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   :املستخلص

�ـ� التطعـيم والـو��  ��اس45دف البحث ا"2ا�1 التحقق من مدى اختالف ثقة الـشباب ا"!ـام
ونـــا املـــستجد بEبـــاين النـــوع ومAـــان ?قامـــة، ومـــستو;ات الـــصمود  رالـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو

، الو�� الص�R 19-لثقة �� التطعيم Jوفيدا: النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية، وتم تطبيق املقايWس Uتية
، الــصمود النفــ]YZ اghتـــصر، ا"2يو;ــة الذاتيــة، عeـــd مجموعــة تAونــت مـــن 19-الوقــاQي ضــد Jوفيـــد

tــــر، ومــــن خــــالل املــــنqr الوصــــفي املقــــار وoاســــتخدام املعا"!ــــات ) 518( u نطالبـــا وطالبــــة بجامعــــة ز ً

��ق دالــــة ?حــــصائية أســــفرت النتــــائج بالyــــسبة لثقــــة الــــشباب ا"!ــــام و �ــــ� التطعــــيم عــــن وجــــود فــــر
ـــاه  ـــYZ لبعــــدي �ســــتعداد للتطعــــيم وفوائــــد التطعــــيم، و�ــــ� اتجـ ُإحــــصائيا �ــــ� اتجــــاه املتوســــط الفر�ـ ً

ُاملتوســط ا"2قيقــي لبعــدي عــدم ا"gــوف مــن مخــاطر التطعــيم وإجــراءات �عز;ــز الثقــة �ــ� التطعــيم 

ق دالة إحصائيا �� �عدي عدم ا"gوف  جدت فر جة الAلية، و ُوالد ً و و من مخاطر التطعيم �� اتجاه ر
ق دالـــــة إحــــصائيا لبقيـــــة �uعـــــاد  ، ولـــــم تكــــن الفـــــر ً?نــــاث و�ســـــتعداد للتطعــــيم �ـــــ� اتجـــــاه الــــذJو و ر
ق دالة إحصائيا �� �عدي عدم ا"gوف من مخاطر التطعيم �� اتجاه  جدت فر جة الAلية، و ُوالد ً و و ر

ق دالــة سـAان املدينــة، وإجــراءات �عز;ــز الثقــة �ــ� التطعــيم �ــ� اتجــاه ســAا ون القر;ــة، ولــم تكــن الفــر
 YZ[ن الــــصمود النفــــMق �عــــز للتفاعــــل بــــ جــــة الAليــــة، ولــــم توجـــد فــــر ىإحـــصائيا لبقيــــة �uعــــاد والد و ر ً

ق دالـــة إحـــصائيا لأل�عـــاد  ًوا"2يو;ـــة الذاتيـــة، أمـــا بالyـــسبة للـــو�� الـــص�R الوقـــاQي فقـــد وجـــدت فـــر و
ق دالـة جـدت فــر جـة الAليــة �ـ� اتجــاه املتوسـط ا"2قيقــي، و ووالد و ُ إحــصائيا �ـ� اتجــاه الـذJو لبعــد ر ر ً

ق دالــة إحـصائيا �ــ� بقيــة �uعــاد، ولــم  جــة الAليـة، ولــم تكــن الفــر ًاملعرفـة الــ�2ية الوقائيــة، وللد و ر
ق دالـــة  جـــدت فـــر جـــة الAليـــة، و ق دالـــة إحـــصائيا �عـــز ملAـــان ?قامـــة �ـــ� �uعـــاد والد وتوجــد فـــر و رو ى ً

ُإحصائيا �� �عدي املعرفـة الـ�2ية الوقائيـة و�ت جـة الAليـة، �عـز للتفاعـل بـMن ً ىجـاه الوقـاQي والد ر
  .الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية، ونوقشت النتائج وقدمت توصيات ومق�Lحات لبحوث تالية

ونـا املـستجد؛ الـصمود :الWلمات املفتاحية ر الثقة �� التطعيم؛ الـو�� الـص�R الوقـاQي؛ فMـLوس Jو
��  .النف]YZ؛ ا"2يو;ة الذاتية؛ الشباب ا"!ام
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ABSTRACT 

 The current research aimed to verify the extent of variation of 
university youth trust in vaccination(UYTV) and preventive health 
awareness(PHA) against covid-19 according to gender, place of 
residence, levels of psychological resilience and subjective vitality. 
The measures were administered on (518) students. The results for 
(UYTV) revealed that there were statistically significant differences in 
favour of the hypothetical average of readiness for vaccination and the 
benefits of vaccination, and in favour of the real average of not being 
afraid of vaccination risks and procedures for enhancing trust in 
vaccination in addition to the total score. Statistically significant 
differences were found in not being afraid of vaccination risks in 
favour of females and readiness for vaccination in favour of males, 
however. Additionally, statistically significant differences were found 
in not being afraid of vaccination risks in favour of city residents and 
procedures for enhancing trust in vaccination in favour of the village 
residents. Besides, there were no differences due to the interaction 
between psychological resilience and subjective vitality. As for (PHA), 
results revealed that there were statistically significant differences in 
favour of the real average. Besides, there were statistically significant 
differences in preventive health knowledge and the total score in 
favour of  males. In addition, there were no statistically significant 
differences due to the place of residence. However, there were 
statistically significant differences in the dimensions of preventive 
health knowledge and the preventive trend, and the total score due to 
the interaction between psychological resilience and subjective 
vitality. The results were discussed. 

Keywords: Trust in Vaccination, Preventive Health Awareness, 
COVID-19, Psychological Resilience, Subjective Vitality, University 
Youth. 
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  :مقدمة

اســة املــشAلة العامليــة  رســ�d البــاحثو إ1ــd د ال�ــY أصــبحت محــل اtتمــام ا"!ميــع، ملــا ل�ــا مــن ن
ونـــا املـــستجد Jوفيـــد ، COVID-19 19-رتــأثLMات مـــدمرة لل�ـــشر;ة، أال و�ـــ� انEـــشار مـــرض فMـــLوس Jو

ـــار الــــدو اh!تم�ــــ� للبحــــث العل ــــY، بEنــــاو مــــشكالت اh!تمـــــع  لوتــــأ�ي تلــــك ا"!�ــــود البحثيــــة �ــــ� إطـ ر
ا �ــ� حل�ــا، ومــن tنــا فقــد أجر;ــت العديــد مــن الد ��ســات �ــ� مختلــف التخصــصات العلميــة، روالــس

ونـــا املــستجد وأســـاليب  ر¤4ــدف املــساtمة �ـــ� الوصــو إ1ـــd حلــو ملـــشAلة انEــشار جائحـــة فMــLوس Jو ل ل
tا والوقاية م¥4ا   .رالتعا©ش مع�ا، وإنتاج لقاحات فعالة ل¦2د من انEشا

اســة  ت د روأشـا لإ1ـd أن اللقاحــات �ــ� أحــد ا"2لــو (Brunson & Schoch-Spana, 2020) ر
ىاعـــدة ال�ـــY يمكـــن تطو;رtـــا و·ـــشرtا بنجـــاح، وtـــذا يـــؤدي إ1ـــd تـــوفLM مناعـــة عeـــd املـــستو الفـــردي الو

سة u·شطة �جتماعية و�قتصادية املعتادة، إال أن tناك مخاوف تتعلق  روالسAان؛ وoالتا�1 مما
ة عde تطعيم أعداد كب ، باإلضافة إd1 التحديات املتعلقة بالقد ربEناو اللقاح لدى ا"!م�و ر MـLة مـن ل

  .لالسAان، وأن قبو اللقاح يزداد عند تقديم ا"gدمات ال�2ية و?·سانية ا"A2ومية

 الyشطة للغايـة، 19-ىوقد تبMن أنھ �� العديد من البلدان بما �� ذلك املصابMن �عدو Jوفيد
ســـيا 19-رفـــض جـــزء كبMـــL مـــن الـــسAان التطعـــيم ضـــد Jوفيـــد ــا �ـــ� ذلـــك ر ، %45، وoولنـــدا %47و بمـ

، و;بــــدو أن املقاومــــة ناتجــــة عــــن %)33(، والواليــــات املتحــــدة uمر;كيـــة %41 وفر·ــــسا ،%44واh!ـــر 
  .(Dai et al., 2020)رالEشكك �� العلم وا·عدام ثقة ا"!م�و �� السلطات ا"A2ومية 

ًوoنـــاء عeــــd ذلــــك فــــإن القــــوانMن ال�ــــY تجعـــل التطعيمــــات إلزاميــــة �ــــ� شــــبكة أمــــان مخصــــصة 

;ادة املعرفة �� uفضل من وج�ـة نظـر أخالقيـة وأكÇـL ل¦2االت الوoائية املقلقة، وتAو ز التوعية و ن
;ة لتمكـــMن ا"!م�ــو مـــن ف�ـــم قيمــة التطعـــيم، وذلـــك مـــن  رقبــوال مـــن الناحيـــة الــسياسية، إ4Êـــا ضـــر رو

ً

;ادة الثقة �� اللقـاح،  زخالل uساليب و�س�Lاتيجيات والتدخالت ال�4Ë Yدف إd1 تحسMن املعرفة و
�ـــــ� �عتبـــــار ة عeـــــd الو;ـــــب وداخـــــل وأن يؤخـــــذ  ر تـــــأثLM املعلومـــــات ا"gاطئـــــة حـــــو اللقاحـــــات املyـــــشو ل
 إ1ـd أن لقاحــات (Chou et al., 2020)، وÏــشLM (Verger & Dube, 2020)الـشبAات �جتماعيــة 

ة حديثا �ستعد لتAو أداة قو;ة �� السيطرة عt deذا الفLMوس املـدمر، وإن ثقـة J-19وفيد ن املطو ً
ر

  .ي اللقاحات ستحدد نEيجة tذا التدخل الص�R العام عde نطاق واسعرا"!م�و واستعداده لتلق

اسة   التوعية وخلق الو�� Jأدوات ل¦2د من آثار جائحة (Annune  et al., 2020)روناقشت د
ة التوعيـــــة بفMـــــLوس JوفيــــدJ19وفيــــد  وأعراضـــــھ وطر;قــــة انتقالـــــھ، والتـــــدابLM 19-ور، وأوصـــــت بــــضر

نثل استخدام ?ن�Lنت وتقنيات الو;ـب، وتـوفLM امليـاه والـصابو الوقائية و�س�Lاتيجيات الوقائية م
  .ومعقمات اليدين

اسة  ، السـتمرار تفـYZÒ الفMـLوس �ـ� أنحـاء العـالم إd1 أنھ نظـرا (Khan et al., 2020)رو�شLM د
ـــبة لــــذلك، و;مكـــــن أن يAـــــو الـــــصمود  ـــيم وتطــــو;ر اســـــ�Lاتيجيات نفـــــسية مناســ ر تقيــ ـــن الـــــضر نفمـ ي و

اسة النف]YZ اس�Lاتيجية فعا ت د رلة خالل أيام الوoاء أو تفYZÒ املرض، كما أشا  Arslan, Yıldırım)ر
& Aytac, 2020)  اوف الناتجة عن تلكghالتقليل  من ا ��ا م�ما  ًر  إd1 أن ا"2يو;ة الذاتية تلعب دو

  .ا"!ائجة

ات الوقائية، ل¦2د من انEشار زلقد اتخذت دو العالم  العديد من التدابLM ال�2ية و�ح�Lا  ل
ونــا املــستجد Jوفيــد ، وظــل ا"!ميــع ي�Lقــب ?عــالن عــن التطعيمــات 19-ر?صــابة بمــرض فMــLوس Jو

ــــھ تــــــزامن ظ�ــــــو  ـــاء، إال أنــ ـــة اh!تمعيـــــة ضــــــد tــــــذا الوoــ فــــــع املناعـــ ـــبة للوقايــــــة مــــــن ?صـــــابة و راملناســ ر
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ىالتطعيمات مع �عض اghاوف والشاQعات، ال�Y تقلل مـن الثقـة �ـ� جـدو التطعيمـات ال�ـY أعلنـت 
غـم مـا ©ــس�بھ ع¥4ـا ر منظمـة الـ�2ة العامليـة، وoـدت حالـة مـن ?×!ـام عـن تلقـي تلـك التطعيمـات، 

ة ال�2ة املصر;ة ببعض ?جراءات  ا ة عاملية، كما قامت و ثية وoصو رالوoاء من وفيات بأعداد Jا زر ر
ونــا لــدى املــواطنMن، ودحــض وتفنيــد ?شــاعات  ر¤4ـدف ·ــشر الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMـLوس Jو

قـة بالتطعيمــات، و�ــØ!يع�م عeــd تلقــي اللقاحــات ال�ـY توفرtــا الدولــة، ¤4ــدف حمايــة اh!تمــع املتعل
- من مخاطر انEشار تلك ا"!ائحة، واتخاذ Jافة ?جراءات ال�Y تحقق الثقة �� التطعيم ضد Jوفيد

ونــا املــستجد، ولــذا فقــد اtــتم البحــث ا"2ــا�1 19 ر، وتحقيــق الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو
اســ ونــا املــستجد، وفقــا ملــستو;ات ربد رة الثقــة �ــ� التطعــيم والــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو

��  .الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية، لدى الشباب ا"!ام

  :مشWلة البحث

;خ  ر�ـشLM ?حــصائيات وفقــا للتحــديث بتــا
م، إ1ــd أن ·ــسبة uفــراد الــذين تلقــوا 2021 يوليــو 5ً

ات العرoيــــة املتحـــدة أعeــــd مـــ% 16,25، بلغــــت 19-لقـــاح Jوفيـــد ــا�1 ســـAان العــــالم، وأن ?مـــا رن إجمــ
 dــا إ1ـــ مـــن إجمـــا�1 عـــدد الـــسAان، % 70لمعـــدالت الـــدو �ـــ� تلقـــي اللقـــاح، وoلغـــت ·ـــسبة التطعـــيم ف4Ûـ

و�ـــ� الyـــسبة املطلوoــــة % 70لو�عتÜـــL مـــن أوائـــل الــــدو ال�ـــY وصـــلت ملعــــدالت تطعـــيم مرتفعـــة بلغــــت 
صـــلت ·ــسبة التطعـــيم ف4Ûــا إ1ـــd لتحقيــق التحــصMن اh!تم�ـــ� ل¦2مايــة مـــن  والفMــLوس، تل4Ûـــا مالطــا و

من إجما�1 عدد السAان، وtناك مجموعة من الدو قطعت شوطا لتق�Lب من تلك الyسبة، % 70
ً

ل
ً يوما، أما بر;طانيا فيEبقى لد4Þا 12لومن تلك الدو أ©سلندا و;Eبقى ل�ا يومان، والبحر;ن و;Eبقى ل�ا 

ً يومـــا، 56ً يومـــا، و;Eبقــى لــدى أملانيــا 126واليــات املتحــدة uمر;كيــة ً يومــا، �ــ� حــMن يEبقــى أمـــام ال53

  ).2021السيد، (ً يوما 40و;Eبقى أمام الصMن 

لو�ــ� ضــوء ?حــصائية الــسابقة يتــßà أن عــدد قليــل مــن الــدو وصــلت إ1ــd الyــسبة املطلوoــة 
زللتحــصMن اh!تم�ـــ�، واق�ـــLب عــدد قليـــل آخـــر مـــن الــدو مـــن تلـــك الyـــسبة، �ــ� حـــMن ما الـــت tنـــاك ل

;ــــة مـــصر العرoيــــة-لالكثMـــL مـــن الــــدو  �ـــ� بــــدايات الطر;ـــق نحــــو التحـــصMن اh!تم�ــــ�، -روم¥4ـــا جم�و 
  .روتحتاج للمز;د من الوقت، وoالتا�1 التغلب عde أية مخاوف أو تردد لدى ا"!م�و �شأن اللقاح

اسات ال�Lدد �شأن اللقاح   .Cordina et al., 2021; Eguia et al)روقد تناولت العديد من الد
2021; Robertson et al., 2021; Wang, Lu, et al., 2021) وجـود مخـاوف مـن عـدم dت إ1ـ ر  وأشـا

اء عــدم الرغبــة �ــ� تلقــي  رفعاليــة اللقــاح، باإلضــافة إ1ــd القلــق �ــشأن Uثــار ا"!ان�يــة، وtــو الــس�ب و
Mــ� حـ�ت اللقـاح،  وأن �سـتعداد للتطعــيم يـنخفض �ــس�ب مخـاوف�م �ـشأن ســالمة اللقـاح،  رن أشــا

اسة   عنـدما 19-ل إd1 استعداد الكنديMن ل¦2صو عeـd لقـاح Jوفيـد(Frank & Arim, 2020)رنتائج د
اسـة  ريـصبح متـوفرا، وناقـشت د ً(Verger & Dube, 2020) ـ� حقبـة� اسـتعادة الثقـة �ـ� اللقاحـات 

  .ن، وأ4Êا مسألة أساسية يجب أن ©عط4Ûا الباحثو uولو;ةJ-19وفيد

اســات ¤4ــدف الكــشف عــن مــستو الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد وقــد أجر;ــت العديــد مــ ىن الد ر
اســة J-19وفيــد اســة )2020يالظفMــL والــسعيدي، (ر، فAانــت نتــائج د  ,.Al-Dossary et al)ر؛ ود
اســـة (2020 ت نتـــائج د ر �ــشLM إ1ـــd وجـــود مـــستو;ات مرتفعـــة مـــن الــو�� والوقايـــة، وأشـــا الـــشل�وب، (ر
ة الـــــــ�2) 2020 ا ـــو رأن الرســـــــائل ?عالميـــــــة لــــ ـــــة بأtميـــــــة اتبـــــــاع ز ـــــ� التوعيــ ة الـــــــسعودية، أســـــــ�مت �ــ

اسة  ت نتائج د ونا، كما أشا ;ة املتخذة للوقاية من فLMوس Jو ر?جراءات �ح�Lا ر  ,.Alhajjaj et al)رز



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ

  أحمد دمحم عبد الحميد/ د
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عــــ4Ûم  (2020 و  أن املــــشاركMن يتمتعــــو بمــــستو معرفــــة جيــــد ا·عكــــس عeــــd مــــوقف�م ?يجــــاêي و ى ن
اسة ت نتائج د ;ة، وأشا روإجراءا4Ëم �ح�Lا ر  Jـان 19-إd1 أن الو�� بAوفيـد) (Mukhlis et al., 2020 ز

تــبط �عالقــة موجبــة مــع �متثــال العــام لنظــام التباعــد �جتمــا��، وقــد الحــظ الباحــث أن  ركبMــLا وا ً

اســات تـــضمنت الــسعودية والAو;ــت وإندونWــسيا، ولــم توجــد  �ـــ� _ راh!تمعــات ال�ــY تناول45ــا تلــك الد
اسة و_ حدود اطالع الباحث رسو د ، وJانت عde عينة من سAان املناطق ى ياحدة �� اh!تمع املصر

اســــة  ــا إ1ــــd وجـــود و�ــــ� معلومـــا�ي صــــ�R )2020عبـــد الــــرحيم، (رالعـــشوائية، و�ـــ� د ت نتائج�ـ ر، وأشـــا
ة الكــــشف عــــن مــــستو الـــــو��  ونــــا املــــستجد، وtــــذا يــــدعوا إ1ــــd ضــــر ـــLوس  Jو ىمتوســــط حــــو فMـ ورل ر

، والكـــشف عــن وجـــود  لـــدى الــشباب ا"!ـــام��19-الــص�R الوقــاQي ضـــد Jوفيــد ي �ــ� اh!تمـــع املــصر
ق �� الو�� الص�R الوقاQي وفقا ملتغLM النوع ومAان ?قامة يفر ً   .و

oمـــا يAـــو ل�ــا تـــأثLM إيجـــاêي تجــاه الثقـــة �ـــ�  ة للبحــث عـــن متغMـــLات إيجابيــة  نكمــا توجـــد ضـــر ر ور
"2يو;ـــة التطعــيم والـــو�� الـــص�R الوقــاQي، ومـــن tـــذه املتغMــLات اختـــار الباحـــث الــصمود النفـــ]YZ وا

اســــات  ت إليــــھ نتــــائج الد رالذاتيـــة، وذلــــك للــــدو الوقــــاQي الـــذي يمثلــــھ كــــال املتغMــــLين، وفــــق مـــا أشــــا ر ر
اسـة  ت د رالـسابقة، حيـث أشـا  إ1ـd أن الـصمود النفـ]YZ مـن (Arslan, Yıldırım, & Wong, 2020)ر

اسـة  ىن مـستو  إ1ـd أ(Kılınç & Çelik, 2020)را"!وانب امل�مة �� اس�Lاتيجيات الوقاية، وتوصلت د
داد مـــستو  ىالــصمود النفــ]YZ امل¦2ـــوظ جيــد جـــدا، و;ــزداد مــستو الـــصمود النفــ]YZ لـــد4Þم Jلمــا ا زى ً

اسـة  ت د ونھ تجـا�tم، وأشـا رالـدعم �جتمـا�� الـذي يتـصو ر  إ1ـd أن الـصمود (Seçer et al., 2020)ر
اسـة  ت د رالنفـ]YZ لـھ وظيفـة وقائيـة، وأشـا لقلـق مـن  إ1ـd أن ا (Arslan, Yıldırım, & Aytac, 2020)ر

تباطا مباشرا با"2يو;ة الذاتية ونا يرتبط ا ًفLMوس Jو ً
ر   .ر

ة  اســات الــسابقة، فقــد تبــMن وجــود ضـــر رو�ــ� ضــوء مــا ســبق ومــن خــالل قــراءة الباحــث للد ور
ونـا املـستجد،  �� التطعيم والـو�� الـص�R الوقـاQي ضـد فMـLوس Jو ��رللبحث �� ثقة الشباب ا"!ام

اســـات العرoيـــة وuجن�يـــة ًوفقــا ملـــستو;ات الـــصمود النفـــ]YZ وا"2ي �ـــ� _ رو;ـــة الـــذا�ي، خاصـــة وأن الد
  .  للم تEناو تلك املتغLMات مجتمعة مع �عض�ا_ حدود اطالع الباحث

  :لو يمكن القو إن مشAلة البحث تتمثل �� محاولة ?جابة عن السؤال الرئWس التا�1

ونــا ا -ملــستجد كوفيــدرGــل تختلــف الثقــة �ــ� التطعــيم والــو\� الــص]� الوقــاZي ضــد ف"ــ!وس كو
  ، لدى الشباب ا��ام�a وفقا ملستو4ات الصمود النف567 وا�
يو4ة الذاتية؟19

  :و;تفرع من tذا السؤال uسئلة الفرعية التالية

ـــا املــــــستجد Jوفيـــــد -1 ونــ ــــLوس Jو ــــيم ضــــــد فMــ رمـــــا مــــــستو الثقـــــة �ــــــ� التطعـ ــــشباب 19-ى ، لــــــدى الــ
 ا"!ام��؟

ونــــا املــــ -2 رمـــا مــــستو الــــو�� الـــص�R الوقــــاQي ضــــد فMـــLوس Jو  لــــدى الــــشباب 19-ستجد Jوفيـــدى
 ا"!ام��؟

ـــد -3 ونـــــا املـــــستجد Jوفيــ ــــشباب 19-رtـــــل تختلـــــف الثقـــــة �ـــــ� التطعـــــيم ضـــــد فMـــــLوس Jو ، لـــــدى الـ
، إناث(ا"!ام�� باختالف النوع   ؟)رذJو

ونــا املــستجد Jوفيــد -4 ، لــدى الـــشباب 19-رtــل يختلــف الــو�� الــص�R الوقــاQي ضـــد فMــLوس Jو
، إناث(ا"!ام��، باختالف النوع   ؟)رذJو
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ونــــا املــــستجد Jوفيــــدtــــل ت -5 ـــيم ضــــد فMــــLوس Jو �ــــ� التطعـ �� 19-رختلــــف ثقــــة الــــشباب ا"!ــــام
 ؟)قر;ة، مدينة(باختالف مAان ?قامة 

ونـــا املـــستجد Jوفيـــد -6  لـــدى الـــشباب 19-رtـــل يختلـــف الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو
 ؟)قر;ة، مدينة(ا"!ام��، باختالف مAان ?قامة 

ـــيم ضــــــد فMــــــLوس -7 ــــف الثقـــــة �ــــــ� التطعــ ا املــــــستجد Jوفيـــــدtـــــل تختلــ ــ ونـــ ــــشباب 19-ر Jو  لــــــدى الــ
  YZ[بــــاختالف مــــستو;ات الــــصمود النفــــ ،��، ومـــــستو;ات )مــــنخفض، متوســــط، عــــال(ا"!ــــام

 ؟)منخفض، متوسط، عال(ا"2يو;ة الذاتية 

ونـــا املـــستجد Jوفيـــد -8  لـــدى الـــشباب 19-رtـــل يختلـــف الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو
  YZ[بــــاختالف مــــستو;ات الــــصمود النفــــ ،��، ومـــــستو;ات )مــــنخفض، متوســــط، عــــال(ا"!ــــام

