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 :صمستخل

فاعلية برنامج في العلوم قائم على نماذج االقناع في تنميةة اللةلواياا الية ية   العنوان:

 الوقائية وتعديل المعتقداا الخطأ تجاه فيروس اورونا لدي تالميذ المر لة اإلعدادية  

هدف الب ث ال الي إلى التعرف على فاعلية برنامج في العلوم قةائم علةى نمةاذج االقنةاع 

لواياا الي ية الوقائية وتعديل المعتقداا الخطأ تجاه فيروس اورونا لةدي في تنمية الل

 .تالميذ المر لة اإلعدادية

برنامج في العلوم قائم علةى نمةاذج االقنةاعم امةا  ولت قيق هذا الهدف، قام البا ث بإعداد

تم بناء أدواا الب ث، وهةي عبةارع عةق مقيةاس اللةلواياا الية ية الوقائيةة، ومقيةاس 

وللت قق مق فاعلية البرنامج، تةم اختيةار داا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونام  المعتق

، وتقلةيمها إلةى اليفيق األول والثاني اإلعداديتلميذ مق تالميذ  61ماونة مق  مجموعة

برنةامج فةي العلةوم  ةول فيةروس اورونةا قةائم علةى نمةاذج درلةا  مجموعة تجريبيةة

م وأظهةرا درالة البرنةامج واا الب ث قبل وبعدوأخرى ضابطةم وتم تطبيق أد ،االقناع

درجاا تالميذ المجموعةة التجريبيةة  نتائج الب ث وجود فرق دال إ يائيا بيق متولطي

الب ةث ليةالا المجموعةة التجريبيةة،  والمجموعة الضابطة في التطبيق البعةدي ألدواا

جريبيةة فةي تالميةذ المجموعةة الت واذلك وجود فرق دال إ يائيا بيق متولطي درجةاا

التطبيق البعديم وهةذا يةدل علةى فاعليةة  التطبيقيق القبلي والبعدي ألدواا الب ث ليالا



البرنامج المقترح في تنمية اللةلواياا الية ية الوقائيةة وتعةديل المعتقةداا الخطةأ تجةاه 

 .فيروس اورونا لدي تالميذ المر لة اإلعدادية

المعتقداا الي ية  –ا الي ية الوقائية الللوايا  –نماذج االقناع   الكلمات المفتاحية:

 فيروس اورونا –الخطأ 
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The Effectiveness of Program in Science Based 

on Persuasion Models in Developing Health-

Protective Behaviors and False Health Beliefs 

toward Coronavirus among The Preparatory 

Stage Students 

Abstract:  

The current research aimed to identify the effectiveness of 

program in science based on persuasion models in 

developing an e health-protective behaviors and false health 

beliefs about the Coronavirus among the preparatory stage 

students. To achieve this goal, the researcher prepared a 

program in science based on persuasion models, Research 

tools have also been built, which are a scale of health-

protective behaviors and a scale of false health beliefs toward 

Coronavirus. To verify the effectiveness of the teaching 

program, a group of 61 students from the first and second 

grade preparatory class was selected and divided into an 

experimental group that studied the program in science 

based on persuasion models, and another control group. 

Research tools were applied before and after studying the 

program. The results of the research showed that there is a 

statistical significant difference between the mean scores of 



students of the experimental group and the control group in 

the post application of the research tools in favor of the 

experimental group, as well as the presence of a statistically 

significant difference between the mean scores of the 

students of the experimental group in the pre and post 

applications of the research tools in favor of the post 

application. This indicates the effectiveness of the program 

based on persuasion models in developing an e health-

protective behaviors and false health beliefs about the 

Coronavirus among the preparatory stage. 
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 المقدمة 

( اورونا  فيروس  تفشي  وضع  موقف يعب  COVID-19لقد  في  بألره  العالم   )

أن اء   جميع  في  لريعًا  وانتشر  مخيف،  بشال  ال ياع  توقف  إلى  أدى  مما  ملبوق  غير 

اليينية؛  في ووهاق    2019، بعد ااتشافه اول مره في نهاية عام  2020العالم منذ يناير  

، وقد اتخذا معظم 2020مما أجبر منظمة الي ة العالمية على إعالنه وباء في مارس  

 ال اوماا إجراءاا في م اولة لل د مق انتشاره وتقليل شدتهم 

المناطقم   بيق  أو  تى  البلداق،  باختالف  وتوقيتها  اإلجراءاا  هذه  دقة  واختلفا 

مق الوباء بينما التغرق البعض اآلخر  اعتمدا بعض البلداق تدابير في وقا مبار جًدا  

وقتًا أطول، وتم اتخاذ اإلجراءاا غير الدوائية لتقليل معدل االتيال بيق األشخاص مثل: 

األعمال  وإغالق  والجامعاا،  المدارس  وإغالق  لألشخاص،  الابيرع  التجمعاا   ظر 

جهاا   وتتبع  فيها  المشتبه  أو  المؤادع  لل االا  المنزلي  والعزل  االتيال  التجارية، 

مؤادع  تى   وفاع  مليوق  الة  مق  أاثر  الوباء  أخلف  ذلك  بهم، وغيرهام ورغم  الخاية 

 (م 2020دولة )منظمة الي ة العالمية،  151اآلق في 

البلداق، مما 2020وفي الوقا ال الي )يونيو   العديد مق  ( تجاوز الوباء ذروته في 

على ال يارم  رفع  في  البدء  إلى  ال اوماا  مق  العديد  مق    دفع  يتم  هذا  أق  مق  الرغم 

خالل نهج تدريجي، ال يزال هناك قدر ابير مق عدم اليقيق بشأق العواقب، وما إذا ااق  



يماق أق يتلبب في عودع ظهور الفيروس وموجة ثانية مق ال االا؛  يث ت ذر ولائل  

 ,Castro)االعالم يوميا، مق أق العالم مهدد بموجة ثانية مق فيروس اورونا الملتجد  

وزيادع  (2020 العمل،  إلى  والعودع  المقبل،  لبتمبر  في  إنه  الي فية  التقارير  وتشير  م 

 .التوايل االجتماعي، يماق أق يؤدي إلى موجة أاثر شرالة مق الفيروس التاجي

لة   العالج  خياراا  نقص  أثار  في   COVID-19اما  اللااق  بيق  اثيرع  مخاوف 

عديد  م اوالا  إلى  أدى  مما  العالم،  أن اء  انتقال  جميع  لمنع  بديلة  خياراا  إليجاد  ع 

المرض أو للتخفيف مق تطور العدوى، بما في ذلك الترايز بشال أابر على االجراءاا  

والملتخلياا  الطبيعية  المنتجاا  والتخدام  آخريق(،  أفراد  إلى  االنتقال  )لمنع  الوقائية 

 م (Alyami et al., 2020) العشبية؛ لزيادع ال يانة وتقليل ا تمالية اإليابة

المرض  على  للتغلب  الو يدع  الطريقة  هي  الوقائية  الي ية  الللواياا  وتُعد 

(Shahnazi et al., 2020)  يشير اما   ،Hezima et al. (2020)    إق إلى 

المعرفة الاافية واالتجاهاا اإليجابية والللواياا الي ية الي ي ة  المة للوقاية مق 

COVID-19العالمية الي ة  منظمة  أعلنا  وقد  الي ية   م  الللواياا  مق  مجموعة 

اوفيد مرض  مق  وغلل    19للوقاية  والقفازاا  األقنعة  والتخدام  المنزلي  ال جر  مثل: 

 اليديق وتطهير األلطا، وغيرهام

مق   الوقاية  في  الللواياا  هذه  أهمية  مق  الرغم  والليطرع    COVID-19وعلى 

منظمة قبل  مق  الواض ة  التوجيهية  المبادئ  مق  الرغم  وعلى  العالمية    عليه،  الي ة 

(WHO( منها  والوقاية  األمراض  على  الليطرع  ومراز   )CDC في البياناا  تشير   )

وبالتالي   الخاطئة  والوقاية  العالج  طرق  إلى  تلجأ  الناس  إلى  العالم  مناطق  مق  العديد 

المرض   انتشار  زيادع  في  أاثر  يلهم  مما  الوقائية،  االجراءاا   ,Banerjee)تجاهل 

 م (2020



  د/ أسامة جبريل أحمد عبد اللطيف

ا  تغيير للواهم بشال يومي في لذلك ي تاج  الملاعدع في  إلى  لعديد مق األشخاص 

ملاعدع  هو  الللوك  تغيير  مق  فالهدف  الي ية،  ال ياع  أنماط  لتعزيز  النوا ي؛  بعض 

 م  (Hunter, 2014)الناس على التغلب على مشاالا للواية م ددع في  ياتهم اليومية 

بالنلبة لمختلف مجاالا  وتختلف للواياا وتيرفاا الناس على  لب معتقداتهم  

المعتقداا   فقد تاوق بعض  إيجابيا،  المعتقد  أق ياوق هذا  الضروري   ياتهم، وليس مق 

مضرع بالفرد بالرغم مق أنه يعتقد عاس ذلك، فقد تؤثر االختالفاا الفردية في المعتقداا  

تعزز   الي ي ة  فالمعتقداا  الجماعيةم  بااللتجاباا  االلتزام  درجة  على  التفليرية 

المفيدع  ال غير  الللواياا  تعزز  الخطأ  والمعتقداا  المفيدع؛   ,Freeman)للواياا 

 م (2020

المتعلقة بمرض فيروس اورونام وال يزال   وال يُعرف الاثير عق المعتقداا الفردية

ت ديد  خالل  مق  الفيروس  انتشار  على  المعتقداا  هذه  تأثير  ايفية  عق  القليل  يُعرف 

 م (Akesson et al., 2020) الللواياا االجتماعية

والوااالا   ال اوماا  تنفذها  التي  التوعية  برامج  مق  العديد  مق  الرغم  وعلى 

ومعالجة  ومنع  نقل  تجاه  الناس  عامة  بيق  الخطأ  المعتقداا  بعض  هناك  األخرى، 

COVID-19 ؛ بلبب انتشار العديد مق المفاهيم الخطأ في ولائل التوايل االجتماعي

  COVID-19ولاا التاجية الجديدع، والوقاية والعالج مق  واإلنترنا  ول انتشار الفير

(Allington et al, 2020)م 

وال تؤدي المعتقداا الخطأ إلى ت ريف الموقف ف لب، بل قد تزيد مق آثار الوباء 

ففي إيراق،   م ,.Krishna et al)(2020مق خالل الملاس بالجهد الجماعي للجمهور  

شخص وتم إدخال   600فيروس التاجي، توفي  والي  معتقًدا أق الا ول يماق أق يقتل ال 

 م (Dailymail, 2020)إلى الملتشفى بعد شرب ا ول الميثانول  3000

  فالتيوراا الدقيقة للمخاطر العامة ضرورية إلدارع مخاطر الي ة العامة بفعاليةم 

الجمهور  المهمة اللتعداد  الم دداا  مق  المعتقداا  أق  المعروف  مق  الن و،  هذا  وعلى 



تعاوق وتبني للواياا وقائية للي ة أثناء األوبئة، بما في ذلك غلل اليديق المتارر، لل

 ,.Dryhurst et al)والتباعد الجلدي، وتجنب األمااق العامة، وارتداء أقنعة الوجه  

 م (2020

تقدير مدى    إلى أق األفراد يبالغوق في  Akesson et al. (2020)  وتشير درالة

بمعلوماا إ  بالنلبة  COVID-19عدوى   األشخاص  تزويد  وأق  الخبراءم  رأي  لى 

األشخاص   ااق  والما  الفيروس،  لمعتقداتهم  ول  جزئي  تي يا  إلى  تؤدي  الخبراء 

أن بعدوى    هم يعتقدوق  للللواياا    COVID-19لييابوق  لالمتثال  التعدادهم  قل 

 الوقائيةم 

الاا عدع  وتؤثر معتقداا األفراد على للواياتهم الي ية الوقائية؛  يث أشارا در

التي تهدف   الوقائية  إلى وجود عالقة للبية بيق معتقداا المؤامرع والللواياا الي ية 

جائ ة   على  الليطرع  في  الملاعدع   ,COVID-19  (Allington & Dhavanإلى 

2020; Freeman et al., 2020 م) 

إلى أق العديد مق البالغيق الذيق يعانوق مق     .Wolf et al(2020)  وتشير درالة

يفتقروق إلى معرفة  والوفاع الا مرضية ميا بة وهم األاثر عرضة لإليابة الشديدع  ا

أو COVID-19نقدية  ول   اليومي  نمط  ياتهم  يغيروا  لم  القلق،  مق  الرغم  وعلى   ،

أنه قد تاوق هناك  اجة إلى بذل جهود أابر في   التبايناا إلى  خططهم ال اليةم وتشير 

 عاا األاثر ضعفاًم مجال الي ة العامة لتعبئة المجتم

 Fonsecaولهذا تظهر أهمية التعليم في تعزيز الي ة األفراد؛ فقد اشارا درالة  

et al. (2020)   إلى اق المزيد مق لنواا التعليم تؤدي إلى ي ة أفضل؛  يث ترتبط

في اإلبالغ عق لوء الي ةم وإق تأثير   %6.85لنة وا دع إضافية مق الدرالة بانخفاض  

 %3.4، وانخفاض  %4.4تمالية اإليابة بمرض مزمق هو انخفاض بمقدار  التعليم على ا  

 Ghisi et alفي  االا التهاب المفايلم اما أظهرا درالة    %7في أمراض القلب إلى  
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بالنشاط   (2014) المرتبطة  الي ية  الللواياا  تغيير  إلى  أدا  التعليمية  التدخالا  أق 

التدخي عق  واإلقالع  الغذائية  والعاداا  درالة البدني  هدفا  اما  القلبم  مرضى  لدى  ق 

Setiawan (2020)   في بعد  العلمية عق  األمية  لم و  أوراق عمل  وتنفيذ  تيميم  إلى 

 بالتخدام نموذج التاشافي لتعلم لطالب المدارس االبتدائيةم   COVID-19موضوع 

درالة   البرامج    Nguyen and Wu (2020)وتشير  تيميم  ضرورع  على 

لى المعرفة والمعتقداا الي ية لتشجيع األفراد على ت ليق أنماط  التعليمية التي تراز ع

وللواياتهمم   درالة   ياتهم  أشارا  اق    Malak and Toama (2014)اما  إلى 

التخدام برنامج تعليمي للتثقيف الي ي  ول هشاشة العظام قائم على نموذج المعتقداا  

اا الي ية والدوافع الي ية الي ية ااق له تأثير إيجابي على زيادع المعرفة والمعتقد 

 في مااف ة هشاشة العظام بيق المعلماا األردنياام 

الناس وللواياتهم بيفة عامة  تقييم وتعديل معتقداا عامة  وبالتالي، مق الضروري 

التخاذ إجراءاا وقائية وزيادع الوعي   COVID-19وطالب المدارس بيفة خاية ن و  

وي اق  بعد  خاية  الي ي ةم  المفاهيم  مق ونشر  أاثر  إلى  مير  في  اإلياباا  عدد  ل 

 (م 2020االف  الة وفاع )الهيئة العامة لاللتعالماا،  6ألف  الة وما يقرب مق  103

أنه لت ليق التراتيجياا الليطرع على    Araban et al. (2020)وتشير درالة  

القابلية COVID-19جائ ة   لتعزيز  العامة  الي ة  مبادراا  إلى  هناك  اجة   ،

 إليابة بالمرض وت ليق الافاءع الذاتية ألداء الللواياا الوقائيةمالمتيورع ل

التثمرا   اورونا،  فيروس  وباء  يشاله  الذي  العامة  الي ة  تهديد  ضوء  وفي 

الوااالا ال اومية موارد ابيرع في ال مالا اإلعالمية التي تهدف إلى إعالم الجمهور 

المعلوما عق  الاشف  خالل  مق  منه  والوقاية  المرض  الجمهور بهذا  إلى  ونقلها  ا 

االجتماعي،  التوايل  ولائل  منشوراا  العامة،  الخدمة  إعالناا  طريق  عق  الملتهدف 

