�ا، وف�ما یلي عرض لهذه 

 الجوانب. 
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 ي: ) السلوك المعرف2-1(

یتناول علم النفس المعرفي التفكیر و�عترف صراحًة �أن الكثیر یدور في عقل اإلنسان، مثل: األدلة التي �حتاجها  

الفرد إلدراك العالقات، و��ف�ة التعلم وحل المشكالت. و�درس المعرفیون اإلدراك، والتعلم، والذاكرة، واللغة، واالرتقاء، والدافع�ة  

ن التفكیر وعمل�اته �حتل مر�ًزا أساسً�ا في النظر�ة المعرف�ة، بل و�عتبر ال�عض أن البن�ان بوصفها مجاالت مهمة، �ما أ

 ).171- 170:    1990المعرفي هو مصدر لكل النصوص (مل�كة،  

هذا و�ؤ�د علماء النفس على أنه یوجد ارت�اط بین �ل من التفكیر، واالنفعال، والسلوك، حیث إن الفرد عندما �فكر  

سلك في ذات الوقت، والعكس أ�ًضأ صح�ح، فهو عندما ینفعل فهو �فكر و�سلك أ�ًضا، وعندما �سلك سلوً�ا فهو ینفعل و�

 ). 11:    2000ما فهو حینها �فكر و�نفعل �ذلك (محمد،  

و�شیر ال�عض إلى أن لكل فرد ما �سمى �المخططات التي �ملكها عن نفسه، وعن عالمه الخاص �ه، وعن مستقبله،       

ططات هي التي تحدد الطر�قة التي �ستخدمها األفراد لتفسیر المواقف المعینة، مما ینتج عنه ظهور �عض األفكار  وهذه المخ

:   2012التي قد تسهم في التقی�م المعرفي ومدى ارت�اطه �سلوك الفرد في المواقف المختلفة، واستجابته المناس�ة (هوفمان،  

14.( 

اك الحسي الظاهر، و�ما �اإلدراك الحسي ال�اطني، أو �اإلدراك العقلي،  و�رى �عضهم أن المعرفة تتم إما �اإلدر 

واإلدراك الحسي الظاهر هو عمل�ة النتقال حقائق األش�اء إلینا وذلك من خالل الحواس المختلفة، أما اإلدراك الحسي ال�اطني 

 2002�مكن تسمیته �الحدس (منصور وآخران،  ف�مكن تمثیله �الوهم والذي �كون محله الذاكرة، وأخیًرا اإلدراك العقلي وهو ما  

  :276 .( 

 ) السلوك النفسي: 2-2(

وهو ذلك السلوك الذي تندرج تحته الوظائف العقل�ة العل�ا في سلوك اإلنسان مثل: التفكیر، والتذ�ر، والتخیل،  

واإلدراك، والتصور، واالنت�اه، و�ذلك تعلم اللغة واستخدامها �وسیلة لالتصال في الح�اة االجتماع�ة، �ما تتضمن أ�ًضا 

 ). 32:   2002منصور وآخران، األنشطة النفس�ة الدافعة أو المحفزة للسلوك (

كما أنه �عد توسًعا لما �صدر عن اإلنسان من عمل أو تصرفات، أو مجمل لالستجا�ات الكل�ة على المستوى  

الحر�ي أو العددي، التي تصدر من الكائن الحي تجاه أي وضع أو موقف یواجهه، أو أي نشاط �مكن مالحظته وق�اسه 

 ).  151-150:   2018(المق�مي، واألطرش،  
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) التي هدفت إلى  2014ولذا اهتمت الدراسات �العامل النفسي لدى األفراد وال س�ما الطالب، مثل دراسة (إبراه�م،  

دور   تعظ�م  �ضرورة  الدراسة  هذه  أوصت  وقد  �صر�ا،  المعاقین  الش�اب  لدى  ومشكالتها  النفس�ة  التحد�ات  عن  الكشف 

الش�اب على التخلص من أي اضطرا�ات نفس�ة, و�ذلك ضرورة تحقیق األخصائي النفسي �المدارس والجامعات في مساعدة  

حاجات الش�اب عن طر�ق توفیر الخدمات اإلرشاد�ة التر�و�ة لهم �المدارس الثانو�ة والجامعات �ما یتناسب مع إمكاناتهم  

 الشخص�ة، وتقد�م إرشاد مكثف لهم حول تك�فهم النفسي و�ش�اع حاجاتهم. 

 ) السلوك الصحي: 2-3(

من المالحظ أن العدید من العوامل السلو��ة واالجتماع�ة والبیئ�ة تلعب دوًرا مهًما في الصحة �شكل عام، ول�س 

فقط في الصحة العقل�ة. وفي هذه المرحلة ننتقل �شكل أكثر وضوًحا إلى هذه العالقات، مع التر�یز على تعز�ز الصحة 

ونجد أنه یوجد عدد من الموضوعات المحددة ، �ما في ذلك الطر�قة والوقا�ة من المرض، و�ذلك على الجوانب العالج�ة.  

التي �مكن أن تساعد بها ممارسات التنشئة االجتماع�ة والتعل�م والتغذ�ة والثقافة و�رامج الصحة العامة وتنظ�م الخدمات 

 Berry)م المالئم بها  الصح�ة على تعز�ز الصحة ومنع المشاكل الصح�ة. و�جب إعطاء العدید من هذه العوامل االهتما

et al., 2002 : 442) . 

) في دراسة لهما �عنوان: السلوك الصحي لدى األطفال المعوقین  2017وقد قام �ال من النواصره، والحوراني (

(من وجهة نظر أمهاتهم) في محافظة عجلون في ضوء �عض المتغیرات الد�موغراف�ة ودرجة ونوع اإلعاقة، قاما بتقس�م  

الصحي  والنفسي   السلوك  والعقاقیر،  األدو�ة  مع  والتعامل  العامة،  والصحة  �الجسم،  العنا�ة  فرع�ة هي:  ا�عاد  أر�عة  إلى 

 االجتماعي. 