 ؟)منخفص، متوسط، عال(ا"2يو;ة الذاتية 

  :4Þدف البحث إd1: أGداف البحث

ونـا املـستجد  -1 رالكشف عن مستو الثقة �� التطعيم والو�� الص�R الوقاQي ضـد فMـLوس Jو ى
 . لدى الشباب ا"!ام��J-19وفيد

ق دالــة إحـــصائيا �ـــ� الثقـــة �ـــ� التطعــيم  -2 التحقــق مـــن وجـــود فـــر
ً

والـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد و
ــــــــد ــــــــستجد Jوفيــــ ـــــا املــــ ونـــــــ ــــــــLوس Jو ــــLات 19-رفMــــ ـــــــــاختالف املتغMــــــــ ـــــام��، بـــ ـــــــشباب ا"!ـــــــ  لــــــــــــدى الـــــ

، إناث(النوع : الديموغرافية  ).قر;ة، مدينة(، مAان ?قامة )رذJو

ق دالــة إحــصائيا �ــ� الثقــة �ــ� التطعــيم والــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد  -3 الكــشف عــن وجــود فــر
ً

و
ونــــا املــــستجد Jوفيــــ  لــــدى الــــشباب ا"!ــــام��، بــــاختالف مــــستو;ات الــــصمود 19-درفMـــLوس Jو

  YZ[ـــة الذاتيـــــة )مـــــنخفض، متوســـــط، عـــــال(النفـــــ مـــــنخفض، متوســـــط، (، ومـــــستو;ات ا"2يو;ــ
 ).عال

يتبدو أtمية البحث �� جانبMن أحدtما نظر وUخـر تطبيقـي، وفيمـا يeـ� توضـيح : أGمية البحث 

  :ذلك

مـــن أtميـــة املتغMــــLات ال�ـــY يEناول�ـــا، مـــن حيــــث  تتـــtu ßàميـــة النظر;ــــة للبحـــث :GHميـــة النظر4ـــة
ـــd املــــستو اe2hــــ� و?قلي ــــY، وإنمــــا ألنــــھ يتــــصل  ىمواكبــــة البحــــث ملــــشAلة معاصــــرة، لــــWس فقــــط عeـ
بجائحة عاملية ©س�d العالم إd1 مواج�45ـا والتـصدي ل�ـا، ومـن ثـم فإلقـاء الـضوء عeـd متغMـLات ذات 

ونـــا املـــستجد Jوفيــد ًثـــل أtميــة بحثيـــة، وÏعـــد واحــدا مـــن أولو;ـــات ، يم19-رصــلة بانEـــشار جائحــة Jو

لالبحـث العل ـY، وخاصـة أن البحـث يتـصدى لتنـاو الثقـة �ـ� التطعـيم، الـو�� الـص�R الوقـاQي ضــد 
ونا املستجد Jوفيد tما حائط الصد uساYZò ملواج�ة ذلك الوoاء للوصو 19-رفLMوس Jو ل، باعتبا ر

ىع املـــصر واh!تمعـــات uخـــر مـــن خطـــر ذلـــك إ1ــd املناعـــة اh!تمعيـــة املـــس45دفة، بمـــا يح ـــY اh!تمــ ي
  .الوoاء

شـادية :GHمية التطبيقية ر يمكن أن �س�م نتائج البحث �� �ستفادة م¥4ا عند تـصميم الÜـLامج ?
ونـا املـستجد، وكــذلك  رذات الـصلة بEنميـة الثقـة بـالتطعيم والـو�� الــص�R الوقـاQي ضـد فMـLوس Jو

u ـ� مواج�ـة�ىوoئـة �ـشAل عـام سـواء عeـd املـستو اe2hـ� أو ?قلي ـY أو �ستفادة من تلـك النتـائج 
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 �Rـــ� التطعـــيم والـــو�� الــــص�العـــال Y، وممـــا يز;ـــد مـــن أtميـــة البحـــث تـــصميم أدوات تتعلـــق بالثقـــة 
ا املــــستجد Jوفيــــد ونـــ ، بمـــا يمكــــن �ســــتفادة منـــھ �ــــ� جمــــع املعلومــــات 19-رالوقـــاQي ضــــد فMــــLوس Jو

توجيــھ البحـوث املـستقبلية نحـو تخفيـف Uثـار الــسلبية و?حـصاءات، وقـد �ـس�م نتـائج البحـث �ـ� 
  .الناتجة عن تلك ا"!ائحة

  :يتحدد البحث با"2دود التالية: حدود البحث

اسة املتغLMات النفسية التالية:ا�
دود املوضوعية الثقة �ـ� التطعـيم ضـد : ر اقتصر البحث عde د
و ونــا املــستجد، الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو رفMـLوس Jو نــا املــستجد، الــصمود النفــ]YZ، ر

، إنــــاث(النــــوع : ا"2يو;ــــة الذاتيــــة، واملتغMــــLات الديموغرافيــــة التاليــــة قر;ـــــة، (، مAــــان ?قامــــة )رذJــــو
  ).مدينة

اòـــــYZ :ا�
ــــدود الزمنيـــــة اòـــــYZ الثـــــا·ي مـــــن العـــــام الد ر تـــــم تطبيـــــق أدوات البحـــــث خـــــالل الفـــــصل الد ر
  .م2020/2021

د ال�ـشر;ة وا"!غرافيــة للبحــث بتطبيـق أدواتــھ عeــd  اقتــصرت ا"2ــدو:ا�
ـدود الfــشر4ة وا��غرافيـة
tر بالقاtرة وتف�نا uشراف وأسيوط u زطالب وطالبات جامعة.  

  :ياملفاGيم Hساسية وPطار النظر للبحث

أوال
ً

ونا املستجد كوفيد:    The emerging corona virus COVID-19: 19-رف"!وس كو

ونا إd1 عائلة الفLMوسات ا يل�Y �س�ب أعراضا مختلفة مثل �ل45اب الرئو ريyت Y فLMوس Jو ً

، وÏعــد مــرض فMــLوس (Abilasha & Reshawn, 2020)وا"2 ــõ وصــعوoة التــنفس وال45ــاب الرئــة 
ونـــا  ف باســـم Jوفيـــد2019رJو ً جائحـــة عامليـــا، حظـــي باtتمـــام عـــال Y �ـــس�ب COVID-19 19-و املعـــر

 يتم التعرف عل4Ûا من قبل �� ال�شر، طبيعتھ املدمرة لل�شر;ة، وtو ساللة جديدة من الفLMوس لم
ونا SARS-COV-19وتبMن أن  وتم �سميتھ �� البداية 2019ر tو الفLMوس املس�ب ملرض فLMوس Jو

ونــــا   ولكــــن تــــم SARS-COV-2، واق�Lحــــت �ــــسميتھ NCOV-2019 ا"!ديــــد 2019رباســــم فMــــLوس Jو
سميا الحقا من قبل منظمة الـ�2ة العامليـة  ً�سميتھ  ً ونـا  عeـd أنـھ مـرWHOر  2019رض فMـLوس Jو

COVID-19 YZ[شر من خالل ا"!�از التنفEحاد ين YZ[و مرض تنفtو (Annune  et al., 2020).  

ونا إd1 عائلة كبLMة من الفLMوسات، ال�Y �س�ب مرضا قد يAـو خفيفـا  ًوتyت Y فLMوسات Jو ن ً ر
�ـ� الـشر u: مثل YZ[شـدة مثـل أمـراض ا"!�ـاز التنفـ LـÇد، أو أمـراض أكLÜمـة قنزالت ال زوسـط، املتال

س، وJان ©عتقد أن أصل الفLMوس من ا"gفـافWش، ولكـن Uن وجـد  رالتنفسية ا"2ادة الوخيمة سا
أن البنغولMن ال�Y �شبھ آJل النمل بمثابة وسيط املضيف قبل أن ينEشر إd1 ال�شر، لكـن النظر;ـة 

  ). (Arora et al., 2020ا"2قيقية الدقيقة ال تزال غLM وا2ùة 

ون ي الر;úـY الـذي Jـان يـصWب �ـ� الـسابق الكثMـL روÏعتJ LÜو وا نوع من فLMوسات ا"2مض النو
رمـن ا"2يوانــات، يyـشأ مــن مــز;ج مـن ا"!ينــات ال�ــY تـم العثــو عل4Ûـا �ــ� ا"gفــافWش والثعبـان، ·ــشأ �ــ� 
ونا �� أنحاء  رالصMن وأصاب Uالف من الناس الذين ©عWشو �� الصMن، وUن tناك خوف من Jو ن

ونا بح õ �ـستمر حـوا�1 العالم، وتبدأ أ ر يومـا، ثـم تبـدأ uعـراض uخـر بـالظ�و مثـل 14رعراض Jو ى ً

مـــن % 80الـــسعال ا"!ـــاف والتعـــب وصـــعوoة التـــنفس أو ألـــم الـــصدر �ـــ� ا"2ـــاالت الـــشديدة، حـــوا�1 
ئـــWس uفــــراد  ونــــا دو أي عـــالج خـــاص، يـــصWب tــــذا الفMـــLوس �ـــشAل  راملر�ـــõZ يتعـــافو مـــن الAو ن رن

 ��  .(Javed et al., 2020)ج�از املناعة نالذين ©عانو من ضعف 



 

 جامعة األزهر
رةكلية التربية بالقاه  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

9 

اثيــــا بفMــــLوس 19-و;ــــرتبط Jوفيــــد تباطــــا وثيقــــا و ً املوجــــود �ــــ� الــــصMن ا ر ً ً
 الــــذي SARS-COV-1ر

ونا املستجد (Labban  et al., 2020)م �2002س�ب �� وفاة Uالف �� عام  ر، وقد أصبح فLMوس Jو
LMوس عde أنھ جائحة جديدة ال يؤدي مرضا ناشئا يتحدى نظام الرعاية ال�2ية، وتأثLMات tذا الف

 LMمـة �قتـصادية،  باإلضـافة لـذلك مـا لـھ مـن تـأث u dاح الناس، ولكـن أيـضا إ1ـ ة أر زفقط إd1 خسا ور
;ادة ا"gوف والقلق والوحدة النفسية و�كتئاب    .(Soonthornchaiya, 2020)زنف]YZ مثل 

 LMــــ� جــــسم ?·ــــسان تنقــــسم ) 2014نجــــم، (و�ــــش�ا: إ1ــــd نــــوعMنإ1ــــd أن املناعــــة  ـــ مناعــــة : أول�مـ
لطبيعيـة تتAـو مــن ا"!لـد واملـسام والعــر وtuـداب والــدموع، وتمثـل مـا ©ــس õ بخـط الــدفاع uو  ق ن

مناعة مكEسبة وم¥4ا إيجاêي وÏعYþ تAو;ن أجسام مضادة �عد ?صابة : ضد uمراض، والنوع Uخر
 إ1ـــd إعـــادة التyـــشيط عeـــd بـــاملرض نفـــسھ أو نEيجـــة إعطـــاء اللقـــاح ا"gـــاص بمـــرض محـــدد، وتحتـــاج

نف�Lات تطو وتقصر حسب نوع اللقاح، وtناك املناعة املكEسبة السلبية وتAو عـن طر;ـق إعطـاء  ل
;ــد أو العـضل، وtــذه  راملـر;ض uمـصال ال�ــY تحتـو عeـu dجــسام املـضادة ا"!ــاtزة، عـن طر;ـق الو ي

دة بمـــرض خـــاص، uجـــسام م¥4ـــا ا"gـــاص بمـــرض محـــدد وم¥4ـــا العـــام الـــذي ©عطـــي مناعـــة غMـــL محـــد
يلقاحـات تحتـو عeـd نفـس ا"!ـراثيم ال�ـY �ـس�ب : قوتقوم اللقاحات �عمل�ا مـن خـالل ثالثـة طـر �ـ�

ياملرض، لقاحات تحتو عde جـزء مـن فقـط مـن جرثومـة املـرض، لقـاح يحفـز ا"!�ـاز املنـا�� إلنتـاج 
 ضـــد tـــذا uجــسام املـــضادة تمامـــا كمـــا لـــو أ4Êــا �عرضـــت ل�ـــذا املـــرض، ومـــن ثــم يمكـــن تAـــو;ن مناعـــة

  .لاملرض �عد ا"2صو عde اللقاح

ونا املستجد كوفيد: ًثانيا  Trust in vaccination: 19-رالثقة �� التطعيم ضد ف"!وس كو
against the emerging of corona virus COVID-19   

ات الـ�2ة العامـة عeـd مـستو العـالم، حيـث  ى�عتÜـL اللقاحـات والتطعيمـات أحـد أبـر إنجـا ز ز
ىتطعيمـــات �ـــ� انخفـــاض معـــدل الوفيـــات وانEـــشار uمـــراض املعديـــة، وÏعـــز إل4Ûـــا ســـاtمت بـــرامج ال

تفاع معدالت : الفضل �� القضاء عde �عض uمراض م¥4ا ، لذا فإن ا رشلل uطفال ومرض ا"!در ي
�غطيـة التطعـيم باللقاحـات اghتلفـة تحفـز ا"2مايـة غMـL املباشـرة للمجتمـع كAـل، وذلـك عـن طر;ــق 

نبMن أولئك الذين ال يزالو عرضة لإلصابة �� اh!تمع، ومن tنـا فـإن التطعـيم تقليل خطر ?صابة 
ونـا، ولكـن tـذا ال ©عþـY �كتفـاء 19ضد Jوفيد  ر، ©عد أمرا بالغ tuمية ل¦2د من انEشار جائحة Jو ً

ة العمـل عeــd خلــق �سـتعداد لتلقــي اللقــاح 19-بتطـو;ر وتــوفLM اللقاحـات ضــد Jوفيــد ور، وإنمـا ضــر
  ).2021السيد، ( اh!تمع لدى أفراد

اسة  ت د روأشا ة ال45ديد، مـن خـالل (Khosravi, 2020)ر ا م�ما �� إدا ر إd1 أن الثقة تلعب دو ً ًر
لالتأثLM عde أحAام ا"!م�و حو اghاطر والفوائد ذات الـصلة، وأنـھ �ـ� حـال حـدوث جائحـة يجـب  ر

جـــة كبMـــL مـــن عeـــd ا"A2ومـــات إعطاءالعـــاملMن �ـــ� مجـــال الرعايـــة الـــ�2ية وا"gـــدمات الـــ ر�2ية، د
  .الثقة واملسئولية عن توفLM مصادر املعلومات الدقيقة عن ا"!ائحة

و�عتمــد الثقـــة �ـــ� اللقاحــات عeـــd الثقـــة �ــ� م�ن�ـــY الرعايـــة الــ�2ية ونظـــام الرعايـــة الـــ�2ية 
عالقة موجودة بMن uفـراد وكـذلك بـMن uفـراد، ونظـام : و�جتماعية، و;مكن �عر;ف الثقة عde أ4Êا

 فيـــھ طــرف واحـــد موقـــف عeــd اف�ـــLاض اختــصاص Uخـــر �ـــ� مقابــل تقليـــل �عقيــد القـــرار مثـــل يقبــل
ات، و�عتمـد الثقـة بقـوة عeـd عالقـة املر�ـõZ بأخـصائ�Y الرعايـة  راملعلومات حو مزايا وعيوب القـرا ل
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ًال�2ية املعنيMن �� التطعيم، وغالبا ما يبحث املر�õZ عن مح�Lف متوافق مع قـيم�م ومعتقـدا4Ëم 

  . (Verger & Dube, 2020)لا4Ëم حو اللقاحات وفوائدtاومعلوم

 أن نجـاح ج�ــود التلقـيح تتطلــب خطـة اتــصال ملعا"!ـة ال�ــLدد (Chou et al., 2020)و;ـذكر 
، وأن العوامــل 19-ل�ـشأن اللقــاح و�عز;ـز الثقــة �ـ� اللقــاح، و�عز;ـز القبــو والثقـة �ــ� لقاحـات Jوفيــد

oة حــــو شــــدة ال�ــــY تقلــــل مــــن الثقــــة �ــــ� اللقــــاح متعــــددة م¥4ــــ لا حداثــــة الفMــــLوس، والرســــائل املتــــضا ر
ـــة، وعــــدم الثقــــة �ــــ�  املــــرض، ومخــــاوف �ــــشأن التطــــو;ر الــــسرÏع للقــــاح، والEــــسيWس امل¦2ــــوظ للعمليـ
 LـــــÜع والواســـــع للمعلومـــــات املـــــضللة عÏـــــشار الـــــسرEـــة للمعلومـــــات الـــــ�2ية، و�ن املـــــصادر التقليديــ

 تلقـــي جـــرعتMن، وêعـــض Uثـــار ا"!ان�يـــة ?ن�Lنـــت، باإلضـــافة إ1ـــd التعقيـــدات اللوجـــسEية بخـــصوص
  . للتناو اللقاح

اســة  ، ©عتمــد عeــd ثالثــة 19- إ1ــd أن تلقــي لقــاح Jوفيــد(Cordina et al., 2021)روتوصـلت د
ئWــــسة �ــــ�  �ــــشAل 19-مواقــــف الــــgØص تجــــاه التطعــــيم �ــــشAل عــــام وتجــــاه لقــــاح Jوفيــــد: رعوامــــل 

ـــو اللقــــاح، والــــسيطرة الــــ ــY �ــــشLM إ1ــــd لخــــاص، ومواقــــف Uخــــر;ن امل�مــــMن حـ ة وال�ــ رسلوكية املتــــصو
ات  ة �ــــ� أداء ســـــلوك تلقــــي اللقـــــاح، وتتــــأثر Jـــــل tــــذه العوامـــــل الثالثــــة بالتـــــصو رالــــصعوoة املتـــــصو ر

  . �جتماعية للقاحات، و;تم إ·شاء tذه التمثيالت و�غيtLMا بواسطة وسائل التواصل �جتما��

اسة  ت د روأشا % 67ى وصل إd1 مـستو  19-يدل إd1 أن قبو لقاح Jوف(Malik et al., 2020) ر
اسة  ت د رفقط �� الواليات املتحدة uمر;كية، وأشا  إd1 أن التحـديات الرئWـسة (Dai et al., 2020)ر

 تتضمن سلسلة التLÜيـد، ومواقـع التطعـيم، والتوظيـف �ـ� املوقـع 19-لتطعيم سAان العالم لــAوفيد
ة بكميات Jافية، وأن املؤسسات الطبية لمن الطاقم الطYú والقبو العام وإنتاج لقاحات آمنة فعال

ات uوd1: مثل راملسEشفيات والعيادات والصيدليات غالبا ما �عتLÜ ا"gيا ً.  

ـــة  اســــ ـــــة الذاتيـــــــة و�4Êيـــــــار (Dourado, 2020)روخلــــــصت د ـــــب العزلــ  إ1ـــــــd أنـــــــھ يمكـــــــن تجنــ
ً�قتصادي، من خـالل ا"!مـع بـMن املناعـة الفعالـة جزئيـا مـن اللقـاح واملناعـة املكEـس َّ õZبة مـن املر�ـ

َّ، و;مكن للمجتمع تقليل معدل التAاثر الفعال للفLMوس، وoالتا�1 إنقاذ 19-الذين �عافوا من Jوفيد

اح، و;أ�ي مبدأ املوافقة املسEنLMة عde اللقاح، ليمثل ×!ر الزاو;ة �� uخالقيات  ومئات أو آالف uر
  .الطبية ا"2ديثة

اسـة  ت د روأشـا  إ1ـd أن بـرامج التطعـيم، يمكـن أن تـؤدي (Neumann-Bohme et al., 2020)ر
 dـeان، وأن فعاليـة اللقـاح �عتمـد عAة من السLMإصابة ·سبة كب d1مناعة القطيع، دو ا"2اجة إ d1نإ
غبـــــة أو اســـــتعداد للتطعـــــيم، و;تـــــأثر tـــــذا �ســـــتعداد ســـــلبا مـــــن خـــــالل الـــــشAوك واghـــــاوف  ًوجـــــود  ر

لقاحـات، وtـو مـا يطلـق عليـھ تـردد اللقـاح، املوجودة لدى السAان، �شأن السالمة ومدى مالءمة ال
لوأنھ إذا Jان الكثLM من uفراد ي�Lددو عند التطعيم، فقد ال يتم الوصو إd1 مناعة القطيع   .ن

اسة  ة لوoاء Jوفيد(Khosravi, 2020)روناقشت د ر دو القلق والثقة �� اghاطر املتصو ،  19- ر
ـــل مــــؤثرة عeــــd إد ــd وجــــود عــــدة عوامـ ت النتــــائج إ1ــ ـــابة روأشــــا راك �uــــgاص "gطــــرtم الفعeــــ� لإلصــ

ة لوoاء Jوفيد ا �� اghاطر املتصو رباملرض، ومن tذه العوامل القلق والثقة اللذان يلعبان دو ، 19- ًر
ا أساســــيا �ـــــ�  ـــائج أن اghـــــاوف العاطفيــــة uوليــــة العامـــــة والثقــــة، يمكــــن أن تلعبـــــا دو ًوأظ�ــــرت النتـ ًر

;ادة امل ة للوoاء و زتحسMن اghاطر املتصو   . شاركة العامة �� اعتماد تدابLM وقائيةر

ونــا املــستجد  رو�ـ� ضــوء مــا ســبق ©عــرف الباحــث مــصط¦ß الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد فMــLوس Jو
ة وفعاليـــة وأمـــان لقــاح Jوفيـــد: "، عeـــd أنـــھJ-19وفيــد ، للوقايـــة مـــن مـــرض 19-وراعتقـــاد الفــرد بـــضر
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 dه إ1ــLM4ــدف مــن تــوفË ونــا املــستجد، وأن ا"!�ــات الــ�2ية حمايــة الفــرد واh!تمــع، وأن رفMــLوس Jو
  ".Uثار ا"!ان�ية للقاح أقل بكثLM من الفوائد ال�Y يحقق�ا

ثالثـــا
ً

ونــــا املــــستجد كوفيــــد:   Preventive:  19-رالــــو\� الــــص]� الوقــــاZي ضــــد ف"ـــ!وس كو
health awareness against the emerging of corona virus COVID-19   

ىمــــستو ف�ــــم :"الــــو�� الــــص�R الوقــــاQي بأنــــھ) 18، 2019ســــليمان وعطيــــة، (�عــــرف  كــــال مــــن 
tا  اك القضايا ال�2ية املعاصرة وuمراض املرتبطة ¤4ا، وكيفية الوقاية م¥4ا وا"2د من انEـشا روإد ر

  ".من خالل اتباع uساليب ال�2ية الوقائية املناسبة

مجموعـــة u·ــــشطة : "التوعيـــة الـــ�2ية بأ4Êـــا) 292، 2020عWـــشوش وoوسرســـوب، (وÏعـــرف 
ـــY تقــــدم لألفــــراد املعلومــــات الــــسليمة، لغــــرض حمــــاي45م مــــن و? جــــراءات التعليميــــة و?عالميــــة، ال�ـ

  ".uمراض، وتحذيرtم من اghاطر والفLMوسات

ة إ1ــd أtميــة وســائل �تــصال للمجتمعــات الر;فيــة �ــ� البلــدان الناميــة، وتلعــب  روتجــدر ?شــا
ا م�مــــا �ــــ�  زحمــــالت املعلومــــات الــــ�2ية الفعالــــة دو ً ًر ;ــــادة الــــو�� العــــام و�ــــØ!يع الــــسلوك الوقــــاQي َّ

ا  ًرواملعــز للــ�2ة، وتــؤدي املعلومــات املقدمــة عÜــL الرســائل النــصية، واملناقــشات عÜــL ال�ــاتف، دو ز
ـــــة بAوفيـــــــد ـــة ا"gاصـ شــــــادات الــــــ�2ة العامـــ ـــال إل ــــd �متثـــ ــــاس وا"2ــــــث عeــ ـــــة النــ ــــا �ــــــ� توعيـ رم�مــ ً-19 

.(Siddique et al., 2020)  

اســــة  ات �ــــgص حــــو العــــالم ©ــــستعملو إ) 2020عeــــ�، (رو�ـــشLM د ن1ــــd أن tنــــاك ثالثــــة مليــــا ل ر
ن مــــن ســــAان العـــــالم، يقــــضو �ـــــ� املتوســــط نحـــــو % 40مواقــــع التواصــــل �جتمـــــا��، أي مــــا ©عـــــادل 

لســاعتMن يوميـــا �ـــ� تـــصفح tـــذه املواقـــع والتفاعـــل مــن خالل�ـــا، و;مكـــن القـــو إن tنـــاك نحـــو نـــصف  ً

ة تyشران عde الفWس بوك Jل دقي رمليو �غر;دة وصو   .قةن

قيتحمل�ــا الفــرد �ــ� التوعيــة بطــر الوقايــة .وعeــd الــرغم مــن املــسئولية الفرديــة ال�ــY يجــب أن 
راملناســـبة، فـــإن املـــسئولية uكÜـــL والـــدو الـــرئWس يقـــع عeـــd العـــاملMن �ـــ� مجـــال الرعايـــة الـــ�2ية �ـــ� 