مق  بالوقاية  اليلة  ذاا  الي ية  الللواياا  تشايل  بهدف  اإلعالنية؛  اللو اا  الخطب، 

 م  (Pink et al., 2020)فيروس اورونا 



بتغيي الناس  إقناع  اورونا  فيروس  انتشار  منع  يتطلب  ابيرم   يث  بشال  للواهم  ر 

بعض هذه التغييراا الللواية لهلة )مثل غلل اليديق بشال متارر(، لاق بعضها مالف  

)مثل االمتناع عق زيارع األيدقاء أو األقارب(، لاق الناس غالبًا ما يترددوق في إجراء 

 م (Pink et al., 2020)تغييراا مالفة 

جائ ة   بداية  إلىCOVID-19ومنذ  البا ثوق  لعى  األاثر    ،  الرلائل  أطر  فهم 

فعالية إلقناع الناس باالنخراط في الللواياا التي تمنع انتشار الفيروسم اقتر ا بعض  

الميل ة   ذاا  األطر  مق  إقناًعا  أاثر  للرلائل  اإليجابية  االجتماعية  األطر  أق  األب اث 

، ووجدا أب اث أخرى أق ال جج التي تراز على (Jordan et al., 2020)الذاتية  

لفوائد التي تعود على اآلخريق تاوق أاثر إقناًعا لألشخاص الذيق يثقوق بالي ة العامة ا

(Luttrell & Petty, 2020)  رلائل أق  أخرى  درالة  وجدا  ذلك،  إلى  باإلضافة  م 

واأليدقاء  األلرع  تجاه  والملؤولياا  الواجباا  على  تراز  التي  العامة  الي ة 

 COVID-19تقبلية للتدخالا إلبطاء انتشار  والمواطنيق هي نهج واعد للدرالاا المل

 م  (Everett et al., 2020) في الوالياا المت دع 

درالة   مق   Devos and Salovey (2002)وقد  اولا  مجموعة  تفلير 

البشرية  المناعة  نقص  فيروس  الرلائل  ول  إقناع  في  تلاهم  التي  ،  )االيدز(   العوامل 

إلى ي تا  وأشارا  الللوك،  على  للتأثير  التراتيجياا  أنه  وتطبيق  معرفة  إلى  المرء  ج 

 اإلقناع لتغيير األفاار والللواياا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشريةم 

ومق أجل التأثير على الطالب، لجعلهم يغيروق معتقداتهم واتجاهاتهم وآرائهم القديمة  

ياتلبوا معرفة علمية جديدع، أو  واتجاهاا وللواياا جديدع  يجب   ويطوروق معتقداا 

ال الية  المعتقداا  على  البناء  خالل  مق  المقنع  خطابه  تطوير  المعلم  على 

 م  (Bentea & Anghelach, 2012)للطالب
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المعلوماا   ااتشاف  خالله  مق  يتم  وموجها  مقيودا  جهدا  اإلقناع  عملية  وتتطلب 

التي تؤدى إلى   المنالبة  اإلقناع  الخطأ المطلوب تي ي ها، وتيميم نماذج  والمعتقداا 

له  ا نهائي  اهدف  الللوك  بتغيير  اإلقناع  يتميز  المطلوب؛  يث   ,O’Keefe)لتغيير 

2016)( الشيخ  آل  درالة  إليه  أشارا  ما  وهذا  نموذج  2013م  فاعلية  أادا  والتي   )

المعلماا تجاه بعض القضايا العلمية )قضية   لإلقناع في تغيير معتقداا ونوايا الطالباا 

 بالخاليا الجذعية(م التداوي باألعشاب، وقضية العالج 

جائ ة   مق  الثانية  الموجة  انتشار  مخاوف  تزايد  الوقا  COVID-19ومع  ،  اق 

التعليمية؛   والبرامج  الدرالية  العلوم  مناهج  في  الي ية  الرعاية  خدماا  دمج  لم اولة 

ونمو افاءع األفراد للملاعدع في منع األزماا في أوقاا األوبئة وفي ا تواء انتشارها،  

؛  يث يعد نشر الوعي للللوك الي ي  ي مجال اإلجراءاا الفردية للي ةوالجماعاا ف

وتعديل المعتقداا الي ية الخطأ أ د أهداف التربية العلمية في هذا العير الذي تنتشر  

 فيه األوبئة بشال خطير مما يعرضنا لمخاطر ي ية ابيرعم 

أثناء فترع ال ظر،   البا ث للواياا اثير مق يغار اللق  التعامل وقد ال ظ  منها 

بالفيروس،   لإليابة  عرضة  أقل  بأنهم  منهم  اعتقادا  ابير  بالتخفاف  الوباء  هذا  مع 

وممارلة  ياتهم العادية اما ااق قبل ظهور فيروس اورونا، وعدم االلتزام باإلجراءاا  

اال ترازية  مثل: اللعب مع األيدقاء ب رية رغم  ظر التجمعاا، التلوق مق الم الا 

امامة وال فاظ على ملافة التباعد االجتماعي مما يجعل طريقة نقل العدوى دوق ارتداء ال

جدا؛   مهم  أمر  ي دث  ولهم  ما  لال  وإدرااهم  اللق  يغار  إقناع  فإق  ولذلك  ألهل، 

 لملاعدتهم على االلتزام بإجراءاا الوقاية، وتقبل الوضع الجديدم 

قييم وتعديل معتقداا  وعلى  د علم البا ث، هذه هي الدرالة األولى التي أجريا لت 

-COVIDوللواياا تالميذ المر لة اإلعدادية في مير  ول فيروس اورونا الملتجد 

 ، مق خالل برنامج في العلوم قائم على نماذج اإلقناعم 19



 :مشكلة البحثتحديد 

ت ددا مشالة الب ث في "وجود معتقداا ي ية خاطئة تجاه فيةروس اورونةا لةدى 

وقيةور فةي اللةلواياا الية ية الوقائيةة "م وللتيةدي لهةذه   تالميذ المر لةة اإلعداديةة

المشالة ي اول الب ث اإلجابة عق اللؤال التالي: "ما فاعلية برنامج في العلوم قةائم علةى 

نماذج االقناع في تنمية اللةلواياا الية ية الوقائيةة وتعةديل المعتقةداا الية ية الخطةأ 

 أللئلة التالية:  تجاه فيروس اورونا؟" ويتفرع مق هذا اللؤال ا

ما المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا األاثةر انتشةار بةيق تالميةذ المر لةة  م1

 اإلعدادية؟ 

ما البرنامج المقترح في العلوم القائم على نمةاذج االقنةاع فةي تنميةة اللةلواياا الية ية  م2

 الوقائية وتعديل المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا؟ 

 برنامج المقترح في تنمية الللواياا الي ية الوقائية تجاه فيروس اورونا؟ ما فاعلية ال م3

 ما فاعلية البرنامج المقترح في تعديل المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا؟  م4

 حدود البحث: 

 ال الي علي: الب ثاقتير 

 %50المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا والتي تزيد نلبة انتشارها عق   م1

 بيق تالميذ المر لة اإلعداديةم

نماذج االقناع األاثر منالبة لطبيعة المعتقداا الي ية الخطأ والللواياا الي ية   م2

 الوقائيةم 

)التباعد االجتماعي، غلل   م3 فيروس اورونا وهي:  الوقائية تجاه  الللواياا الي ية 

 اليديق، التخدام الموايالا العامة، الخروج لأللواق والم الا(م 

 مق تالميذ اليفيق األول والثاني اإلعداديم مجموعة  م4
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نظرا لإلجراءاا الوقائية    Zoomتطبيق البرنامج على مجموعة الب ث عبر تطبيق   م5

 التي تفرضها ال اومة الميريةم

 هدف البحث: 

  هدف الب ث إلى:

الوقائية - الي ية  الللواياا  اإلعدادية  تنمية  المر لة  تالميذ  فيروس    لدى  تجاه 

 في العلوم قائم على نماذج االقناعم برنامج   بالتخدام  اورونا

المر لة   - تالميذ  لدى  اورونا  فيروس  تجاه  الخطأ  الي ية  المعتقداا  تعديل 

 قائم على نماذج االقناعم في العلوم  برنامجبالتخدام    اإلعدادية

 مصطلحات البحث:  

االقناع   التوايل  :  Persuasion Modelsنماذج  لعملية  متعددع  تمثيالا 

تق بالتخدام  البشري  التالميذ  العقلية  ال الة  على  للتأثير  مقيود  جهد  بذل  على  وم 

البيرية  األدواا  أو  المنطوقة  أو  الماتوبة  المعرفة    الالماا  التخدام  خالل  مق 

والتفاير  والتفاعل  المناقشاا   الي ي ة  في  الشخيي  المغزى  ذاا  ؛  والمشاراة 

المعتقداا   وتعديل  الوقائي،  الي ي  الللوك  تنمية  تجاه  بغرض  الخطأ  الي ية 

 فيروس اورونا لدى تالميذ المر لة اإلعداديةم  

الوقائية   الصحية  مجموعة :  Health-Protective Behaviorsالسلوكيات 

اإلجراءاا   المر لة    الي ي ةمق  تلميذ  فيها  يشارك  والتي  اورونا،  فيروس  تجاه 

 ماية ي ته    اإلعدادية بغض النظر عق  الته الي ية المتيورع أو الفعلية؛ بهدف

 أو تعزيزها، لواء على ملتوى الفرد أو األلرع أو المجتمعم

أفاار خاطئة يقبلها تالميذ    :False Health Beliefsالمعتقدات الصحية الخطأ  

المر لة اإلعدادية على أنها  قيقة، وتعاس تيوراتهم ومدرااتهم وطبيعة معرفتهم  

بالمخ وعيهم  مدى  في  بشدع  وتؤثر  اورونا،  أو بفيروس  القائمة  الي ية لواء  اطر 



الم تملة، وتؤثر اذلك في مدى اعتنائهم بذاتهم وبي تهم وأق يللاوا للواا ي يا  

 لليمام  

 فـروض البحث: 

يوجد فرق دال إ يائيا بيق متولطي درجاا المجموعة التجريبية والمجموعة  م1

ليالا   الوقائية  الي ية  الللواياا  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة 

 لمجموعة التجريبيةم ا

في   م2 التجريبية  المجموعة  درجاا  متولطي  بيق  إ يائيا  دال  فرق  يوجد 

التطبيق   ليالا  الوقائية  الي ية  الللواياا  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقيق 

 البعديم 

يوجد فرق دال إ يائيا بيق متولطي درجاا المجموعة التجريبية والمجموعة  م3

لمقي البعدي  التطبيق  في  ليالا  الضابطة  الخطأ  الي ية  المعتقداا  اس 

 المجموعة التجريبيةم 

في   م4 التجريبية  المجموعة  درجاا  متولطي  بيق  إ يائيا  دال  فرق  يوجد 

التطبيق   ليالا  الخطأ  الي ية  المعتقداا  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقيق 

 البعديم 

 منهج البحث والتصميم التجريبي:  

ذا الضابطة  المجموعة  تيميم  التخدام  والبعدي  تم  القبلي  االختبار  -Preا 

test/Post-test control group design  ،تجريبية مجموعة  يتضمق  والذي   ،

المجموعة الوا دع، وذلك   البا ث هذا التيميم عق تيميم  ومجموعة ضابطة، ويفضل 

مرتبطة  أي موضوعاا  تدرس  الضابطة ال  المجموعة  أق  البا ث  علم  مق  الرغم  على 

الملت اورونا  وبرامج  بفيروس  إعالناا  مق  الفضائية  القنواا  عبر  يبث  ما  أق  إال  جد، 

تأثير   الوقاية منه، قد ياوق له  موجهة ألفراد المجتمع لتعريفهم بفيروس اورونا وايفية 
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على الللواياا الي ية الوقائية أو تي يا المعتقداا الي ية الخطأ،  ويوضا الجدول  

 التالي التيميم التجريبي للب ث:

 1جدول  

 يميم التجريبي للب ثالت

 التطبيق البعدي  المعالجة  التطبيق القبلي المجموعة 

مقياس الللواياا الي ية   • التجريبية
 الوقائية 

مقياس المعتقداا الي ية   •
 الخاطئة 

قائم   برنامج في العلوم 
 على نماذج االقناع 

مقياس الللواياا الي ية   •
 الوقائية 

مقياس المعتقداا الي ية   •
 الخاطئة 

 لطريقة التقليديةا الضابطة 

 البحث:  هميةأ

 قد يفيد هذا الب ث االً مق:

مخططي مناهج العلوم:  يث يقدم لهم برنامج في العلوم  ول فيروس اورونا   -

 الملتجدم 

مقومي مناهج العلوم:  يث يقدم لهم مقيالا للللواياا الي ية الوقائية، ومقيالا   -

 تجدم للمعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا المل 

 المعلموق:  يث يقدم لهم دليل للمعلم لتنفيذ البرنامج في ضوء نماذج اإلقناعم  -

 م التالميذ:  يث يقدم لهم اتيب للطالب  ول فيروس اورونا الملتجد -

 

 اإلطار المعرفي للبحث 

 نماذج اإلقناع  –المحور األول 

تم   التي  ال االا  للغاية، وينطبق على جميع  مفهوما والعا  اإلقناع  التغيير  يٌعد  فيها 

بالتخدام المعتقداا وال جج المنطقية، ولاق دوق التخدام القوع الجلديةم لذا، فإق اإلقناع  

على  المت دث  قدرع  ايفية  وعلى  ال جج،  وقوع  جاذبية  على  أو  المناقشاا  على  يعتمد 

ال فاظ على الفارعم فاإلقناع ميطلا شامل للتأثير، ويماق أق ي اول اإلقناع التأثير على  

 عتقداا الشخص أو مواقفه أو نواياه أو دوافعه أو للواهم م



فاإلقناع هو نشاط ينطوي على م اولة طرف وا د  ث طرف آخر على تيديق  

شيء ما أو القيام بشيء مام فن ق نواجه جميعًا ال اجة إلى إقناع اآلخريق بشال منتظم  

 م r, 2014)(Hunteمهمتنا، أو لتلبية ا تياجاتنا أو رغباتنا مق أجل إنجاز 

اإلقناع بإنه عملية تهدف إلى   Business Dictionary ويُعرف قاموس األعمال

بالتخدام   آخر،  أو شخص  أو شيء  فارع  أو  تجاه  دث  الشخص  أو للوك  اتجاه  تغيير 

أو  المشاعر،  أو  المعلوماا  لنقل  البيرية  األدواا  أو  المنطوقة  أو  الماتوبة  الالماا 