 ) السلوك الدیني: 2-4(

إن الق�م تدل على توج�ه االهتمام توجیًها خاًصا إزاء أصناف معینة من األش�اء، وهذه الق�م �مكن أن تنشأ من 

 ): 226:    2002النفس�ة �مكن تحدید هذه المصادر ف�ما یلي (منصور وآخران،    مصادر متعددة، ومن الناح�ة

 الدوافع الفطر�ة لدى األفراد.  .1

 التدر�ب والتوج�ه المقصود من قبل المختصین والخبراء.  .2

 االقتداء �اآلخر�ن. .3

 التأثر �اتجاهات اآلخر�ن. .4
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 التعرض لضغوط أو ت�عات. .5

 الخبرات التي �مر بها الفرد.  .6

بب یدعو إلى االنزعاج من حق�قة أن الممارسة األساس�ة التي من خاللها تحافظ الحكومة الفعالة على  ل�س لدینا س

"السالم" یتم تمثیلها في ظل ظروف أقل إثارة لإلعجاب في االستخدام الذي �مارسه المتنمر لسلطته في المعاق�ة. ل�س 

قودنا إلى الموافقة أو عدم الموافقة على أي ممارسة. هناك  أسلوب الس�طرة ولكن التأثیر النهائي على المجموعة هو الذي �

ت�این مشا�ه بین أنواع االستخدامات التي �مكن أن توضع علیها التقن�ة األساس�ة للتحكم الدیني. ال �مكن فهم مكانة الدین 

 ,Skinner)مختلفة تماًما  في الح�اة الحدیثة بوضوح دون النظر في عمل�ات معینة یتم استخدامها خارج مجال الدین ألغراض  

2014 : 350). 

 ) السلوك التكنولوجي: 2-5(

إن الح�اة في العصر الرقمي تتطلب من الش�اب أن �كونوا على وعي تام �كثیر من األمور المستجدة، وفي ظل 

العصر الحالي ومتطل�ات الح�اة ف�ه نكون في حاجة ماسة إلى مساعدة األج�ال الصاعدة على الع�ش ف�ه �أمان وفاعل�ة، 

، حیث إن ال�عد الرقمي أص�ح حجز الزاو�ة في عمل�ة إعداد من خالل مداخل وطرق متعددة منها مدخل المواطنة الرقم�ة

 ).72:    2016األفراد �ي �كونوا مواطنین رقمیین (الدهشان،  

هذا و�عد السلوك المعلوماتي أو التكنولوجي  و��ف یتعامل األشخاص مع المعلومات ومصادرها المختلفة من 

� اهمیتها   تكتسب  بدأت  التي  العلم�ة  ال�حث�ة  قطاع  المجاالت  في  والممارسین  االكاد�میین  ال�احثین  لدى  تدر�جي  شكل 

المعلومات منذ الر�ع االول للقرن العشر�ن المیالدي الى ان اص�ح في وقتنا الراهن احد مجاالت ال�حوث الحیو�ة ل�س على 

قب المجال من  التجاري بهذا  إلى ا الهتمام  التقن�ة   مستوى االهتمام االكاد�مي والمهني الصرف فقط بل تعدى  ل شر�ات 

المؤسسات   قبل األفراد  المعلومات من  الكبیر على  المعلوماتي واالعتماد  المعلومات وذلك مع االنفجار  ومقدمي خدمات 

 ). 77:    2015(الشا�ع،  

و�نادي ال�عض �العمل على إنشاء مكت�ات قوم�ة إلكترون�ة في مختلف الدول العر��ة، على غرار المكت�ة القوم�ة 

مر�ك�ة، بهدف نشر المعلومات الصح�حة والموثوقة �التعاون مع الوزارات والمؤسسات المعن�ة في العالم العر�ي، الطب�ة األ

:   2015كما �جب أ�ًضا مراعاة حرص مواقع اإلنترنت على تطبیق معاییر الجودة في انتقاء المعلومات المنشورة (رفعت،  

209.( 
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 ثالًثا: اإلطار التجر�بي واإلجراءات

 لدراسة:منهج ا

سارت الدراسة الحال�ة وفق المنهج الوصفي وهو المنهج الذي یتناسب وطب�عة الدراسة، وذلك من حیث رصد الواقع 

 وق�اس تأثیرات الظاهرة وتحلیل وتفسیر هذه التأثیرات والمقارنة بینها. 

 .مجتمع الدراسة وعینتها:

إعدادي   –الب مراحل التعل�م ما قبل الجامع�ة (ابتدائي  یتمثل المجتمع الذي استهدفته الدراسة الحال�ة في تالمیذ وط

 ثانوي)، وتم اخت�ار العینة �الطر�قة الصدف�ة (العرض�ة).  –

 وقد انقسمت عینة الدراسة إلى مجموعتین:

) طالب وطال�ة من طالب مراحل التعل�م ما قبل الجامع�ة، 50عینة التطبیق االستطالعي وقد تكونت من ( )1(

 داة الدراسة استطالع�ًا لحساب الخصائص الس�كومتر�ة لها مثل الصدق والث�ات. وذلك بهدف تطبیق أ

) طالب وطال�ة من طالب مراحل التعل�م ما قبل الجامع�ة، وذلك 65عینة التطبیق األساسي وقد تكونت من ( )2(

 بهدف تطبیق أداة الدراسة لجمع الب�انات وتحلیلها واستخالص النتائج.