 ,.Nelas et al)توعيـة أفـراد اh!تمـع و�ـØ!يع�م عeـd اتبـاع أسـاليب الوقايـة املناسـبة مـن uمـراض 
2015) .  

tا الــبعض عeـd أ4Êـا �ــس45دف فقـط ·ــشر  ا يتـصو روعمليـة التوعيـة الــ�2ية لWـست سـ�لة كمــ
املعلومــات الــ�2ية مــن خــالل وســائل ?عــالم اghتلفــة، بــل إن التوعيــة الــ�2ية �عــد أصــعب مــن 
 dــe4م عË4م، مــن خـالل مــساعدÛفــ LMفــراد الــ�2ية والتـأثu سـلوك LــMــس45دف �غي� Yـ	ف ،LــMذلـك بكث
تحسMن سلوك�م بما يحفظ 
452م، من خالل الس�� لتعز;ز 
2ة الفرد واh!تمـع، ومحاولـة منـع 
ًأو التقليـــل مـــن حــــدوث uمـــراض، مـــن خــــالل التـــأثLM عeـــd املعتقــــدات و�تجاtـــات والـــسلوك فرديــــا 

نومجتمعيا، ولAي تصل الرسالة ال�2ية التوعو;ة ل¦!م�و املس45دف، وتAو ذات فاعلية لتحقيق  ر ً

ــــــأ ـــــــھ النفـــــــــسية التــ ــــــي ومناســــــــبة "2اجاتـ ــــــة عقــــــــل املتلقــ ــــب أن �عتمــــــــد عeــــــــd مخاطبــ ـــــوب، يجــــ ثLM املرغـــ
قـــام و?حـــصاءات عـــن ا"!ائحـــة  uد املنطقيـــة وtرو�جتماعيــة، وتخاطـــب حواســـھ وتقـــدم لـــھ الــشوا

  ).2020الشل�وب، (

اســات   ;Allington & Dhavan, 2020; Hezima et al., 2020)رو�ـشLM العديــد مـن الد
Shahnazi  et al., 2020) ات ?يجابيةtأن التوعية ال�2ية من خالل املعرفة السليمة و�تجا d1إ 



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ

  أحمد دمحم عبد الحميد/ د

 

 

12 

واملعتقــدات الــ�2يحة والــسلوكيات الــ�2ية الوقائيــة، tــو الطر;ــق الــ�2يح للتغلــب عeــd املــرض 
  .19-وكذلك تحقيق الوقاية من Jوفيد

4Ûـــا العديـــد مـــن و�ـــ� ضـــوء مـــا ســـبق يمكـــن التفر;ـــق بـــMن التوعيـــة الـــ�2ية كعمليـــة ©ـــساtم ف
;ادة و�� املواطنMن، وMoن الو�� الص�R كناتج ل�ذه العملية   .زالقطاعات اh!تمعية ¤4دف 

ونـــا املـــستجد Jوفيـــد : ، عeـــd أنـــھ19-روÏعــرف الباحـــث الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMــLوس Jو
اذ املعرفة بال�2ة ا"!سمية والنفسية وقواعد الوقاية وإجراءا4Ëا، وال�Y توجھ الgØص نحو اتخ"

ونــا املــستجد Jوفيــد مــة "2مايتــھ مــن ?صــابة بفMــLوس Jو ;ــة الال رالتــدابLM و?جــراءات �ح�Lا ز " 19-ز
  .وtذا ©عYþ أن الو�� يEشAل �� ضوء ثالثة جوانب �� املعرفة والوجدان والسلوك

ًا�عا   :Psychological Resilienceالصمود النف567 : ر

 ß¦جم مـــصطLي�ـــPsychological resilienceأ dــــeاســــات  ع ــھ املرنــــة النفـــسية �ــــ� �عـــض الد رنـ
�ــــ� حــــMن تمــــت ترجمتــــھ عeــــd أنــــھ الــــصمود )2020؛ عبــــد ا"!ــــواد، 2020؛ شــــعيب، 2020الــــسيد، ( ،

اســــات  �ــــ� العديــــد مــــن الد YZ[عــــسر، (رالنفــــu2010 ،يــــر )أ، ب2020؛ عــــامر Yجمــــة ال�ــــLى، و�ــــ� ال�
ß¦دقة ل�ذا املصط LÇكu 4اÊالباحث ا"2ا�1 أ .  

 LMشÏو(Smith et al., 2008, 194) الصمود ß¦أن أصل مصط d1إ Resilience لمـةJ dعـود إ1ـ© 
"Resile" مـــن ��ة عeـــd التعـــا�� أو التعـــا اء و;قـــصد ¤4ـــا القـــد تـــداد أو العـــودة إ1ـــd الـــو � Yـــþع� Yر وال�ـــ رر

دtار   .ز?ج�اد، وأن مصط¦ß الصمود ©عYþ التعا�� أو املقاومة أو التكيف أو �

 LMعــسر، (و�ــشu2010 ،25-26 ( ــ� علــم� LــÜــو أحــد البنــاءات الكt YZ[أن الــصمود النفــ dىإ1ــ
اســــة الــــصمود مــــر بــــثالث موجــــات املوجــــة uو1ــــd استكــــشافية تجيــــب عــــن  رالــــنفس ?يجــــاêي، وأن د

مــا �ــ� العوامــل أو ا"gــصائص الذاتيــة والبي�يـة ال�ــY تــرتبط بالــصمود، أمــا املوجــة الثانيــة : لالEـساؤ
جية، السلبية و?يجابية بما كيف �عمل املتغ: لفتجيب عن الEساؤ رLMات والعوامل الداخلية وا"gا

نيؤدي إd1 استعادة التواز وتحقيق التوافق أو إd1 �نكسار وفقدان التواز وما بي¥4ما من أطياف،  ن
وتركـز املوجــة الثالثــة عeـd توظيــف نــواتج املــوجتMن الـسابقتMن �ــ� تنميــة الـصمود، ف�Lكــز عeــd بــرامج 

  .?ثراء والتدخل

د و اســة مفاtيميــة عــدة �عر;فــات للــصمود (Fletcher & Sarkar, 2013, 13)رقــد أو ر �ــ� د
عوامــل ا"2مايــة ال�ــY �عمــل عeــd �عــديل أو تحــسMن أو �غيMــL اســتجابة الــgØص : "النفــ]YZ عeــd أنــھ

ة أو  ة عeــd التكيــف، أو أنــھ عمليــة أو القـــد رلــبعض اghــاطر البي�يــة ال�ــY تــؤدي إ1ــd نEيجـــة غMــL قــاد ر
ف الـــصعبة أو امل�ـــددة، وÏعـــرف كـــذلك بأنـــھنEيجـــة الت عمليـــة : وكيـــف النـــا�ß عeـــd الـــرغم مـــن الظـــر

ديناميكية �شمل التكيـف ?يجـاêي �ـ� سـياق الـشدائد الكبMـLة، وtـو فئـة مـن الظـواtر تتمMـ� بyتـائج 
جيدة عde الرغم من ال45ديدات ا"gطLMة للتكيف أو التنمية، أو tو الصفات الgØصية ال�Y تمكن 

ة الفــرد عeــd التــأقلم بنجــاح مــع التغيMــL الكبMــL أو املــرء مــن  دtــار �ــ� مواج�ــة الــشدائد، وtــو قــد ر� ز
  ".الشدائد أو اghاطر

ـــــسيد، (وÏعرفــــــھ  ــــع Jافــــــة : "عeــــــd أنــــــھ) 141، 2020الـ ــــادة التــــــواز النفــــــ]YZ مــ ة عeــــــd إعــ ــــد نالقــ ر
ــــسية وعقل ــــة عاليــــــة بمــــــا يمتلكـــــھ الطالــــــب مــــــن إمAانيــــــات ومقومـــــات ذاتيــــــة نفــ يــــــة املـــــشكالت بفاعليــ

  ".واجتماعية تمكنھ من إعادة الEشAل من جديد 
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نـھ �عـد التعـرض للمحـن : "عeـd أنـھ) أ، ب2020عـامر، (وÏعرفـھ  ة الفـرد عeـd اسـتعادة توا زقـد ر
  ".والصدمات املضطرoة ال�Y تواج�ھ

ة عde إحداث استجابة الفرد �نفعالية، : "عde أنھ) 197، 2020عبد ا"!واد، (وÏعرفھ  رالقد
;ـة تتـضمنًوالعقلية تبع التكيـف والوقايـة والكفـاح والتعلـيم والرجـوع : را للموقـف، و�ـ� عمليـة تطو

  ".إd1 ا"2الة السو;ة والقوة والتقدير

مــات بإيجابيــة ســواء : "بأنــھ) 84، 2020شــعيب، (وÏعرفـھ  u زعمليـة التوافــق ا"!يــد ومواج�ـة
مات ا"2يـاة �قتـصادية أو املتعلقـة بفـشل العالقـات مـ ع Uخـر;ن أو ح�ـõ املرتبطـة زJانت متعلقة بأ

مات ال�2ية   ".زباأل

ـــ]YZ حــــو مف�ــــومMن أساســــيMن الــــشدائد والتكيـــــف : لو�ــــسEند معظــــم �عر;فــــات الــــصمود النفــ
ً?يجاêي، و�شLM مجموعة كبLMة من uدلة إd1 أنھ يمثل استجابة مطلوoة للمحن اghتلفة، بدءا من 

 LÜأحداث ا"2ياة الك d1ىاملتاعب اليومية املستمرة إ(Fletcher & Sarkar, 2013, 12).  

اسـات   ;Arslan, Yildirim & Wong, 2020; Bahar et al., 2020)رو�ـشLM العديـد مـن الد
Bozdag & Ergun, 2020) ــ� تقليــل مخــاطر� YZ[الــدو الــذي يمكــن أن يلعبــھ الــصمود النفــ dر إ1ــ

ونا املستجد Jوفيد اسة 19-رuمراض، خالل جائحة Jو ت نتائج د ر، وأشا   إd1 أن (Friborg, 2006)ر
جـــة املرتفعـــة مـــن الـــصمود النفـــ]YZ �عþـــY اســـتجابات أقـــل للتـــوتر وuلـــم، وتـــأثLMات وقائيـــة ضـــد  رالد

اسـة   فقـد تـم تطـو;ر نمـوذج تـدخل نفـ]YZ قـائم عeـd الـصمود (He et al., 2020)رالضغوط،،  و�� د
�� الصMن من 19 -النف]YZ للتعامل مع تحديات ال�2ة النفسية الناتجة من انEشار جائحة Jوفيد 

ات والتــدخل عÜــL الفيــديو وأثبEــت النتــائج  رخــالل موقــع عÜــL ?ن�Lنــت، وا"gــط الــساخن، و�سEــشا
  . فعاليتھ لعموم السAان

ـــاء والتكيـــــف للتحـــــديات، ولكنـــــھ ©ـــــشمل أيـــــضا النمـــــو  ـــ]YZ ال ©عþـــــY مجـــــرد البقــ ًوالـــــصمود النفــ

 يتعلـق �عالقـة املـرء �عاملـھ intrinsicروالتطو والتحسن، و;تضمن اثنMن من �uعاد أحدtما داخeـ� 
YZـ�gØyخـر بيUو ،�eالـداخinterpersonal يتعلـق �عالقتـھ بـاآلخر;ن (Karasar & Canli, 2020, 

ً  وأن �عــض uفــراد أكÇــL صــمودا نفــسيا �ــ� مواج�ــة الــشدائد مــن غMــtLم (273 ً(Killgore et al., 
2020).  

�ـ� البحـث ا"2ـا�1 وفـق التع YZ[عرف الصمود النفÏده و  ,Smith et al., 2008)رر;ـف الـذي أو
دtار: " عde أنھ(194 ة عde التعا�� من الضغوط ومقاومة املرض والتكيف و� زالقد   ".ر

  : Subjective Vitalityا�
يو4ة الذاتية : ًخامسا

ر©عد مـصط¦ß ا"2يو;ـة الذاتيـة مـن املتغMـLات ?يجابيـة، و;ـرتبط بالـشعو ?يجـاêي وا"2مـاس 
 & Rayan)، وÏعرفــــھ )231، 2019جاســــم وســـعيد، (نحـــو ا"2يــــاة ¤4مــــة و·ـــشاط و;ـــدفع uفــــراد 

Frederick, 1997, 350)ي بالتن�يــھ واليقظــة والفاعليــة و�مــتالء : " بأنــھêرحالــة مــن الــشعو ?يجــا
  ".ىبالطاقة والyشاط والتحمس، و�عكس مستو الطاقة املنبعثة من الفرد من أجل مواصلة ا"2ياة

ز;ة الذاتية مف�وم ديناميAي بار �شAل م��ايد �� علم النفس ?يجاêي، وÏعتLÜ مصط¦ß ا"2يو
روÏشLM إd1 تجرoة uفراد الواعية للشعو با"2ياة وامتالك الطاقة، و�� طاقة جسدية وعقلية تyشأ 



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ
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مـن التوجيـھ الـذا�ي والـدعم و�سـتقاللية والـدوافع الذاتيـة، تفيـد الـgØص بـأن يAـو أكÇـL ·ــشاطا 
ً

ن
 وترتبط ا"2يو;ة الذاتية (Rayan & Frederick, 1997)رة عde التعامل مع التحديات  وإنتاجية وقد

  .(Ozcan & Yaman, 2020)بالرضا عن ا"2ياة 

رخÜـــLة ذاتيـــة وشـــعو داخeـــ� يـــدفع الفـــرد : "بأنـــھ) 231، 2016أبـــو حـــالوة وا"2ـــسيYþ، (وÏعرفـــھ 
� خÜــــLة ذات طــــا�ع كeــــ� وتتــــضمن باتجــــاه معانقــــة ا"2يــــاة و?قبــــال عل4Ûــــا بجــــد واج45ــــاد ومثــــابرة، و�ــــ

حية   ".وا"2يو;ة البدنية و�جتماعية و�نفعالية والعقلية والر

وقد �عددت وج�ات النظر املفسرة ل¦2يو;ة الذاتية، ف	Y من وج�ة نظر املدخل �يدولو�� 
تقاء بفاعلية واقتدار ة الAائن ال�R عde التكيف مع البWئة ومواج�ة متطلبات النمو و� ر�� قد  مع ر

ة واùـــ2ة بـــاملتغLMات �جتماعيـــة  رتوجــھ عـــام نحـــو ?قبـــال عeــd ا"2يـــاة وال�Lحيـــب ¤4ـــا، وتتــأثر بـــصو
والثقافيـــة للوســـط الـــذي ©عـــWش فيـــھ، ف	ـــY حالـــة مكEـــسبة عeـــd الـــرغم مـــن أ4Êـــا مرتكـــزة عeـــd أســـس 
ــــل أحـــــــد أ�عـــــــاد  ـــ� تمثــ ــــو العر�ــــ ـــــة بـــــــالتAو;ن املزا�ــــــ� للفـــــــرد، ومـــــــن وج�ــــــة نظـــــــر املــــــدخل اللغـــ يمرتبطـ

قاللية وتحقيق الذات، حيث يمكن للفرد من خالل�ا التعبMـL عـن tو;تـھ اللغو;ـة بحر;ـة، ومـن �ست
راملنظــو التAـــام�e ينظـــر ل¦2يو;ـــة الذاتيـــة عeــd أ4Êـــا مركـــب يتـــضمن Jـــل أ�عــاد ا"2يـــاة ال�ـــY ©عÜـــL ع¥4ـــا 

 �eال�شر، إذ إن ل�ا جانب بد·ي وانفعا�1 واجتما�� وعق) ،Yþ224، 2016أبو حالوة وا"2سي.(  

 Self-Determinationقد تم صياغة مصط¦ß ا"2يو;ة الذاتية �� إطار نظر;ة تقر;ر الذات و
Theory ـــھ واليقظـــــة العقليـــــة ـــة والyـــــشاط والـــــتحمس والتن�يــ ــــتالء الـــــgØص بالفاعليــ  ليعÜـــــL عـــــن امـ

ح مثــابرة وتفــان �ــ�  ٍوالبدنيــة و?قبــال عeــd ا"2يــاة ¤4مــة و·ــشاط وعز;مــة وتطلــع إ1ــd معــاu �1مــو بــر و ر
ة مناقضة لإلعياء وا"gمو والبالدة النفسية ا"!�د ل، وoصو   ).187-186، 2016سليم، (ر

 LMو�ـــــش) ،LـــــÜأن ا"2يو;ـــــة الذاتيـــــة تتـــــضمن عـــــدة أ�عـــــاد) 248-246، 2020عبـــــد ال dأول�ـــــا: إ1ـــــ :
ا"2يو;ـة البدنيـة و�ـ� تجـسيد "2الـة الـ�2ة والعافيـة البدنيـة املمتـدة للـgØص بالطاقـة وا"2يو;ـة 

و�عþـــY امـــتالك الــــgØص : شطة ¤4مـــة و·ـــشاط، والبعـــد الثـــا·ي ا"2يو;ـــة الذtنيـــةإلنجـــاز امل�ـــام وu·ـــ
ـــع اليقظـــــة العقليـــــة  ة واللياقـــــة والطاقـــــة الذtنيـــــة ال�ـــــY تمكنـــــھ مـــــن التفكMـــــL امل�ـــــ� ال�ـــــادئ مــ نالقـــــد ر

: وا"2ــــساسية للثغـــــرات واملــــشكالت والتوجـــــھ املعر�ـــــ� املرتكــــز عeـــــd حـــــل املــــشكالت، والبعـــــد الثالـــــث
ـــد الرا�ـــــــع: ا"2يو;ـــــــة �نفعاليـــــــة ـــd مـــــــدى نـــــــqà الـــــــgØص انفعاليـــــــا، والبعــــ ــــة عeــــ ــــ� دالـــ ا"2يو;ـــــــة : ًو�ـــ

وtو ما يتعلق بالتفاعل �جتما�� الفع�e أو املتخيل مع ال�شر، والبعد uخLM ا"2يو;ة : �جتماعية
حيــة ة الفــرد عeــd التعلــق بAــل مــا tــو خMــL وجــدير بالقيمــة والتقــدير �ــ� العــالم : والر رو;قــصد بــھ قــد

  .نوالAو

، 2016سليم، (مصط¦ß ا"2يو;ة الذاتية �� البحث ا"2ا�1 وفق التعر;ف الذي حدده وÏعرف 
رحالـة مـن الـشعو ?يجـاêي با"2يـاة والطاقـة ال�ـY �عـرب عـن نفـس�ا �ـ� صـيغة الـتحمس : "بأنھ) 182

ـــدار، وÏعتقــــد بأ4Êــــا تجــــسيد ملــــشاعر الكفــــاءة  رو�مــــتالء با"2يــــاة و?حــــساس بــــالقوة والــــشعو باالقتـ
وJو املرء فعاال ومنتجا و·شيطاو�نتعاش 

ً ًً   ".ن
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اسات سابقة   : رد

، وذلك عde النحو �Uي êعة محاو اسات السابقة �� أ رتم تصyيف عرض الد ر   :ر

لا�
ــــــو Hو ــا : ر ــ ونـــ ــــ!وس كو ــــد ف"ــ ــــيم ضـــ ــ� التطعــ ــ ــــة �ـــ ــــت الثقــ ــــابقة تناولـــ ــات ســ اســـــ رد ر
  : 19-املستجد كوفيد

اسة   لمدى اسـتعداد الكنـديMن ل¦2ـصو  إd1 الكشف عن (Frank & Arim, 2020)رtدفت  د
ً، عندما يصبح متاحا، باختالف مستو;ات الثقة �� Uخر;ن والثقة �� ا"A2ومة 19-عde لقاح Jوفيد

ا  والثقــة �ــ� ســلطات الــ�2ة العامــة، وتــم اســتخالص البيانــات مــن سلــسلة ?حــصاءات ال�ــY أجر4Ëــ
 dــeيئــة ?حــصاء الكنديــة عt3600 ك متطــوع أكملــوا اســت�يان ت النتــائج ر مــشا رعÜــL ?ن�Lنــت، وأشــا

 عنــــدما يــــصبح 19-للــــد4Þم اســــتعداد ل¦2ــــصو عeــــd لقــــاح Jوفيــــد%  68,2إ1ــــd أن غالبيــــة املــــشاركMن 
ا �ـ� ذلـك �سـتعداد حيـث أفـاد  ًرمتوفرا، ولعبت الثقـة �ـ� Uخـر;ن دو مـن �uـgاص الـذين % 70,7ً
oـاع املـشاركMن لد4Þم ثقة �� g�uاص Uخـر;ن اسـتعدادtم لتلقـي اللقـاح، وأشـار  رأكÇـL مـن ثالثـة أ

اليـــة أنـــھ مـــن ا2hتمـــل جـــدا أن %) 77,3( لـــد4Þم مـــستو عـــال مـــن الثقـــة �ـــ� ا"A2ومـــة الفيد ًالـــذين  ر ٍ ى
ٍيحصلوا عde اللقاح عندما يتوفر، وoلغت ·ـسبة املـشاركMن الـذين لـد4Þم مـستو عـال مـن الثقـة �ـ�  ى

اليـــة  نß سيحـــصلو عeـــd اللقـــاح عنــــدما روJـــانوا عeـــ�u dـــ%) 76,4(رســـلطات الـــ�2ة العامـــة الفيد
ىيصبح متوفرا، ولوحظ اختالفات صغLMة �� مستو �ستعداد لتلقي اللقاح ترجع إd1 مAان ?قامة  ً

  ). املقاطعات وuقاليم والبلديات(

اســة  ات ا"!م�ــو (Lazarus et al., 2020)رواسـ45دفت د ر إجــراء مــ�ß عـال Y لتقيــيم تــصو ر
، الستجابات ا"A2ومة نحو جائحة Jو لونا املستجد، وتم تطبيـق اسـت�يان �عـدة لغـات إ1ـd عـدة دو ر

قام املبلغ ع¥4ا من حاالت Jوفيد u ا، وفق tم من بMن الدو uعde انEشا رتم اختيا ر ًر ، وتضمنت 19-ل
tم عشوائيا من عامة السAان من 13426العينة  ً مستجيبا تم اختيا  دولة، وأظ�رت النتائج أنھ 19رً

LÜجات ع   .ى ا"!yس أو الفئة العمر;ة أو التعليم أو مستو الدخلرلم تختلف الد

اسة  ، 19-  استعادة الثقة �� اللقاحات �� حقبة Jوفيد(Verger & Dube, 2020)روناقشت د
اســة نظر;ــة تــم ف4Ûــا اســتعراض uدب الــسيAولو��، لتحديــد uســاليب الفعالــة  روذلــك مــن خــالل د

لثقـــة �ـــ� التطعـــيم، وأ4Êـــا مـــسألة أساســـية يجـــب أن عeــd املـــستو;Mن الفـــردي و�جتمـــا��، الســـتعادة ا
ن©عط4Ûـا البــاحثو uولو;ــة، وأن tنـاك حاجــة إ1ــd �ـس�يل تبــادل املعرفــة، وكـذلك تحــسMن أداء نظــام 

  .رالرعاية ال�2ية وثقة ا"!م�و �� سلطات ال�2ة العامة والعلوم والطب

اسـة   تجـاه اللقـاح خـالل الكـشف عـن املواقـف والثقـة) (Allington et al., 2021روحاولـت د
ًفـردا مـن سـAان ) 4343(، وتـم إحـراء اسـتطالع عÜـL ?ن�Lنـت مـع عينـة تAونـت مـن 19-جائحة Jوفيـد

tم بـMن  ت النتـائج إ1ـd أن ال�ـLدد �ـ� لقـاح فMـLوس 75-18راململكة املتحدة تراوحت أعمـا ر سـنة، وأشـا
ـــيم املـــــنخفض، ونــــا مـــــرتبط بالـــــشباب، و?نـــــاث، والـــــدخل املــــنخفض، والتعلــ  وأن tنـــــاك اعتمـــــاد رJو

معلوما�ي كبLM عde وسائل التواصل �جتما��، واعتماد منخفض عde املعلومات �� وسائل ?عالم 
�4ات مــؤامرة  املطبوعــة واملــسموعة، وانخفــاض الثقــة �ــ� اللقــاح ، وثقــة منخفــضة �ــ� ا"A2ومــة، وشــ

ونا   .رفLMوس Jو



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ
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اسة  ف والعوامل املؤثرة تجاه لقاح  إd1 استكشاف املواق(Cordina et al., 2021)روtدفت د
، وتــم اســتخدام اســت�يانMن متتــاليMن عÜــL ?ن�Lنــت باســتخدام منــصات وســائل التواصــل J-19وفيــد

اســــة  ك �ــــ� الد ـــا ر�جتمــــا��، وشـ ً فــــردا مــــن املـــــشارJات 834ً فــــردا مـــــن مالطــــا، باإلضــــافة إ1ــــd 2529ر