م فاإلقناع هو توايل )ness Dictionary, 2012Busi(المنطق، أو مزيج مق ذلك  

لآلخريق   الملتقلة  واألفعال  األ اام  على  للتأثير  ميمم   ,.Daud et al)بشري 

 م (2013

ويماق تعريف اإلقناع على أنه التخدام الرموز )مي وبة أ يانًا باليور( مق قبل  

ماعي آخر  ممثل اجتماعي وا د بغرض تغيير أو ال فاظ على رأي أو للوك ممثل اجت

(Dillard, 2010)ويعطي التعريف إشارع إلى الطبيعة االجتماعية األلالية لإلقناع؛   م

 فالقدرع على تغيير وجهاا نظر اآلخريق وا دع مق أاثر المهاراا االجتماعية األلاليةم  

إقناع   ويماق فهم اإلقناع على أنه شال مق أشاال التأثير االجتماعي يتم مق خالله 

نوع معيق مق التفاير أو الموقف مق خالل تقنياا، مثل األلاليب العقالنية الناس بتبني  

أو العاطفية؛  يث يشير اإلقناع إلى تغيير إيجابي في مواقف وللواياا الشخص الذي  

 م (Bentea & Anghelach, 2012)يتلقى رلالة ويعالجها بوعي مق ميدر مؤثر 

جهد  O’Keefe (2016)ويُعرف   بأنه  ال الة    مقيود  اإلقناع  على  للتأثير  ناجا 

ال رية؛   مق  قدر  لديه  المقنع  فيها  ياوق  ظروف  في  التوايل  خالل  مق  لآلخر  العقلية 

 عرضيًا وال قلريًا، فهو التوايل بطبيعتهم  فاإلقناع ليس

اانا   فإذا  التيرف،  ايفية  للطالب  المعلم  يوضا  عندما  اإلقناع  ت قيق  يتم   يث 

بي مق قبل المعلم، فإق الطالب يطور اتجاهاً إيجابيًا التجاباا الطالب مدفوعة بشال إيجا
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المعلوماا  لرفض  الطبيعي  طالبه  ميل  يهمل  أق  للمعلم  يماق  وال  تدريلهم  تم  ما  تجاه 

العلمية الجديدع، التي ال يفهمونها وقبول المعلوماا التي تؤاد آرائهم ومواقفهم وعاداتهم  

األ ي مق  اثير  في  التجريبية  ال ياتية  في للوك  وتجربتهم  التغييراا  لت ديد  ولذلك،  اقم 

أو   الملتقبل  في  ت فيزه  يماق  وفعلي  فعال  للوك  إلى  يشير  أق  للمعلم  يماق  الطالب، 

 ,Bentea & Anghelach)يمانه تقديم نماذج للواية جديدع يماق للطالب ااتلابها  

2012) 

المنهجي    Schacter et al. (2011)ويفرق   اإلقناع   Systematicبيق 

persuasion    هو العملية التي يتم مق خاللها تعزيز االتجاهاا أو المعتقداا مق خالل

اإلرشادي   واإلقناع  والعقل،  المنطق  نا ية   Heuristic persuasionمناشداا  مق 

خالل   مق  المعتقداا  أو  االتجاهاا  تعزيز  خاللها  مق  يتم  التي  العملية  هو  أخرى 

 المناشداا للعادع أو العاطفةم

اذج اإلقناع التي تهدف إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات، وفيما يلي  وقد تعددت نم 

 عرض ألهم هذه النماذج 

  The Information Deficit Modelالمعلومات   نموذج نقص  -أ

إلى  د   الجمهور  إليه  يفتقر  ما  بأق  النموذج  هذا  وراء  الرئيلي  االفتراض  يعتمد 

أ  المعلوماا  نقص  نموذج  ويفترض  المعلوماا،  هو  الي ي ة  ابير  المعرفة  توفير  ق 

 ول الظاهرع المعنية ليؤدي إلى تغيير الللوك؛  يث إق توفير المعلوماا يغير القيم؛  

الللوك   في  التغيراا  يدفع  االتجاه  وتغيير  االتجاهاا؛  في  التغيراا  يدفع  القيمة  وتغير 

(Antle et al., 2014) م  ( المعلوماا  نقص  نموذج  يشير  نشر  IDMاما  أق  إلى   )

وماا ذاا اليلة للجمهور  ول قضية أو قلق يماق أق يؤدي إلى تغيير األشخاص  المعل

 Tanenbaum et)لتيوراتهم ومعتقداتهم ومواقفهم مما يؤدي إلى إجراءاا إيجابية  

al., 2013)  م 



المعلوماا   تتدفق  المعلوماا هو نموذج اتيال أ ادي االتجاه  يث  فنموذج نقص 

لة لتغيير مواقف األفراد أو معتقداتهم أو للواياتهم  مق الخبراء إلى الجمهور في م او 

(Suldovsky, 2017) م 

   The Procedural Rhetoric Model اإلجرائي   البالغي   النموذج -ب

مق خالل   ولاق  المعلوماا  اإلقناع مق خالل  تمثيل  جة  يتم  ال  النموذج،  هذا  في 

واألالتفاعل؛  يث   العملياا  أق  فارع  اإلجرائي على  الخطاب  يشارك  يعتمد  التي  نشطة 

العملياا   تلك  فوق  وضعها  يتم  التي  المعلوماا  مق  إقناًعا  أاثر  هي  المتفاعلوق  فيها 

(Tanenbaum et al., 2013) م 

النموذج، ولاق تقديم ال قائق ليس هو  وال تزال المعلوماا   والقيم موجودع في هذا 

م  تيميم  في  المعلوماا  تامق  ذلك،  مق  بدالً  الللوكم  لتغيير  مق  األلاس  جموعة 

القيم   في  تغييراا  أي  ت فز  التي  والتفاير  التفاعل  تجربة  إنها  الم اااع،  العملياا 

 م (Tanenbaum et al., 2011)والموقف والللوك 

 The Emergent Dialogue Modelنموذج الحوار الناشئ  -ج

ال الم   العنير  الللوك، فإق  تغيير في  الناشئ أنه ل دوث  ال وار  يفترض نموذج 

المشاراة ذاا المغزى الشخيي في المناقشاا  ول المعلوماا  وماا، بل هو  ليس المعل

الناشئ ال وار  نموذج  ويرى  الشخييةم  والقيم  الللواي    والقراراا  التغيير  ي دث  أق 

بناء  في  المشاراة  عملية  في  مشارايق  ميل ة  أي اب  المشاراوق  ييبا  عندما 

ماا والخطاب اإلجرائي، فإق  روايتهم الخاية  ول الملتقبلم وعلى عاس نقص المعلو

ال وار الناشئ ال يدرك النتائج المرجوع، وبدالً مق ذلك يراز على دعم عملية جماعية 

 م  (Antle et al., 2014)لينع التغيير االجتماعي 

فاالفتراض األلالي لل وار الناشئ هو أق المعلوماا في العملية التشاراية ال يتم  

ذلك   مق  بدالً  ملبقًا،  عملية  ت ديدها  في  الشخيية  القيم  جانب  إلى  ال وار  مق  تنبثق 
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تمشي للواياتهم   لايفية  الخاص  فهمهم  تاويق  مق  األشخاص  لتمايق  متاررع؛  ملتمرع 

 Tanenbaum)مع قيمهم، أم ال، وايف لتشال للواياتهم العالم الذي يعيشوق فيه  

et al., 2013) م 

فردي ولاق بدالً مق ذلك على  وال يراز نموذج ال وار الناشئ على تغيير الللوك ال 

التغييراا  تلك  هي  المهمة  فالتغييراا  الجماعيم  الللوك  تغيير  لدعم  االجتماعية  التعبئة 

الفردي ولاق على الملتوى الجماعي    ,.Antle et al)التي ال ت دث على الملتوى 

 م (2014

 : Cognitive Response Modelالمعرفية   االستجابةنموذج   -د

ابة المعرفية لإلقناع أق فعالية االتيال المقنع تنبع مق وظيفة  يفترض نموذج االلتج

مدى تعلم م تواه واال تفاظ به مق قبل جمهوره؛  يث تُعّرف االلتجابة المعرفية على 

تغيير   إلى  ذلك  بعد  يؤدي  الذي  المقنع  للتوايل  التجابة  إنشاؤه  تم  تفاير  أنها 

قناع لق ي دث إال بالقدر الذي تدفع م ويؤاد هذا النموذج أق اإل (Perry, 2015)االتجاه 

هو   الموقف  تغيير  إق  للنداء؛  يث  الرئيلي  التوجه  مع  تتوافق  التفاير  إلى  رلالة  فيه 

 وظيفة للتفايرم  

فبعد   مقنعةم  رلالة  على  فعل  ارد  األفراد  لدى  أفاار  هي  المعرفية  وااللتجاباا 

األ جميع  لرد  الب ث  في  المشارايق  مق  يُطلب  لرلالة،  إلى  التعرض  تتبادر  التي  فاار 

المعرفية   االلتجابة  ي دد  المعرفية  االلتجابة  نموذج  ألق  ونظًرا  الرلالةم  أثناء  الذهق 

اللائدع البب مباشر للموقف، فإق أ د األلئلة المهمة هو ما إذا ااق هناك دعم تجريبي  

 م  (Dillard, 2010)لهذا االدعاء

 Elaboration Likelihood Model (ELM)التفصيل   احتماليةنموذج   -ه

في   تغيير    األلاسهو  ن اول  عندما  ت دث  قد  التي  التفاير  عملياا  نظرية  ول 

التفييل   ا تمالية  نموذج  ويفترض  التوايل،  خالل  مق  الشخص  أق    ELMموقف 

إليهم  تدعو  الذي  الللوك  أو  والموقف  الرلالة  بشأق  تفايرهم  مدى  في  يختلفوا  األفراد 



أو التفاير الذي يفعله الشخص بشأق رلالة أو قضية ويماق أق يختلف مقدار التفاييل  

 م (Perry, 2015)ما مق منخفض إلى مرتفع على طول "للللة متيلة مق التفاييل" 

ملاريق   الناس  يلتخدم  النموذج  لهذا  أو    رئيلييقووفقا  المرازي  اإلقناع:  ن و 

تاوق التفاييل الم يطيم يمثل الملار المرازي عملياا اإلقناع التي تنطوي عليها عندما  

ينظر األفراد بعناية في عناير الرلالة مق أجل ت ديد ما إذا ااق اقترا ها عالية نلبيًام  

ما بطريقة  وليفيدهم  فإنه منطقيًا  المرازي،  الملار  مق خالل  اإلقناع  ت قيق  يتم  عندما  م 

الدقيق  الف ص  يتضمق  الذي  بالقضية  المتعلق  الشامل  التفاير  خالل  مق  عادع  ي دث 

وللمع الرلالة،  في  الواردع  قوع  لوماا  على  المواد الترايز  في  والنظر  الرلالة،   جج 

إذا اانا ال جج قوية فإق األفراد ليولدوق أفااًرا مواتية في األخرى ذاا اليلة بالقضيةم  

 م (O’Keefe, 2016)الغالب رًدا على الرلالة ولي دث تغيًرا في االتجاه 

اإلقناع التي تنطوي عليها عندما ياوق التفاييل  يمثل الملار الم يطي عملياا  بينما  

قد   األفراد  فأق  الم يطيم  الملار  خالل  مق  اإلقناع  ت قيق  يتم  عندما  نلبيًام  منخفًضا 

يعتمدوق على العديد مق اإلشاراا الطرفية )مثل ميداقية التوايل( ادليل على الموقف  

بالقضيةم وهاذا مع انخفاض    والمعتقد، بدالً مق االنخراط في تفاير والع النطاق متعلق 

تدريجيًا   أهمية  أاثر  م دداا  الم يطية  اإلشاراا  تيبا  أق  المفترض  مق  التفاييل، 

تأثيراا  التفييل، يجب أق ياوق لإلشاراا الطرفية  المقنعة، ولاق مع زيادع  للتأثيراا 

 م (O’Keefe, 2016)أيغر نلبيًا على النتائج المقنعة 

التي االتجاهاا  في  أاثر    والتغييراا  تاوق  المرازي  الملار  مق خالل  ت قيقها  تم 

التغيير مق الملار   بالللوك مق  تنبًؤا  للتغيير، وأاثر  ثباتًا بمرور الوقا، وأاثر مقاومة 

 م (Perry, 2015)الم يطي 
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 Approach – Avoidance Modelوالتجنب    االقترابنموذج  -و

الوقا نفله بعواقب  نموذج االقتراب والتجنب إلى قرار أو للوك يرتبط في  يشير  

؛ ينشأ اليراع عندما يظهر االهما في وقا وا دم ويتم تعريف  مرغوبة وغير مرغوبة

والتجنب  دافع   للوك  االقتراب  توجيه  يتم  تاافؤ،  يث  وظيفة  أنه  ن و  االقتراب  على 

 دث إيجابي أو مرغوب فيه، ويتم توجيه للوك التجنب بعيًدا عق  دث للبي أو غير  

اآلراء والللواياا ن و الهدفم أما دوافع  ل دوافع االقتراب على دفع  وتعم  ممرغوب فيه

قوى   تاوق  وعندما  الهدفم  عق  بعيًدا  والللواياا  اآلراء  دفع  على  فتعمل  التجنب 

قوى   تاوق  عندما  ولاق  الهدفم  ن و  ت رك  فهناك  التجنب،  قوى  مق  أابر  االقتراب 

ت ر  هناك  فليس  التجنب،  قوى  مق  إل اً ا  أقل  وربما  تى  االقتراب  الهدف  ن و  ك 

التجنب قوى  يقلل  أو  االقتراب  قوى  مق  اإلقناع  ويزيد  المعااسم  االتجاه  في    الت رك 

(Ehrlich & Fasbender, 2017) م   

م  تغيير الللوكوالتجنب توجد التراتيجيتاق مختلفتاق لتعزيز    االقترابووفقا لنموذج  

(Ehrlich & Fasbender, 2017) م 

ز التراتيجياا ألفا التغيير مق خالل تفعيل قوى االقتراب،  التراتيجياا ألفا: تعز -أ

اجعل   االلتراتيجياا:  هذه  ومق  الهدفم  ن و  للت رك  الدافع  زيادع  وبالتالي 

ّم   قد  الميدر،  ميداقية  زيادع  لالمتثال،  أضف  وافز  إقناعاً،  أاثر  الرلائل 

 معلوماا توافقية، التأايد على االتلاق وااللتزامم 

أوم -ب قوى  التراتيجياا  تقليل  طريق  عق  التغيير  أوميغا  التراتيجياا  تعزز  يغا: 

االلتراتيجياا:   هذه  ومق  الهدفم  عق  لالبتعاد  الدافع  تقليل  وبالتالي  التجنب، 

مباشر،   بشال غير  المقاومة  معالجة  مباشرع،  المقاومة  معالجة  الخطوع،  مقاومة 

لمقاومة لتعزيز  تشتيا المقاومة، مقاومة االضطراب، التهلك المقاومة، التخدم ا 

 التغييرم 



خالل   المعلوماا    العرضمق  نشر  اق  إلى  التويل  يماق  اإلقناع،  لنماذج  اللابق 

األشخاص،   ومعتقداا وتيوراا  تغيير  إلى  يؤدي  أق  يماق  ما  الي ي ة  ول قضية 

 األشخاص وقد تاوق مشاراة  معلوماا بمثابة إشاراا أو  جج أو اليهمام  وقد تُعد تلك  

واأل  العملياا  المعلوماا؛  يث  في  مق  إقناًعا  أاثر  أي اب  نشطة  المشاراوق  ييبا 

الملتقبل الخاية  ول  روايتهم  بناء  خالل  مق  هو ميل ة  المواقف  تغيير  أق  اما  م 

مع  افق  تتو؛  التفاير  إلى  رلالة  فيه  تدفع  عندما  اإلقناع  ي دث  ولذلك  للتفاير،  وظيفة 

مرتبط   ما  قضية  ن و  الللوك  فتغيير  المرغوب،  وغير  الللوك  مرغوبة  بالعواقب 

 المرغوبةم

 السلوكيات الصحية الوقائية   –المحور الثاني 

إلى   العالم،  والمنظماا  ول  الدول  جميع  تلعى  التراتيجي  هدف  الي ة  تعتبر 

الفرد في تنمية مجتمعهم  بلوغه وت قيقه، مق أجل  ياع ي ية لليمة، يلهم مق خاللها 

افراد المجتمع مق أهم أولوياا التربية الي ية  ولذلك تُعد تنمية الللواياا الي ية لدى  