 أداة الدراسة:

،  (COVID-19)الدراسة في مق�اس لق�اس تأثر جوانب السلوك لدى الطالب �أحداث جائحة �ورونا    تمثلت أداة 

 وهو من إعداد ال�احث، وف�ما یلي توص�ف تفصیلي للمق�اس: 

 أوًال: هدف المق�اس:

الهدف األساسي للمق�اس هو الق�اس والتعرف على �عض سلو��ات الطالب التي �قومون بها في الفترة قبل و�عد 

 ظهور فیروس �ورونا، والتي تعبر عن شخص�ة الطالب الحق�ق�ة.  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

38 

 ثانً�ا: إعداد المق�اس: 

تكنولوجي)،    –دیني    –صحي    –نفسي    –) مفردة تتوزع على خمسة أ�عاد للسلوك (معرفي  50من (  1یتكون المق�اس

) مفردات تق�سه، واالستجا�ات على �ل مفردة هي استجا�ات ر�اع�ة الخ�ارات وهي: (كبیرة):  10�حیث یتألف �ل �عد من (

).  3تم تخص�ص تقدیر �مي لها �ساوي (  وهي تعني أن هذه الصفة تنطبق عل�ك طول الوقت وتفعل ذلك �استمرار، وقد 

(متوسطة): وهي تعني أن هذه الصفة تنطبق عل�ك في أوقات �ثیرة أو بنس�ة �بیرة، وقد تم تخص�ص تقدیر �مي لها �ساوي 

). (ضع�فة): وهي تعني أن هذه الصفة تنطبق عل�ك في أوقات قلیلة أو بنس�ة قلیلة، وقد تم تخص�ص تقدیر �مي لها 2(

 . (منعدمة): وهي تعني أن هذه الصفة ال تنطبق عل�ك �المرة، وقد تم تخص�ص تقدیر �مي لها �ساوي (صفر). )1�ساوي (

وهي إحدى خدمات    Google Form، وذلك �استخدام تقن�ة  2وقد تم بناء المق�اس وتطب�قه في صورة إلكترون�ة

واإلجا�ة علیها وجمع االستجا�ات �صورة إلكترون�ة    وتطب�قات جوجل التي تت�ح بناء است�انات واخت�ارات إلكترون�ة ونشرها

 كاملة ودق�قة.

 ثالًثا: الخصائص الس�كومتر�ة للمق�اس:

للتأكد من صالح�ة المق�اس للتطبیق تم ض�ط المق�اس إحصائً�ا من خالل حساب �ل من الصدق والث�ات وذلك  

 كما یلي:

التواصل اإلل�كتروني من �عد، وقد   تم عرض المق�اس على مجموعة من المتخصصین من خالل صدق:  ال )1(

أنها  قد ارتآها أحد  تغییرات  القبول من حیث الص�اغة والتصم�م والع�ارات ولم ترد أي تعدیالت أو  القى 

مطلو�ة و�ذلك �كون قد تحقق الصدق الظاهري للمق�اس. وللتأكد من الصدق اإلحصائي للمق�اس تم تطبیق 

اب الصدق التمییزي للمق�اس من خالل ترتیب درجات مجموعة  المق�اس على العینة االستطالع�ة ثم حس

% من أفراد العینة) وتحدید المیزان   27) ترتی�ًا تنازلً�ا، ثم تحدید المیزان العلوي (أعلى  50الدراسة (ن =  

السفلي)،    -% من أفراد العینة)، ومن ثم حساب داللة الفرق بین طرفي المیزان (العلوي  27األدنى (أدنى  

 ق�مة (ت)، والجدول التالي یوضح ذلك.وحساب  

 

 المق�اس موجود في ملحق الدراسة   1

 https://forms.gle/C68Mmxb5XNFQZJjh7را�ط المق�اس في صورته اإللكترون�ة:    2
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 ): حساب الصدق التمییزي للمق�اس1جدول (

 الداللة .Sig  المعنو�ة ق�مة (ت) االنحراف المع�اري  المتوسط العدد  المیزان 
 10.007 236.14 18 األعلى 

13.327 0.000 
دالة عند مستوى داللة  

 19.681 157.50 18 األدنى  0.01

)، مما �شیر إلى قدرة المق�اس على  0.01أن ق�مة (ت) دالة إحصائً�ا عند مستوى داللة ( ) 1(یتضح من جدول 

 التمییز وصدقه في ق�اس ما وضع لق�اسه. 

للتأكد من ث�ات المق�اس تم تطبیق المق�اس على العینة االستطالع�ة ثم حساب الث�ات  ث�ات  المق�اس:   )2(

 �أكثر من طر�قة:

 �رون�اخ.ألفا   •

 براون).  –التجزئة النصف�ة (سبیرمان   •

 التجزئة النصف�ة (جتمان).  •

 وذلك �ما في الجدول اآلتي:  

 ): ق�م معامالت ث�ات المق�اس2جدول (

 التجزئة النصف�ة (جتمان) براون)   – التجزئة النصف�ة (سبیرمان   ألفا �رون�اخ  ال�عد
 0.72 0.72 0.82 السلوك المعرفي

 0.69 0.69 0.72 النفسيالسلوك 
 0.89 0.90 0.91 السلوك الصحي 
 0.76 0.78 0.94 السلوك الدیني

 0.73 0.74 0.88 السلوك التكنولوجي
 0.67 0.73 0.93 السلوك �كل 

 ) أن ق�م معامالت الث�ات مرتفعة، مما �شیر إلى ث�ات المق�اس وصالحیته للتطبیق. 2یتضح من جدول (

 المعالجة اإلحصائ�ة المستخدمة في الدراسة:خامًسا:  

 أوًال: البرامج اإلحصائ�ة:

    برنامج التحلیل اإلحصائيSPSS. 
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   برنامج التحلیل اإلحصائي هر�دي لحساب الفاعل�ة وحجم التأثیر EESC-H (*) 

 ثانً�ا: األسالیب اإلحصائ�ة: 

  .المتوسط الحسابي 

 .االنحراف المع�اري 

 .معامل ث�ات ألفا �رون�اخ 

   براون).  –معامل ث�ات التجزئة النصف�ة (سبیرمان 

  .(جتمان) معامل ث�ات التجزئة النصف�ة 

 .اخت�ار (ت) لداللة الفروق بین متوسطین مستقلتین 

   (ت) لداللة الفروق بین متوسطین مرت�طتین.اخت�ار 

  .معامل مر�ع إیتا لحساب حجم التأثیر 

   لحساب حجم التأثیر. معامل �وهین 

 را�ًعا: نتائج الدراسة  

 نتائج الدراسة: 

متوسطین  بین  الفروق  لداللة  (ت)  من  �ل  تم حساب  فرضیها  والتحقق من صحة  الدراسة  أسئلة  لإلجا�ة عن 