ت النتــائج إ1ــd أن أكÇـــL مــن  رلقـــي اللقــاح، وJــان الــذJو أكÇـــL لــد4Þم اســتعداد لت% 50رالدوليــة، وأشــا
اء امل�نيــــMن الـــ�2يMن �ــــشLM إ1ـــd اســــتعدادtم لتلقــــي  راســـتعدادا مــــن ?نـــاث لتلقــــي اللقـــاح، وJانــــت آ ً

اســة، حيــث Jــان  راللقــاح، وJــان ال�ــLدد �ــشأن اللقــاح موجــودا �ــ� مجتمــع الد غMــL متأكــدين، % 32,6ً
  . لعدم اليقMنغLM مستعدين لتلقي اللقاح، وJانت ?ناث أكLÇ عرضة%  15,6

اسة لتحديد نمط تردد اللقاح �� عينة مـن الـسAان uسـبان، ) (Eguia et al., 2021وقام  ربد
ــــ�2ية، وتـــــضمنت أدوات البحـــــث  ـــاملMن �ـــــ� مجـــــال الرعايـــــة الـ ــــة والعــ ــــات العمر;ـــــة اghتلفـ مـــــن الفئـ

 L�;نت من خالل توLن�� LÜاست�يان عTwitter نMان عدد املشاركJر فردا،  وأشا731 و ً d1ت النتائج إ
مـــ¥4م صـــرحوا أ4Êمـــم لـــن يـــتم تطعـــيم�م، باإلضـــافة إ1ـــd وجـــود مخـــاوف مـــن عـــدم فعاليـــة % 22,4أن  

ة ا"gطMـLة �ـ� uسـباب الرئWـسة  oما Uثار الـضا رالتطعيم، وJان �فتقار إu d1مان عند التطعيم و ر
  .لنمط تردد الللقاح

اســـة  ، عeـــd 19-ردد لقـــاح Jوفيـــد عـــن تyبـــؤات تـــ (Robertson et al., 2021)روكـــشفت د
ً فـردا، طبـق علـ4Ûم اسـت�يان تـردد اللقـاح عÜـL ?ن�Lنـت، 12035مجموعة من املـشاركMن بلـغ عـددtم 

للرجـال، والفئـات العمر;ـة % 14مقابـل % 21، و;رتفع عند الyساء%18ًفAان تردد اللقاح منخفضا 
 ســـنة فـــأكLÇ، وأولئـــك 75 للفئـــة العمر;ـــة% 4,5 ســـنة مقابـــل 24-16للفئـــة العمر;ـــة % u26,5صـــغر 

ل¦2اصــلMن % 13,2لغMــL ا"2اصـلMن عeـd مــؤtالت مقابـل % 18,6الـذين لـد4Þم مــستو;ات �علـيم أقـل 
ـــــــــسود  ــــــدى الــ ـــــــاح لـــــ ــــردد اللقــــ ــــــان تـــــــ ــــل، وJـــــ ـــــــــd مؤtـــــــ ــــنجالد©ش % 71,8عeــ ـــــــــة البـــــــ واh!موعـــــــــــات العرقيــ

ن،املشارJو السود Jـانوا أكÇـL تـرددا مـن البـيض وأعلنـوا أ4Êـم ال يثقـو �ـ� اللقا42,3% حـات، وJانـت ًن
نأ4Êم ©عرفو اللقاح وأنھ يقلل من %) 67,8(ًالyساء أكLÇ ترددا من الرجال، وأفاد غالبية املشاركMن 

  . 19-خطر ?صابة بـAوفيد

اسة   للفحص التyبؤ بدوافع ا"2صو عde لقاح (Wang,  Ahorsu,  et al, 2021)  روأجر;ت د
ً طالبـا 3145قيـيم التـأقلم، وتAونـت العينـة مـن ، وتأثLM مصادر املعلومات اghتلفـة عeـd تJ-19وفيد

ت النتـائج  إ1ـd أن الــشدة 43وطالبـة مـن  ر جامعـة �ـ� الــصMن، أكملـوا اسـتطالعا عÜـL ?ن�Lنــت ، وأشـا ً

ة لـــAوفيد ل، تــرتبط �ـشAل إيجـاêي بالــدافع ل¦2ـصو عeـd اللقــاح، وأن مـصادر معلومــات 19-راملتـصو
  .19-لطالب للتطعيم ضد فLMوس Jوفيدالتطعيم ل�ا تأثLMات مختلفة عde تقييم ا

اسة  ، طبق است�يانMن J-19وفيد لقبو التطعيم ضد ) (Wang, Lu, et al., 2021روفحصت د
ً فـــردا متا�عـــة 791وتمـــت متا�عـــة ) 2058(متتـــاليMن عeـــd مجموعـــة مـــن البـــالغMن الـــصWنيMن عـــددtم 

غـــب  ، %23ل�ـــ�  ا"2ـــصو عeـــd اللقـــاح، وانخفــضت الyـــسبة إ1ـــd % 58,3رطوليــة،  ر عـــدة شـــ�و ر بمـــر و
  .وانخفضت نية التطعيم �س�ب مخاوف�م �شأن سالمة اللقاح
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ونــا : را�
ـو الثــاSي اسـات ســابقة تناولــت الـو\� الــص]� الوقــاZي ضـد ف"ــ!وس كو رد ر
  : 19-املستجد كوفيد

اســــة  ة الــــ�2ة الــــسعودية �ــــ� التوعيــــة ) 2020الــــشل�وب، (رحاولــــت د ا رالتعــــرف عeــــd دو و ز ر
اسة من ال�2ية ألفراد اh!تمع  ونا، وتAونت عينة الد ربفLMوس Jو ً فـردا مـن خـالل تـصميم 3133ر

ـــي وموقـــــع التواصـــــل �جتمـــــا��،  ابـــــط �ســـــEبانة عÜـــــL الLÜيـــــد ?ليك�Lو·ــ Ïـــــع  ــ�ß إليك�Lو·ـــــي، وتو رمـــ ز
ة الــ�2ة أسـ�مت �ـ� التوعيـة بأtميـة اتبـاع ?جــراءات  ا روأظ�ـرت النتـائج أن الرسـائل ?عالميـة لـو ز

;ة املتخذة  ونا، وأن أفراد اh!تمع لد4Þم ثقة عالية �� املعلومات ال�Y ز�ح�Lا رللوقاية من فLMوس Jو
ة ال�2ة ا رقدم45ا و   .ز

اســـــة  ــــL والــــــسعيدي، (روtـــــدفت د ــــو�� بجائحــــــة ) 2020يالظفMـ ىإ1ـــــd التعـــــرف عeــــــd مـــــستو الـ
ونا املستجد والوقاية من ?صابة بھ، وذلك لدى  يطالبـا مـن ذو صـعوoات الـتعلم ) 18(رفLMوس Jو ً

اسة، حيث ب ردولة الAو;ت، وقد أظ�رت النتائج مستو;ات مرتفعة من الو�� والوقاية لدى عينة الد
  %. 88أما ·سبة الوقاية من ?صابة فقد بلغت % 83بلغت ·سبة الو�� لد4Þم 

اســة  لعــن مــستو الــو�� املعلومــا�ي الــص�R حــو فMــLوس ) 2020عبــد الــرحيم، (روكــشفت د ى
ونـا Jوفيـد نـاطق العـشوائية، بمدينـة أســيوط،  وتAونـت مجموعـة املــشاركMن  لـدى ســاكYþ امل19-رJو

ً فـــردا، شـــارJوا �ــ� ?جابـــة عـــن اســت�يان قـــدم ل�ـــم عÜــL الفـــWس بـــوك، وتوصــلت النتـــائج إ1ـــd 212مــن 

ونا املستجد لدى ساكYþ املناطق العشوائية روجود و�� معلوما�ي ص�R متوسط حو فLMوس  Jو   .ل

ا) 2020عWشوش وoوسرسوب، (وقام  سة للكـشف عـن مـدى مـساtمة شـبكة الفWـسبوك ربد
ـــم تطبيــــق املالحظــــة باملــــشاركة، و�ســـــت�يان  ، وتــ ـــة الـــــ�2ية �ــــ� اh!تمــــع ا"!زائــــر ي�ــــ� �عز;ــــز التوعيـ

ا فعـاال 220?لك�Lو·ي عde عينة تAونت من   فردا، وأظ�رت النتائج أن شبكة الفWسبوك تـؤدي دو
ً

ًر ً

ـــ ــــ�2ية الــــــسليمة، وتقــــــديم معلومـــ ــــز التوعيــــــة الــ ات تتعلــــــق بالتواصــــــل مــــــع ا"!�ــــــات الطبيــــــة، لتعز;ـ
ي املبكر   .روالفحص الدو

اسـة   19-ل تقيـيم الـو�� حـو أعـراض Jوفيــد(Abilasha & Reshawn, 2020)رواسـ45دفت د
س والطــالب، وطبــق اســت�يان الــو�� بــأعراض Jوفيــد ، املعلمــMن والطــالب عÜــL 19-ربــMن معل ــY املــدا

ت النتائج إd1 أن الو��Googleنماذج    . لدى املعلمMن أعde مما لدى الطالبر، وأشا

اســـة   الكـــشف عـــن الـــو�� و�تجاtـــات والوقايـــة (Al-Dossary et al., 2020)روحاولـــت د
ونـــا املـــستجد Jوفيـــد ات حـــو انEـــشار فMـــLوس Jو روالتـــصو �ـــ� ضـــوء املتغMـــLات الديموغرافيـــة 19-لر ،

ت النتــائج إ1ــd أن  ممــرض وممرضــة �ــ� اململكــة العرoيــة الــسعودية، وأشــh500!موعــة تAونــت مــن  را
ة بـAوفيد% 96,85 جـة كبMـLة مـن % 83,2، وأفاد 19-زلد4Þم معرفة ممتا رمـن املمرضـات عـن وجـود د

ات العالجيــة والوقائيــة حــو Jوفيـــد لاملعرفــة وامل�ــا القليــل مــن املعرفـــة %  7,6، بWنمــا Jــان لــدى 19-ر
عايـــة مواقـــف إيجابيـــة ع% 60,4لحـــو الوقايـــة، وJـــان لـــدى أكÇـــL مـــن نـــصف املمرضـــات  راليـــة تجـــاه 

  .19-مر�J õZوفيد

اسـة  ل تقيـيم املعرفـة و�تجاtـات والـو�� حـو جائحـة  (Alhajjaj et al., 2020)رواسـ45دفت د
ً بMن عامة الناس �� اململكة العرoية الـسعودية، طبـق علـ4Ûم مـ�2ا عÜـL ?ن�Lنـت وتAونـت J-19وفيد

 ســنة، وJــان 35,69متوســط العمــر ً فــردا Jــان معظم�ــم مــن ?نــاث وJــان 2069مجموعــة املــشاركMن 



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ
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، وأيد غالبية املشاركMن اللوائح ا"A2ومية والتدابLM 19-لدى غالبية املشاركMن معرفة Jافية بAوفيد
  .19-الوقائية املتخذة للوقاية من Jوفيد

اســة  للتقيــيم الــو�� حـــو املفــاtيم اghتلفــة املتعلقـــة )  (Arora et al., 2020روأجر;ــت د
 لألقنعـة بـMن العـاملMن الـ�2يMن �ـ� ا"gطـوط uماميـة، أي املـسعفMن وســط با�سـتخدام الـ�2يح
ونــا Jوفيــد ك فيــھ 19-رفMــLوس Jو ر، وJانــت املــشاركة تطوعيــة مــن خــالل اســتطالع عÜــL ?ن�Lنــت شــا

اية Jافية باالستخدام السليم لألقنعة490 ر فردا، وأظ�رت النتائج أن املسعفMن Jانوا عde د ً.  

اسـة  ى إ1ـd تقيـيم وتحديـد العوامـل ال�ـY تـؤثر عeـd مـستو (Bonyan et al., 2020)روtـدفت د
 485ل �ـــ� الـــدو العرoيـــة، وأجر;ــــت عeـــd مجموعـــة تAونـــت مــــن 19-الـــو�� و�ســـتجابات تجـــاه Jوفيــــد

ت النتــائج أن tنــاك مــستو  ىمــشارJا مــن البلــدان الناطقــة باللغــة العرoيــة أكملــوا �ســت�يان، وأشــا ر
ً

J ن �ــــشأنMســــنا، ومــــع مــــن 19-وفيــــدجيــــد مــــن و�ــــ� املــــشارك Lـــ ً، وJــــان مــــستو الــــو�d أعeــــd مــــع uكÜـ ى
ا حمالت توعية   .وحضر

اسـة  ونـا املـستجد، (Javed et al., 2020)روحاولـت د ر متا�عـة و�ـ� النـاس بمـرض فMـLوس Jو
اســة مــن  ً فــردا مــن باكــستان، طبــق علــ4Ûم اســت�يان عÜــL ?ن�Lنــت، وأظ�ـــرت 538روتAونــت عينــة الد

;ة من Jوفيدمن u% 100النتائج أن  زفراد ©عرفو ?جراءات �ح�Lا مـن �uـgاص % 83 وأن 19-ن
ـــو املــــصدر، % 92ن©عرفــــو uعــــراض،  % 75ن©عرفــــو معــــدل الوفيــــات، % 58نمــــن �uــــgاص ©عرفـ

ونـا،  ر©عرفو أنھ ال يوجد عالج متـاح ضـد مـرض فMـLوس Jو ونـا % 83ن ر©علمـو أن لقـاح فMـLوس Jو ن
  .لم يتم تحضLMه �عد

 بـــMن 19-ى بتقيــيم مــستو الـــو�� واملعرفــة بجائحـــة Jوفيــد(Labban  et al., 2020)وقــام 
;Mن، وتــم تطبيــق اســت�يان الــو�� بمــرض Jوفيــد  400 عÜــL ?ن�Lنــت عeــd عينــة تAونــت مــن 19-رالــسو

tم بـــMن  ت النتـــائج إ1ـــd أن غالبيـــة املـــشاركMن لـــد4Þم معرفــــة 50-35رفـــرد، تراوحـــت أعمـــا ر ســـنة، أشـــا
  .ق وانتقالھ وطر الوقاية19-ل4Þم و�� حو Jوفيد ولWس لد19-لمعتدلة حو Jوفيد

اســة   و�متثــال 19-لالعالقــة بــMن الــو�� حــو Jوفيــد) (Mukhlis et al., 2020روفحــصت د
�ـــ� إندونWـــسيا، وتـــم تطبيــق اســـت�يان مـــن خـــالل نمـــاذج 19-للتباعــد �جتمـــا�� أثنـــاء جائحـــة Jوفيــد 

 deن 404جوجل، عMم بt ر مشارJا تراوحت أعما
ً

ت النتائج إd1 أن الو�� بAوفيد سنة،18-63 - ر وأشا
تفـع 19 س الثانو;ة، وا جة أكLÜ من خر;�� املدا اسات العليا بد تفع لدى خر;�� الد ر Jان كبLMا وا ر ر ر ر ً

 dـeب التباعد �جتما�� أعWتLان �متثال ل�Jن عن العمل، وMمن العاطل LÜجة أك رالو�� العاملMن بد
تبط الو�� ب   .   �عالقة موجبة باالمتثال للتباعد �جتما��A-19وفيدرلدى الyساء عن الرجال، وا

اسـة   و�سـ�Lاتيجيات 19-تقيـيم الـو�� بجائحـة Jوفيـد) (Patkar & Berry, 2020روحاولـت د
نالوقائيــة املنفـــذة  ضــده، وكـــذلك العوامــل ال�ـــY �ـــساtم �ــ� املناعـــة، لــدى الـــسAان البـــالغMن دو أي 

ت 657جـــل، عeـــd مجموعــة تAونـــت مـــن خلفيــة طبيـــة، وطبـــق اســـت�يان عÜــL نمـــاذج جو ر فـــردا، وأشـــا ً

  .19-لالنتائج إd1 أن املشاركMن Jان لد4Þم و�� جيد حو Jوفيد

اسـة  ل والLÜوتوJـو 19- تقيـيم الـو�� بأخطـار Jوفيـد(Purnomo et al., 2021)رواسـ45دفت د
ت النتـائج أ19-الـص�R الوقـاQي مـن Jوفيــد  ة الـ�2ة ?ندونWــسية، وأشـا ا ر وفـق معـايLM و ر ن tنــاك ز

ًفرقا كبLMا بMن التوعية بمخاطر Jوفيد ً
  .  وسلوك الرعاية ال�2ية19-

اسـة لتقيــيم و�ـ� uفــراد بأصــل Jوفيـد(Reyes et al., 2020)ىوأجـر  ل واملعرفــة حــو 19-ر د
التباعد �جتما�� والتدابLM الوقائية، وطبق است�يان عLÜ منـصات التواصـل �جتمـا��، عeـd عينـة 
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ات uفــراد حـو أصــل ً فــرد1195تAونـت مـن  تبــاط مـستو التعلــيم بتـصو ت النتــائج إ1ـd ا لا، وأشـا رى ر ر
ل، وتyبأ العمر واملستو التعلي Y باملعرفة حو التباعد �جتما��J-19وفيد   . ى

اسـة ونــا  (Samal & Jena, 2020) روtـدفت د رإ1ـd تقيـيم الــو�� واghـاوف تجــاه فMـLوس Jو

ــــ2ة LــــÇش حيــــاة أكWـــات نحــــو عــــ ــا �ــــ� املرحلــــة 621، وطبــــق اســــت�يان عeــــd املــــستجد والتوقعـ ً طالبــ

ونــــا  ايــــة بفMــــLوس Jو اســــات العليــــا، وكــــشفت النتـــائج غالبيــــة الطــــالب Jــــانوا عeـــd د را"!امعيـــة والد ر ر
ن إ1ــــd املعرفــــة التفــــصيلية عنـــھ، وJانــــت منــــصات التواصــــل �جتمــــا�� �ــــ�  واملـــستجد، لكــــ¥4م يفتقــــر

  .املصادر uساسية لتEبع uخبار

سـات فيمـا يتعلـق بالوقايـة مـن Jوفيـد(Saxena et al., 2020) وقـام  -ر بتقيـيم املعرفـة واملما
tم بMن 19  سنة 25-18ر، وتم إجراء م�ß عLÜ ?ن�Lنت لدى طالب وطالبات ا"!امعة تراوحت أعما

ت النتائج إd1 أن طالب الطب Jانت لد4Þم 608بال�ند، وJان إجما�1 املشاركMن  ر طالبا وطالبة، وأشا ً

  . من با�� التخصصات19- وأكLÇ وعيا بAوفيدمعرفة Jافية

اسة  تقييم مستو;ات املعرفة والو�� لدى أطباء ) (SEZGIN &  ÇAPAN, 2020رواس45دفت د
ونا Jوفيد  267، تم تطبيق اسEبانة عLÜ ?ن�Lنت عde مجموعة تAونت من 19-رuسنان بفLMوس Jو

ت النتــائج إن  ق �ـــ� يمــ¥4م مـــن ذو املع% 86,5رطبWــب أســنان، وأشـــا ورفــة العاليــة، وJانـــت tنــاك فــر
��  .مستو;ات املعرفة والو�� لصا"ß الyساء، والعمل �� املسEشفى ا"!ام

اسة   بMن طالب الطب �� السنة 19 تحليل الو�� بمرض Jوفيد(Sha et al., 2020)روحاولت د
- للو�� حو Jوفيديال¥4ائية الطبية �� والية ك�LM بال�ند، وأجر است�يان عLÜ ?ن�Lنت ¤4دف تقييم ا

ك 19 ايـــــة جيــــدة بمـــــصدر 260ر، شــــا ت النتــــائج إ1ـــــd أن معظــــم الطــــالب Jـــــانوا عeــــd د ر طالبــــا، وأشـــــا ر ً

اية با"!وانب اghتلفة لتدابLM ا"2ماية uساسية رالعدو وطر �نEشار، وأن غالبي45م عde د ق   .ى

اسـة  اء سـAان واليـة ب4Ûـار  (Singh & Singh, 2020)روtـدفت د  وف�ـم Biharر إ1ـd اسـتطالع آ
سـا4Ëم تجـاه Jوفيـد رمستو وع4Ûم واتجاtا4Ëم ومما اسـة 19-ى ك �ـ� الد ر، وشـا ً فـردا، ولـم توجـد 250ر

ق دالـــة إحـــصائيا بــMن مـــستو و�ـــ� املــشاركMن عeـــd أســـاس خصائــص�م الديموغرافيـــة، وأعـــرب  ىفــر ً و
% 35,6، وذكـر19-من املشاركMن عن ثقـ45م �ـ� أن ال�نـد يمكـن أن تكـسب املعركـة ضـد Jوفيـد% 78

ن بــالتوتر، وذكــر  مــن املــستجيبMن أن tــذا الوضــع الوoــاQي يمثــل % 96ومــن املــشاركMن أ4Êــم ال ©ــشعر
ــــم يEبعــــــو التباعــــــد �جتمــــــا�� واملبــــــادئ التوج4Ûيــــــة % 99,6ًتحــــــديا واع�ــــــLف  ـــراد العينــــــة أ4Êــ ـــــن أفـــ نمـ

  .ا"A2ومية

اسـة  سـات  تقيـيم الـو�� واملعرفـة و�تجاtـات وا(Ssebuufu et al., 2020)رواسـ45دفت د رملما
ي بـــMن uوغنــــديMن، وأجـــر اســــت�يان عÜـــL ?ن�Lنــــت عeــــd 19-تجـــاه تــــدابLM الوقايـــة مــــن انEـــشار Jوفيــــد

ت النتـائج إ1ـd أن 1763مجموعة تAونت مـن  ر فـردا، وأشـا جـة جيـدة % 83,9ً رمـن املـشاركMن لـد4Þم د
ســو إجــراءات الو% 85,3مــ¥4م لــد4Þم اتجاtــات إيجابيــة، % 72,4مــن املعرفــة،  نمــ¥4م يما قايــة مـــن ر

سات جيـدة،  ونا، وJان لدى العاملMن بالقطاع الص�R معرفة عالية ومما رانEشار مرض فLMوس Jو ر
جــة أقـــل �ــ� الــو�� واملعرفـــة  جــال uمـــن والــسائقMن لــد4Þم د روعeــd العكــس مــن ذلـــك Jــان العمــال و ر

سات تجاه التدابLM الوقائية من انEشار Jوفيد   .19-رو�تجاtات واملما
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ــا : را�
ــــو الثالـــــث ونـــ ــابقة تناولـــــت الـــــصمود النفـــــ567 خـــــالل جائحـــــة كو اســـــات ســـ رد ر
  : 19-املستجد كوفيد

اسة  رإd1 تحديد مستو جودة ا"2ياة وكذلك إس�ام ودو الصمود ) أ2020عامر، (رtدفت د ى
ونــا، وoلــغ ×!ــم العينــة  4Ûم 442رالنفــ]YZ للتyبــؤ بجــودة ا"2يــاة �ــ� ظــل جائحــة Jو ك، طبــق علــ ر مــشا

Lن�? LــÜاســة ع جــة كبMــLة، وأســ�م رأدوات الد رنــت، أوùــ2ت النتــائج تــوافر مظــاtر جــودة ا"2يــاة بد
  .الصمود النف]YZ بالتyبؤ بجودة ا"2ياة، وأن للصمود النف]YZ تأثLM موجب عde جودة ا"2ياة

اسـة  ونــا )  ب2020عـامر، (روحاولـت د رتحديـد مـستو جــودة ا"2يـاة وا"gـوف مـن جائحـة Jو ى
ً فــردا وكــشفت النتــائج تــوافر 538ة املــشاركMن مــن  والــصمود النفــ]YZ،  وتAونــت مجموعــJ-19وفيــد

جة متوسطة و·ي بد جة كبLMة، بWنما ا"gوف الAو رمظاtر جودة ا"2ياة والصمود النف]YZ بد   .رر

اسـة  ن مـن التـأثLM الوسـيط للتـواز العـاطفي (Arslan, Yildirim & Wong, 2020)روتحققت د
اJل الـ�2ية النفـسية بـMن الـشباب، وJـان والصمود النف]YZ عde العالقة بMن ا"2ياة ال�ادفـة واملـش

ت النتائج إd1 توسط الصمود النف]YZ والتـواز العـاطفي �ـ� تـأثLM 359ناملشارJو  ن شابا تركيا، وأشا ر ً ً

نا"2يـــــاة ال�ادفـــــة عeـــــd الـــــ�2ة النفـــــسية، وأن الـــــصمود النفـــــ]YZ والتـــــواز العـــــاطفي جوانـــــب م�مـــــة 
  .للوقاية

اسـة  ديـد العالقـة بـMن مـستو;ات الـدعم �جتمـا��  لتح(Kılınç & Çelik, 2020)روأجر;ـت د
ـــا خــــالل انEــــشار مــــرض جائحــــة  tا املمرضــــو عــــن أنفــــس�م �ــــ� تركيـ نوالــــصمود النفــــ]YZ ال�ــــY يتــــصو ر