 في تلك المجتمعاام  

ي ة   على  للبي  أو  إيجابي  تأثير  إلى  المؤدي  التيرف  هو  الي ي  فالللوك 

الللواياا   ممارلة  على  األفراد  تشجيع  على  النفس  علم  اهتمام  ينيب  ولذلك  الفرد، 

التيرف مق  مجموعة  هي  الي ية  فالللواياا  اإليجابيةم  فيها الي ية  ينخرط  التي  اا 

إلى   إضافة  لت لينها،  او  عليها  لل فاظ  أو  الجيدع  الي ة  لت قيق  قيدي  بشال  الفرد 

التيرفاا التي نؤديها لنقى أنفلنا مق األمراض، ولذلك أيب ا الللواياا الي ية مق 

أطول  زمنية  لفترع  جيد  بي ة  البقاء  في  األفراد  فرية  لتعزيز  المهمة؛  الموضوعاا 

 (م  2012)رودهام، 

( شاهيق  بهدف  2017وتعرف  الفرد  به  يقوم  نشاط  أي  بأنه  الي ي  الللوك   )

األنشطة   ممارلة  قبيل  مق  مرضه  تفاقم  ومنع  وتعزيزها،  الي ية،  على  الته  ال فاظ 
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الرعاية  للواياا  وممارلة  والنوم،  التغذية  في  إيجابية  ي ية  عاداا  واتباع  البدنية، 

لوقائية وتعزيز الي ة النفليةم اما تعرف مجلة علم  الذاتية، واتخاذ اإلجراءاا الي ية ا

الللوك الي ي بأنه إجراء    Journal of Forensic Psychologyالنفس الشرعي  

 Journal of)لل فاظ على الي ة الجيدع أو ت قيقها أو التعادتها والوقاية مق المرضم  

Forensic Psychology, 

يش التي  اإلجراءاا  إلى  الي ي  الللوك  على  ويشير  تؤثر  والتي  الفرد  فيها  ارك 

مثل  بليطة  اختياراا شخيية  هذه  تاوق  أق  يماق  للبيم  أو  إيجابي  بشال  إما  ي ته 

غلل اليديق أو مواقف أاثر تعقيًدا مثل اختيار العيش في منطقة ذاا تلوث عالي للهواء 

(workplace testing, 2020) م 

ال  وهي:  الي ي،  للللوك  رئيلية  تينيفاا  ثالث  الوقائية  وهناك  للواياا 

Preventive Behaviors   والتي تشير إلى أي نشاط يتم اتخاذه لمنع أي نتائج ي ية

المرضية   والللواياا  يتم    Illness Behaviorsللبية،  نشاط  أي  إلى  تشير  والتي 

القيام به بمجرد أق يشعر الفرد بأنه مياب بمرض أو إيابة يتم اتخاذها لتقييم المرض  

والتي تشير إلى    Sick-Role Behaviorsواياا األدوار المرضية  أو اإليابة، ولل

أي إجراء يتم اتخاذه بمجرد ت ديد المرض أو اإليابة بقيد عالج المرض أو اإليابة 

(Kasl & Cobb, 2013) م 

بأنه مجموعة مق الللواياا   ( الللوك الي ي الوقائي2019وتعرف الفخراني )

األنشطة المختلفة وأثناء تفاعله مع البيئة، وتتميز    الي ي ة التي ياتلبها الطفل مق خالل

والتغذية  الشخيية  النظافة  قواعد  واتباع  به  الم يطيق  وي ة  ي ته  على  بالم افظة 

 الي ية واللالمة واألماق والوقايةم

ويعتمد ا تمال أق يتخذ شخص ما إجراءاا للوقاية مق المرض على تيور الفرد  

ال الة، لهذه  شخييًا  معرض  الللوك    بأنه  أق  أو  خطيرع،  ال الة  عواقب  لتاوق  أو 



الي ي الوقائي يمنع بشال فعال الشرط، أو أق فوائد تقليل التهديد يتجاوز تااليف اتخاذ  

 م (Kamal et al., 2017)اإلجراءاا 

إلى أق األلباب الرئيلية للوفاع واألمراض اليوم    Berlin (2017)ويشير برليق  

ذلك، ومع  ال ياعم  بنمط  وهذا    تتعلق  الللوكم  تغيير  خالل  مق  ال ياع  نمط  تغيير  يماق 

في   األبرز  المشالة  وتامق  أهمية  المةم  ذاا  الي ي  الللوك  تغيير  تدخالا  يجعل 

المدى   على  االلتزام  في  الللوك،  في  األولي  التغيير  جانب  إلى  الي ي،  الللوك  تغيير 

تغيير الللوك الي ي  الطويلم  يث إق معدالا التلرب عالية وتفشل معظم البرامج في  

 للمشارايق على المدى الطويلم

( تايلور  أشار  يعتمد على عدع عوامل 2008وقد  الي ية  الللواياا  ممارلة  أق  إلى   )

 :هي

الديموغرافية: -1 العوامل   العوامل  باختالف  الي ية  العاداا  وتختلف 

تعرضا   واألقل  وتعليما  ثراًء  واألاثر  لنا  األقل  فاألشخاص  الديموغرافية، 

ي ية  للض عاداا  يمارلوق  االجتماعية  الملاندع  على  واألاثر  يوال  غوط 

مق جيدع  مق   وأاثر  أعلى  ملتوياا  إلى  يتعرضوق  الذيق  األشخاص  أولئك 

 .الضغط

العمر: يتغير للوك الفرد الي ي مع التقدم في العمر، فالعاداا الي ية تاوق   -2

والشبا المراهقة  مر لتي  في  وتتدهور  الطفولة  مر لة  في  تعود  جيدع  ثم  ب 

 .لتت لق مرع أخرى في األعمار المتقدمة

التي   -3 الي ية  الللواياا  على  تأثيرا  األفراد  يتبناها  التي  للقيم  إق  القيم: 

يمارلونها فمثال تعتبر ممارلة النشاط الرياضي مرغوباً في بعض المجتمعاا  

 وغير مرغوب في مجتمعاا أخرىم 
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في تقرير الللواياا الي ية    لضبط الذاتي: إق وجود وعي لدى الفرد له دورا -4

 .التي يتبعها

يؤثروا   -5 أق  يماق  العمل  وزمالء  واأليدقاء  فاأللرع  االجتماعية:  المؤثراا 

 .جميعا في تقرير الللواياا الي ية التي يتبعها الفرد

الشخيية -6 ترتبط األهداف  باألهداف    :  وثيقا  ارتباطا  الي ية  الللواياا 

ال  اللياقة  ت قيق  يشال  فقد  الرياضة  الشخيية،  لممارلة  الفرد  لدى  هدفا  بدنية 

 .بشال منتظم 

المدراة  -7 بعض   :األعراض  وجود  الي ية  الللواياا  بعض  في  يت ام 

المريض   يتجنب  الي ية  تى  العاداا  تفلير  يلتوجب  فالمرض  األعراض 

 مضاعفاا المرضم 

إلى   -8 الويول  لهولة  إق  الي ية:  الرعاية  مؤللاا  إلى  الويول  إماانية 

لفة بتقديم الرعاية الي ية وإجراء الف وياا والت اليل الطبية  المؤللاا الما

الي ية   الللواياا  على  يؤثر  الدورية  الف وياا  وإجراء  المبار  والاشف 

 .لألفراد 

المعرفية   -9 بالعوامل  الي ية  الللواياا  ممارلة  ترتبط  المعرفية:  العوامل 

عرضة الفرد  تجعل  األفاار  فبعض  الفرد  لدى  والمعتقداا  ألمراض   ااألفاار 

 خطيرع بلبب عدم فهم وإدراك  جم خطر هذه األمراضم 

الللوك   ن و  واالتجاه  الي ية  المعتقداا  بيق  عالقة  وجود  إلى  الدرالاا  وتشير 

الللوك   ن و  للبي  اتجاههم  ياوق  للبية  معتقداا ي ية  لديهم  الذيق  فاألفراد  الي ي، 

جاههم ايجابي ن و الللوك  الي ي، واألفراد الذيق لديهم معتقداا ي ية موجبة ياوق ات

بشير،   ولقد ظهرا عدع م اوالا على شال  2016؛ م مود،  2016الي ي )لي  (م 

األفراد  ممارلة  لبب  وفهم  الي ى،  للللوك  تفلير  وضع  ونظرياا  اولا  نماذج 

 للللواياا الي ية الوقائية، ومنها: 



لنماذج  ويعتبر نموذج المعتقداا الي ية مق أاثر انموذج المعتقدات الصحية:   -أ

ووفقا   الي ي،  الللوك  ممارلة  إلى  الناس  يدفع  الذي  اللبب  تفلير  في  تأثيرا 

وهما  عامليق،  معرفة  خالل  مق  الي ي  الللوك  ممارلة  تت دد  النماذج  لهذه 

الدرجة التي يدرك بها الفرد بأنه معرض لتهديد ي ي، وبإدرااه أق ممارلاا 

ا هذا  مق  التقليل  في  فعالة  تاوق  معينة لوف  )تايلور،  ي ية  (م  2008لتهديد 

ويفترض هذا النموذج أق انخراط األفراد أو عدم انخراطهم في الللوك الوقائي  

( وهي:  الي ية،  المعتقداا  مق  عدد  على  يعتمد  المدراة  1للي ة  القابلية   )

( 2لإليابة: اعتقاد الفرد الذاتي بوجود ا تمال بأنه قد يياب بمرض معيقم )

وت للمرض:  المدراة  اإليابة  الخطورع  على  يترتب  بما  الفرد  اعتقاد  عنى 

( الفرد  3بالمرضم  مارس  إذا  المتوقعة  الفوائد  هي  للللوك:  المدراة  الفوائد   )

( الموقفم  في  الي ى  اعتقاد  4الللوك  وتعنى  للللوك:  المدراة  المعوقاا   )

( الدافعية الي ية:  5على الللوك مق عيوب أو مشاالام )  الفرد بما قد يترتب 

راد مق  يث تقدير ملتوى الي ة التي يتمنونها ومق  يث رغبتهم  يختلف األف

الي ةم   تعزيز  بأنشطة  المشاراة  الذى  6)في  ال دث  وهي  الفعل:  أشارا   )

يؤدى إلى الللوك وقد تاوق إشاراا داخلية )األعراض المرضية( أو خارجية  

 (م2012)ولائل اإلعالم( )رودهام، 

لنظرية فإق الللوك الي ي هو النتيجة بناء على هذه ا نظرية السلوك المخطط:   -ب

المباشرع للنوايا الللواية التي تتشال مق ثالث ماوناا هي: االتجاهاا وتشير  

م دد،   للوك  في  االنخراط  عق  المتولدع  الللبية  أو  اإليجابية  المشاعر  إلى 

المعايير الذاتية وهي معتقداا الفرد  ول ما إذا ااق الم يطوق به يدعمونه أو  

نه في االنخراط في الللوك الجديد، الت ام الذاتي الللواى ويشير إلى  ال يدعمو

 (م2008مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر على أداء للوك معيق ناجا )تايلور، 
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يقترح هذا النموذج خمس مرا ل لتغيير الللوك وهى:  نموذج مراحل التغيير:   -ج

مق  1) األفراد  يعانى  الفعل،  يث  في  التفاير  قبل  ما  مر لة  الوعى  (  نقص 

الللوك في الملتقبل، ) لتغيير  المقايد  ( مر لة  2بمشالة الللوك وعدم توافر 

ويبدأوق   الللبي،  الللوك  بعواقب  األفراد  وعى  بنمو  تتميز  الفعل:  في  التفاير 

بالب ث عق معلوماا  ول موضوع الللوك والتفاير بجدية في تغيير للواهم،  

األفراد  3) يبدأ  للفعل:  اإلعداد  مر لة  بداية  (  ايفية  بشأق  خططهم  وضع  في 

الللوك، )4التغيير، ) الفعلي في  باالنخراط  المر لة في  وتبدأ هذه  الفعل:   )5  )

مر لة ال فاظ على الفعل: وهى ال فاظ على تغيير الللوك مع الوقا مع تلقى  

 ملاندع اجتماعي أقلم 

مثل: برامج  خالل  مق  الي ي  الللوك  تنمية  الدرالاا  مق  عددا    وقد  اولا 

( الفخرانى  لطفل  2019درالة  الاليفية  األنشطة  على  قائم  برنامج  التخدما  التي   )

( شاهيق  ودرالة  لدى  2017الروضة،  الذاا  إدارع  على  قائم  برنامج  التخدما  التي   )

 ( النورى  درالة  إلاتروني  2016المراهقيق،  ي ية  تربية  برنامج  التخدما  التي   )

و عطيتو  ودرالة  المتولطة،  المر لة  )لطالب  برنامج  2016لعود  التخدما  التي   )

( وعمارع  الباز  ودرالة  الثانوية،  المر لة  لطالب  التخدما  2016ثقافة ي ية  التي   )

 برنامج تثقيفي ي ي بالتخدام التعلم المدمج لتالميذ المر لة اإلعداديم 

 المحور الثالث: المعتقدات الصحية الخطأ تجاه فيروس كورونا 

ق أهم المجاالا التي يهتم بها البا ثيق والدارليق نظرا  تُعد درالة المعتقداا مق بي

جميع  في  والخاص  العام  اهتمام  أيبا  الذي  الي ي  المجال  في  خاية  ألهميته؛ 

بقضايا  المياديق؛   المعنييق  لدى  مهماً  م وراً  بالي ة  الخاية  المعتقداا  تمثل   يث 

العاداا   المعتقداا في تاويق  التي يللك الي ة، وذلك في م اولة إبراز دور  الي ية 

بمقتضاها األفراد، ومدى التزامهم بألس الللوك الي ي اللليم وقواعده، ومق ثم نتائج  

 ذلك على ي تهم العامةم



عليه  وتقوم  الشخص  بها  يؤمق  فارية  برمجة  عق  عبارع  أنه  على  المعتقد  ويٌعرف 

رأى    (م اما يُعرف المعتقد بأنه: قبول أي 2018بعض تيرفاتهم )بوخنوس وبوشدوب،  

ا قيقة، وهذا القبول فارى بالضرورع، وقد يتأثر بالعاطفةم ويهيئ  الة عقلية لدى الفرد  

تلتخدم األاس للعمل االختياري، وال يعتمد يدق االعتقاد على ال قيقة الموضوعية في 

 (م 2009 د ذاتها والمتعلقة برأي معيق فهناك اعتقاداا خاطئة وأخرى يادقة )بدوي، 

بأنها "االفتراضاا    business dictionaryعمال  ويعرف قاموس األ المعتقداا 

بالمفاهيم  يتعلق  فيما  مجموعة،  أو  فرد  قبل  مق  ي ي ة،  أنها  يعتقد  التي  والقناعاا 

االجتماع   علم  قاموس  يُعرف  اما  واألشياء"م  واألشخاص   sociologyواأل داث 

dictionary  يقب الواقع  فارع عق طبيعة  أو  اقتناع  بأنه:  المجموعة  المعتقد  أو  الفرد  لها 

 على أنها  قيقةم 

وأفاار   معلوماا  مق  الفرد  لدى  يوجد  عما  الي ية  المعتقداا  تعبر  ذلك  وعلي 

وآراء  ول موضوع معيق، وتلاهم في ت ديد للواه تجاه هذا الموضوع، لواء أاانا  

و خاطئةم  أم  ي ي ة  وآرائه  وأفااره  أنها  معلوماته  على  الي ية  المعتقداا  تُعرف 