الفروق، متوسط ما �عد الجائحة) ألفراد مجموعة الدراسة، و�ذلك حساب حجم تأثیر هذه    –مرت�طین (متوسط ما قبل الجائحة  

 وهو ما یتضح ف�ما یلي:

 اإلجا�ة عن السؤال األول الذي ینص على: )1(

 ) على جوانب السلوك لدى الطالب؟١٩  -ما أثر جائحة (كوفید  

 والتحقق من صحة الفرض األول الذي ینص على: 

   0الفرض الصفريH  0.05عند مستوى داللة (: ال یوجد فرق ذو داللة إحصائ�ة  ≤  α  ( بین متوسطي درجات

 جوانب السلوك لدیهم قبل و�عد و�اء �ورونا المستجد. الطالب في  

 

 هو برنامج تحلیل إحصائي خاص �حساب الفاعل�ة وحجم التأثیر للبرامج   H-EESC(*) برنامج هر�دي لحساب الفاعل�ة وحجم التأثیر 
. 2017) لسنة  2888برقم ( –ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات بوزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات  مسجل بهیئة تنم� – وال�حوث التر�و�ة    
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   الفرض البدیلaH  0.05عند مستوى داللة (: یوجد فرق ذو داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  بین متوسطي

 جوانب السلوك لدیهم قبل و�عد و�اء �ورونا المستجد.درجات الطالب في  

للتحقق من ذلك تم تطبیق اخت�ار (ت) لداللة الفروق بین متوسطین مرت�طین، لحساب داللة فروق درجات أفراد  

مجموعة الدراسة في �ل جانب من جوانب السلوك الخمس محل الدراسة و�ذلك في الدرجة الكل�ة للمق�اس، وذلك �استخدام 

 في الجداول التال�ة:  . وجاءت النتائج �ما تظهرSPSSبرنامج التحلیل اإلحصائي  

): نتائج اخت�ار (ت) لحساب الفروق بین درجات أفراد مجموعة الدراسة في �ل جانب من جوانب  3جدول (

 )65السلوك (ن= 

 االنحراف المع�اري  المتوسط  الزمن  جوانب السلوك 
 اخت�ار ت 

 الداللة  المعنو�ة  الق�مة 

 السلوك المعرفي 
 3.996 20.00 قبل الجائحة 

 غیر دالة  0.154 1.441
 5.521 21.05 �عد الجائحة

 السلوك النفسي 
 3.532 19.85 قبل الجائحة 

 0.01دالة عند  0 8.383
 5.355 13.40 �عد الجائحة

 السلوك الصحي
 5.489 19.00 قبل الجائحة 

 0.01دالة عند  0 9.960
 4.844 26.09 �عد الجائحة

 السلوك الدیني 
 6.374 20.25 الجائحة قبل  

 0.01دالة عند  0 5.392
 6.016 22.57 �عد الجائحة

 السلوك التكنولوجي 
 4.789 16.43 قبل الجائحة 

 0.01دالة عند  0 6.474
 5.568 19.85 �عد الجائحة

 السلوك �كل 
 16.166 95.52 قبل الجائحة 

 0.01دالة عند  0 4.385
 16.285 102.95 �عد الجائحة

 

 

 ): مقارنة بین متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة في �ل جانب من جوانب السلوك1شكل (



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

42 

 )2η(): الجدول المرجعي لحجم التأثیر بداللة مر�ع إیتا  4جدول (

 حجم التأثیر 
 ضخم كبیر جدا  كبیر  متوسط  صغیر ضئیل

 فأكثر    0.360 0.359   –  0.232 0.231   –  0.138 0.137   –  0.059 0.058   –  0.010 0.010أقل من  
 )284:  2011المصدر: (حسن،  

 

)، وذلك في الدرجة  0.01) أن جم�ع ق�م (ت) دالة إحصائ�ًا عند مستوى داللة (1) والشكل (3یتضح من الجدول (

الكل�ة للسلوك وفي جم�ع جوان�ه ما عدا الجانب المعرفي حیث دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة في السلوك المعرفي  

، جوانب السلوك لدى الطالب قبل و�عد و�اء �ورونا المستجد ائ�ا بین  قبل و�عد الجائحة، مما یدل على وجود فروق دالة إحص

 αو�ذلك یتم رفض الفرض الصفري األول وقبول الفرض البدیل، أي أنه یوجد فرق ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة (

. ومن المالحظ أن هذه المستجد جوانب السلوك لدیهم قبل و�عد و�اء �ورونا  ) بین متوسطي درجات الطالب في  0.05 ≥

التكنولوجي) �عد الجائحة عما قبلها مما �شیر   - الدیني    – الفروق جاءت في اتجاه تحسن جوانب �ل من السلوك (الصحي  

)، 3إلى تأثر هذه السلو��ات إ�جاب�ًا، في حین أن السلوك النفسي تأثر تأثرًا سلب�ًا �صورة واضحة.  �ما یتضح من الجدول (

 المرجعي لحجم التأثیر أن ق�م حجم التأثیر المحسو�ة جاءت ما بین �بیر و�بیر جًدا وضخم. والجدول 

و�مكن إرجاع هذه النت�جة إلى طب�عة الجائحة ومدى شدتها وسرعة انتشارها لتشمل مساحة �بیرة جدا من المعمورة، 

التأثیر ل�س الجانب الطبي فحسب، بل طال   مما جعل لها تأثًرا قوً�ا وم�اشًرا على شعوب الكثیر من المناطق، وشمل هذا

التأثیر جوانب �ثیرة جًدا من سلو��ات األفراد وممارساتهم. و�ما یتضح من نت�جة الدراسة الحال�ة أن �ل من السلوك الصحي، 

ملحوظ والسلوك الدیني، والسلوك التكنولوجي لدى أفراد مجموعة الدراسة والتي تواجدت في عدة دول عر��ة قد تأثر �شكل  

ودال داللة قو�ة تأثرُا إ�جاب�ًا �حدوث الجائحة التي سببها فیروس �ورونا المستجد، وذلك �سبب الس�اسات التي اتخذتها معظم 