ونـــا Jوفيـــد اســـة مـــن  ،19-رفMــLوس Jو  ممرضــة ممـــن ©عملـــن �ـــ� مسEـــشفى 370ر وتAونـــت عينـــة الد
ت النتائج إd1 أن مستو الـصمود ال ىإحدى ا"!امعات ال�Lكية،  وأشا ًنفـ]YZ امل¦2ـوظ جيـد جـدا إ1ـd ر

داد مــــــستو الــــــدعم �جتمــــــا�� الــــــذي  ىحــــــد مــــــا، و;ــــــزداد مــــــستو الــــــصمود النفــــــ]YZ لــــــد4Þن Jلمــــــا ا زى
ونھ   .ريتصو

اسـة  ;ـادة الـصمود (Killgore et al., 2020)روحاولـت د ز تحديـد العوامـل ال�ـY قـد �ـساtم �ـ� 
 بالواليــات املتحـدة uمر;كيــة ىالنفـ]YZ خـالل uســابيع uو1ـd مــن ج�ـود ?غــالق عeـd مــستو الدولـة،

ك  اسة، Jان متوسط الصمود النف]YZ أعde بـMن 1004روشا ر من البالغMن �� ?جابة عن أدوات الد
سـو الر;اضـة أكÇـL و;ـدرJو املز;ـد مـن  ج �ـ� كثMـL مـن uحيـان، و;ما نأولئك الذين يميلو إd1 ا"gـر ن رن و

ــــرة وuصــــــدقاء و�uــــــgاص امل�مــــــMن ــــا�� مــــــن uســ ن Uخــــــر;ن و;نــــــامو �ــــــشAل أفــــــضل الــــــدعم �جتمــ
  .نو;صلو �� كثLM من uحيان

اســـة  ر عـــن الـــدو الوســـيط للـــصمود النفـــ]YZ والتجنـــب (Seçer et al., 2020)روكـــشفت د
�ـ� تـأثLM ا"gـوف مـن Jوفيـد Yـú;ي الرعايـة الـ�2ية، 19-التجرQألخـصا YZ[ات التكيـف النفـ ر عeـd م�ـا

اسة من  لالـ�2ية تـم الوصـو إلـ4Ûم عÜـL طر;قـة جمـع ً متخصـصا �ـ� الرعايـة 370روتAونت عينة الد
 Jـان لـھ تـأثLM سـلYú عeـd التكيــف 19-البيانـات عÜـL ?ن�Lنـت، وأظ�ـرت النتـائج أن ا"gـوف مـن Jوفيـد

LMذا التأثt لھ وظيفة وقائية تحد من YZ[الرعاية ال�2ية، وأن الصمود النف Yلدى م�ن� YZ[النف.  
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ــــع ــــو الرا�ــ ــة ا: را�
ــ ــابقة تناولــــــت ا�
يو4ــــ ــ ــــات ســ اســ ــا رد ــ ونــ ــــة كو ــــالل جائحــ رلذاتيــــــة خــ
  : 19-املستجد كوفيد

اسـة   إ1ـd الكـشف عـن العالقـة بـMن Jـل مـن  (Arslan; Yıldırım & Aytac, 2020)روtـدفت د
ونـا لـدى طـالب ا"!امعـة، وطبقـت  ;ادة القلق مـن فMـLوس Jو را"2يو;ة الذاتية والوحدة النفسية و ز

اسة عLÜ ?ن�Lنت، عde عينـة تAونـت مـن  ت النتـائج إ1ـd أن القلـق  356رأدوات الد رشـابا تركيـا، وأشـا ً ً

ـــدة النفـــــسية، وJـــــان للوحـــــدة  تباطــــا مباشـــــرا با"2يو;ـــــة الذاتيـــــة والوحـ ونـــــا يـــــرتبط ا ًمــــن فMـــــLوس Jو ً
ر ر

النفـسية وا"2يو;ــة الذاتيــة تـأثLM مباشــر عeــd اج�ــLار uفAـار بWنمــا Jانــت tنـاك تــأثLMات غMــL مباشــرة 
ونارل¦2يو;ة الذاتية والشعو بالوحدة عde اج  .ر�Lار uفAار املرتبطة بالقلق من فLMوس Jو

اســة  تبــاط الوحـــدة  (Arslan, 2020)روحاولــت د ر استكــشاف توســط ا"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� ا
اســة مــن  ونــا، وتAونــت عينـــة الد رالنفــسية بــالتكيف النفـــ]YZ خــالل جائحــة فMـــLوس Jو ً طالبـــا 333ر

يوحدة ل�ا تأثLM تyبؤ كبLM عde ا"2يو;ة ًجامعيا من إحدى ا"!امعات ال�Lكية، وكشفت النتائج أن ال
الذاتيــة وتحــديات التكيــف النفــ]YZ، كمــا توســطت ا"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� تــأثLM الوحــدة عeــd التكيــف 
�ــــ� تطــــو;ر  ــا آليتــــان م�متــــان قــــد �ــــساعدان  ــاء إ1ــــd الAليــــة tمــ النفــــ]YZ، وأن ا"2يو;ــــة الذاتيــــة و�نتمــ

فاtي45م �� البWئات ا"!امعيةاس�Lاتيجيات الوقاية والتدخل لتعز;ز ال�2ة النفسي   .رة للطالب و

اسات سابقة اسـات  :ر�عقيب ع�� ما تم عرضھ من د ريتßà من خالل من تم عرضھ مـن د
  :سابقة

اسات uجن�ية لتقييم مستو الثقة �� لقاح Jوفيد- ى  أجر;ت العديد من الد  ,Frank & Arim) 19-ر
2020; Allington et al., 2021; Wang, Lu, et al., 2021) ومــدى اخـتالف تلـك الثقـة بــبعض 

ىاملتغLMات مثل النوع والعمر ومستو التعليم ومستو الدخل   Lazarus et al., 2020; Robertson)ى
et al., 2021)وفيدJ 19- واستكشاف العوامل املؤثرة تجاه لقاح (Cordina et al., 2021; Eguia et 

al. 2021; Wang,  Ahorsu,  et al, 2021)اسـات سـابقة،  ولـم توجـ رد �ـ� حـدود مـا تـم عرضـھ مـن د
ونا املستجد اسة عرoية تناولت الثقة �� التطعيم ضد فLMوس Jو رد   .ر

ونـا املــستجد - اسـات العرoيــة حـو الــو�� الـص�R الوقــاQي ضـد فMــLوس Jو ر أجر;ـت العديـد مــن الد ل ر
ــــسليمة   ـــــ�2ية الــــ ـــة الـــ ـــــا�� �ــــــــ� �عز;ــــــــز التوعيـــــ ـــــبAات التواصــــــــل �جتمـــ ـــــت دو شـــ ــــشو(رفتناولـــ ش عWــــ

ونـا املـستجد )  2020وoوسرسوب،  روالتعرف عde مستو الو�� بجائحـة Jو يالظفMـL والـسعيدي، (ى
ة الــــ�2ة الــــسعودية �ــــ� التوعيــــة الــــ�2ية ألفــــراد اh!تمــــع ) 2020؛ عبـــد الــــرحيم، 2020 ا رودو و ز ر

ونا املستجد  وJانت جميعا �� بWئات عرoية غLM البWئة املصر;ة عـدا ) 2020الشل�وب، (ربفLMوس Jو
ولم تختص بالشباب ا"!ام�� وإنما Jانت لساكYþ املناطق العشوائية ) 2020عبد الرحيم، (راسة د

   .  

ونـا املـستجد - اسـات uجن�يـة حـو الـو�� الـص�R الوقـاQي ضـد فMـLوس Jو ر أجر;ت العديد من الد ل ر
  والعـاملMن بالقطـاع الـص�R(Abilasha & Reshawn, 2020)ىلتقيـيم مـستو الـو�� لـدى املعلمـMن 

(Al-Dossary et al., 2020; Arora et al., 2020; Ssebuufu et al., 2020; Sezgin &  Çapan, 
 ;Alhajjaj et al., 2020; Labban  et al., 2020; Mukhlis et al., 2020)  وoـMن عامـة النـاس (2020

Javed et al., 2020; Patkar & Berry, 2020; Singh & Singh, 2020) وتقييم العوامل  dـeاملـؤثرة ع
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كـزت �عـض (Bonyan et al., 2020; Reyes et al., 2020; Samal & Jena, 2020)ىمـستو الـو��  ر و
اسات عde طالب ا"!امعة      (Samal & Jena, 2020; Saxena et al., 2020; Sha et al., 2020) رالد

اسات العرoية - نلتناو الصمود النف]YZ، دو) أ، ب2020عامر، (ر أجر;ت �عض الد  أن ترoط بWنھ ل
ونا املستجد روMoن متغLM الثقة �� التطعيم والو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو   .ي

ــــ]YZ مـــــــن ا"!وانــــــب امل�مــــــة �ــــــ� تـــــــصميم - ـــd أن الــــــصمود النفــ ـــــة إ1ـــ اســــــات uجن�يــ ــــائج الد ت نتــ ر أشــــــا ر
 ومواج�ــة املــشكالت الناتجــة عــن (Arslan, Yildirim & Wong, 2020)�ســ�Lاتيجيات الوقائيــة 

ونـا املـستجد جائح  وأن للـصمود النفـ]YZ وظيفـة وقائيـة تحـد (Ferreira et al., 2020)رة فLMوس Jو
ونا املستجد   ، وtو ما ©شLM إd1 أtمية الصمود النف]YZ (Seçer et al., 2020)رمن تأثLMات جائحة Jو

ونا املستجد Jوفيد رملتغLM الثقة �� التطعيم والو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو   .19-ي

اسـة عرoيـة تEنــاو ا"2يو;ـة الذاتيـة �ــ� عالق45ـا  بمتغMــL  لـ- يم توجـد �ــ� حـدود مـا تــم �طـالع عليــھ د ل ر
اسـات  ونا املـستجد، �ـ� حـMن اtتمـت الد رالثقة �� التطعيم والو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو ر

ونا  اسة ا"2يو;ة الذاتية �� عالق45ا بالقلق من فLMوس Jو رuجن�ية بد  ,Arslan; Yıldırım & Aytac)ر
ونـا املــستجد  (2020 ر  وتوسـط�ا بـMن الوحـدة النفـسية والتكيـف النفـ]YZ خـالل جائحـة فMـLوس Jو

(Arslan, 2020)  ي ضــدQالوقـا �Rـ� التطعـيم والــو�� الـص�ي دو أن تــرoط بWنـھ وoـMن متغMـL الثقــة  ن
ونا املستجد   .رفLMوس Jو

اسة عرoية أو أجن�يـ- ة تجمـع بـMن متغMـLات البحـث ا"2ـا�1، ر تبMن من خالل ما سبق، أنھ لم توجد د
ضـــھ  اســات ســـابقة �ــ� بنـــاء أدوات البحــث وصـــياغة فر ووقــد اســـتفاد الباحــث ممـــا تــم عرضـــھ مـــن د ر

  . وتفسLM نتائجھ

ض البحث ض البحث عde النحو التا�1: وفر   : وصاغ الباحث فر

ونـــا املـــستجد Jوفيـــد "  -1 ريرتفـــع مـــستو الثقـــة �ـــ� التطعـــيم ضـــد فMـــLوس Jو ب ، لـــدى الـــشبا19-ى
�� ".ا"!ام

ونا املستجد Jوفيـد " -2 ريرتفع مستو الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو ، لـدى الـشباب 19-ى
�� ".ا"!ام

جات عeــd مقيــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد " -3 ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات الــد رال توجــد فــر
ً

و
ونـــا املـــستجد Jوفيـــد جـــة الAليـــة (19-رفMـــLوس Jو قـــا لـــدى الـــشباب ا"!ـــام��، وف) ر�uعـــاد والد

ً

، إناث(ملتغLM النوع   )".رذJو

جات عeــd مقيــاس الــو�� الــص�R الوقــاQي " -4 ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات الــد رال توجــد فــر
ً

و
ونا املستجد Jوفيد جة الAلية (19-رضد فLMوس Jو لدى الشباب ا"!ام��، وفقا ) ر�uعاد والد

ً

، إناث(ملتغLM النوع    )".رذJو

ق دالــة إحــصائيا بــMن مت" -5 ال توجــد فــر
ً

جات عeــd مقيــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد و روســطات الــد
ونـــا املـــستجد Jوفيـــد جـــة الAليـــة (19-رفMـــLوس Jو لـــدى الـــشباب ا"!ـــام��، وفقـــا ) ر�uعـــاد والد

ً

 )".قر;ة، مدينة(ملتغLM مAان ?قامة 
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جات عeــd مقيــاس الــو�� الــص�R الوقــاQي " -6 ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات الــد رال توجــد فــر
ً

و
ونا ا جة الAلية(19-ملستجد Jوفيدرضد فLMوس Jو لدى الشباب ا"!ام��، وفقا ) ر�uعاد والد

ً

  )".قر;ة، مدينة(ملتغLM مAان ?قامة 

جات عeــd مقيــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد " -7 ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات الــد رال توجــد فــر
ً

و
ونـــا املـــستجد Jوفيـــد جـــة الAليـــة (19-رفMـــLوس Jو فقـــا لـــدى الـــشباب ا"!ـــام��، و) ر�uعـــاد والد

ً

 YZ[الصمود النفـ LMمـنخفض، (، وا"2يو;ـة الذاتيـة )مـنخفض، متوسـط، مرتفـع(يلتفاعل متغ
  )".متوسط، مرتفع

جات عeــd مقيــاس الــو�� الــص�R الوقــاQي " -8 ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات الــد رال توجــد فــر
ً

و
ونا املستجد Jوفيد جة الAلية(19-رضد فLMوس Jو لدى الشباب ا"!ام��، وفقا) ر�uعاد والد

ً
 

 YZ[الصمود النفـ LMمـنخفض، (، وا"2يو;ـة الذاتيـة )مـنخفض، متوسـط، مرتفـع(يلتفاعل متغ
 )".متوسط، مرتفع

  : من�� البحث وإجراءاتھ

، وذلــك �ــ� التحقــق مــن وجــود : مــن�� البحــث تبــاطي املقــار ناســتخدم الباحــث املــنqr الوصــفي � ر
جــة الAليــة ملقياòــYZ الثقــة �ــ� التطعــيم ضــ ق �ــ� �uعــاد والد رفــر ا املــستجد والــو�� و ونــ رد فMــLوس Jو

ونــا املــستجد وفقــا ملتغMــLات النــوع   ، إنــاث(رالــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو  ، مAــان ?قامــة )رذJــو
ـــــــــــة( ــــــة، مدينــــ ــــــ]YZ ) قر;ــــــــ ــــــــــصمود النفـــــــــ ــــــــــستو;ات الــــ ــــــال(، مـــــ ــــــــط، عـــــــــ ــــــنخفض، متوســــــ ـــ ـــــــة ) مــــــ وا"2يو;ــــــــ

  ).  منخفض، متوسط، عال(الذاتية

tــر بالقــاtرة  تــم اختيــار مجموعــة املـشاركMن عــشوا:ناملـشاركو u زئيا مــن طــالب وطالبـات جامعــة ً

  : وتف�نا uشراف وأسيوط، وتضمنت مجموعتMن tما

tم بطر;قــــــة : مجموعـــــة التحقـــــق مـــــن ا��ـــــصائص الـــــسيكومC!ية ألدوات البحـــــث ــــم اختيـــــا روقـــــد تـ
 240(ًطالبا وطالبة ) 380(عشوائية "2ساب ا"gصائص السيAوم�Lية ألدوات البحث، وoلغ عددtم 

،  "2ساب التحليل العام�e �ستكـشا�� ملقياòـYZ الثقـة أولLما، وذلك عde مرحلتMن )ناث إ140رذJو
ونــــا املــــستجد Jوفيــــد ك �ــــ� tــــذه 19-ر�ــــ� التطعــــيم والــــو�� الــــص�R الوقــــاQي ضــــد فMــــLوس Jو ر، وشــــا

، 129(ًطالبـــــا وطالبـــــة ) 200(املرحلـــــة  tم بـــــMن )  إنـــــاث71ر ذJـــــو ســـــنة ) 26(إ1ـــــd ) 18(رتراوحـــــت أعمـــــا
ك �ـــ� )1,811(يوانحـــراف معيــــار ) 20,33(بمتوســـط حـــساêي  ) 180 (املرحلـــة الثانيــــةر، �ـــ� حـــMن شــــا

، 111(ًطالبـــا وطالبـــة  tم بـــMن )  إنـــاث69رذJـــو ســـنة بمتوســـط حـــساêي ) 26(إ1ـــd ) 18(رتراوحـــت أعمـــا
وذلــــك "2ـــــساب التحليــــل العــــام�e التوكيــــدي وحـــــسابات ) 1,747(يســــنة وانحــــراف معيــــار ) 20,38(

  . وات البحثالثبات و��ساق الداخ�e ألد

اســـة Hساســـية للبحـــث ــار :رمجموعـــة الد tم بطر;قـــة عـــشوائية ¤4ـــدف اختبــ ر وقـــد تـــم اختيـــا
ض البحـــث، واســــتخالص نتائجـــھ، وoلــــغ عـــددtم  tم بــــMن ) 518(وفـــر رطالبــــا وطالبـــة، تراوحــــت أعمـــا ً

)18 ( dإ1ــــ)ـــــ� ) 1,885(يســــنة وانحـــــراف معيــــار ) 20,45(ســــنة بمتوســــط ) 26�و;مكــــن توضــــيح ذلــــك 
  :�1لا"!دو التا

  



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
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  ) 1(لجدو 
اسة uساسية وفقا للمتغLMات الديموغرافية                                           توصيف املشاركMن �� الد

ً
  ر

  ال�سبة املئو4ة  العدد  فئات املتغ"!  متغ"! البحث  م

  %58,5  303  ذكر
  النوع  1

  %41,5  215  أن§¦
  %64  332  قر4ة

  مWان Pقامة  2
  %36  186  مدينة

  %100  518  العدد الك��

ـــا يeـــــ�: أدوات البحـــــث ونـــــا املـــــستجد : وتمثلـــــت فيمــ رمقيـــــاس الثقـــــة �ـــــ� التطعـــــيم ضـــــد فMـــــLوس Jو
COVID-19 ونــــا املـــستجد ، مقيــــاس COVID-19ر، مقيـــاس الـــو�� الــــص�R الوقـــاQي ضــــد فMـــLوس Jو

  .الصمود النف]YZ اghتصر، مقياس ا"2يو;ة الذاتية

ــة �ــــ� التطعـــيم ضــــد ف"ــــ!وس-1 ــا املــــستجد كوفيــــد مقيـــاس الثقــ ونـ إعــــداد : ( 19-ر كو
  )الباحث

  :خطوات بناء املقياس

اسة  - اسات السابقة مثل د رتم �طالع عde �عض الد وال�Y تناولت اتجاtات الثقة ) 2020أحمد، (ر
اسـة  ونـا، باإلضـافة إ1ـd د رنحـو معا"!ـة فMـLوس Jو  ال�ـY تناولـت اسـتعداد (Frank & Arim, 2020)ر

اسـات 19-قاح JوفيدلالكنديMن ل¦2صو عde ل  ;Allington et al., 2021)ر، باإلضافة إ1ـd �عـض الد
Khosravi, 2020; Verger & Dube, 2020) ونـا ر ال�ـY تناولـت الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو

اســات 19-املـستجد Jوفيــد  ;Cordina et al., 2021; Eguia et al., 2021)ر، والعديــد مــن الد
Robertson et al., 2021; Wang, Lu, et al., 2021) تناولت تـردد اللقـاح وقبـو التطعـيم ضـد Yل ال�

ونـا املـستجد، وتـم J-19وفيد ر، و�� ضوء ذلـك تـم تحديـد مف�ـوم الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو
التعبLM عن ذلك املف�وم بمجموعة من البنود املعLÜة عنھ، و�ـ� ضـوء ذلـك أعـد الباحـث املقيـاس �ـ� 

تھ uولية مAونا من  ًصو   .بند) 18(ر

تھ uولية، عde خمسة من ا2hكمMن-  املتخصصMن �� ال�2ة النفسية 1ر تم عرض املقياس �� صو
ـــك ¤4ــــدف التحقــــق مــــن مالءمــــة بنــــود املقيــــاس ومناســــب45ا h!موعــــة املـــــشاركMن،  وعلــــم الــــنفس، وذلـ

ونــا املـستجد Jوفيـد وعيـت مالحظــات19-روصـالحي45ا لقيـاس الثقـة �ــ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو  ر، و
ـــاق  % 80لالــــسادة ا2hكمــــMن حــــو �عــــديل صــــياغة �عــــض البنــــود، واتخــــذ الباحــــث محــــك ·ــــسبة اتفـ

  .ًبندا) 16(لإلبقاء عde البند، فحذف بندين من املقياس لتصبح بنوده 

 تـم حـساب ا"gـصائص الــسيAوم�Lية للمقيـاس �عـد تطبيقـة عeــd مجموعـة املـشاركMن مـن الــشباب -
  .نا"!ام�� ممن يyتمو إd1 مجتمع البحث

                                                
أسbتاذ : بسيوني بbسيوني الbسيد سbليم/ د.أ: ميتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين للمقياس وه 1

أستاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعbة : ربيع شعبان يونس/ د. الصحة النفسية كلية التربية جامعة األزهر، أ
دمحم / د. أسbتاذ علbم الbنفس التربbوي ووكيbل كليbة التربيbة جامعbة اإلسbكندرية، أ: حسن عابbدين دمحم/ د. األزهر، أ

أستاذ علbم الbنفس التربbوي ورئbيس قbسم تbصميم اختبbارات الموهبbة بbالمركز القbومي للبحbوث : قيغازي الدسو
  .أستاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعة األزهر: عبد النعيم عرفة محمود/ د. التربوية والتنمية، أ
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ــــاس ــــسيكومC!ية للمقيــــ ــــصائص الـــ ــ ــــصدق والثبــــــــات : ا��ـ ـــم حـــــــساب ��ــــــــساق الـــــــداخ�e والـــ تــــ
�eللمقياس كما ي:  

جـة الAليـة للمقيـاس، : ®�ساق الداخ��  - أ تباط بLMسو بـMن البنـود والد رتم حساب معامالت ا نر
  : لوtو ما يو2ùھ ا"!دو �Uي

  ) 2(ل  جدو 

ونا املستجد Jوفيد    ��ساق الداخ�e ملقياس الثقة �� التطعيم    19-رضد فLMوس Jو

رقم 
  البند

معامل 
تباط   ر®

رقم 
  البند

معامل 
تباط   ر®

رقم 
  البند

معامل 
تباط   ر®

رقم 
  البند

معامل 
تباط   ر®

1  0,357**  5  0,599**  9  0,447**  13  0,527**  

2  0,434**  6  0,526**  10  0,506**  14  0,612**  

3  0,436**  7  0,616**  11  0,362**  15  0,540**  

4  0,412**  8  0,608**  12  0,530**  16  0,549**  

، 111(ً طالبا وطالبة 180=   ن    ) **(p < .01)                                إناث69ر ذJو

جة الAلية لھ تراوحت بMن  تباط بنود املقياس بالد ريتßà من تلك النتائج أن معامالت ا ) 0,357(ر
 d0,616(إ1ــ (انــت دالــة عنــد مــستوJداللــةىو )0,01 ( �eتحقــق ��ــساق الـــداخ dإ1ــ LMــو مــا ©ــشtو ،

  .للمقياس

ىقـام الباحـث بخطـوتMن uو1ـd مـن خـالل التحليـل العـام�e �ستكـشا��، وuخــر : صـدق البنـاء  - ب
تھ  رمـــن خــــالل التحليــــل العــــام�e التوكيــــدي، ففــــي ا"gطــــوة uو1ــــd تــــم تطبيــــق املقيــــاس �ــــ� صــــو

طالـــب وطالبـــة، وتــــم ) 200(ا"!امعـــة، تAونـــت مـــن uوليـــة عeـــd مجموعـــة مـــن طـــالب وطالبــــات 
إجـــراء التحليــــل العـــام�e �ستكــــشا�� لتحديــــد أ�عـــاد املقيــــاس ومAوناتـــھ، واســــتخدمت طر;قــــة 

تبـــاط �عـــد HotelingاملAونـــات uساســـية  ر �ـــ� حـــساب التحليـــل العـــام�e ملـــصفوفة معـــامالت �
;مـاكس  : �عتمـاد عeـd اA2hـات التاليـة، وتـم Varimaxرالتدو;ر املتعامـد للعوامـل بطر;قـة الفا

لأن يAو الEشبع املقبو   وأن يEشبع عeـd العامـل ثالثـة بنـود فـأكLÇ، وأال تقـل قيمـة ا"!ـذر 0,3ن
 للعامل عن الواحد ال�2يح، كما تم التحقق من مدى كفاية ×!م العينة من  EigenالAامن 