وبوشدوب،  تيو )بوخنوس  المرض  شدع  اعتقاداا  ول  أو  خطر  وإ لالاا  راا 

 (م2018

إلى ثالث خيائص ألالية لمعتقداا الفرد  ول   Hjelm et al., (2008) ويشير

الي ية  بالمخاطر  وعيه  مدى  في  بشدع  وتؤثر  تتأثر  المعتقداا  تلك  أق  وهي:  الي ة، 

نائه بذاته وبي ته وأق يللك للواا  لواء القائمة أو الم تملة، وتؤثر اذلك في مدى اعت

ي يا لليما، وأخيرا أنها قابلة للتعديل والتغيير، اما يشير إلى أق معتقداتنا هي أفاارنا  

تجاه   الموقف  ويمثل  نمتلاها،  التي  المعرفة  مبنية على  ما وهي  ايفية وجود شيء   ول 

 للوك معيق مجموع المعتقداا  ول هذا الللوكم 
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الناس معتقداا  التي    وتختلف  والمعايير  االتجاهاا  على  لب  ي تهم   ول 

باختالف   تختلف  الي ية  األفراد  للواياا  أق  المال ظ  فمق  في  ياتهم،  يعتمدونها 

معتقداا األفراد  ول ي تهمم وليس مق الضروري أق ياوق المعتقد ي ي ا دائمام فقد  

ينجم   مما  ذلك  عاس  يرى  أنه  بالرغم  بالفرد  مضرع  المعتقداا  بعض  ذلك  تاوق  عق 

 (م 2018مضاعفاا ليئة في  ياته جراء هذه المعتقداا الخاطئةم )بوخنوس وبوشدوب، 

درالة   الي ية   Gyasi et al. (2016)وتشير  للمعتقداا  المباشر  التأثير  إلى 

  Sarfo (2015)على التخدام الطب التقليدي لدى اللااق فى غانا، اما أشارا درالة

الذيق   بيق األشخاص  الب ث عق الي ة  تؤثر على للوك  القيم والمعتقداا الي ية  إق 

 يعانوق مق اضطراباا القلب واألوعية الدمويةم

ببعض  التنبؤ  في  للوك  أي  ن و  واتجاهاته  الفرد  معتقداا  درالة  وتلاعد 

التي مق شأنها أق تؤثر في وضع ا  للوقاية مق أي للو ك  الللواياا  لبرامج واألهداف 

األشخاص  تفهم   مئاا  لقي  إيراق،  ففي  اورونام  فيروس  ال ال  ول  هو  اما  خطر، 

وأييب آالف آخروق بالتلمم بعد تناولهم الا ول الميثيلي عالي الترايز اعتقاًدا خاطئًا  

التاجي   الفيروس  عالج  يماق  وأشار COVID (Pleasance, 2020)-19أنه  م 

معلوماا  46أق  والي    BBCنشرته    تقرير أو  زائفة  أخباًرا  شاهدوا  البالغيق  مق   %

في األلبوع األول مق إغالق البالد، واقتر وا أق    COVID-19مضللة  ول الفيروس  

 م (Molloy & Kelion, 2020)هناك  اجة لوقف المنشوراا الزائفة 

تقداا الخطأ أق هناك العديد مق المع  Krishna et al. (2020)واشارا درالة  

بيق عامة الناس في الهند بلبب انتشار العديد مق المفاهيم الخاطئة في ولائل التوايل  

مق  والعالج  والوقاية  الجديدع،  التاجية  الفيرولاا  انتشار  واإلنترنا  ول  االجتماعي 

 م COVID-19فيروس اورونا الملتجد 

البالغيق ف  10أق    Freeman et al (2020)وأظهرا درالة   إنجلترا  % مق  ي 

عالية جًدا مق التأييد لتفاير المؤامرع تجاه الفيرولاا التاجية، وارتبطا    اعتقاداالديهم  

https://www.researchgate.net/profile/Isaac_Sarfo3


أقل  والتعداد  ال اومية  التوجيهية  المبادئ  بجميع  االلتزام  بانخفاض  االعتقاداا  هذه 

 إلجراء االختباراا التشخييية أو اختباراا األجلام المضادع أو التطعيمم  

أق نلبة ابيرع مق اللااق في   Alyami et al (2020)ج درالة  اما اظهرا نتائ

أجل   مق  الغذائية  المامالا  أو  العشبية  المنتجاا  التخدما  اللعودية  العربية  المملاة 

على   الملتجدم  اورونا  فيروس  تعالج  أق  يماق  إنها  اعتقادا  المرض  مق  أنفلهم   ماية 

المعرف مق  معتدل  ملتوى  لديهم  اللااق  عامة  إق  انتقال  الرغم    COVID-19ة  ول 

 والتدابير الوقائيةم

درالة   نتائج  اظهرا  خطأ  ول    Geldsetzer (2020)اما  مفاهيم  وجود 

COVID-19    لدى عامة الناس في الوالياا المت دع والمملاة المت دع؛  يث  دد الملا

الهامة  ول ايفية منع ااتلاب   المفاهيم الخطأ  بما في ذلك COVID- 19العديد مق   ،

 عتقداا في األااذيب التي تم تداولها على ولائل التوايل االجتماعيم الم

درالة   في    أق   Akesson et al (2020)وأشارا  ابير  بشال  يبالغوق  األفراد 

مقارنة برأي الخبراء، وأق المشارايق لديهم معتقداا لابقة   COVID-19تقديرعدوى  

لخبراء يؤدي إلى  ، وأق تزويد األشخاص بمعلوماا اCOVID-19غير ي ي ة  ول  

تي يا معتقداتهم  ول الفيروس جزئيًا، وأق األشخاص الذيق يعتقدوق أنهم أاثر ُعرضا  

وهي    COVID-19لعدوى   الللواية،  الممارلاا  أفضل  في  االنخراط  في  رغبة  أقل 

   النتيجة التي نطلق عليها "تأثير القدرية"م

درالة   أشارا  وض  Ko et al. (2020)اما  مق  الرغم  على  ال اومة انه  ع 

المخاطر،   عق  اإلبالغ  ذلك  في  بما  العامة،  الي ة  التراتيجياا  مق  العديد  التايوانية 

إال إق بعض األفراد    COVID-19، والتباعد االجتماعي منذ تفشي  وممارلاا النظافة

 فشلوا في تقدير ضرورع التراتيجياا الي ة العامة هذه أو تاييف للواهم اليوميم 
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-COVIDالوعي بيق التالميذ وتعديل معتقداتهم الخطأ بشأق  وعلى ذلك فإق تاويق  

انتشار 19 معدل  على  الوقا  نفس  في  ويلاعد  أنفلهم  على  ال فاظ  على  ليلاعدهم   ،

 العدوىم 

 إجراءات البحث 

 إعداد مقياس المعتقدات الخطأ تجاه فيروس كورونا:  -أوال

لد اورونا  فيروس  تجاه  الخطأ  المعتقداا  تعرف  إلي  المقياس  طالب  هدف  ى 

)مثل: منظمة    السابقةالمر لة اإلعداديةم اطلع البا ث على األدب النظري والدرالاا  

؛  Freeman, et al. 2020؛  Krishna, et al. 2020؛  2020االونروا  

, 2020Geldsetzer  ،)  :مثل( المقاييس  ببعض   ,.Ahorsu et alوبااللتعانة 

أبعاد    ،(0132؛ علار،  2010يابر،    ؛Alyami, et al. 2020؛  2020 وُ ددا 

إلى   البعد  هذا  ويشير  واالنتشار:  اإليابة  وهي:  أبعاد  ثالثة  تضمق  المقياس؛  يث 

والوقاية  اورونا،  فيروس  انتشار  وايفية  اإليابة  بطرق  المرتبطة  الخطأ  المعتقداا 

األفراد   يتبعها  التي  بالطرق  المرتبطة  الخطأ  المعتقداا  إلى  البعد  هذا  ويشير  والعالج: 

إلى    للوقاية البعد  هذا  ويشير  والمخاطر:  واألعراض  اورونا،  فيروس  مق  والعالج 

المعتقداا الخطأ المرتبطة باألعراض التي تظهر على المرضى والمخاطر الم تملة مق 

 فيروس اورونام

المعتقداا الخطأ تجاه فيروس  عبارع تمثل    45وتاونا اليورع األولية للمقياس مق  

في يياغة   ؛ وروعي2بعاد الثالثة اما يوض ها جدول  الملتجد موزعة على األاورونا  

يلي ما  المقياس  بالبعد، وتعبير ال عبارع على معتقد خاطئ  :  عباراا  العباراا  ارتباط 

يياغة  وبعد  وواض ةم  بليطة  العباراا  لغة  تاوق  وأق  اورونا،  فيروس  تجاه  وا د 

تخلص بقدر اإلمااق مق عباراا المقياس، قام البا ث بإعادع قراءتها بعد بضعة أيام؛ لل

 م تأثير األلفة بالمفرداا، وليضع نفله موضع التلميذ



 2جدول 
 توزيع المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا على أبعاد المقياس في يورته األولية 

 الوزق النلبي عدد المعتقداا  البعد

 44.44 19 اإليابة واالنتشار 
 37.77 17 والوقاية والعالج

 17.79 9 والمخاطر  األعراض
 % 100 45 العدد الالي 

اللادع   مق  مجموعة  على  األولية  يورته  ُعرضا  المقياس  يدق  مق  وللتأاد 

النفس ومناهج   بإجراء   وطرقالم اميق مق ألاتذع علم  البا ث  قام  العلومم وقد  تدريس 

التي رأى  العباراا  اللادع الم اموق؛  يث ُعدلا يياغة بعض  التي أقرها    التعديالا 

 الم اموق عدم منالبة يياغتهام

 يث يقدم للتالميذ عباراا    ؛Google Formويمم المقياس الاترونيا بالتخدام  

المقياس، ويوجد أمام ال عبارع ثالث خياراا )نعم / ال / ال أعرف(م اعتبرا اإلجاباا 

اعتقاًدا ي يً ام اعتُبرا  و "ال"  خاطئًا  اعتقاًدا  أعرف"  الا  "نعم وال  تطبيقه  ترونيا وتم 

تلميذا مق تالميذ اليفيق األول    78على عينة مق تالميذ المر لة اإلعدادية بلغ عددها  

 والثاني اإلعدادي؛ بهدف: 

التأاةةد مةةق وضةةوح عبةةاراا وتعليمةةاا المقيةةاس: وجةةد البا ةةث أق األلفةةاظ  -

والتعليماا الخاية بالمقيةاس واضة ة، ولةم تُطةرح أي التفلةاراا مةق أفةةراد 

  .يةالعينة االلتطالع

 لاب ثباا المقياس: ُ لب ثباا المقياس بالتخدام معادلة ألفاارونباخ لالتلاق  -

، وهةي منالةبة ومقبولةة وتةدل علةى 0.86الداخلي، وبلغ معامل ثبةاا المقيةاس 

يال ية المقياس للتطبيق، بعةد التأاةد مةق يةدق الم تةوى تةم  لةاب اليةدق 

الثبةاا، ووجةد أنةه يلةاوى  الذاتي للمقياس، وهو يلاوى الجذر التربيعي لمعامل

   .، مما يدل على أق المقياس على درجة عالية مق اليدق الذاتي0.92



  د/ أسامة جبريل أحمد عبد اللطيف

الملتجد األاثر شيوعا لةدي تالميةذ الخطأ تجاه فيروس اورونا    المعتقداات ديد   -

 %50المر لة اإلعدادية، واعتبةر البا ةث المعتقةد الةذي تاةوق نلةبته أاثةر مةق  

النلةب المئويةة للمعتقةداا الخطةأ تجةاه   3ل  جةدومعتقدا خاطئا شائعا، ويوضةا  

 فيروس اورونا مرتبة تنازليا

 3جدول 

 النلب المئوية للمعتقداا الخطأ تجاه فيروس اورونا مرتبة تنازليا 

 رقم المعتقد الخاطئ  م
 النلبة   (78االلتجاباا )ق: 

 المئوية  ال ال اعرف  نعم

تناول  30  -1 فرية  الزنجبيل  م  مق  يقلل 
 وس اورونا بفير االيابة

48 26 4 94.87 

يقتل 35  -2 والماء  باليابوق  اليد  غلل    م 
 فيروس اورونا 

68 2 8 89.74 

  م تناول الارام يقلل مق فرية االيابة 21  -3
 بفيروس اورونا 

34 31 13 83.33 

لتنظيف  28  -4 قوي  مطهر  التخدام  يجب  م 
مق نفلي  ل ماية  وجلدي  فيروس   يدي 

 اورونا

63 2 13 83.33 

الل37  -5 ت ميك  لاللتهاب  م  المضادع  قا اا 
 فيروس اورونا  الرئوي مق

17 39 22 83.33 

الطبية  42  -6 لألقنعة  الطويل  االلتخدام  م 
الاربوق  أاليد  ثاني  تلمم  يلبب  )الامامة( 

 أو نقص األالجيق 

45 18 15 80.77 

انتشار  7  -7 لرعة  على  األ ذية  تعمل  م 
 فيروس اورونا 

45 17 16 79.48 

ا9  -8 فيروس  بلبب  المتوفى  ينقل  م  ورونا 
 العدوى بيورع ااملة 

41 21 16 79.48 

م تلتطيع المال اا ال رارية الاشف عق 5  -9
 فيروس اورونا 

40 19 19 75.64 

عالج 17  -10 أو  منع  في  يلاعد  الثوم  تناول  م 
 فيروس اورونا 

36 23 19 75.64 

الماء  23  -11 أو  الدافئ  بالماء  الغرغرع  تمنع  م 
 بفيروس اورونا  اإليابة المالا

33 25 20 74.35 

فوق  33  -12 باألشعة  التعقيم  لميابيا  يماق  م 
 البنفلجية أق تقتل فيروس اورونا 

7 49 22 71.79 

مالتيراد المنتجاا مق الييق ليعرضنا  45  -13
 لإليابة بفيروس اورونا 

27 29 22 71.79 

الفيروس  44  -14 لقاح  لي توي  على   التاجيم 
 رقائق دقيقة للليطرع على الناس 

9 48 21 70.07 



 رقم المعتقد الخاطئ  م
 النلبة   (78االلتجاباا )ق: 

 المئوية  ال ال اعرف  نعم

المالا 36  -15 بالماء  الداخل  مق  األنف  رش  م 
بفيروس  اإليابة  مق  يمنع  منتظم،  بشال 

 .اورونا

18 34 26 66.66 

ضد  1  -16 قوية  مناعة  لديهم  الميريوق  م 
 فيروس اورونا 

16 35 27 65.38 

ييابوق 38  -17 الذيق  األشخاص  معظم  م 
بفيروس اورونا ليعانوق بشدع مق المرض 

 أو يموتوق 

36 14 28 64.1 

 62.82 29 1 48 يروس اورونا مرض قاتل م ف39  -18
يعالج24  -19 ال يوية  المضاداا  أدوية  تناول   م 

 بفيروس اورونا  اإليابة
28 19 31 60.25 

أو  26  -20 الشمس  ألشعة  نفلك  تعريض  م 
أعلى مق   درجة مئوية    25لدرجاا  رارع 

 يمنع االيابة بمرض فيروس اورونا 

27 19 32 58.97 

أبراج  10  -21 تنقل  الم مولم  الجيل    شبااا 
 فيروس اورونا   الخامس

3 42 33 57.69 

يمنع  31  -22 الغذائية  المامالا  التهالك  م 
 فيروس اورونا انتشار 

23 22 33 57.69 

ثواٍق    10م القدرع على  بس أنفالك لمدع  6  -23
أو أاثر دوق اللعال أو الشعور بعدم الرا ة  
 يعني أنك خالي مق مرض فيروس اورونا