الدول من حیث حمالت التوع�ة المكثفة �مخاطر الفیروس المستجد وسبل الوقا�ة منه وأسالیب التطهیر والتعق�م �صورة 

وعي الصحي والسلو��ات الصح�ة لدى معظم المواطنین والذي انعكس بدوره على سلو��ات  مكثفة وغیر مسبوقة مما زاد ال

أبنائهم. و�ذلك إجراءات غلق دور الع�ادة والحظر واإلغالق لكثیر من المرافق �تدابیر احتراز�ة لحصار الو�اء والحد من 

هللا وتنامي الوعي والسلوك الدیني �صورة أكثر   انتشاره، مما �انه له أثر وتعاطف دیني �بیر دفع األسر لز�ادة التقرب من

إ�جاب�ة عما قبل الجائحة، ومن جهة أخرى دفعت هذه اإلجراءات والتدابیر المواطنین إلى االعتماد �صورة أكبر على الوسائل 

إ�جاب�ًا على السلوك التكنولوج�ة لقضاء المصالح والتعامالت المال�ة، مما ساهم في ز�ادة الوعي التكنولوجي و�التالي أثر ذلك  
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التكنولوجي لدى األسر وأبنائهم وال س�ما �عد اإلعالنات التثق�ف�ة المكثفة واإلجراءات اإلج�ار�ة أحینًا الستخدام التعامالت  

 التكنولوج�ة �بدیل عن التعامالت الم�اشرة. 

یرجع إلى تواتر األخ�ار السیئة في حین أن السلوك النفسي فقد تأثر �الجائحة تأثرًا سلب�ًا �شكل ملحوظ، وهذا قد  

على مدار الساعة في أنحاء العالم سواء من خالل إعالن حاالت الوف�ات المطردة والتي تخطت حاجز الملیون في فترة  

وجیزة جدا، أو �سبب تأخر ظهور اللقاحات �ثیرًا، مما جعل الكثیر�ن �فقدون األمل في الخروج من األزمة، هذا فضًال عن 

 واإلغالق على مستوى العالم، الذي �ان له أسوأ األثر على الجانب النفسي لدى الكبیر قبل الصغیر.   حالة الحصار

أما الشق المعرفي الذي دلت النتائج على عدم تأثره تأثیًرا �عتد �ه، ف�مكن إرجاع ذلك إلى االعتماد ش�ه الكامل 

لكترون�ة وتعم�مها في �عض البلدان، وذلك وفق توجه عام  سواء �ان قبل الجائحة أو �عدها على وسائل التعل�م والتعلم اإل

لتطبیق األتمتة الكاملة في �افة المجاالت على مستوى العالم، وقد توافق هذا التوجه مع المكوث اإلج�اري لألفراد داخل 

 المنازل نت�جة تطبیق الحجر الصحي الذاتي واإلجراءات االحتراز�ة من فیروس �ورونا المستجد. 

 

 ة عن السؤال الثاني الذي ینص على: اإلجا� )2(

 ما جوانب السلوك األكثر تأثًرا �الجائحة لدى الطالب؟

 والتحقق من صحة الفرض الثاني الذي ینص على: 

   0الفرض الصفريH  0.05عند مستوى داللة (: ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  ≤  α  ( بین متوسطات

 جوانب السلوك لدیهم من حیث تأثرها بو�اء �ورونا المستجد. درجات الطالب في  

   الفرض البدیلaH  0.05عند مستوى داللة (: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  ≤  α  (  بین متوسطات درجات

 جوانب السلوك لدیهم من حیث تأثرها بو�اء �ورونا المستجد.الطالب في  

حساب حجم التأثر على درجات أفراد مجموعة الدراسة من خالل حساب معامل مر�ع إیتا،    للتحقق من ذلك تم

،  ومن ثم المقارنة بینها، وتم   H-EESCوذلك �استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي هر�دي لحساب الفاعل�ة وحجم التأثیر  

 رصد هذه المقارنة في الجدول التالي:
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 لجوانب السلوك الخمس ): المقارنة بین ق�م (ت)  5جدول ( 

 جوانب السلوك
 )2η(حجم التأثر �استخدام مر�ع إیتا 

 الحجم  الق�مة
 صغیر  0.031 السلوك المعرفي 
 ضخم  0.523 السلوك النفسي 

 ضخم  0.608 السلوك الصحي
 كبیر جًدا  0.312 السلوك الدیني 

 ضخم  0.396 السلوك التكنولوجي 

 

 

 ): مقارنة بین ق�م معامالت مر�ع إیتا في �ل جانب من جوانب السلوك 2شكل (

) وجود اختالفات في درجات تأثر جوانب السلوك لدى الطالب �جائحة فیروس 2) وشكل ( 5یتضح من جدول (

 كورونا المستجد، وذلك �ما یلي:

مر�ع جاء السلوك الصحي في مقدمة الجوانب السلو��ة واألكثر تأثًرا �عواقب ظهور جائحة �ورونا، حیث بلغت ق�مة   •

، وهي تمثل أعلى ق�مة، وهذه النت�جة منطق�ة تماما وتتفق مع الواقع، حیث إن الظرف �طب�عته  0.608له    )2η(إیتا  

حدًثا طبً�ا �الدرجة األولى، و�التالي تكون آثاره الم�اشرة هي اآلثار الصح�ة �ما في ذلك السلو��ات الصح�ة لدى األفراد، 

ذا �عني اتساع آثاره لتشمل قطاع عر�ض من السكان وجانب �بیر  و�ما أن فیروس �ورونا المستجد هو و�اء وجائحة فه

 من سلو��اتهم.
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، و�مكن تفسیر  0.523له    )2η(مر�ع إیتا  جاء الجانب النفسي في المرت�ة الثان�ة من حیث التأثر �الجائحة حیث ق�مة   •

لنفس�ة التي تتر�ها الجائحات  ذلك في ضوء ما تم إلقاء الضوء عل�ة في اإلطار النظري لهذه الدراسة من حیث اآلثار ا

 والكوارث في الصحة النفس�ة للشعوب في المناطق المو�وءة والمتضررة.