ت النتــائج إ1ــd أنKMO and Bartlett’sخــالل إجــراء اختبــار   KMO قيمــة إحــصاQي ر ، فأشــا
ــــو ل�ـــــذا ?حـــــصاQي ) 0,804(بلغـــــت  ـــى املقبـ الـــــذي اشـــــ�Lطھ ) 0,50(لو�ـــــ� أعeـــــd مـــــن ا"2ـــــد uد·ــ
Kaiser أن اختبـار dت النتـائج إ1ـ  أعطــى Bartlettر، ممـا يـدل عeـd كفايـة ×!ـم العينـة، كمـا أشـا
tا 2قيمة Jا جة حر;ة ) 734,539(ر مقدا و ما وt) 0,01(ىوJانت دالة عند مستو ) 120(رعند د

تبــاط لWــست مـــصفوفة الوحــدة، أي أنــھ يمكـــن ا"2كــم �عــدم وجـــود  ر©ــشLM إ1ــd أن مـــصفوفة �
دواج ا"gطـــي بــMن املتغMـــLات وأنــھ ال يوجــد حـــذف للمتغMــLات، وقـــد أســفر التحليـــل  زمــشAلة لــال

     : العام�e �ستكشا�� لبنود املقياس �عد التدو;ر املتعامد عن النتائج التالية
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 ) 3( لجدو 

ونـا املـستجد Jوفيـدا -رلعوامل  املستخرجة  �عد التدو;ر املتعامد ملقياس  الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو
19  

  البند
العامل 

  لHو
العامل 

  الثاSي
العامل 
  الثالث

  قيمة الشيوع  العامل الرا�ع

1      0,775    0,619  

2      0,805    0,718  

3      0,730    0,592  

4        0,774  0,638  

5        0,560  0,515  

6    0,528      0,442  

7        0,469  0,453  

8        0,517  0,503  

9  0,603        0,423  

10    0,709      0,590  

11  0,598        0,454  

12  0,696        0,518  

13  0,506        0,384  

14    0,726      0,615  

15    0,752      0,595  

16  0,683        0,513  

    1,061  1,350  1,998  4,163  ا"!ذر الAامن

    6,633  8,437  12,488  26,021   املئو;ة للتباينالyسبة

êعـــة عوامـــل، بلغــت قيمـــة ا"!ــذر الAـــامن للعامـــل uو  ت النتـــائج الــسابقة إ1ـــd وجــود أ لأشــا ر ر
قـام ) 26,021(وJانت الyسبة املئو;ة للتباين ل�ذا العامل ) 4,163( رو�شبع عt deذا العامل البنود أ
ًصائيا، ومـــن خـــالل فحـــص مـــضامMن تلـــك البنـــود تـــم بقـــيم �ـــشبع مقبولـــة إحـــ) 16، 13، 12، 11، 9(

عـــدم ا"gـــوف مـــن مخـــاطر التطعـــيم، أمـــا العامـــل الثـــا·ي فبلغـــت قيمـــة ا"!ـــذر : �ـــسمية tـــذا العامـــل
، و�ـشبع عeـt dـذا العامـل )12,488(وJانت الyـسبة املئو;ـة للتبـاين ل�ـذا العامـل ) 1,998(الAامن لھ 

قــام  ًلــة إحــصائيا، ومــن خــالل مــضامMن تلــك البنــود تـــم بقــيم �ــشبع مقبو) 15، 14، 10، 6(رالبنــود أ

وJانت ) 1,350(�ستعداد للتطعيم، أما العامل الثالث فقد بلغت قيمة ا"!ذر الAامن لھ : �سميتھ
بقـيم �ـشبع ) 3، 2، 1(، و�شبع عt deذا العامـل البنـود )8,437(الyسبة املئو;ة للتباين ل�ذا العامل 

ـــY �ـــــشبعت عeـــــt dـــــذا العامـــــل يمكـــــن �ـــــسميتھًمقبولـــــة إحـــــصائيا، ومـــــن خـــــالل مـــــضامMن :  البنـــــود ال�ــ
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) 1,061(إجــراءات �عز;ــز الثقــة �ــ� التطعــيم، أمــا العامــل الرا�ــع فقــد بلغــت قيمــة ا"!ــذر الAــامن لــھ 
) 8، 7، 5، 4(، و�ــشبع عeــt dــذا العامــل البنــود )6,633(وJانــت الyــسبة املئو;ــة للتبــاين ل�ــذا العامــل 

 خـــالل مـــضامMن البنـــود ال�ـــY �ـــشبعت عeـــt dـــذا العامـــل يمكـــن ًبقـــيم �ـــشبع مقبولـــة إحـــصائيا، ومـــن
فوائـــد التطعـــيم، ولـــم يـــتم حـــذف أي بنـــد مـــن املقيـــاس لEـــشبع البنـــود بقـــيم �ـــشبع مقبولـــة : �ـــسميتھ

�� مجمل�ا إd1 تحقق صدق البناء للمقياس ��  .ًإحصائيا، و�شLM نتائج التحليل العام�e �ستكشا

جـة الثانيــة، كمـا قـام الباحـث �ـ� ا"gطــوة الثانيـة بـ رإجراء التحليـل العــام�e التوكيـدي مـن الد
 ،��ىحيث تم تطبيق املقيـاس عeـd مجموعـة أخـر مـن غMـL املـشاركMن �ـ� التحليـل العـام�e �ستكـشا

طالبا وطالبة من الشباب ا"!ام��، واستخدم الباحـث برنـامج ) 180(وتAونت من 
ً

AMOS) ( إلجـراء
جــة الثانيـة ملقيـاس الثقــة �ـ� التطعــيم التحليـل العـام�e التوكيــدي الختبـار الن رمـوذج ال�رمــي مـن الد

ونا املستجد Jوفيد ، وقد اعتمد الباحـث عeـd عـدة مؤشـرات للتأكـد مـن حـسن 19-رضد فLMوس Jو
 & Fan)102، 2016ن؛ لعـو وعـا©ش، 240-230، 2012تيغـزة، (مطابقة النمـوذج املق�ـLح للمقيـاس 

Sivo, 2007) (فتم التوصل للنتائج التالية:   
  ) 1(شAل 

ونا املستجدالنموذج املق�Lح    J -19وفيدرملقياس  الثقة �� التطعيم ضد فLMوس Jو

  
êعة  u من خاللھ انتظام العوامل ßàي للمقياس، والذي يتQل السابق النموذج البناAالش ßùرو;و

عـــدم ا"gــوف مـــن مخـــاطر التطعــيم، �ســـتعداد للتطعــيم، إجـــراءات �عز;ـــز (املAونــة للمقيـــاس و�ــ� 
جة الAلية للمقياس، و�ـشبعت تلـك ) الثقة �� التطعيم، فوائد التطعيم رعde العامل العام وtو الد

;ـــــة �ـــــ� عeـــــd ال�LتWـــــب  ;ـــــة معيا ان انحدا رالعوامـــــل بـــــأو ر و�ـــــ� قـــــيم دالـــــة ) 1,32، 0,60، 1,06، 1,00(ز
و البعــد ًإحــصائيا، باإلضــافة إ1ــd �ــشبع املؤشــرات املــشاtدة املتمثلــة �ــ� بنــود املقيــاس عeــd العامــل أ

الـــذي تyت ـــY إليـــھ، كمـــا جـــاءت مؤشـــرات حـــسن املطابقـــة ملقيـــاس  الثقـــة �ـــ� التطعـــيم ضـــد فMـــLوس 
ونا املستجد Jوفيد   :، كما ي19�e-رJو
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  ) 4(لجدو 
ونا املستجد Jوفيد   )180=ن(19-رمؤشرات حسن املطابقة ملقياس  الثقة �� التطعيم ضد فLMوس Jو

  املؤشر
دى امل/ لالقيم املرجعية لقبو املؤشر

  املثا�1 للمؤشر
القيمة ا2hسوoة 

  للمؤشر

مرêع Jاي 
X

 P >.05/ ًغLM دالة إحصائيا  2
109,36  P= 

.184)(  

جة ا"2ر;ة     df -  97رد

جة ا"2ر;ة / ·سبة مرêع Jاي  Xرد
2/df  Chi-Square/Df)  ≤ 5 / 0 – 3(  1,127  

 Yú;طأ التقرg"عات اêجذر متوسط مر
RMSEA 

0 - 0.08 / RMSEA ≤ 0.05 0,027  

  RMR RMR < 0.1 / 0.05-0.08 0,028 جذر متوسط مرêعات البوا��

  TLIمؤشر توكر لوÏس 
TLI = 0-1 / TLI ≥ 0.9  0,972  

  GFI  GFI = 0-1 / GFI ≥ 0.9 0,933مؤشر جودة املطابقة 

  CFI  CFI = 0-1 / CFI ≥ 0.9 0,977نمؤشر املطابقة املقار 

 ß)مؤشر جودة املطابقة امل�AGFI  AGFI = 0-1 / AGFI ≥ 0.9 0,907  

  PGFI  PGFI = 0-1  PGFI ≥ 0.5 0,666مؤشر جودة املطابقة �قتصادي  

  IFI IFI = 0-1 / IFI ≥ 0.9 0,978مؤشر املطابقة امل��ايد 

ليتßà من ا"!دو السابق أن قيم مؤشرات حسن املطابقة جاءت �� املـدى املقبـو "2ـسن  ل
جات حر;ـة ) x2) 109,364 املطابقـة، فAانـت قيمـة مرêـع Jـاي  أي ) 0,184(ىومـستو داللــة ) 97(ربـد

جة مرتفعة من مطابقة النموذج ا"!يدة للبيانات املستمدة من  رأ4Êا غLM دالة إحصائيا مما يحقق د
ً

xالعينــة �ســتطالعية، كمــا أن قيمــة ·ــسبة مرêــع Jــاي 
جــات ا"2ر;ــة 2 df x( ر إ1ــd د

2 / df=  ( انــتJ
قيمتھ ) (RMSEA وجاء مؤشر جذر متوسط مرêعات ا"gطأ التقر;Yú وتقع �� املدى املثا�1،) 1,127(
ـــذر متوســــط مرêعــــات البــــوا��)  0.027(  RMR وتقــــع �ــــ� املــــدى املثــــا�1 ل�ــــذا املؤشــــر، وJانــــت قيمــــة جـ
وتقــع �ــ� املــدى املثــا�1 ) 0,972( بقيمــة TLIوتقــع �ــ� املــدى املثــا�1، وجــاء مؤشــر تــوكر لــوÏس ) 0,028(

وتقــــع �ــــ� املــــدى املثــــا�1، وJــــان مؤشـــــر ) GFI) 0,933جــــودة املطابقـــــة للمؤشــــر، وoلغــــت قيمــــة مؤشــــر 
و;قـــع �ـــ� املـــدى املثـــا�1، وجـــاءت قيمـــة مؤشـــر جـــودة املطابقـــة ) 0,977( قيمتـــھ CFIناملطابقـــة املقـــار 

 ß)املــــــ�AGFI) 0,907 ( ـــــر، أمــــــا مؤشــــــر جــــــودة املطابقــــــة ــــا�1 للمؤشـ ـــــدى املثــ ــــ� املـ ـــ� قيمــــــة تقــــــع �ــ و�ـــ
وتقــع �ــ� املــدى املثــا�1 للمؤشــر، كمــا بلغــت قيمــة مؤشــر ) 0,666 (  فبلغــت قيمتــھ�PGFIقتــصادي  

لوتقـــع �ـــ� املـــدى املثـــا�1 للمؤشـــر، ممـــا يـــؤدي إ1ـــd قبـــو النمـــوذج وذلـــك ) IFI) 0,978املطابقـــة امل��ايـــد 
 deالتوكيدي دليال ع �eذلك قدم التحليل العامoاصة بمؤشرات املطابقة، وg"ا LMاملعاي d1نادا إEاس

ً ً

ونــا املــستجد Jوفيــدصــدق البنــاء ملق ة عـــن 19-ريــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد فMــLوس Jو ر، وأنــھ عبــا
êعـــة، و�ــشبع عeـــd العامـــل uو خمـــسة بنـــود،  u ونـــات الفرعيـــةAـــتظم حولــھ املyـــامن تJ لعامــل عـــام ر

êعة بنود êعة بنود، وعde العامل الثالث ثالثة بنود، وعde العامل الرا�ع أ روعde العامل الثا·ي أ و�� . ر
ا تــــم عرضـــھ �ــــ� ا"gطــــوتMن الـــسابقتMن النــــاتجتMن عــــن نتـــائج التحليــــل العــــام�e �ستكــــشا�� ضـــوء مــــ

  .والتوكيدي، يتحقق صدق البناء للمقياس
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نبــــاخ" الثبــــات بطر4قــــة معامــــل -ج تــــم تقــــدير معامــــل الثبــــات ): Cronbach Alpha" (وألفــــا كر
نبــاخ"باســتخدام معامــل  جــة الAليــة للمقيــاس، ف" وألفــا كر Aانــت النتــائج كمــا يوùــ2ھ رلأل�عــاد والد

  :لا"!دو �Uي

  ) 5(لجدو 
ونا املستجد كوفيد نباخ ملقياس الثقة �� التطعيم ضد ف"!وس كو رمعامالت ألفا كر   19-و

  معامل الثبات  �Hعاد

  0,643  )5= عدد البنود(عدم ا��وف من مخاطر التطعيم  : لالبعد Hو

  0,670  )4=عدد البنود (®ستعداد للتطعيم  : البعد الثاSي

  0,715  )3=عدد البنود(إجراءات �عز4ز الثقة �� التطعيم  : البعد الثالث

  0,635  )4=عدد البنود(فوائد التطعيم  : البعد الرا�ع

جة الWلية         0,801  )16=عدد البنود(رالد

، 111(ً طالبا وطالبة 180=   ن          )  إناث69ر ذJو

ــــسابق إ1ــــــd أن م جــــــة الAليــــــة ل�ــــــشLM نتــــــائج ا"!ــــــدو الــ ـــــة والد êعـ u ــــات لأل�عــــــاد رعــــــامالت الثبــ ر
ــــت عeــــــd ال�LتWــــــب  ــــ� معــــــامالت ثبــــــات ) 0,801 ، 0,635 ، 0,715 ، 0,670 ، 0,643(للمقيـــــاس، Jانــ و�ــ

  . مقبولة ومرتفعة، و�شLM النتائج �� مجمل�ا إd1 ثبات املقياس

ة ال¹¸ائيــة للمقيــاس ذف منــھ أيــة �عــد حــساب ا"gــصائص الــسيAوم�Lية للمقيــاس، لــم تحــ: 1رالــصو
ة ال¥4ائية للمقياس مAونـة مـن  ، 5(ًبنـدا م¥4ـا ) 16(ربنود، وoذلك أصبحت  الصو  4ل بنـود للبعـد uو

، وتــتم �سـتجابة عeــd بنـود املقيــاس ) بنـود للبعــد الرا�ـع4 بنــود للبعـد الثالــث، 3بنـود للبعــد الثـا·ي، 
جــ ;ج ثال+ـي تنطبــق تمامـا، غMــL متأكـد، ال تنطبــق، و�عطـى د رعeـd تــد جــات إ1ــd ًر رات ت�ـLاوح بــMن ثـالث د

ات  جـــات عكـــس ذلـــك �ـــ� حالـــة العبـــا ات املوجبـــة، �ـــ� حـــMن �عطـــى د جـــة واحـــدة، �ـــ� حالـــة العبـــا رد ر ر ر
ونــا املــستجد  جــة مرتفعــة �ــ� التطعــيم ضــد فMــLوس Jو جــة املرتفعــة الثقــة بد رالــسلبية، و�عþــY الد ر ر

ـــ� التطعـــــيم ضـــــJ-19وفيـــــد ـــة املنخفـــــضة، ضـــــعف الثقـــــة �ــ جــ ـــا ر، �ـــــ� حـــــMن �عþـــــY الد ونــ ـــLوس Jو رد فMــ
جة عde املقياس بMن 19-املستجد Jوفيد جة) 48(إd1 ) 16(ر، وتراوحت الد   .   رد

ونــــا املـــــستجد كوفيــــد-2 إعـــــداد : ( 19-ر مقيــــاس الــــو\� الـــــص]� الوقــــاZي ضـــــد ف"ــــ!وس كو
  )الباحث

  :خطوات بناء املقياس

اسـات الـسابقة  -  ,.Abilasha & Reshawn, 2020; Al-Dossary et al)رتـم �طـالع عeـd �عـض الد
ونا املستجد Jوفيد(2020   .، ¤4دف تحديد املف�وم19-ر ال�Y تناولت التوعية بأعراض فLMوس Jو

ى تــــم �طــــالع عeــــd العديــــد مــــن �ســــت�يانات واملقــــايWس العرoيــــة ال�ــــY أعــــدت ¤4ــــدف تقيــــيم مــــستو -
ونــــا والتوعيــــة الــــ�2ية مــــن الفMــــLوس Jوفيــــد رالتوعيـــة الــــ�2ية حــــو فMــــLوس Jو ب، الــــشل�و(19-ل

، 2020ي؛ الظفLM والسعيدي، 2020 غلو ل؛    )2020؛ عWشوش وoوسرسوب، 2020ز

                                                
  19-د كوفيدالصورة النهائية لمقياس الثقة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستج) 1(يوضح ملحق  1
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 تــــم �طــــالع عeــــd العديــــد مــــن uدوات uجن�يــــة ال�ــــY صــــممت لقيــــاس املعرفــــة بــــاألعراض املرتبطــــة -
  .(Alhajjaj et al., 2020; Nooh et al., 2020; Sezgin & Capan, 2020) 19-بAوفيد

 19- ى uدوات uجن�ية ال�Y صممت لتقييم مستو الو�� بجائحة Jوفيد تم �طالع عde العديد من-
(Bonyan et al., 2020; Labban et al., 2020; Muklis et al., 2020; Saxena et al., 2020; Singh 

& Singh, 2020).  

ونـا املـستجد Jوفيـد- ، 19-ر و�� ضوء ذلك تم تحديد مف�وم الـو�� الـص�R الوقـاQي ضـد فMـLوس Jو
 التعبLM عن ذلك املف�وم بمجموعة من البنود املعLÜة عنھ، و�� ضوء ذلك أعد الباحث املقياس وتم

تھ uولية مAونا من  �� صو
ً   .بند) 20(ر

تھ uولية، عde خمسة من ا2hكمMن-  املتخصصMن �� ال�2ة النفسية 1ر تم عرض املقياس �� صو
اس ومناســــب45ا h!موعــــة املـــــشاركMن، وعلــــم الــــنفس، وذلــــك ¤4ــــدف التحقــــق مــــن مالءمــــة بنــــود املقيــــ

ونــــــا املـــــستجد Jوفيــــــد وعيــــــت 19-روصـــــالحي45ا لقيــــــاس الـــــو�� الــــــص�R الوقـــــاQي ضــــــد فMـــــLوس Jو ر، و
لمالحظـات الـسادة ا2hكمـMن حـو �عـديل صـياغة �عـض البنـود، واتخـذ الباحـث محـك ·ـسبة اتفــاق 

وoالتـا�1 لـم يــتم % 100-80لإلبقـاء عeـd البنـد، وتراوحـت ·ـسب �تفـاق عeــd بنـود املقيـاس بـMن % 80
  .حذف أية بنود من املقياس

 تـم حـساب ا"gـصائص الــسيAوم�Lية للمقيـاس �عـد تطبيقـة عeــd مجموعـة املـشاركMن مـن الــشباب -
  .نا"!ام�� ممن يyتمو إd1 مجتمع البحث

تــم حــساب ��ـساق الــداخ�e والــصدق والثبــات للمقيــاس  :ا��ـصائص الــسيكومC!ية للمقيــاس
�eكما ي:  

ًطالبـا وطالبـة، ) 180(تم تطبيق املقياس عde مجموعـة تAونـت مـن :  الداخ�� ®�ساق–  - أ

�eانت النتائج كما يAلية للمقياس، فAجة ال تباط عJ deل بند والد روتم حساب معامالت �  :ر

  ) 6(ل  جدو 

ونا املستجد Jوفيد   19-ر��ساق الداخ�e ملقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  م
معامل 

  رتباط®
  م

معامل 
تباط   ر®

  م
معامل 
تباط   ر®

  م
معامل 
تباط   ر®

  م
معامل 
تباط   ر®

1  0,585**  5  0,590**  9  0,587**  13  0,454**  17  0,493**  

2  0,593**  6  0,563**  10  0,625**  14  0,538**  18  0,537**  

3  0,559**  7  0,542**  11  0,600**  15  0,369**  19  0,515**  

4  0,495**  8  0,551**  12  0,668**  16  0,383**  20  0,574**  

، 111(ً طالبا وطالبة 180=   ن    ) **(p < .01)                                إناث69ر ذJو

                                                
 أسbتاذ -بسيوني بbسيوني الbسيد سbليم/ د.أ: يتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين للمقياس وهم 1

 أستاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعة -ربيع شعبان يونس / د. الصحة النفسية كلية التربية جامعة األزهر، أ
دمحم / د. لbم الbنفس التربbوي ووكيbل كليbة التربيbة جامعbة اإلسbكندرية، أحسن عابbدين دمحم، أسbتاذ ع/ د. األزهر، أ

 أستاذ علbم الbنفس التربbوي ورئbيس قbسم تbصميم اختبbارات الموهبbة بbالمركز القbومي للبحbوث -غازي الدسوقي
 . أستاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعة األزهر-عبد النعيم عرفة محمود / د. التربوية والتنمية، أ



 

 جامعة األزهر
رةكلية التربية بالقاه  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد
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جــــة الAليــــة لــــھ تراوحــــت بــــMن  تبــــاط بنــــود املقيــــاس بالد ريتــــßà مــــن ا"!ــــدو الــــسابق أن معــــامالت ا ر ل
)0,369 ( dإ1ـــ)0,668 (انــــت دالــــة عنــــد مـــستو داللــــةJىو)تحقــــق ��ــــساق )0,01 dإ1ــــ LMــا ©ـــش  ، وtــــو مــ

  .الداخ�e للمقياس

قـــام الباحــــث بخطـــوتMن uو1ــــd مـــن خــــالل التحليـــل العــــام�e �ستكــــشا��، : صـــدق البنــــاء  - ب
تھ  روuخر من خالل التحليل العام�e التوكيدي، ففي ا"gطوة uوd1 تـم تطبيـق املقيـاس �ـ� صـو ى

طالـب وطالبـة، وتـم إجـراء ) 200(نـت مـن uوليـة عeـd مجموعـة مـن طـالب وطالبـات ا"!امعـة، تAو
التحليـــل العــــام�e �ستكــــشا�� لتحديــــد أ�عــــاد املقيــــاس ومAوناتــــھ، واســــتخدمت طر;قــــة املAونــــات 

تبــــــاط �عــــــد التــــــدو;ر uHotelingساســــــية  ـــام�e ملــــــصفوفة معــــــامالت � ـــ� حــــــساب التحليــــــل العـــ ر �ـــ
;مـــاكس  نأن يAـــو :  اA2hـــات التاليـــة، وتـــم �عتمـــاد عeـــVarimaxdراملتعامـــد للعوامـــل بطر;قـــة الفا

 Eigen وأن يEشبع عde العامل ثالثة بنود فأكLÇ، وأال تقل قيمة ا"!ذر الAامن 0,3لالEشبع املقبو 
 للعامــل عــن الواحــد الـــ�2يح، كمــا تــم التحقــق مـــن مــدى كفايــة ×!ــم العينـــة مــن خــالل إجـــراء 

ت النتـائج إ1ـd أن قيمـة إحـصاQي KMO and Bartlett’sاختبـار  و�ـ� ) 0,889( بلغـت KMOر، فأشـا
، ممـا يـدل عeـd كفايـة Kaiserالـذي اشـ�Lطھ ) 0,50(لأعde من ا"2د uد·ى املقبـو ل�ـذا ?حـصاQي 

ت النتـائج إ1ـd أن اختبـار  tا 2 أعطـى قيمـة JـاBartlettر×!م العينة، كمـا أشـا ) 1840,479(ر مقـدا
جــة حر;ــة  L إ1ــd أن مـــصفوفة وtــو مــا ©ــشp < 0.001 (M(ىوJانــت دالــة عنــد مـــستو) 190(رعنــد د

دواج ا"gطـي بـMن  تباط لWست مصفوفة الوحدة، أي أنھ يمكن ا"2كم �عدم وجود مـشAلة لـال ز� ر
املتغLMات وأنھ ال يوجد حذف للمتغLMات، وقد أسفر التحليل العام�e �ستكشا�� لبنود املقياس 

 :�عد التدو;ر املتعامد عن النتائج التالية

   ) 7(لجدو 

ونـــا املـــستجد العوامــل  املـــس رتخرجة  �عـــد التـــدو;ر املتعامـــد ملقيـــاس  الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو
  J-19وفيد

  البند
العامل 

  لHو
العامل 

  الثاSي
العامل 
  الثالث

  قيمة الشيوع  العامل الرا�ع

1    0,729      0,630  

2    0,881      0,838  

3  0,770        0,651  

4  0,739        0,646  

5  0,528        0,561  

6    0,808      0,744  

7    0,513      0,516  

8  0,597        0,563  

9    0,720      0,632  
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  البند
العامل 