21 22 35 55.12 

 52.56 37 27 14 وس اورونا ناجم عق باتيريا م مرض فير8  -24
فيروس 12  -25 المنزلي  الذباب  م يماق أق ينقل 

 اورونا 
17 24 37 52.56 

الهواء  4  -26 عبر  ينتقل  اورونا  فيروس  م 
 مباشرع 

33 7 38 51.28 

م الشباب أقل عرضة لإليابة بأعراض  13  -27
خطيرع مق فيروس اورونا  تى واق اانا  

 ة لديهم بعض األمراض المزمن

30 10 38 51.28 

م يماق لمجففاا األيدي أق تقتل فيروس 22  -28
 اورونا

25 15 38 51.28 

أثناء  27  -29 )الامامة(  األقنعة  ارتداء  يجب  م 
 ممارلة الرياضة 

24 16 38 51.28 

الناشفة( 32  -30 )الملوخية  اليعيدى  الشلولو  م 
 ت مى مق فيروس اورونا 

4 34 40 48.71 

امك يمنع أو  م إضافة الفلفل ال ار في طع19  -31
 فيروس اورونا يعالج 

9 28 41 47.43 

 43.58 44 19 15 م يقتل الطقس ال ار فيروس اورونا 18  -32
مق 14  -33 اورونا  فيروس  ينتشر  أق  يماق  م 

 خالل لدغاا البعوض أو الناموس  
12 28 38 38.46 

اإليابة 20  -34 يمنع  بالماء لاخق  االلت مام    م 
 بفيروس اورونا 

6 21 51 34.61 



  د/ أسامة جبريل أحمد عبد اللطيف

 رقم المعتقد الخاطئ  م
 النلبة   (78االلتجاباا )ق: 

 المئوية  ال ال اعرف  نعم

يماق16  -35 غير   م  الطعام  تناول  يلبب  أق 
 النباتي فيروس اورونا 

6 14 58 25.64 

الجلم  25  -36 أن اء  جميع  في  الالور  رش  م 
 المياب يماق أق يقتل فيروس اورونا 

7 11 60 23.07 

لإليابة  41  -37 معرضيق  غير  األفارقة  م 
 بفيروس اورونا 

2 16 60 23.07 

 17.94 64 7 7 م المدخق م يق مق فيروس اورونا 3  -38

بفيروس 40  -39 الميابيق  األشخاص  ال  م 
 اورونا تظهر عليهم األعراض 

12 2 64 17.94 

 16.66 65 4 9 م فيروس اورونا ال يييب الشباب 2  -40

اورونا 43  -41 بفيروس  المياب  الشخص  م 
 ليظل  امل للفيروس مدى ال ياع 

2 11 65 16.66 

م ال يقلل التباعد االجتماعي مق ا تمالية  34  -42
 ق شخص آلخرم اورونا انتشار فيروس

8 4 66 15.38 

وأاذوبة 11  -43 خدعة  اورونا  فيروس  م 
  

1 10 67 14.1 

اإليابة  29  -44 مق  الا ول  شرب  ي مى  م 
 بفيروس اورونا 

0 6 72 7.69 

 2.56 76 1 1 م يييب فيروس اورونا ابار اللق فقط 15  -45

جدول   مق  مق    3يتضا  أاثر  شيوعها  نلبة  بلغا  التي  الخطأ  المعتقداا  عدد  اق  اللابق 

مق    29هى    50% النهائي  يورته  في  الخطأ  المعتقداا  مقياس  أعد  ولذا  خاطئام   29معتقدا 

معتقدا خاطئا موزعة على األبعاد الثالثة؛  يث يقدم للطالب عباراا المقياس، ويوجد أمام ال 

" واالجابة )نعم(  3عبارع ثالث خياراا )نعم / ال / ال أعرف(م تم إعطاء اإلجابة )ال( الدرجة " 

المفرداا على مقياس    توزيع  4  "م ويوضا جدول2" واالجابة )ال أعرف( الدرجة " 1ة " الدرج

 .المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا في اليورع النهائية

 4جدول 

 توزيع المفرداا على مقياس المعتقداا الي ية الخطأ تجاه فيروس اورونا

 ي الوزق النلب أرقام المعتقداا  عدد المعتقداا  البعد 

 34.48 10-1 10 اإليابة واالنتشار
 48.27 24-11 14 الوقاية والعالج 

 17.25 29-25 5 األعراض والمخاطر 

 % 100 29 العدد الالي 

 



 إعداد مقياس السلوكيات الصحية الوقائية تجاه فيروس كورونا:   -ثانيا

لد اورونا  فيروس  تجاه  الوقائية  الي ية  الللواياا  قياس  بهدف  المقياس  ى  أُعد 

)مثل:  اللابقة  والدرالاا  النظري  األدب  على  البا ث  اطلع  اإلعدادية؛  المر لة  طالب 

وعدد مق المواقع الرلمية )مثل:  (،  2016؛ النورى،  2017؛ شاهيق،  2019الفخرانى،  

الوقائية   الي ية  الللواياا  مقاييس  ببعض  وبااللتعانة  العالمية(  الي ة  منظمة  موقع 

اليمادي  Shahnazi et al., 2020؛ Hezima et al., 2020)مثل:   ؛ 

وُ ددا أبعاد المقياس؛  يث تضمق أربعة أبعاد وهي الللواياا    ،( 2011واليمادي،  

الموايالا   اليديق، والتخدام  التباعد االجتماعي، وغلل  بة:  المرتبطة  الوقائية  الي ية 

 العامة، والخروج لأللواق والم الام 

عبارع تعبر عق للواياا ي ية وقائية    32وتاونا اليورع األولية للمقياس مق  

؛  يث يقدم للطالب عباراا  تجاه فيروس اورونا الملتجد موزعة على األبعاد األربعة

المقياس، ويوجد أمام ال عبارع التجابتاق )نعم، ال(، وعلى التالميذ قراءع العبارع قراءع  

 ( عالمة  بوضع  وذلك  للواهم  مع  تتنالب  التي  االلتجابة  واختيار    ال   أمام (  √جيدع 

الللوك  0  -  1)   مق  تتراوح  تقدير   أوزاق  لها   االلتجاباا   وهذه   عبارع،  نوع  (  لب 

 الي ي الوقائي )موجب أو لالب(م 

 5جدول 

 توزيع المفرداا على مقياس الللواياا الي ية الوقائية تجاه فيروس اورونا في يورته األولية 

 الوزق النلبي  عدد المفرداا  البعد

 % 28.13 9 التباعد االجتماعي

 % 25 8 التخدام الموايالا العامة 

 % 25 8 الذهاب لأللواق والم الا 
 % 21.87 7 غلل اليديق

 % 100 32 المجموع 

المقياس ما يلي بالبعد، وتعبير ال :  وروعي في يياغة عباراا  العباراا  ارتباط 



  د/ أسامة جبريل أحمد عبد اللطيف

عبارع على للوك ي ي وقائي مق اإليابة بفيروس اورونا الملتجد، وأق تاوق لغة 

قراءتها   بإعادع  البا ث  قام  المقياس،  عباراا  وبعد يياغة  وواض ةم  بليطة  العباراا 

بعد بضعة أيام؛ للتخلص بقدر اإلمااق مق تأثير األلفة بالمفرداا، وليضع نفله موضع  

   .التالميذ

اللادع   مق  مجموعة  على  األولية  يورته  ُعرضا  المقياس  يدق  مق  وللتأاد 

النف  بإجراء   وطرقس ومناهج  الم اميق مق ألاتذع علم  البا ث  قام  العلومم وقد  تدريس 

عباراا   ودمجا  العباراا  بعض  ُ ذفا  الم اموق؛  يث  اللادع  أقرها  التي  التعديالا 

منالبة  عدم  الم اموق  رأى  التي  العباراا  بعض  وُعدلا يياغة  أخرى،  عباراا  مع 

ة وقائية تجاه  عبارع تعبر عق للواياا ي ي  26يياغتها، وأيب ا عدد بنود المقياس  

 م فيروس اورونا الملتجد موزعة على األبعاد األربعة

الاترونيا بالتخدام  المقياس  الاترونيا على   Google Formويمم  ، وتم تطبيقه 

تلميذا مق طالب اليف األول والثاني    30عينة مق تالميذ المر لة اإلعدادية بلغ عددها  

الاترون  المقياس  رابط  ارلال  طريق  عق  التطبيق  اإلعدادي  نتائج  واظهرا  يا، 

للواياا   مق  به  يقوموا  أق  يبنغى  بما  المقياس  على  تلتجيب  التالميذ  أق  االلتطالعي 

وليس ما يقوموق به بالفعل، ولذلك قام البا ث بإعادع يياغة بعض العباراا في يورع  

مواقف م ددع )مثل: "أنا ال أيافا اآلخريق باليد" إلى "قابلا يديقك في الطريق فمد  

على   أخرى  مرع  التطالعيا  المقياس  تطبيق  إعادع  ثم  تياف ه؟"(،  فهل  ليياف ك،  يده 

 وذلك بهدف: تلميذا،   60عينة مق تالميذ المر لة اإلعدادية بلغ عددها 

تأاد مق وضوح عباراا وتعليماا المقياس: وجد البا ث أق األلفاظ والتعليمةاا  -

 الخاية باالختبار واض ةم

لب ثباا المقياس بالتخدام معادلة ألفاارونباخ لالتلاق  لاب ثباا المقياس:  ُ  -

، وهةي منالةبة ومقبولةة وتةدل علةى 0.81الداخلي، وبلغ معامل ثبةاا المقيةاس 

يال ية المقياس للتطبيق، بعةد التأاةد مةق يةدق الم تةوى تةم  لةاب اليةدق 



الذاتي للمقياس، وهو يلاوى الجذر التربيعي لمعامل الثبةاا، ووجةد أنةه يلةاوى 

   .، مما يدل على أق المقياس على درجة عالية مق اليدق الذاتي0.9

للمقياس النهائية  اليورع  الالية    26مق    *وتاونا  الدرجة  تاوق  وبذلك  مفردع، 

مق   درجة،   26للمقياس   ممانة  درجة  أعلى  منتيف  نقطة  على  بناًء  تفليرها  ويماق 

ا الي ية الوقائية تجاه  (، الما اانا الدرجة أعلى، اانا الللوايا13المقياس )يلاوي  

COVID-19   جدول  أفضل الللواياا   توزيع   6  ويوضا  مقياس  على  المفرداا 

 .الي ية الوقائية تجاه فيروس اورونا في اليورع النهائية

 6جدول 

 توزيع والمفرداا على مقياس الللواياا الي ية الوقائية تجاه فيروس اورونا

 البعد
عدد 
 المفرداا 

أرقام  
 العباراا

الوزق  
 النلبي

 % 27 7 - 1 7 التباعد االجتماعي
التخدام الموايالا  

 العامة
6 8 - 13 23 % 

الذهاب لأللواق  
 والم الا 

7 14 -20 27 % 

 % 23 26 - 21 6 غلل اليديق
 % 100  26 المجموع 

 

 إعداد البرنامج المقترح في العلوم القائم على نماذج االقناع:   -ثالثا  

؛ بهدف التخدامه ح في العلوم قائم على نماذج االقناعبرنامج مقتر قام البا ث ببناء  

تنمية   فيروس  في  تجاه  الخطأ  الي ية  المعتقداا  وتعديل  الوقائية  الي ية  الللواياا 

مق   اورونا للللة  اتباع  تم  الهدف  هذا  ولت قيق  اإلعدادية؛  المر لة  تالميذ  لدى 

للواياا الي ية الوقائية،  اإلجراءاا، والتي بدأا بالدرالة النظرية لنماذج االقناع وال

 
 .في يورته النهائية الللواياا الي ية الوقائية تجاه فيروس اورونا(: مقياس 6مل ق )* 
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والمعتقداا الي ية الخطأ ويل البا ث إلي مجموعة مق األلس العامة، والتي تم بناء 

   البرنامج في ضوئها، وقد تمثلا هذه األلس في:

التأثير على معتقداا الشخص أو مواقفه أو نواياه أو دوافعه أو  ي اول اإلقناع   −

 للواهم 

 م س اورونا ليؤدي إلى تغيير الللوكتوفير المعرفة الي ي ة  ول فيرو  −

 م  يتم تقديم  جة اإلقناع ليس فقط مق خالل المعلوماا ولاق مق خالل التفاعل −

على   − المت دث  قدرع  ايفية  وعلى  ال جج،  وقوع  المناقشاا  على  اإلقناع  يعتمد 

 ال فاظ على الفارعم  

 التغيير الللواي ي دث عندما ييبا التالميذ أي اب ميل ةم  −

 م اإلقناع الملتخدمة في البرنامج  تنوع نماذج  −

فيروس اورونا، وقام البا ث بجمع المادع العلمية مق   ييغ م توى البرنامج  ول

الي ة  منظمة  )مثل:  الرلمية  االنترنا  مواقع  بعض  التخدم  متعددع؛  يث  ميادر 

العالمية، وزارع الي ة الميرية، وغيرها( واالطالع على بعض األدلة التوعوية  ول  

اورونا )مثل: الدليل التوعوي لمنظمة االورونو(م  يث تضمق م توى البرنامج فيروس  

خمس موضوعاا )وهي: ما هيه فيروس اورونا، انتشار عدوى فيروس اورونا، طرق 

الاشف عق فيروس اورونا، جهاز المناعة، طرق الوقاية والعالج(؛ ب يث يعالج م توى  

 29ول فيروس اورونا والبالغ عددها  ال موضوع عددا مق المعتقداا الي ية الخطأ  

،  معتقداق  معتقداا، والثالث  7معتقداا، والثاني    4معتقداً؛  يث يعالج الموضوع األول  

 معتقداام  9معتقداا، والخامس  7والرابع 

البرنامج الخمسم   المنالبة لال موضوع مق موضوعاا  نماذج اإلقناع  وتم ت ديد 

تط عبر  المقتر ة  اللقاءاا  عدد  عددها    Zoomبيق  وت ديد  وبلغ  البرنامج   10لتنفيذ 

 توزيع موضوعاا البرنامج المقترحم   7دقيقة ويوضا جدول  40لقاءاا مدع ال لقاء 



 7جدول 
 م توى موضوعاا البرنامج

 عدد اللقاءاا  نماذج اإلقناع  العناير  الموضوع 

ما هيه فيروس  
 اورونا

 ترايب فيروس اورونا  -
 الفرق بيق الفيروس والباتريا  -
 ف تعمل المضاداا ال يوية؟ اي -
 19-ما هو مرض اوفيد -

 نموذج نقص المعلوماا  -
 نموذج ا تمالية التفييل  -

2 

انتشار عدوى  
 فيروس اورونا 

 

والوباء   - العدوى  بيق  الفرق 
 والجائ ة 

 ؟19-ايف ينتشر مرض اوفيد -
 R0معدل انتشار المرض  -
 من ني انتشار فيروس اورونا  -
النتشار - الم تملة  اوفيد   الطرق 

19 

 ذج نقص المعلوماا نمو -
 نموذج ا تمالية التفييل  -
 نموذج ال وار الناشئ  -

2 

طرق الاشف عق  
 اورونا  فيروس

 

 PCRاختبار   -
 ف ص األجلام المضادع  -
 المال اا ال رارية  -

 نموذج نقص المعلوماا  -
 النموذج البالغي اإلجرائي  -

 
2 

 جهاز المناعة 

 الجهاز المناعي ووظيفته  -
 أقلام المناعة  -
 تقوية جهاز المناعة  -
 مناعة القطيع  -