، وهذه 0.396له    )2η(مر�ع إیتا  جاء الجانب التكنولوجي في المرت�ة الثالثة من حیث التأثر �الجائحة حیث ق�مة   •

عالم من حیث اإلج�ار على المكوث في المنازل فترات  النت�جة منطق�ة أ�ًضا، ومتفقة مع ما تم التوج�ه �ه على مستوى ال

 حجر طو�لة، و�ذلك االعتماد ش�ه الكامل على التعامل اإللكتروني  �صورة غیر مسبوقة. 

، و�مكن تفسیر  0.312له    )2η(مر�ع إیتا  جاء الجانب الدیني في المرت�ة الرا�عة من حیث التأثر �الجائحة حیث ق�مة   •

تین، هما: لماذا �حدث التأثر في األساس؟ ولماذا جاء التأثر الدیني في مرت�ة متأخرة؟ ذلك من حیث وجهتین متضاد 

ف�النس�ة للسؤال األول ف�مكن اإلجا�ة عل�ه من خالل االستعانة �المقولة الشهیرة (الدین هو أفیون الشعوب)، ومن منطلق 

انب النفسي. أما �النس�ة للسؤال الثاني ف�مكن آخر أ�ًضا مفاده أن الدین عند �عض الشعوب �مثل القسم األعظم من الج

تفسیر حدوثه في ضوء تنوع الثقافات والمعتقدات وتعددها داخل الوطن العر�ي، مما �جعل الدین أو تأثر الجانب الدیني  

 لدى ال�عض غیر وارد مهما �ان المؤثر، ومهما �ان هذا التأثر إ�جابً�ا أم سلبً�ا.

، وهذه الق�مة 0.031له    )2η(مر�ع إیتا  �ة األخیرة من حیث التأثر �الجائحة حیث ق�مة  جاء الجانب المعرفي في المرت •

ال تدل على أن الجانب المعرفي جاء في المرت�ة األخیرة من حیث التأثر �الجائحة فحسب، بل �شیر إلى عدم داللة 

ن تفسیر ذلك في ضوء ما تتناوله الدراسة وقوة هذا التأثر من األساس، مما �مكن اعت�ار أن هذا التأثر ال �عتد �ه، و�مك

الحال�ة من المقصود السلوك المعرفي، وهو الذي یتعلق �المعرفة األكاد�م�ة التي یتم تحصیلها في المؤسسات التعل�م�ة،  

و�التالي �مكن تفسیر هذه النت�جة �أنها منطق�ة �سبب توفر الوسائل البدیلة للتحصیل والحصول على المعلومة، وال 

ا أن الكثیر من البلدان قد بدأ في االعتماد اإللكتروني في مجال التعل�م والتعلم، ومن ثم جاء تأثیر الجائحة وما س�م

ترتب علیها من عدم االنتظام في صفوف الدراسة ضع�فا لوجود البدائل اإللكترون�ة، وهذا یتفق مع نت�جة هذه الدراسة 

مرت�ة الثالثة م�اشرة من حیث التأثر �الجائحة من �عد الجانب الصحي  التي أشارت إلى احتالل الجانب التكنولوجي ال

 والنفسي.  
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 اإلجا�ة عن السؤال الثالث الذي ینص على:  )3(

 ) على جوانب السلوك لدى الطالب؟ ١٩  -ما سبل التغلب على اآلثار السلب�ة لجائحة (كوفید  

�مكن استنتاج �عض اإلجراءات والممارسات التي  في ضوء استجا�ات الطالب وتحلیلها وفي ضوء نتائج الدراسة  

 �مكن من خاللها التغلب على أي آثار سلب�ة ممكنة �ما یلي:

 توفیر مصادر تعلم إلكترون�ة عن �عد تكون متنوعة ومتخصصة تخدم الطالب في �افة المقررات.  .1

 والمعرفة لدى الطالب.  توفیر نظم تقو�م بدیلة إلكترون�ة عن �عد تكون قادرة غلى ق�اس مستو�ات التحصیل .2

 ضرورة تدر�ب الطالب على أسالیب ال�حث عن المعلومة وال�حث على اإلنترنت وأسالیب التعلم الذاتي. .3

ضرورة وجود الرقا�ة األبو�ة لض�ط متا�عة ومراق�ة دخول األبناء على المواقع اإلل�كترون�ة التعل�م�ة المسموح  .4

 بها واآلمنة.

مكثفة للطالب في المدارس إلزالة اآلثار النفس�ة السلب�ة التي نتجت عن ضرورة عمل جلسات تأهیل نفسي   .5

 ظروف الحظر واإلغالق والكبت.

توج�ه وسائل اإلعالم إلى مراعاة الفئات العمر�ة الصغیرة عند اإلدالء �التصر�حات التي تخص الجائحة حنى   .6

 ال تترك أثرًا نفس�ا سیئًا عند سماعها.

تحذیر قبل سرد أخ�ار سیئة عن الجائحة �أن هذه المعلومات ال �جب أن �سمعها  ضرورة ق�ام اإلعالمیین �ال .7

 األطفال في السن الصغیر.

ت�عات   .8 تأثرهم  نت�جة  الطالب  النفس�ة لدى  للتسر�ة وتخف�ف الضغوط  برامج  �عمل  اهتمام األسر والمدارس 

 ولجائحة والتدابیر االحتراز�ة المت�عة. 

الملحوظة في الوعي الصحي لدى الكثیر من الطالب وأسرهمـ إال أن االستمرار�ة والمحافظة  �الرغم من الز�ادة   .9

 على العادات الصح�ة السل�مة المكتس�ة هو أمر غا�ة في األهم�ة.

 التوع�ة المستمرة للطالب �المواظ�ة على العادات الصح�ة السل�مة مثل التعق�م والنظافة الشخص�ة. .10

 ب �ات�اع أسالیب التعامل اآلمن مع اآلخر�ن فرادى أو جماعات. التوع�ة المستمرة للطال   .11

 توفیر األنواع اآلمنة والفعالة للقاح المضاد لفبروس �ورونا المستجد وتحوراته.  .12
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 توص�ات الدراسة: -

 في ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة الحال�ة من نتائج �مكن الخروج ب�عض التوص�ات والمقترحات التال�ة: 

توع�ة للطالب �حیث تستهدف تقو�ة الجوانب النفس�ة والروح�ة والدین�ة في حاالت األو�ئة تكث�ف برامج ال .1

 والكوارث. 