  لHو
العامل 

  الثاSي
العامل 
  الثالث

  قيمة الشيوع  العامل الرا�ع

10      0,529    0,551  

11  0,794        0,715  

12  0,720        0,690  

13  0,300        0,267  

14      0,622    0,545  

15      0,649    0,489  

16      0,595    0,443  

17      0,684    0,526  

18        0,593  0,490  

19        0,699  0,652  

20  0,622        0,710  

    1,140  1,389  1,921  7,412  ا"!ذر الAامن

    5,699  6,944  9,603  37,058  الyسبة املئو;ة للتباين

êعــة عوامــل، بلغــت قيمــة ا"!ــذر الAــامن للعامـــل  ت نتــائج ا"!ــدو الــسابق إ1ــd وجــود أ رأشــا لر
ود و�شبع عt deذا العامـل البنـ) 37,058(وJانت الyسبة املئو;ة للتباين ل�ذا العامل ) 7,412(لuو 
قـــام  ًبقـــيم �ـــشبع مقبولـــة إحـــصائيا، ومـــن خـــالل فحـــص مـــضامMن ) 20، 13، 12، 11، 8، 5، 4، 3(رأ

املعرفة ال�2ية الوقائية، أما العامل الثا·ي فبلغت قيمة ا"!ذر : تلك البنود تم �سمية tذا العامل
ذا العامــل ، و�ــشبع عeــt dــ)9,603(وJانــت الyــسبة املئو;ــة للتبــاين ل�ــذا العامــل ) 1,921(الAــامن لــھ 

قـــام  ًبقـــيم �ـــشبع مقبولـــة إحـــصائيا، ومـــن خـــالل مـــضامMن تلـــك البنـــود تـــم ) 9، 7، 6، 2، 1(رالبنـــود أ

وJانـت ) 1,389(?جراءات الوقائية، أما العامل الثالث فقد بلغت قيمة ا"!ذر الAـامن لـھ : �سميتھ
) 17، 16، 15، 14، 10 (و�شبع عt deذا العامل البنود) 6,944(الyسبة املئو;ة للتباين ل�ذا العامل 

ًبقـــيم �ـــشبع مقبولـــة إحـــصائيا، ومـــن خـــالل مـــضامMن البنـــود ال�ـــY �ـــشبعت عeـــt dـــذا العامـــل يمكـــن 

وJانـــت ) 1,140(�تجـــاه الوقـــاQي، أمـــا العامـــل الرا�ـــع فقـــد بلغـــت قيمـــة ا"!ـــذر الAـــامن لـــھ : �ـــسميتھ
بقـيم �ــشبع ) 19، 18(بنـود و�ــشبع عeـt dـذا العامـل ال) 5,699(الyـسبة املئو;ـة للتبـاين ل�ـذا العامـل 

ًمقبولـة إحـصائيا، وتـم حذفـھ لعـدم اسـEيفاء شـرط �ـشبع ثالثـة بنـود عeـd العامـل، ولـذا فقـد أصـبح 

�� مجمل�ا إd1 تحقـق صـدق ) 18(املقياس مAونا من  ��بند، و�شLM نتائج التحليل العام�e �ستكشا
  .البناء للمقياس

جــة الثانيــة، حيــث تــم وقـام الباحــث �ــ� ا"gطــوة الثانيــة بــإجراء التحل ريــل العـام�e التوكيــدي مــن الد
ىتطبيق املقيـاس عeـd مجموعـة أخـر مـن غMـL املـشاركMن �ـ� التحليـل العـام�e �ستكـشا��،  وتAونـت 

طالبا وطالبة من الشباب ا"!ام��، واستخدم الباحث برنامج ) 180(من 
ً

AMOS) ( إلجراء التحليل
جــة الثانيـة ملقيـاس الــو�� الـص�R الوقـاQي ضــد العـام�e التوكيـدي الختبـار النمــوذج ال�رمـ ري مـن الد

ونـــا املــــستجد Jوفيـــد ، وقـــد اعتمــــد الباحـــث عeــــd عـــدة مؤشـــرات للتأكــــد مـــن حــــسن 19-رفMـــLوس Jو
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جــــة  رمطابقــــة النمــــوذج املق�ــــLح للمقيــــاس  وقــــد أســــفر التحليــــل العــــام�e التوكيــــدي ال�رمــــي مــــن الد
  : الثانية عن النتائج  املو2ùة �� الشAل التا�1

  )2(شAل 
ونا املستجد Jوفيد   19-رالنموذج املق�Lح ملقياس  الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  
ـــل الثالثـــــة املAونـــــة  يتــــßà مـــــن الـــــشAل الـــــسابق، النمــــوذج البنـــــاQي للمقيـــــاس، حيـــــث تyــــتظم العوامــ

عـام عeـd العامـل ال) املعرفة ال�2ية الوقائية، ?جراءات الوقائيـة، �تجـاه الوقـاQي(للمقياس و�� 
;ــة �ـــ� عeـــd ال�LتWـــب  ;ـــة معيا ان انحدا جـــة الAليـــة للمقيــاس، و�ـــشبعت تلـــك العوامــل بـــأو روtــو الد ر زر

ًو�ــ� قــيم دالــة إحــصائيا، باإلضــافة إ1ــd �ــشبع املؤشــرات املــشاtدة املتمثلــة �ــ� ) 2,32، 1,43، 1,00(

ة للمقياس بنود املقياس عde العامل أو البعد الذي تyت Y إليھ، كما جاءت مؤشرات حسن املطابق
  :ل�� ا"!دو �Uي

  ) 8(لجدو 
ونا املستجد Jوفيد   19-رمؤشرات حسن املطابقة ملقياس  الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  املؤشر
املدى املثا¾� / لالقيم املرجعية لقبو املؤشر 

  للمؤشر
  القيمة ا�
سو¿ة للمؤشر

مرêع Jاي 
X

 P > .05 209,766  P< .001/ ًغLM دالة إحصائيا  2

جة ا"2ر;ة     df  -  127رد

جة ا"2ر;ة / ·سبة مرêع Jاي  Xرد
2/df  (Chi-Square/Df)  ≤ 5 / 0 – 3  1,652  

 Yú;طأ التقرg"عات اêجذر متوسط مر
RMSEA 

0 - 0.08 / RMSEA ≤ 0.05 0,060  
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  املؤشر
املدى املثا¾� / لالقيم املرجعية لقبو املؤشر 

  للمؤشر
  القيمة ا�
سو¿ة للمؤشر

  RMR RMR < 0.1 / 0.05-0.08 0,039 جذر متوسط مرêعات البوا��

 TLIمؤشر توكر لوÏس 
TLI = 0-1 / TLI ≥ 0.9  0,938  

  GFI  GFI = 0-1 / GFI ≥ 0.9 0,888مؤشر جودة املطابقة 

  CFI  CFI = 0-1 / CFI ≥ 0.9  0,949نمؤشر املطابقة املقار 

 ß)مؤشر جودة املطابقة امل�AGFI  AGFI = 0-1 / AGFI ≥ 0.9 0,850  

  PGFI  PGFI = 0-1 / PGFI ≥ 0.5 0,660مؤشر جودة املطابقة �قتصادي  

  IFI IFI = 0-1 / IFI ≥ 0.9 0,949طابقة امل��ايد مؤشر امل

�ـــــ� املـــــدى املقبـــــو "2ـــــسن  ـــن ا"!ـــــدو الـــــسابق أن قـــــيم مؤشـــــرات املطابقــــة جـــــاءت  ليتــــßà مــ ل
جات حر;ـة ) x2) 209,766 املطابقة، فAانت قيمـة مرêـع Jـاي  ، (P< .001)ىومـستو داللـة ) 127(ربـد

 والتغــاير املعتمــدة عeــd النمــوذج املف�ــLض و�ــشLM تلــك الداللــة ?حــصائية إ1ــd أن مــصفوفة التبــاين
oما تفسر تلك النEيجة بما أشار إليھ  تيغزة، (رتختلف عن املصفوفة العتمدة عde بيانات العينة، و

ــــرات ) 233-234، 2021 يإن مرêـــــع Jـــــاي ينطـــــو عeـــــd عيـــــوب كثMـــــLة و;نـــــ�ß باســـــتعمالھ بمعيـــــة مؤشـ
xاي ىإضـافية أخــر "2ــسن املطابقـة، كمــا أن قيمــة ·ــسبة مرêـع Jــ

جــات ا"2ر;ـة 2 ) df) 1,652 ر إ1ــd د
ـــن  ــ� املـــــدى املثـــــا�1، وجــــاء مؤشـــــر جـــــذر متوســــط مرêعـــــات ا"gطـــــأ التقر;úـــــJ)5 ( Yانــــت أقـــــل مــ وتقــــع �ـــ

RMSEA) ( قيمتھ)عـات )  0,060êانت قيمـة جـذر متوسـط مرJاملدى املقبو ل�ذا املؤشر، و ��لوتقع 
 بقيمــــة TLI وجــــاء مؤشـــر تــــوكر لـــوÏس لوتقـــع �ــــ� املـــدى املقبــــو ل�ـــذا املؤشـــر،) RMR) 0,039 البـــوا��

وتقــع �ــ� ) GFI) 0,888وتقــع �ــ� املــدى املثــا�1 للمؤشــر، وoلغــت قيمــة مؤشــر جــودة املطابقــة ) 0,938(
، وJان مؤشر املطابقة املقار  ناملدى املقبو و;قع �� املدى املثا�1، وجاءت قيمة ) 0,949( قيمتھ CFIل

 ß)مؤشــر جــودة املطابقــة املــ�AGFI) 0,850 ( ــ� املــدى املثــا�1 للمؤشــر، أمــا مؤشــر و�ــ��قيمــة تقــع 
وتقع �� املدى املثا�1 للمؤشر، كما بلغت ) 0,660(  فبلغت قيمتھ PGFIجودة املطابقة �قتصادي  

ـــو ) IFI) 0,949قيمــــة مؤشـــــر املطابقــــة امل��ايـــــد  لوتقــــع �ـــــ� املــــدى املثـــــا�1 للمؤشــــر، ممـــــا يــــؤدي إ1ـــــd قبــ
 LMاملعـــاي dنادا إ1ـــEًالنمـــوذج وذلـــك اســــ �eــــذلك قـــدم التحليـــل العــــامoاصــــة بمؤشـــرات املطابقـــة، وg"ا

ونـــا املــــستجد  رالتوكيـــدي دلـــيال عeـــd صـــدق البنـــاء ملقيـــاس  الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو
ً

ة عـــن عامـــل عـــام Jـــامن تyـــتظم حولـــھ املAونـــات الفرعيـــة الثالثـــة و�ـــشبع عeـــJ-19 dوفيـــد ر، وأنـــھ عبـــا
و�ـــ� . ا·ي خمـــسة بنـــود وعeـــd العامـــل الثالـــث خمـــسة بنـــودلالعامــل uو ثمـــان بنـــود وعeـــd العامـــل الثـــ

 ��ضـــوء مــــا تــــم عرضـــھ �ــــ� ا"gطــــوتMن الـــسابقتMن النــــاتجتMن عــــن نتـــائج التحليــــل العــــام�e �ستكــــشا
  .والتوكيدي، يتحقق صدق البناء للمقياس

نبـــاخ" الثبـــات بطر4قـــة معامـــل -ج تـــم تقـــدير معامـــل الثبـــات ): Cronbach Alpha" (وألفـــا كر
نباخ"عامل باستخدام م   :لأل�عاد املقياس، فAانت النتائج كما �� ا"!دو �Uي" وألفا كر
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  ) 9(لجدو 

ونا املستجد كوفيد نباخ ملقياس الو\� الص]� الوقاZي ضد ف"!وس كو رمعامالت ألفا كر   19-و

  معامل الثبات  �Hعاد

  0,873  )8= عدد البنود(املعرفة ال�
ية الوقائية  : لالبعد Hو

Sجراءات الوقائية  : يالبعد الثاP) 0,921  )5=عدد البنود  

  0,716  )5=عدد البنود(®تجاه الوقاZي  : البعد الثالث

جة الWلية             0,863  )18=عدد البنود(رالد

، 111(ً طالبا وطالبة 180=   ن          )  إناث69ر ذJو

نبـــاخ لأل و�ــشLM نتـــائج ا"!ـــدو الــسابق إ1ـــd أن معـــامالت ثبــات ألفـــا كر جـــة ل ر�عــاد الثالثـــة والد
و�� معامالت ثبات مرتفعـة، ) 0,863، 0,716، 0,921، 0,873(الAلية للمقياس، Jانت عde ال�LتWب 

  . و�شLM النتائج �� مجمل�ا إd1 ثبات املقياس

ة ال¹¸ائية للمقياس �عد حساب ا"gصائص السيAوم�Lية للمقيـاس، تـم حـذف بنـدين مـن : 1رالصو
ة ال¥4ائية للمقياس مAونة من املقياس وoذلك أصبحت  الص ، 8(ًبندا م¥4ا ) 18(رو ل بنـود للبعـد uو

;ج ثال+ـــي ) بنـــود للبعــد الثالـــث5 بنــود للبعـــد الثـــا·ي، 5 ر، وتـــتم �ســـتجابة عeـــd بنــود املقيـــاس عeـــd تـــد
جـــة واحـــدة،  جـــات إ1ـــd د جـــات ت�ـــLاوح بـــMن ثـــالث د رتنطبـــق تمامـــا، غMـــL متأكـــد، ال تنطبـــق، و�عطـــى د ر ر ً

جــة  ونــا املــستجد Jوفيــدرو�عþـY الد تفــاع الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو راملرتفعــة ا �ــ� 19-ر ،
ونـا املـستجد Jوفيـد جة املنخفـضة، ضـعف الـو�� الـص�R الوقـاQي ضـد فMـLوس Jو رحMن �عYþ الد -ر

جة عde املقياس بMن 19 جة54 إd1 18ر، وتراوحت الد   .   ر د

إعـــــداد ســـــميث : (Brief Resilience Scale مقيــــاس الـــــصمود النفـــــ567 ا��تـــــصر -3  
ن    )الباحث: أعده للعر¿ية) (Smith et al., 2008م 2008ووآخر

  :خطوات بناء املقياس

تم �طالع عde العديد من املقايWس ال�Y تناولت الصمود النف]YZ، و�� ضوء ما يتطلبھ البحث من  -
ونـا، اختـار الباحـث صـ ف املتعلقـة بجائحـة Jو رأدوات عديدة باإلضـافة للظـر ة مختـصرة لقيـاس و رو

ن (الصمود النف]YZ وال�J Yانت من إعداد ، وقام )Smith et al., 2008م 2008وإعداد سميث وآخر
  .الباحث ب�Lجمة بنود املقياس بما يEناسب مع البWئة العرoية

êعـة مـن ا2hكمـMن- تھ uوليـة، عeـd أ ر تم عرض املقياس �� صـو  املتخصـصMن �ـ� الـ�2ة النفـسية 2ر
�Mية، ممن لد4Þم خLÜة �� مجال ال�Lجمة، وذلك ¤4دف التحقق من صدق ترجة البنود واللغة ?نجل

                                                
 19-الصورة النهائية لمقياس الوعي  الصحي الوقائي ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد) 2(يوضح ملحق  1
سامح / د.م. أ: يتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى السادة المحكمين الذين تفضلوا بالتحقق من صحة الترجمة للمقياس وهم 2

 مدرس المناهج وطرق تدريس -عماد السيد حامد/  جامعة األزهر، د أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية-أحمد سعادة
 مbدرس الbصحة النفbسية كليbة التربيbة -أحمbد عبbد التbواب/ اللغة اإلنجليزية كلية التربية بتفهنا األشbراف جامعbة األزهbر، د

  . األشراف جامعة األزهر مدرس الصحة النفسية كلية التربية بتفهنا-ربيع عبد الجيد سالمة/ بالقاهرة جامعة األزهر، د
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وعيــت مالحظــات الــسادة ا2hكمــMن حــو  لومالءمــة بنــود املقيــاس ومناســب45ا h!موعــة املــشاركMن، و ر
  .�عديل صياغة �عض البنود

ام��  تــم حــساب ا"gــصائص الــسيAوم�Lية للمقيــاس �عــد تطبيقــة عeــd مجموعــة مــن الــشباب ا"!ــ-
  .نممن يyتمو إd1 مجتمع البحث

تم حساب ��ساق الداخ�e والصدق والثبـات للمقيـاس كمـا : ا��صائص السيكومC!ية للمقياس
�eي:  

 111(ًطالبـا وطالبـة ) 180(تـم تطبيـق املقيـاس عeـd مجموعـة تAونـت مـن : ®�ساق الداخ��  - أ
 ، جات Jل) إناث69رذJو تباط بLMسو بMن د ر، وتم حساب معامالت ا  بند من بنود املقياس نر

�� ا"!دو التا�1 ßùو موt انت النتائج كماAلية لھ، فAجة ال لوالد   : ر

  ) 10(لجدو 

YZ[ملقياس الصمود النف �eساق الداخ��  

  6  5  4  3  2  1  رقم البند

معامل 
تباط   ر®

0,562**  0,556**  0,697**  0,665**  0,497**  0,648**  

، 111(ً طالبا وطالبة 180= ن    ) **(p < .01)                             إناث 69ر ذJو

جــــة الAليــــة لــــھ تراوحــــت بــــMن  تبــــاط بنــــود املقيــــاس بالد ريتــــßà مــــن ا"!ــــدو الــــسابق أن معــــامالت ا ر ل
)0,497 ( dإ1ــــ)0,697 (انــــت دالــــة عنــــد مــــستو داللــــةJىو)تحقــــق ��ــــساق )0,01 dـــ ، وtــــو مــــا ©ــــشLM إ1ـ

  .الداخ�e للمقياس

ـــث بــــالت: صــــدق البنــــاء  - ب ـــل قــــام الباحــ حقق مــــن صــــدق البنـــــاء للمقيــــاس مــــن خــــالل التحليــ
جة اuوd1، فتم تطبيق املقياس عde مجموعة تAونت من  طالبا ) 180(رالعام�e التوكيدي من الد

ً

ــــامج  إلجـــــراء التحليـــــل العـــــامAMOS) ( �eوطالبـــــة مـــــن الـــــشباب ا"!ـــــام��، واســـــتخدم الباحـــــث برنـ
الباحـث عeـd عـدة مؤشـرات للتأكـد مـن التوكيدي ملقياس الصمود النف]YZ اghتصر، وقد اعتمد 

جـــة  رحــسن مطابقــة النمــوذج املق�ـــLح للمقيــاس،  وقــد أســفر التحليـــل العــام�e التوكيــدي مــن الد
 : uوd1 عن النتائج  التالية

  )180=ن(النموذج املق�Lح ملقياس  الصمود النف]YZ اghتصر ) 3(شAل 
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 ßàي للمقيــاس، والــذي يتــQل النمــوذج البنــاAمــن الــش ßàدة يتـtمــن خاللــھ �ــشبع املؤشــرات املــشا
جة الAلية للمقياس، كما جاءت مؤشرات  راملتمثلة �� بنود املقياس عde العامل العام املتمثل �� الد

�� ا"!دو �Uي ßùالنحو املو deع YZ[لحسن املطابقة ملقياس  الصمود النف:  
  ) 11(لجدو 

  )180=ن (ملقياس  الصمود النف]YZ اghتصرمؤشرات حسن املطابقة 

  املؤشر
املدى /لالقيم املرجعية لقبو املؤشر 

  املثا�1 للمؤشر
القيمة ا2hسوoة 

  للمؤشر

 X2مرêع Jاي 
نأن تAو قيمة مرêع Jاي غLM دالة 

 P > .05 /ًإحصائيا

1.562  

p= .955 

جة ا"2ر;ة     df  -  6رد

جة ا"2ر;ة / ·سبة مرêع Jاي  Xرد
2/df  Chi-Square/Df  ≤ 5/ 0 – 3  0,260  

  RMSEA 0 - 0.08/ RMSEA ≤ 0.05 0,000توسط مرêعات ا"gطأ التقر;Yú جذر م

  RMR  RMR < 0.1/ 0.05-0.08 0,017 جذر متوسط مرêعات البوا��

 TLIمؤشر توكر لوÏس 
TLI = 0-1/ TLI ≥ 0.9 1,065  

  GFI  GFI = 0-1/ GFI ≥ 0.9  0,997مؤشر جودة املطابقة 

  CFI  CFI = 0-1/ CFI ≥ 0.9 1,000نمؤشر املطابقة املقار 

 ß)مؤشر جودة املطابقة امل�AGFI  AGFI = 0-1/ AGFI ≥ 0.9 0,991  

  PGFI  PGFI = 0-1/ PGFI ≥ 0.5 0,285مؤشر جودة املطابقة �قتصادي  

  IFI IFI = 0-1/ IFI ≥ 0.9 1,025مؤشر املطابقة امل��ايد 

�ـــــ� املـــــدى  ـــن ا"!ـــــدو الـــــسابق أن قـــــيم مؤشـــــرات املطابقــــة جـــــاءت  لاملقبـــــو "2ـــــسن ليتــــßà مــ
جات حر;ة ) x2) 1,562 املطابقة، فAانت قيمة مرêع Jاي  أي أ4Êـا ) p= .955(ىومـستو داللـة ) 6(ربد

جــة مرتفعــة مــن مطابقــة النمــوذج ا"!يــدة للبيانــات املــستمدة مــن  رغMــL دالــة إحــصائيا ممــا يحقــق د
ً

xالعينة �ستطالعية، كما أن قيمة ·سبة مرêع Jاي 
جات ا"2ر;ة 2 وتقع �� ) J)0,260انت  df ر إd1 د

 Yــú;طــأ التقرg"عــات اêاملـدى املثــا�1، وجــاء مؤشــر جــذر متوســط مرRMSEA) ( قيمتــھ)صــفر ( LMو�ــش
وتقـــع �ـــ� ) RMR) 0,017 إ1ـــd جـــودة مطابقـــة النمـــوذج، وJانـــت قيمـــة جـــذر متوســـط مرêعـــات البـــوا��

، وجـاء مؤشـر تــوكر لـوÏس  ثـا�1 للمؤشـر، وoلغــت وتقـع �ــ� املـدى امل) 1,065( بقيمـة TLIلاملـدى املقبـو
وتقـــع �ـــ� املـــدى املثـــا�1 و�ـــشLM إ1ـــd �ق�ـــLاب مـــن املطابقـــة ) GFI) 0,997قيمـــة مؤشـــر جـــودة املطابقـــة 

و;قـع �ــ� املــدى املثـا�1 و�ــشLM إ1ــd ) 1,000( قيمتــھ CFIنالتامـة للنمــوذج، وJـان مؤشــر املطابقــة املقـار 
وتقـع ) AGFI) 0,991قـة املـ�(ß مطابقة النموذج مطابقة تامـة، وجـاءت قيمـة مؤشـر جـودة املطاب

�� املدى املثا�1 للمؤشر و�شLM إd1 �ق�Lاب من املطابقة التامة للنموذج، أما مؤشر جودة املطابقة 
لوتقـع �ـ� املـدى املقبـو للمؤشـر، كمـا بلغـت قيمـة مؤشـر ) 0,285(  فبلغت قيمتھ �PGFIقتصادي  

لا�1 للمؤشـــر، ممـــا يـــؤدي إ1ـــd قبـــو النمـــوذج وذلـــك وتقـــع �ـــ� املـــدى املثـــ) IFI) 1,025املطابقـــة امل��ايـــد 
 �eـذلك قـدم التحليـل العـامoو ،�eالتحليـل العـام ��ًاسEنادا إd1 املعايLM ا"gاصة بمؤشرات املطابقة 
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ة عن عامل عام Jـامن تyـتظم  رالتوكيدي دليال عde صدق البناء ملقياس  الصمود النف]YZ، وأنھ عبا
ً

 Yدة الـــست ال�ـــtـــذلك يتحقـــق صـــدق البنـــاء ملقيـــاس حولـــھ املؤشـــرات املـــشاoتمثـــل بنـــود املقيـــاس، و
  .الصمود النف]YZ اghتصر

نبــــاخ" الثبــــات بطر4قــــة معامــــل -ج  تــــم تقــــدير معامــــل الثبــــات ): Cronbach Alpha" (وألفــــا كر
نبـــاخ"باســـتخدام معامـــل  ا " وألفـــا كر جـــة الAليـــة للمقيـــاس، فAانـــت قيم45ـــ و�ـــ� معامـــل ) 0,656(رللد

  .لثبات مقبو

ة ال �عد حـساب ا"gـصائص الـسيAوم�Lية للمقيـاس، لـم تحـذف  أيـة بنـود : ¹1¸ائية للمقياسرالصو
ة ال¥4ائيــــة للمقيــــاس مAونــــة ســــت بنــــود، وتــــتم �ســــتجابة عeــــd بنــــود  رمنــــھ، وoــــذلك أصــــبحت  الــــصو