 نموذج ا تمالية التفييل  -
 النموذج البالغي اإلجرائي  -
 نموذج االقتراب والتجنب  -

2 

طرق الوقاية  
 والعالج

 التباعد االجتماعي -
اء الامامة  -  ارتد 
 الملافة بينك وبيق اآلخريق  -
 غلل اليديق  -
 تعقيم األلطا   -
  ضور الفعالياا والتجمعاا  -

 نموذج االلتجابة المعرفية  -
 معلوماا نموذج نقص ال  -
 نموذج ا تمالية التفييل  -
 نموذج ال وار الناشئ  -

 

2 

للملاعدع في تنفيذ برنامج العلوم    **ودليل الترشادي للمعلم   *وتم إعداد اتاب الطالب

أهداف   العامة،  األهداف  التالية:  العناير  وتضمق  اإلقناعم  نماذج  على  القائم  المقترح 

الخاطئة، الي ية  المعتقداا  التهيئة،  إجراءاا   الموضوع،  المعتقد،  تي يا  إجراءاا 

 نموذج اإلقناع الملتخدم، وزمق التدريسم 

 
 م ( اتاب الطالب3مل ق ) *
 م ( دليل المعلم4مل ق ) **
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ف ص   العلوم   البرنامجتم  تعليم  في  خبراء  ثالثة  قبل  البرنامج ***مق  أق  وأادوا   ،

تي يا   في  مفيًدا  ياوق  وقد  اورونا،  فيروس  عق  الي ي ة  المعلوماا  لال  شامل 

بالل التالميذ  وتعريف  الخطأ  الي ية  مرض المعتقداا  مق  الوقائية  الي ية  لواياا 

 فيروس اورونام

 رابعا: التجريب الميداني: 

ال فاعلية  فلت ديد  االقناع  نماذج  على  القائم  العلوم  في  المقترح  تنمية  برنامج  الللواياا  ي 

المر لة   تالميذ  لدى  اورونا  فيروس  تجاه  الخطأ  الي ية  المعتقداا  وتعديل  الوقائية  الي ية 

اختيا تم  تجريبية وأخرى ضابطة مق تالميذاإلعدادية،  وذلك خالل    ر مجموعة  اإلعدادية  المر لة 

اإلعدادية المر لة  معلمي  مق  معلميق  مع  باالتفاق  الييفية  مع ****اإلجازع  توايل  على  واللذيق   ،

 .موايفاا مجموعة الب ث 8تالميذهم ويبيق جدول 

 8جدول 

 موايفاا مجموعة الب ث

 ع التعليمية اإلدار المدرلة  العدد  المجموعة

 العجوزع  المدرلة القومية لغاا بالعجوزع  32 التجريبية 

 الزيتوق  مدرلة الملتقبل الرلمية للغاا  29 الضابطة 

   61 الالي 

الاترونيا  وتم تطبيق أدواا الب ث على المجموعة التجريبية والضابطة تطبيقا قبلياً  

مجموعة   عبر  للتالميذ  المقياليق  رابط  ارلال  طريق  وذلك  WhatsAppعق  يوم  ، 

المجموعتيق، وتم ريد درجاا 2020أغلطس    19االربعاء   تاافؤ  للتأاد مق  ، وذلك 

تجاه   الخطأ  الي ية  المعتقداا  ومقياس  الوقائية  الي ية  الللواياا  مقياس  في  التالميذ 

اورونا،   معالجةفيروس  "ا  وتم  اختبار  بالتخدام  بيق   " t-testالبياناا  الفرق  لداللة 

 م المجموعة التجريبية والضابطة  متولطي درجاا

 
 م ( قائمة بألماء اللادع الم اميق على أدواا الب ث1مل ق ) ***
بمدرلة   مدرلة القومية للغاا بالعجوزع، أ/ ريهام م مود معلمة العلو أ/ طارق زهراق معلم الرياضياا بم ****

 الملتقبل الرلمية للغاام 



المجموعتيق   تاافؤ  النتائج  أظهرا  الي ية  وقد  الللواياا  مقياس  في  إ يائيا 

 : 9، اما يتضا في جدول الوقائية الالي ولاافة أبعاده

 9جدول 

 نتائج التطبيق القبلي لمقياس الللواياا الي ية الوقائية

 الدرجة  أبعاد المقياس

الضابطة )ق =  
29) 

ية )ق =  التجريب 
قيمة   (32

 ا 
ملتوى  
 الداللة 

 ع م ع م

 غير دالة  0.15 1.01 3.09 1.04 3.13 7 التباعد االجتماعي

التخدام الموايالا  
 العامة

6 2.96 0.96 3.03 0.95 
0.28 

 غير دالة 

الذهاب لأللواق  
 والم الا 

7 3.48 0.97 3.46 0.93 
0.08 

 غير دالة 

 غير دالة  0.23 1.16 3.34 1.18 3.41 6 غلل اليديق

 غير دالة  0.14 1.88 12.93 1.96 13 26 المجموع 

ومعالجة   الخاطئة،  الي ية  المعتقداا  مقياس  في  التالميذ  درجاا  ريد  تم  اما 

الت ليل اإل يائي أق المجموعتيق متاافئتيق إ يائيا في   البياناا إ يائيا، وقد أظهر 

 :10اما يتضا مق جدول اده، الالي ولاافة أبعمقياس المعتقداا الي ية الخطأ 

 10جدول 

 نتائج التطبيق القبلي لمقياس المعتقداا الي ية الخاطئة 

 الدرجة  أبعاد المقياس 
قيمة   (32التجريبية )ق =  (29الضابطة )ق = 

 ا
 ملتوى الداللة 

 ع م ع م

 غير دالة  0.33 2.25 19.91 2.23 19.72 30 اإليابة واالنتشار

 غير دالة  0.43 2.99 22.56 2.95 22.89 42 الوقاية والعالج 

 غير دالة  0.48 1.21 6.18 1.16 6.03 15 األعراض والمخاطر 

 غير دالة  0.01 4.08 48.66 4.15 48.65 87 المجموع 

وبعد التأاد مق تاافؤ مجموعتي الدرالة، تم تنفيذ برنامج المقترح في العلوم القائم  

مق خالل   Meetings، عق طريق عمل لقاءاا  على نماذج االقناع للمجموعة التجريبية

اإللاتروني المنالبة    Zoom  التطبيق  األوقاا  على  بناًء  اللقاءاا  مواعيد  ت ديد  وتم 
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تقديم   تم  تفاعلي،  يث  بشال  البرنامج  موضوعاا  تدريس  خاللها  مق  تم  للطالب، 

التقديمية آرائه*العروض  وعرض  والتفاعل  للمشاراة  للطالب  الفرية  إعطاء  وتم  مم ، 

يتاوق مق   البرنامج  اللقاء   3لقاءاا، التغرق تطبيقه    10أيبا  ألابيع؛  يث التغرق 

( المجموعة    40الوا د  تالميذ  على  المقترح  البرنامج  بتطبيق  البا ث  قام  وقد  دقيقة(م 

 التجريبيةم  

فقط   الب ث تعود  نتائج  أق  للتأاد مق  تم اختيارها  الضابطة،  للمجموعة  بالنلبة  أما 

الملتقل للب ث )البرنامج المقترح في العلوم القائم على نماذج االقناع( وليس    إلى المتغير

التوايل   ولائل  مثل:  اليومية،  في  ياتهم  التالميذ  له  يتعرض  قد  أخر  متغير  ألي 

على  التطبيق  بدأ  وقد  غيرهام  أو  ال رع،  القراءاا  أو  اإلعالمية  البرامج  أو  االجتماعي 

الجمعة يوم  التجريبية  الجمعة    21الموافق    المجموعة  وانتهى  لبتمبر    11أغلطس، 

 ألابيع(م  3) 2020

الي ية   الللواياا  مقياس  تطبيق  إعادع  تم  التدريس،  عملية  مق  االنتهاء  وبعد 

والضابطة   التجريبية  المجموعتيق  على  الخطأ  الي ية  والمعتقداا  ومقياس  الوقائية 

 م2020لبتمبر  11الاترونيا يوم اللبا 

 عرض نتائج البحث:

ريد   والمعتقداا    درجااتم  الوقائية  الي ية  الللواياا  مقياس  في  التالميذ 

الضابطة والمجموعة  التجريبية  للمجموعة  الخطأ  تطبيق    الي ية  وبعد  برنامج  قبل 

االقناع،   نماذج  على  القائم  العلوم  في  برنامجالمقترح  بالتخدام  البياناا   وبت ليل 

(SPSS) تم التويل إلى النتائج التالية: 

 :  السلوكيات الصحية الوقائيةـ نتائج تطبيق مقياس  1

" على  ينص  الذي  األول  الفرض  ي ة  دال  الختبار  فرق  بيق  يوجد  إ يائيا 

متولطي درجاا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس  

 
 ( العروض التقديميةم 5مل ق ) *



المتولطاا  تم  لاب  التجريبية"  المجموعة  ليالا  الوقائية  الي ية  ،  الللواياا 

واالن راف المعياري، وقيمة "ا" لداللة الفرق بيق متولطي درجاا تالميذ المجموعة 

الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الللواياا الي ية الوقائية، اما يتضا  

 :التالي 11مق جدول 

 11جدول 

 نتائج التطبيق البعدي الللواياا الي ية الوقائية 

 الدرجة  أبعاد المقياس 
قيمة   (32التجريبية )ق =  (29ابطة )ق = الض 

 ا
 ملتوى الداللة 

 ع م ع م

 التباعد االجتماعي
7 3.34 0.99 4.87 0.93 

6.12 
دالة عند ملتوى  

0.01 
التخدام الموايالا  

 العامة 
6 2.89 0.8 4.53 0.75 

8.13 
دالة عند ملتوى  

0.01 
الذهاب لأللواق  

 والم الا 
7 3.38 1.06 4.84 0.87 

5.8 
دالة عند ملتوى  

0.01 
 غلل اليديق 

6 1.44 1.01 4.62 0.99 
12.2 

دالة عند ملتوى  
0.01 

 1.88 18.87 2.24 13.06 26 المجموع 
10.8 

دالة عند ملتوى  
0.01 

بيق متولطي   0.01وجود فرق دال إ يائيا عند ملتوى    11يتضا مق الجدول  

ق البعدي لمقياس الللواياا  درجاا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبي

الي ية الوقائية الالي ولاافة أبعاده ليالا المجموعة التجريبية، وتشير هذه النتائج إلى 

 قبول الفرض األولم 

"  ي ةوالختبار   الثاني  درجاا  الفرض  متولطي  بيق  إ يائيا  دال  فرق  يوجد 

القبلي   التطبيق  في  التجريبية  لمقياس    والتطبيقالمجموعة  الي ية  الل البعدي  لواياا 

" تم  لاب المتولطاا، واالن راف المعياري، وقيمة "ا" البعد   التطبيقليالا  الوقائية  

لداللة الفرق بيق متولطي درجاا تالميذ المجموعة التجريبية في ال مق التطبيق القبلي  

الاليوالبعدي   الوقائية  الللواياا الي ية  أبعاده، اما يتضا مق جدول   لمقياس  ولاافة 

 :لتاليا 12
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 12جدول 

 نتائج التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الللواياا الي ية الوقائية على المجموعة التجريبية 

 الدرجة  أبعاد المقياس

 ( 32المجموعة التجريبية )ق = 
قيمة  
 ا 

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي ملتوى الداللة 

 ع م ع م

 التباعد االجتماعي
7 3.09 1.01 4.87 0.93 

7.22 
دالة عند ملتوى  

0.01 
التخدام الموايالا  

 العامة
6 3.03 0.95 4.53 0.75 

6.9 
دالة عند ملتوى  

0.01 
الذهاب لأللواق  

 والم الا 
7 3.46 0.93 4.84 0.87 

6.03 
دالة عند ملتوى  

0.01 
 غلل اليديق

6 3.34 1.16 4.62 0.99 
4.67 

دالة عند ملتوى  
0.01 

 1.88 18.87 1.88 12.93 26 المجموع 
12.4 

دالة عند ملتوى  
0.01 

بيق متولطي   0.01وجود فرق دال إ يائيا عند ملتوى    12يتضا مق الجدول  

الللواياا  لمقياس  البعدي  والتطبيق  القبلي  التطبيق  في  التجريبية  المجموعة  درجاا 

قبول  الي ية الوقائية الالي ولاافة أبعاده ليالا التطبيق البعدي، وتشير هذه النتيجة إلى  

 الفرض الثانيم 

على الللواياا الي ية  "  d"البرنامج  تدريس    Effect Size جم تأثير  ول لاب

 التالي:  13" اما هو مبيق بجدول 2تم  لاب "الوقائية  

 14جدول  

" المقابلةةة لهةةا ومقةةدار  جةةم التةةأثير لنتةةائج التطبيةةق القبلةةي d" وقيمةةة "2قيمةةة " 

 قائية على المجموعة التجريبيةوالبعدي لمقياس الللواياا الي ية الو

 مقدار  جم التأثير dقيمة  2قيمة   قيمة ا  أبعاد المقياس

 ابير  2.59 0.63 7.22 التباعد االجتماعي
 ابير  2.48 0.61 6.9 التخدام الموايالا العامة 
 ابير  2.17 0.54 6.03 الذهاب لأللواق والم الا 

 ابير  1.68 0.41 4.67 غلل اليديق
 ابير  4.47 0.83 .412 المجموع 



الجدول   مق  تأثير    13يتبيق  الوقائية  أق  جم  الي ية  الللواياا  على  البرنامج 

على يدل  وهذا  االقناعفاعلية    ابير،  نماذج  على  القائم  العلوم  في  المقترح  في    البرنامج 

 تنمية الللواياا الي ية الوقائية لدى تالميذ المر لة اإلعداديةم 

 عتقدات الصحية الخاطئة:  ـ نتائج تطبيق مقياس الم2

درجاا    الختبار متولطي  بيق  إ يائيا  دال  فرق  "يوجد  الثالث  الفرض  ي ة 

المعتقداا   البعدي لمقياس مقياس  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 

واالن راف  المتولطاا،  تم  لاب  التجريبية"  المجموعة  ليالا  الخطأ  الي ية 

لد "ا"  وقيمة  الضابطة المعياري،  المجموعة  تالميذ  درجاا  متولطي  بيق  الفرق  اللة 

والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مقياس المعتقداا الي ية الخاطئة، اما 

 :التالي  14يتضا مق جدول 

 14جدول 

 نتائج التطبيق البعدي لمقياس مقياس المعتقداا الي ية الخاطئة 

 الدرجة  أبعاد المقياس 
قيمة   (32التجريبية )ق =  (29ق = الضابطة )

 ا
 ملتوى الداللة 

 ع م ع م

 3.78 25.13 1.89 20.31 30 اإليابة واالنتشار
6.36 

دالة عند ملتوى  
0.01 

 1.87 35.25 2.95 23.65 42 الوقاية والعالج 
19.7 

دالة عند ملتوى  
0.01 

األعراض  
 والمخاطر 

15 6.44 1.1 11.28 1.62 
13.6 

ى  دالة عند ملتو
0.01 

 3.97 71.65 3.7 50.41 87 المجموع 
21.9 

دالة عند ملتوى  
0.01 

بيق متولطي   0.01وجود فرق دال إ يائيا عند ملتوى    14يتضا مق الجدول  

التجريبية   المجموعة  مقياس   والمجموعةدرجاا  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة 

ا  أبعاده ليالا  الالى، ولاافة  التجريبية، وتشير هذه  المعتقداا الي ية الخطأ  لمجموعة 