 إعداد برامج إرشاد�ة على مستوى األفراد للتدر�ب على إدارة األزمة وقت حدوث األو�ئة والكوارث. .2

التعل�م�ة عبر اإلنترنت �حیث  على الجهات المعن�ة بتقد�م الخدمات التعل�م�ة توفیر بدائل تقن�ة عبر المنصات   .3

 تكون متاحة لجم�ع الطالب �صورة عادلة. 

االهتمام والتر�یز على الجانب الروحاني والدیني لدى الطالب �وسیلة فعالة للتغلب على األزمات النفس�ة   .4

 التي تنتج في فترات األزمات واألو�ئة والكوارث.

تهدف إلى اكساب وتنم�ة مهارات إدارة األزمة لدى تضمین مقررات دراس�ة نظام�ة في المناهج التعل�م�ة   .5

 الطالب. 

 ال�حوث المقترحة:

 في ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة الحال�ة من نتائج �مكن اقتراح دراسات مكملة للدراسة الحال�ة، مثل:

 دراسة أثر نماذج أخرى من الكوارث واألزمات على جوانب السلوك محل الدراسة الحال�ة.  .1

 جائحة �ورونا المستجد على جوانب سلوك أخرى غیر المذ�ورة في الدراسة الحال�ة. دراسة أثر   .2

 دراسات تستهدف إعداد أدوات لق�اس جوانب السلوك المختفة. .3

 دراسات تجر�ب�ة الخت�ار فعال�ة برامج تدر�ب�ة أو إرشاد�ة في التغلب على آثار الجائحات والكوارث.  .4

 مراجع الدراسة

 المراجع العر��ة: 

النفس�ة ومشكالتها لدى الش�اب المعاقین �صر�ا وطرق معالجتها.  2014ه�م، محمد علي حسن (إبرا  مجلة ). التحد�ات 

 .251-227)،  40, (اإلرشاد النفسي

 . دمشق: جامعة �اي. فقه األو�ئة).  2020جلعوط، عامر محمد نزار (
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الثالث والثالثین للصلیب األحمر والهالل األحمر:   المؤتمر الدولي ).  2019الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر ( 

 ، جن�ف.2019د�سمبر    12-9، في الفترة من  حان الوقت للتصدي مًعا لألو�ئة والجوائح

. القاهرة: دار الفكر SPSS 18اإلحصاء النفسي والتر�وي: تطب�قات �استخدام برنامج  ).  2011حسن، عزت عبد الحمید (

 العر�ي.

 مجلة المستقبل لأل�حاث والدراسات المتقدمة.  ). س�كولوج�ا األو�ئة.2020الحفناوي، هالة ( 

)، الفصل الثاني، 3(  نقد وتنو�ر،). المواطنة الرقم�ة مدخًال للتر��ة العر��ة في العصر الرقمي.  2016الدهشان، جمال علي (

71-104 . 

المعلومات الصح�ة المتاحة على ش�كة   ). السلوك المعلوماتي للجمهور العر�ي العام نحو2015رفعت، لط�فة محمود (

 .258-208)،  2(7مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماع�ة،  اإلنترنت.  

(رسالة د�توراة).  م)1830  -  1700المجاعات واألو�ئة في الجزائر خالل العهد العثماني ().  2019سعیدي، خیر الدین (

 قالمة.  1945ماي    8كل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، جامعة  

). دور المراجعة الداخل�ة في مواجهة خطر األو�ئة والهندسة االجتماع�ة. ترجمة: مرتضى اللو�مي،  2020شامبرز، ر�تشارد (

الداخل�ة المراجعة  الموقع:  منصة  على  أونالین  متاحة   .

-the-of-Face-the-https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/In

Masks.aspx-Don-Than-More-Do-Must-Auditors-Internal-Coronavirus 

). السلوك المعلوماتي لل�احثین التر�و�ین في ظل البیئة الرقم�ة: دراسة تحلیل�ة لمصادر 2015الشا�ع، عبد هللا بن محمد (

)،  38، (ةمجلة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�المعلومات المستخدمة في رسائل الد�توراه التر�و�ة �جامعة اإلمام.  

75-  134. 

 . القاهرة: الدار المصر�ة اللبنان�ة.معجم المصطلحات التر�و�ة والنفس�ة).  2003شحاته، حسن، والنجار، ز�نب (

(رسالة    م)  1517-1097ه /    923-491الكوارث الطب�ع�ة في بالد الشام ومصر ().  2009صالح، محمد حمزة محمد (

 غزة. – ماجستیر). �ل�ة اآلداب، الجامعة اإلسالم�ة  
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 ملحق ال�حث 

 

 األساس�ة:الب�انات  

 

  

 تعل�مات االخت�ار: 

 (COVID-19)مق�اس تأثر جوانب السلوك لدى الطالب �أحداث جائحة �ورونا 

 

   االسم (اخت�اري): ........................................................... 

   السن: ..............................     النوع: .............................. 

 الدولة: ..............................    .............................. الصف: ..