 .النتيجة إلى قبول الفرض الثالث

درجاا   متولطي  بيق  إ يائيا  دال  فرق  "يوجد  الرابع  الفرض  ي ة  والختبار 

المعتقداا الي ية  لمقياس مقياس  البعدي  القبلي والتطبيق  التطبيق  التجريبية في  المجموعة 
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و المتولطاا،  تم  لاب  البعدي"  التطبيق  ليالا  "ا"  الخطأ  وقيمة  المعياري،  االن راف 

القبلي   التطبيق  مق  ال  في  التجريبية  المجموعة  تالميذ  درجاا  متولطي  بيق  الفرق  لداللة 

 :التالي 15اما يتضا مق جدول  ،والبعدي مقياس المعتقداا الي ية الخاطئة

 15جدول 

 التجريبية نتائج التطبيق القبلي والبعدي لمقياس المعتقداا الي ية الخطأ على المجموعة 

 الدرجة  أبعاد المقياس 

 ( 32المجموعة التجريبية )ق = 
قيمة  
 ا

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي  ملتوى الداللة 

 ع م ع م

 0.01دالة عند ملتوى  6.61 3.78 25.13 2.25 19.91 30 اإليابة واالنتشار

 0.01ى دالة عند ملتو 20 1.87 35.25 2.99 22.56 42 الوقاية والعالج 

األعراض  
 والمخاطر 

15 6.18 1.21 11.28 1.62 
14 

 0.01دالة عند ملتوى 

 0.01دالة عند ملتوى  22.5 3.97 71.65 4.08 48.66 87 المجموع 

بيق متولطي   0.01وجود فرق دال إ يائيا عند ملتوى    15يتضا مق الجدول  

التجريبية   المجموعة  البعدي    التطبيق  فيدرجاا  والتطبيق  المعتقداا القبلي  لمقياس 

الي ية الخطأ الالى ولاافة أبعاده ليالا التطبيق البعدي، وتشير هذه النتيجة إلى قبول  

 .الفرض الرابع

تأثير  ول لاب  " على المعتقداا الي ية d"برنامج  تدريس ال  Effect Size جم 

 التالي: 16" اما هو مبيق بجدول 2الخطأ تم  لاب "

 16جدول  

المقابلة لها ومقدار  جةم التةأثير لنتةائج التطبيةق القبلةي  d" "وقيمة "2 "قيمة 

 والبعدي لمقياس المعتقداا الي ية الخطأ على المجموعة التجريبية

 مقدار  جم التأثير dقيمة  2قيمة   قيمة ا  أبعاد المقياس

 ابير  2.41 0.59 6.61 اإليابة واالنتشار 

 ابير  7.32 0.93 20 الوقاية والعالج 
 ابير  5.13 0.87 14 لمخاطر األعراض وا

 ابير  8.21 0.94 22.5 المجموع 



على تعديل المعتقداا الي ية الخطأ  البرنامج  أق  جم تأثير    17يتبيق مق الجدول  

القائم على نماذج   المقترح في العلوم   ابير، وهذا يدل على فاعلية برنامج فاعلية البرنامج

 تالميذ المر لة اإلعداديةم  االقناع في تعديل المعتقداا الي ية الخطأ لدى

 تفسـير النتائـج ومناقشتـها:

ال  فاعلية  النتائج  االقناع  أظهرا  نماذج  على  القائم  الللواياا  برنامج  تنمية  في 

الوقائية الشال  الي ية  مق  ويتضا  المجموعة    2،  على  التجريبية  المجموعة  تفوق 

لمقياس   البعدي  التطبيق  في  الوقاالضابطة  الي ية  اال    ئيةالللواياا  للمقياس  بالنلبة 

 ولاافة أبعادهم 

 

 متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس السلوكيات الصحية الوقائية. . 2ل شك 
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القائم على نماذج االقناع مع  المقترح في العلوم  ويتضا مق الشال أق التخدام البرنامج  

البرنامج في   الوقائية،  يث نجا  الللواياا الي ية  نمو  إلى  أدى  التجريبية  المجموعة 

اب التي تلتدعي الماوث في إالاب التالميذ للواياا التباعد االجتماعي بإقناعهم باأللب 

ولمدع   اورونا  فيروس  تفشي  فترع  خالل  فيروس    14المنزل  فترع  ضانة  مثل:  يوًما 

اورونا الملتجد في الجلم، وتعدد لبل انتقال العدوى، وما يجب فعله خالل الماوث في 

غلل   بأهمية  التالميذ  اقناع  خالل  مق  اليديق  غلل  للواياا  إالابهم  واذلك  المنزلم 

لمدع    اليديق واليابوق  بالماء  الي ي ة   20اثيًرا  الطريقة  وعرض  األقل،  على  ثانية 

لغلل اليديق، ومتى يجب غلل اليديق ويور باألشعة فوق البنفلجية تظهر أهمية غلل  

اليديق، وماذا يفعل التالميذ إذا لم يتوفر اليابوقم اما نجا البرنامج في إالاب التالميذ  

الموايالا   التخدام  العامة للواياا  النقل  بأق ولائل  التالميذ  اقناع  مق خالل  العامة، 

مااق ضيق،   في  األشخاص  مق  ابير  تجمع عدد  بلبب  المعدية،  لألمراض  بيئة خيبة 

التالميذ   إالاب  في  البرنامج  نجا  اما  أنفلهمم  ل ماية  النيائا  مق  مجموعة  وتقديم 

ب التالميذ  اقناع  مق خالل  والم الا،  لأللواق  الخروج  الامامة للواياا  ارتداء  أهمية 

 والطريقة الي ي ة الرتدائها، وال فاظ وجود ملافة بينك وبيق اآلخريقم   

مع عدد مق الدرالاا التي تويلا إلى أق التخدام برامج تربية    النتائجوتتفق هذه  

الفخرانى ) الدرالاا: درالة  ( 2019ي ية في االاب الللواياا الي ية؛ ومق هذه 

برنامج   التخدما  الوقائي  التي  الي ي  الللوك  إلالاب  الاليفية  األنشطة  على  قائم 

الروضة؛ ودرالة شاهيق ) الذاا  2017لطفل  قائم على إدارع  التي التخدما برنامج   )

( ولعود  عطيتو  ودرالة  المراهقيق؛  لدى  الي ي  الللوك  ت ليق  التي  2016في   )

مر لة الثانوية؛  التخدما برنامج ثقافة ي ية على تنمية الللوك الي ي لدى طالب ال

( وعمارع  الباز  التعلم  2016ودرالة  بالتخدام  تثقيفي ي ي  برنامج  التخدما  التي   )

 غذائي( لتالميذ المر لة اإلعداديم   –المدمج على الللوك الي ي )رياضي



النتائج    بالنلبةأما   أظهرا  فقد  اورونا،  فيروس  تجاه  الخاطئة  الي ية  للمعتقداا 

في تعديل المعتقداا الي ية    القائم على نماذج االقناعالعلوم    برنامج المقترح فيفاعلية ال

ت لق المعتقداا الي ية   3الخاطئة لدى تالميذ المر لة اإلعداديةم ويتضا مق الشال  

لمقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة  المجموعة  عق  التجريبية  المجموعة  لدى  الخاطئة 

 .المعتقداا الي ية الخاطئة

 

 

 

 

 

 

 

 

أدى   برنامج  فقد  العلوم  التخدام  في  تعديل  المقترح  إلى  االقناع  نماذج  على  القائم 

البرنامج   وفر  التالميذ؛  يث  لدى  اورونا  فيروس  تجاه  الخاطئة  الي ية  المعتقداا 

ال ججم اما أتاح البرنامج على قوع  المعرفة الي ي ة  ول فيروس اورونا، والترايز  

ا  ول المعلوماا والقراراا والقيم الشخيية  المشارااا الشخيية التالميذ في المناقشا

ولرد    روايتهم الخاية  ول فيروس اورونامبالنلبة لفيروس اورونا، ومق خالل ذار  

اهتم  اما  البرنامج،  موضوعاا  عرض  أثناء  اذهانهم  إلى  تتبادر  التي  األفاار  جميع 

التالميذ مق  وطلب  اورونا  بفيروس  المرتبطة  التفاييل  اافة  بعرض  الف ص    البرنامج 

 الدقيق للمعلوماا الواردع في م توى البرنامجم 

 دي لمقياس المعتقدات الصحية الخاطئة. متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البع. 3ل شك
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والتي    Akesson (2020)النتائج مع عدد مق الدرالاا مثل: درالة    هذه وتتفق  

معتقداتهم  ول  إلى تي يا  الخبراء يؤدي  بمعلوماا  أق تزويد األشخاص  إلى  أشارا 

جزئيًا برنا  Malak & Toama (2014)ودرالة  ؛  الفيروس  التخدام  اق  مج  إلى 

إيجابي على   تأثير  له  ااق  الي ية  المعتقداا  نموذج  على  قائم  الي ي  للتثقيف  تعليمي 

آل الشيخ )المعتقداا الي ية  ول هشاشة العظام ( إلى فعالية نموذج  2013؛ ودرالة 

 لإلقناع في تغيير معتقداا الطالباا المعلماا تجاه بعض القضايا العلميةم  

 توصيات البحث ومقترحاته:

النتائج التي تم التويل إليها، يويي الب ث بالتخدام نماذج اإلقناع في  في ضوء  

نماذج اإلقناع في تيويب    والتخدام بناء مناهج العلوم بالمر لتيق االبتدائية واإلعداديةم  

 وتعديل المعتقداا الخاطئة تجاه بعض األمراض المنتشرعم 

في العلوم  تعليم  في  النظر  بإعادع  ال الي  الب ث  يويي  اإلعدادية،    اما  المر لة 

وتوجيه مزيد مق االهتمام بالتربية الي يةم وتدريب معلمي العلوم على تنمية الللواياا  

 الي ية الوقائيةم

داخل   الوقائية  الي ية  الللواياا  بتنمية  باالهتمام  ال الي  الب ث  يويي  اما 

 المدراس لدى الطالب في مرا ل التعليم العامم 

إلى إجراء المزيد مق الدرالاا الملتقبلية على عيناا  وقد توجه نتائج هذا الب ث  

في   االقناع  نماذج  بيق  مقارنة  درالة  األب اث:  هذه  على  األمثلة  ومق  أخرى،  ومرا ل 

االقناع   نماذج  فعالية  ودرالة  اورونام  فيروس  الخاطئة  ول  الي ية  المعتقداا  تعديل 

ل برنامج  وفاعلية  الخاطئة،  الغذائية  المعتقداا  تعديل  بالمر لة  في  العلوم  معلمي  تدريب 

لدرالة  أخرى  درالاا  وإجراء  الخاطئةم  الي ية  المعتقداا  تيويب  على  اإلعدادية 

لتنمية   أخرى  ب وث  وإجراء  مختلفةم  تعليمية  مرا ل  في  الي ي  التثقيف  برامج  فعالية 

 .التخدام مداخل أخرىب  الللواياا الي ية



 المراجع 

(م فعالية نموذج لإلقناع في تغيير معتقداا  2013الر مق )آل الشيخ، خلود بنا لليماق بق عبد  

بعض تجاه  المعلماا  الطالباا  العلميةم    ونوايا  التربويةالقضايا  العلوم  جامعة  مجلة   ،

 م 87-61(، 1)19الية الدرالاا العليا للتربية،  -القاهرع 

( الليد  أ مد  إبراهيم، عمارع،  الديق  نور  تثقيف2016الباز،  برنامج  تأثير  بالتخدام (م  ي ي ي 

)رياضي الي ي  الللوك  على  المدمج  اإلعدادية   –التعلم  المر لة  لتالميذ  غذائي( 

مقارنةم   درالة  وال ضر:  التربية  بالريف  في  والدرالاا  للب وث  العلمية  المجلة 

 م 150-132،  32الية التربية الرياضية،  -، جامعة بورلعيد الرياضية

 م ماتبة لبناقمالعلوم االجتماعية معجم ميطل اا(م 2009بدوي، أ مد زاي )

مجلة درالاا  (م المعتقداا الي ية: تناول نظريم  2018بوخنوس، لارع، بوشدوب، شهرزاد )

 م 160-148،  7، جامعة الجزائر، في علم نفس الي ة

م ترجمة: بريك، ولام درويش، داود، فوزي شاار،  علم النفس الي ي(م  2008تايلور، شيلي )

 األردقم   جامعة عماق األهلية،

 م ترجمة: شويخ، هناء أ مد، ماتبة األنجلو الميريةمعلم النفس الي ي(م  2012رودهام، ااريق )

( اريمة  بشير،  لدى  2016لي  الي ي  الللوك  ن و  باالتجاه  وعالقتها  الي ية  المعتقداا  (م 

التاجيةم   القلب  شراييق  نفليةمرضى  درالاا  للب وث ،  مجلة  البييرع  مراز 

 م 158-143، 3، دماا التعلمية وااللتشاراا والخ

الللوك  2017شاهيق، هيام يابر يادق ) الذاا في ت ليق  إدارع  قائم على  (م فاعلية برنامج 

 م 506-455(، 3)16، مجلة درالاا عربيةالي ي لدى المراهقيق مرضى اللارم 

( ابتلام  اتخاذ 2010يابر،  في  وأثرها  المعلمة  الطالبة  لدى  الخاطئة  الي ية  المعتقداا    (م 

الغذاء بالمبيداا ال شريةم   العربيةالقرار تجاه تلوث  التربية  (،  62)17،  مجلة ملتقبل 

 م 143-206
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( الغفور  عبد  م مد  اليمادي،  المجيد،  عبد  أ مد  الي ي  2011اليمادي،  الللوك  مقياس  (م 

، ات اد االطباء النفلانييق العرب،  المجلة العربية للطب النفليلطلبة الجامعة األردنيةم  

 م 83-88(، 1)22

( الرضا  عبد  لهيلة  طلبة 2013علار،  لدى  الذاا  بفاعلية  وعالقتها  الي ية  المعتقداا  (م 

 م 121-95،  39، مجلة الب وث التربوية والنفليةالجامعةم 

العزيز عبد الر مق ) (م تأثير برنامج ثقافة ي ية  2016عطيتو، أ مد عبد اللالم، لعود، عبد 

لقوامي لدى طالب المر لة الثانوية بدولة الاويا، على تنمية الللوك الي ي والوعي ا

 م 177-3،162، الية التربية الرياضية بقنا، مجلة علوم الرياضة وتطبيقاا التربية البدنية

( اللعيد  م مد  وفاء  الللوك 2019الفخراني،  إلالاب  الاليفية  األنشطة  على  قائم  برنامج  (م 

-307(،  1)  3جامعة افر الشيخ،    ،مجلة الية التربيةالي ى الوقائى لطفل الروضة،  

 م 328

(م المعتقداا الي ية لدى الرياضييق وعالقتها بالللوك الي يم  2016م مود، جيهاق ي يىم )

الرياضة،   وعلوم  البدنية  للتربية  العلمية  للبنيقالمجلة  الرياضية  التربية  الية  ، مجلة 

 م 178-161،  78جامعة  لواق، 

( االونروا  اور(م  2020منظمة  شاملفيروس  ي ي  توعوي  دليل  الملتجد    ، ونا 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_cor

f_arabic.pd-_public_-19_-onavirus_civid 

 https://www.who.int/ar(م  2020منظمة الي ة العالمية )

(م برنامج تربية ي ية إلاتروني مقترح وأثره على  2016النوري، أنوار عبدهللا نوري م مد )

الاويام   بدولة  المتولطة  المر لة  لدى طالب  الي ي  الللوك  أليوط ملتوى  مجلة 

 م 235-215(،  3) 43،  نوق التربية الرياضيةلعلوم وف

 https://sis.gov.eg/?lang=ar(م 2020الهيئة العامة لاللتعالماا )
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