 ... عز�زي ولي األمر    لطال�ةعز�زي الطالب  ... عز�زتي اِ 
یهدف لق�اس والتعرف على �عض سلو��ات الطالب التي �قومون بها في الفترة قبل و�عد ظهور فیروس   المق�اس هذا  

 الحق�ق�ة.   شخص�ة الطالب. لذا �جب اإلجا�ة على األسئلة �كل دقة �ما �عبر عن  كورونا
إجا�ة جم�ع األسئلة  ممطلو�ة وضرور�ة، لذلك �جب عل�ك م�جا�اتكو �لها صح�حة وال توجد إجا�ة خطأ،   مإن إجا�اتك

 ترك أي سؤال بدون إجا�ة.  وعدم
�النس�ة    ، وفي حالة وجود صعو�ة في فهم السؤاللحق�قةا دق�قة جدا ومعبرة عن    اإلجا�اتأن تكون    رجاء مراعاة

وفي حالة صغر سن الطالب �مكن   .معنى السؤال  هممر في المنزل �ي �فسر لاألاالستعانة بولي    هم�مكن  للطالب
 . ألول�اء األمور إجا�ة المق�اس �ما �خص سلو��ات أبنائهم �كل دقة

 الخ�ارات هي:
 طبق عل�ك طول الوقت وتفعل ذلك �استمرار.): وهي تعني أن هذه الصفة تنكبیرة(
 ): وهي تعني أن هذه الصفة تنطبق عل�ك في أوقات �ثیرة أو بنس�ة �بیرة.متوسطة(
 ): وهي تعني أن هذه الصفة تنطبق عل�ك في أوقات قلیلة أو بنس�ة قلیلة.ضع�فة(
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 (COVID-19)مق�اس تأثر جوانب السلوك لدى الطالب �أحداث جائحة �ورونا 

 الع�ارة م
 درجة التحقق 

 �عد جائحة �ورونا  قبل جائحة �ورونا 
 منعدمة  ضع�فة  متوسطة كبیرة منعدمة  ضع�فة  متوسطة كبیرة

 ال�عد األول: السلوك المعرفي: 
         الوقت الكاف لالطالع والقراءة. لدي  1
         لدي اهتمام �ال�حث عن المعلومات �صفة عامة.  2
         لدي اهتمام �ال�حث عن المعلومات الطب�ة �صفة خاصة.  3
         الوقت الذي أخصصه للمذاكرة �اف.  4
         اعتمد على عدة مصادر للحصول على المعلومات.  5
         اهتم �متا�عة األخ�ار في وسائل اإلعالم. 6
         مقدار اهتمامي بدروسي. 7
         معدل تحسن مستوى است�عابي التحصیلي.  8
         معدل اتقاني للمهارات العمل�ة.  9

10 
مدى قدرتي على الر�ط بین المعلومات التي درستها و�ین ما أعا�شه  

 في الواقع. 
        

 ال�عد الثاني: السلوك النفسي:
         لدي درجة من الثقة �النفس.  1
         لدي شعور �الخوف من اإلصا�ة �األمراض. 2
         لدي شعور �الخوف من المجهول.  3
         لدي درجة من القلق. 4
         لدي درجة من الدافع�ة إلنجاز مهامي.  5
         بوجود قیود تح�س حر�تي.لدي درجة من الشعور  6
         لدي درجة من الشعور بتوقع حدوث أمرًا ما قد �كون صع�ًا. 7
         لدي رغ�ة في تجنب �ل شيء.  8
         لدي رغ�ة في المواجهة والتحدي.  9

         لدي نظرة متفائلة للح�اة. 10
 ال�عد الثالث: السلوك الصحي:

         التزامي بتنفیذ التعل�مات الطب�ة. درجة  1
         درجة التزامي �مراعاة الظروف الطارئة.  2
         فترة مكوثي في المنزل. 3
         درجة اهتمامي �النظافة الشخص�ة.  4
         درجة التزامي �إرشادات النظافة العامة. 5
         �الماء والصابون. درجة التزامي �إرشادات غسل األیدي  6

7 
خارج  في  اآلخر�ن  مقابلة  عند  السالمة  �إرشادات  التزامي  درجة 

 المنزل. 
        

         درجة التزامي �إرشادات السالمة تجاه مالمسة األش�اء خارج المنزل. 8
         درجة التزامي بتناول األطعمة والمشرو�ات الصح�ة.  9

         استخدامي لألعشاب الطب�ة الطب�ع�ة.درجة  10

 ال�عد الرا�ع: السلوك الدیني: 
         درجة التزامي ومداومتي على الدعاء.  1



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

53 

 الع�ارة م
 درجة التحقق 

 �عد جائحة �ورونا  قبل جائحة �ورونا 
 منعدمة  ضع�فة  متوسطة كبیرة منعدمة  ضع�فة  متوسطة كبیرة

         درجة التزامي ومداومتي على الصالة. 2
         درجة التزامي ومداومتي على قراءة القرآن أو الكتاب المقدس. 3
         ومداومتي على الذهاب لدور الع�ادة.درجة التزامي  4
         درجة تقر�ي من هللا عز وجل.  5
         لدي درجة من الشعور بوجود ابتالء أو اخت�ار من هللا عز وجل.  6

7 
مدى ر�طي بین األحداث الجار�ة و�ین النصوص الدین�ة في الكتب  

 المقدسة. 
        

         األحداث الجار�ة و�ین سلو��اتنا مع هللا عز وجل.مدى ر�طي بین   8

9 
أشهد  أن  �مكن  اإلاله�ة  التدخالت  �أن  االعتقاد  من  درجة  لدي 

 حدوثها.
        

10 
آخر   عالمات  أو  الساعة  أحداث  �قرب  االعتقاد  من  درجة  لدي 

 الزمان. 
        

 ال�عد الخامس: السلوك التكنولوجي:
         استخدامي للمحمول بهدف التسل�ة.درجة  1
         درجة استخدامي للمحمول بهدف قضاء المصالح.  2
         درجة استخدامي للمحمول بهدف التثق�ف.  3

4 
مع   التواصل  بهدف  االجتماعي  التواصل  لمواقع  استخدامي  درجة 

 اآلخر�ن. 
        

         االجتماعي بهدف التعل�م.درجة استخدامي لمواقع التواصل  5

6 
معامالتي   إنهاء  في  التكنولوج�ة  الوسائل  على  اعتمادي  درجة 

 المال�ة. 
        

         درجة اعتمادي على الوسائل التكنولوج�ة في ال�حث واالطالع. 7
         درجة اعتمادي على الوسائل التكنولوج�ة في متا�عة األخ�ار. 8
         استخدامي للیوتیوب في متا�عة دروسي.درجة  9

         درجة استخدامي للمنصات التعل�م�ة في متا�عة دروسي.  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