 YZــòج خما; فـض، محايــد، أوافــق، أوافــق �ــشدة(راملقيـاس عeــd تــد فــض �ــشدة، أ رأ جــات ) ر رو�عطــى د
جة واحدة  جات عكس رت�Lاوح بMن د ات املوجبة، �� حMن �عطى د جات، �� حالة العبا رإd1 خمس د ر ر

جة عde املقياس بMن  ات السلبية، وتراوحت الد رذلك �� حالة العبا جة) 30(إd1 ) 6(ر   .   رد

  )2016 وأعده للعر¿ية سليم Ryan & Frederick, 1997إعداد : ( مقياس ا�
يو4ة الذاتية-4

u تھ سـليم، ( وأعـده للعرoيـة (Ryan & Frederick, 1997)صـلية ر  أعـد tـذا املقيـاس �ـ� صـو
 بنود وJل بند ©ستجيب عليھ املفحوص عde مقياس سبا�� وفق 7نو;تAو tذا املقياس من ) 2016

ــــث تقابــــــل  ــــة ليكــــــرت حيـ ــــق عeـــــd ?طــــــالق(�ســـــتجابة ) 1(طر;قـ ـــة )ال تنطبــ جـــ ـــل الد ) 7(ر، بWنمـــــا تقابـــ
ج) ًتنطبق تماما(�ستجابة  جة املرتفعة عن ) 49-7(ة الAلية للمقياس ما بMن روت�Lاوح الد رو�عLÜ الد

اســات  تفـاع مــستو ا"2يو;ــة الذاتيــة لـدى الفــرد، وقــد اســتخدم tــذا املقيـاس �ــ� العديــد مــن الد را ىر
 ;Arslan, 2020; Bostic et al., 2000) بلغــات مختلفــة واختÜــLت خصائــصھ الـــسيAوم�Lية 

Kawabata et al., 2017; Liu & Chung, 2019; Ozcan & Yaman, 2020)     

  :ا��صائص السيكومC!ية للمقياس

بحــساب ��ـــساق ) 2016ســليم، (قــام معـــد املقيــاس للعرoيــة :  ®�ــساق الــداخ�� للمقيــاس-أ
جـة الAليــة  جــة Jـل بنـد مـن بنـود املقيـاس والد تبـاط بـMن د رالـداخ�e للمقيـاس بحـساب معـامالت � ر ر

تباط ) 0,01(ىوجميع�ا Jانت دالة عند مستو ) 0,81(، ) 0,69( بMن رللمقياس وتراوحت معامالت �
  .وtو ما ©شLM إd1 تحقق ��ساق الداخ�e للمقياس

  :وقام الباحث ا�
ا¾� بحساب ®�ساق الداخ�� للمقياس فجاءت النتائج ع�� النحو التا¾�

  ) 12(لجدو 
YZ[ملقياس الصمود النف �eساق الداخ��  

رقم 
  البند

1  2  3  4  5  6  7  

معامل 
تباط   ر®

0,697**  0,583**  0,667**  0,807**  0,776**  0,800**  0,830**  

، 111(ً طالبا وطالبة 180= ن    ) **(p < .01)                              إناث69ر ذJو

                                                
  الصورة النهائية لمقياس الصمود النفسي المختصر) 3(يوضح ملحق  1
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جة الAلية لھ، تراوحت بMن  تباط بنود املقياس بالد ريتßà من ا"!دو السابق، أن معامالت ا ر ل
)0,583 ( d1إ)0,830 (انت جميع�ا دالة عند مستو داللـةJىو)تحقـق ) 0,01 dإ1ـ LMـو مـا ©ـشtو ،

  .��ساق الداخ�e للمقياس

بحــساب الــصدق مــن خــالل صــدق ) 2016ســليم، ( قــام معــد املقيــاس للعرoيــة : صــدق املقيــاس-ب

2ة ال�Lجمة،  deاسة، وكذلك ل¦2كم ع را2hكمMن للتحقق من مالئمة مفردات املقياس لعينة الد

ــا بـــMن وت ، كمـــا قـــام بحـــساب الـــصدق مـــن خـــالل %100-80راوحـــت ·ـــسب �تفـــاق لبنـــود املقيـــاس مـ
تباط  �� وتم حساب معامل � مي حيث طبق مقياس الدافعية الداخلية كمحك خا رالصدق التال ر ز

ممــــا يؤكــــد صــــدق املقيــــاس ) 0,01(ىدالــــة عنــــد مــــستو ) 0,74(بــــMن املقيــــاس وا"2ــــك فبلغــــت قيمتــــھ 
  .وصالحيتھ لالستخدام

بالتحقق من صدق البناء للمقياس مـن خـالل التحليـل العـام�e التوكيـدي وقام الباحث ا�
ا¾� 
جـــة uو1ـــd، حيـــث تـــم تطبيـــق املقيـــاس عeـــd مجموعـــة تAونـــت مـــن  طالبـــا وطالبـــة مـــن ) 180(رمـــن الد

ً

، واعتمــــد عeــــd عـــدة مؤشــــرات للتأكــــد مــــن )(AMOSالـــشباب ا"!ــــام��، واســــتخدم الباحـــث برنــــامج 
جـة uو1ـd حسن مطابقة ا رلنموذج املق�Lح للمقياس، وقد أسفر التحليل العام�e التوكيدي من الد

   :عن النتائج املو2ùة بالشAل التا�1
 

  )180=ن(النموذج املق�Lح ملقياس  ا"2يو;ة الذاتية  ) 4(شAل 

  
ـــرات  يتــــßà مــــن الــــشAل النمــــوذج البنــــاQي للمقيــــاس، والــــذي يتــــßà مــــن خاللــــھ �ــــشبع املؤشـ
جة الAلية للمقياس، كما جاءت  راملشاtدة املتمثلة �� بنود املقياس عde العامل العام املتمثل �� الد

�� ا"!دو �Uي ßùالنحو املو deلمؤشرات حسن املطابقة ملقياس ا"2يو;ة الذاتية ع:  
  )180=ن(ملقياس ا"2يو;ة الذاتية شرات حسن املطابقة مؤ) 13(لجدو 

  املؤشر
املدى / لالقيم املرجعية لقبو املؤشر 

  املثا�1 للمؤشر
القيمة ا2hسوoة 

  للمؤشر

 )(P > .05 23,595  P= .051/ ًغLM دالة إحصائيا   X2مرêع Jاي 

جة ا"2ر;ة     df -  14رد

جة ا"2ر;ة / ·سبة مرêع Jاي  Xرد
2/df  Chi-Square/Df)  ≤ 5  / 0 – 3  1,685  

 Yú;طأ التقرg"عات اêجذر متوسط مر
RMSEA 

0 - 0.08 / RMSEA ≤ 0.05 0,059  

  RMR  RMR < 0.1 / 0.05-0.08 0,106 جذر متوسط مرêعات البوا��



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
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  املؤشر
املدى / لالقيم املرجعية لقبو املؤشر 

  املثا�1 للمؤشر
القيمة ا2hسوoة 

  للمؤشر

  TLIمؤشر توكر لوÏس 
TLI = 0-1 / TLI ≥ 0.9  0,974  

  GFI  GFI = 0-1 / GFI ≥ 0.9 0,966مؤشر جودة املطابقة 

  CFI  CFI = 0-1 / CFI ≥ 0.9 0,983نر املطابقة املقار مؤش

 ß)مؤشر جودة املطابقة امل�AGFI  AGFI = 0-1 / AGFI ≥ 0.9 0,933  

  PGFI  PGFI = 0-1 / PGFI ≥ 0.5 0,483مؤشر جودة املطابقة �قتصادي  

  IFI IFI = 0-1 / IFI ≥ 0.9 0,983مؤشر املطابقة امل��ايد 

�ـــــ� املـــــدى املقبـــــو "2ـــــسن ليتــــßà مـــــن ا"!ـــــدو الـــــساب لق أن قـــــيم مؤشـــــرات املطابقــــة جـــــاءت 
جات حر;ـة ) x2) 23,595 املطابقة، فAانت قيمة مرêع Jاي  أي ) p=0.051(ىومـستو داللـة ) 14(ربـد

جة مرتفعة من مطابقة النموذج ا"!يدة للبيانات املستمدة من  رأ4Êا غLM دالة إحصائيا مما يحقق د
ً

xيمــة ·ــسبة مرêــع Jــاي العينــة �ســتطالعية، كمــا أن ق
جــات ا"2ر;ــة 2 وتقــع �ــ� املــدى ) 1,685(ر إ1ــd د

 Yú;طأ التقرg"عات اêاملثا�1، وجاء مؤشر جذر متوسط مرRMSEA) ( قيمتھ)املـدى )  0,059 ��تقع 
ب معقو �� اh!تمع، وJانت قيمة جذر متوسط مرêعات البوا�� لاملقبو و�شLM إd1 خطأ تقا  RMR رل

وتقـع �ــ� ) 0,974( بقيمـة TLIل املقبـو للمؤشـر، وجــاء مؤشـر تـوكر لــوÏس وتق�ـLب مـن املــدى) 0,106(
 GFIاملدى املثا�1 للمؤشر وتق�Lب من املطابقة التامة للنموذج، وoلغت قيمة مؤشر جودة املطابقـة 

وتقع �� املدى املثا�1 و�شLM إd1 �ق�Lاب من املطابقة التامة للنموذج، وJان مؤشر املطابقة ) 0,966(
و;قع �� املدى املثا�1 وتق�Lب من املطابقة التامة للنموذج، وجاءت قيمة ) 0,983( قيمتھ CFI ناملقار

 ß)مؤشــر جــودة املطابقــة املــ�AGFI) 0,933 ( ــ� املــدى املثــا�1 للمؤشــر، أمــا مؤشــر�و�ــ� قيمــة تقــع 
املـدى لوتقع �� املدى املقبو وتق�Lب مـن ) 0,483(  فبلغت قيمتھ PGFIجودة املطابقة �قتصادي  

وتقـع �ـ� املـدى املثـا�1 للمؤشــر ) IFI) 0,983املثـا�1 للمؤشـر، كمـا بلغـت قيمـة مؤشـر املطابقـة امل��ايـد 
 LMاملعــــاي dنادا إ1ــــEقبــــو النمــــوذج وذلــــك اســــ dــا يــــؤدي إ1ـــ ًوتق�ـــLب مــــن املطابقــــة التامــــة للنمــــوذج، ممــ ل

eذلك قدم التحليل العامoو ،�eالتحليل العام ��� التوكيدي دليال عde ا"gاصة بمؤشرات املطابقة 
ً

ة عـــن عامـــل عـــام Jـــامن تyـــتظم حولـــھ املؤشــــرات  رصـــدق البنـــاء ملقيـــاس ا"2يو;ـــة الذاتيـــة، وأنـــھ عبــــا
  .املشاtدة السبعة املتمثلة �� بنود املقياس، وoذلك يتحقق صدق البناء ملقياس ا"2يو;ة الذاتية

ثبـات مــن خـالل طر;قــة بحــساب ال) 2016سـليم، (قـام معــد املقيـاس للعرoيــة :  ثبـات املقيــاس-ج
ه  مþــY قــد رإعـادة �ختبــار بفاصــل  تبــاط 15ز  ، باإلضــافة إ1ــd طر;قــة ألفــا 0,78ر يومــا فAــان معامــل �

نباخ فAانت قيمة معامل الثبات  جة عالية من الثبات0,76وكر   .ر وtو ما ©شLM إd1 تمتع املقياس بد

نبـــاخ وقـــام الباحـــث ا�
ـــا¾� بحـــساب ثبـــات مقيـــاس ا�
يو4ـــة الذاتيـــة مـــن خـــال ول معامـــل ألفـــا كر
  .و�� قيمة �شLM إd1 معامل ثبات مرتفع) 0,857(فAانت قيمة معامل الثبات 

   :Hساليب Pحصائية املستخدمة �� البحث

;ـة، الyـسب املئو;ـة، : استخدم الباحث uساليب ?حصائية التالية راملتوسطات و�نحرافـات املعيا
، معامل ألفا كر تباط بLMسو ومعامالت ا ن ، تحيل التباين أحادي �تجاه، تحليل "ت"نباخ، اختبار ر

  .، التحليل العام�e �ستكشا��، التحليل العام�e التوكيدي)3×3(التباين الثناQي 



 

 جامعة األزهر
رةكلية التربية بالقاه  

 مجلة التربية
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  :نتائج البحث وتفس"!Gا

ىيرتفــــع مــــستو الثقــــة �ــــ� التطعــــيم ضـــــد :"  و;ــــنص عeــــd أنــــھ:لنتــــائج اختبــــار Äــــ
ة الفــــرض Hو
ونــا املــستجد Jوفيــد ، وقــد تــم اختبــار 
ــ2ة tــذا الفــرض "، لــدى الــشباب ا"!ــام��19-رفMــLوس Jو

جــة الAليـــة ملقيــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد فMـــLوس ) ت(بــإجراء اختبــار  رلعينــة واحــدة لأل�عــاد والد
ونا املستجد Jوفيد   :ل، فAانت النتائج كما يو2ùھ ا"!دو �Uي19-رJو

  ) 14(لجدو 

جــة الAليــ" ت"اختبــار  ونــا املــستجد رلعينــة واحــدة لأل�عــاد والد رة ملقيــاس الثقــة �ــ� التطعــيم ضــد فMــLوس Jو
  J-19وفيد

  �uعاد
املتوسط 
YZا�Lف��  

املتوسط 
  ا"2ساêي

�نحراف 
  ياملعيار

  "ت"قيمة 
قيمة 
 pالداللة 

عدم ا"gوف من 
  مخاطر التطعيم

10  10,243  2,437  2,272*  0,023  

  0,001  ***5,366  2,186  7,485  8  �ستعداد للتطعيم

 �عز;ز الثقة إجراءات
�� التطعيم  

6  7,539  1,686  20,776***  0,001  

  0,001  ***3,460  1,943  7,705  8  فوائد التطعيم

جة الAلية   0,001  ***3,546  6,233  32,971  32  رالد

، 303(ً طالبا وطالبة  518=ن    ***P< .05       *  P< .001)         إناث215ر ذكو

جـة الAليـة ملقيـاس ثقـة ليتßà من نتائج ا"!دو السابق، وجـود  ق جوtر;ـة لأل�عـاد والد رفـر و
ونـــا املـــستجد Jوفيــــد �ــــ� التطعـــيم ضـــد فMــــLوس Jو ��" ت"، حيـــث بلغـــت قيمــــة 19-رالـــشباب ا"!ـــام

�ســـــتعداد للتطعــــــيم : ، وللبعـــــد الثـــــا·ي)2,272(عـــــدم ا"gـــــوف مـــــن مخـــــاطر التطعـــــيم : لللبعـــــد uو
ـــد الثالــــــث)5,366( فوائــــــد : ، وللبعـــــد الرا�ــــــع)20,776(طعــــــيم إجـــــراءات �عز;ــــــز الثقــــــة �ـــــ� الت: ، وللبعــ

جـة الAليـة )3,460(التطعـيم   >P(ىدالـة عنـد مـستو ي�ـLواح بـMن " ت"، وJانـت قـيم ) 3,546(ر، وللد
.05 ( dإ1ــ)P< .001( ن املتوســط ا"2قيقــي واملتوســطMق دالــة إحــصائيا بــ ا ©ــشLM إ1ــd وجــود فــر ً، ممــ و

�جة الAلية ملقياس الثقة  �� �uعاد والد ،YZوفيدرالفر�J ونا املستجد - ر� التطعيم ضد فLMوس Jو
ق �� اتجاه املتوسط الفر�YZ، لبعدي �ستعداد للتطعيم 19 و، لدى الشباب ا"!ام��، وJانت الفر

جــة الطــالب ف4Ûمــا عـــن املتوســط الفر�ــYZ، وتتفــق تلـــك  روفوائــد التطعــيم وtــو مــا ©عþـــY انخفــاض د
�ـ� حـMن تختلـف مـع ) (Eguia et al., 2021 النEيجـة مـع(Frank & Arim, 2020; Cordina et al., 

، أما بالyسبة لبعدي عدم ا"gوف من مخاطر التطعيم، وإجراءات �عز;ز الثقة �� التطعـيم (2021
تفـــاع  ق �ــ� اتجـــاه املتوســط ا"2قيقـــي ، وtــو مـــا ©عþــY ا جــة الAليـــة للمقيــاس، فقـــد Jانــت الفـــر روالد ور

جة عن املتوسط الفر�YZ، وtذا يتفق مع العديد من  اسات ال�Y �شLM وجود مستو عـال رالد ىالد ر
 ,.Frank & Arim, 2020; Cordina et al., 2021; Robertson et al)19-من الثقة �� لقاحات Jوفيد

2021; Wang, Lu, et al., 2021)   اسـة ، )(Allington et al., 2021ر �ـ� حـMن تختلـف مـع نتـائج د
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فـــض الفــــرض الــــصفر وقبـــو الفــــرض البـــديل جز لوoـــذلك يــــتم  ي ــا 
ــــ2ة ر ًئيــــا، وoالتــــا�1 تتحقـــق جزئيــ ً

  .لالفرض uو
ول�LتWب جوانب الثقة �� التطعـيم، تـم حـساب tuميـة الyـس�ية لأل�عـاد فAانـت النتـائج كمـا 

�eي:  
  )15(لجدو 

ونا املستجد Jوفيد   19-رtuمية الyس�ية أل�عاد مقياس الثقة �� التطعيم ضد فLMوس Jو

  �uعاد
عدد 

ات   رالعبا
القيمة 
õ العظ  

املتوسط 
  ا"2ساêي

�نحراف 
  ياملعيار

  ال�LتWب  tuمية الyس�ية

عدم ا"gوف من 
  مخاطر التطعيم

5  15  10,243  2,437  68,287  2  

�ستعداد 
  للتطعيم

4  12  7,485  2,186  62,375  4  

إجراءات �عز;ز 
  الثقة �� التطعيم

3  9  7,539  1,686  83,767  1  

  3  64,208  1,943  7,705  12  4  فوائد التطعيم
، 303(ً طالبا وطالبة  518=ن    )         إناث215ر ذJو

يتßà من تلك النتائج أن إجراءات �عز;ز الثقة تأ�ي �� املرتبة uوd1، يل4Ûـا عـدم ا"gـوف مـن 
  .مخاطر التطعيم، ثم فوائد التطعيم وتأ�ي �� املرتبة uخLMة، �ستعداد للتطعيم

ة معرفيـة واùـ2ة عـن وتفسر نتائج الفرض ا"2ـا�1 بـأن الـشباب ا"!ـام ر�� 4Þـتم بتAـو;ن صـو
ـــا أن خطـــــــر ?صـــــــابة  ــــھ، كمــــ ;ـــــــة للوقايـــــــة منــ ـــــراءات �ح�Lا ــــا املــــــستجد و?جــ ونـــ زجائحــــــة فMـــــــLوس Jو ر
بــالفLMوس واghــاطر الــ�2ية الناتجــة عــن ?صــابة دعــت الــشباب إ1ــd الثقــة فيمــا قدمــھ العلــم مــن 

 املـــضادة ل�ـــذا الفMـــLوس، وقــــد حـــل وقـــاQي ملواج�ـــة تلـــك ا"!ائحـــة، مـــن خـــالل التطعـــيم باللقاحـــات
ة الــــ�2ة وا"!�ــــات uخــــر �ــــ� الدولــــة تلــــك الثقــــة مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن ?جــــراءات  ا ت و ىعـــز ر ز ز
ـــة مـــــن الÜـــــLامج والyـــــشرات ?عالميـــــة ال�ـــــY تن ـــــY لـــــد4Þم الثقـــــة �ـــــ�  ;ـــــة، باإلضـــــافة إ1ـــــd مجموعــ ز�ح�Lا

نأن الــشباب يتوج�ــو اللقاحــات وعــدم ا"gــوف مــن مخاطرtــا، وtــذه النتــائج مطمئنــة حيــث ت�ــشر بــ
ونـا املـستجد وtـو مـا ©ـساعد �ـ� الوصـو إ1ـd التحـصMن اh!تم�ـ� وحمايــة  لللتطعـيم ضـد فMـLوس Jو ر

  . اh!تمع من تلك ا"!ائحة

اسـة  ت إليـھ د رو;تفق ذلك مع ما أشـا  بـأن تـوفLM املعلومـات uساسـية (Chou et al., 2020)ر
g"ــــشار املعلومــــات اEــــ� معا"!ــــة املتعلقــــة باللقاحــــات، ومراقبــــة ان�اطئــــة ا"gاصــــة باللقــــاح، �ــــساعد 

الة اghاوف ال�Y قد تقلل من الثقة �� التطعيم   .زال�Lدد �شأن اللقاح وإ

ونـــا املـــستجد ©عتمـــد عeـــd ثالثـــة عوامـــل  رونظـــرا ألن موقـــف الـــgØص مـــن التطعـــيم ضـــد فMـــLوس Jو ً

،  �ــــشAل خــــاص19-مواقــــف الــــgØص تجــــاه التطعــــيم �ــــشAل عــــام وتجــــاه لقــــاح Jوفيــــد: رئWـــسة �ــــ�
 (Cordina et al., 2021)لومواقــف املــسئولMن تجــاه اللقــاح، و?جــراءات ا"gاصــة بEنــاو اللقــاح 

ونا املستجد، يمكن أن �عز  �� التطعيم ضد فLMوس Jو ��تفاع ثقة الشباب ا"!ام ىوoالتا�1 فإن ا ر ر
!ام�� إd1 ما اتخذتھ الدولة املصر;ة من إجراءات �س45دف �Ø!يع املوطنMن �شAل عام والشباب ا"

ونــا املــستجد  ;ــة و تلقــي اللقــاح املــضاد لفMــLوس Jو �ام بــاإلجراءات �ح�Lا ربــصفة خاصــة عeــd �ل�ــ ز
  .J-19وفيد
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وقـــد جــــاء �ســـتعداد للتطعــــيم  أقـــل مــــن املتوســـط الفر�ــــYZ وtـــو مــــا ©ـــشLM إ1ــــd أن الــــشباب 
حــة لAوفيــد لقــي تلــك ، إال أن اســتعدادtم لت19-وا"!ــام�� عeــd الــرغم مــن ثقتــھ �ــ� اللقاحــات املطر

جـــة الـــشعو بفوائــــد اللقاحـــات، و�ـــ� نEيجــــة  راللقاحـــات جـــاء منخفــــضا، وكـــذلك تـــنخفض لــــد4Þم د ر ً

اسة ملعرفة أسباب انخفاض استعداد الشباب لتلقي اللقاحات عde الرغم من  رتحتاج ملز;د من الد
oمـــا  ن بفوائـــدtا، و 4Ëـــا ولكـــ¥4م ال ©ـــشعر رثقـــ45م ف4Ûـــا، وكيـــف أ4Êـــم لWـــست لـــد4Þم مخـــاوف مـــن خطو و ر
ى�عــز انخفـــاض اســتعداد الـــشباب للتطعـــيم إ1ــd عوامـــل أخــر م¥4ـــا Uليـــات املنظمــة لتلقـــي اللقـــاح  ى
وال��احم املوجود بمنافذ التطعيم، مما قد ©عرض املتلقي الحتمالية ?صابة من خالل تلـك املنافـذ 

  . نEيجة ذلك، وoالتا�1 ©شعر بأن التطعيم لWس لھ فوائد

ىيرتفـع مـستو الـو�� الـص�R الوقـاQي ضــد : " و;ـنص عeـd أنـھ:نتـائج اختبـار Äـ
ة الفـرض الثـاSي
ونــا املــستجد Jوفيــد ، وقــد تــم اختبــار 
ــ2ة tــذا الفــرض "، لــدى الــشباب ا"!ــام��19-رفMــLوس Jو

جة الAلية ملقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس ) ت(بإجراء اختبار  رلعينة واحدة لأل�عاد والد
ونا املستجد Jوفيد   :لائج كما يو2ùھ ا"!دو �Uي، فAانت النت19-رJو

  ) 16(لجدو 
ا " ت"اختبـــــار  ـــ ونــ ـــLوس Jو ـــاس الـــــو�� الـــــص�R الوقـــــاQي ضـــــد فMــ ـــة ملقيــ جـــــة الAليــ رلعينـــــة واحـــــدة لأل�عـــــاد والد ر

   لدى الشباب ا"!ام��COVID-19املستجد 

  �uعاد
املتوسط 
YZا�Lف��  

املتوسط 
  ا"2ساêي

�نحراف 
  ياملعيار

  "ت"قيمة 
قيمة 
 pالداللة 

 ال�2ية املعرفة
  الوقائية

16  18,637  4,671  12,848***  0,001  

  0,001  ***30,927  2,566  13,487  10  ?جراءات الوقائية
  0,001  ***36,529  2,109  13,384  10  �تجاه الوقاQي
جة الAلية   0,001  ***26,693  8,107  45,508  36  رالد

، 303(ً طالبا وطالبة  518=ن    ***P< .001                )                 إناث215ر ذكو
جـــة الAليـــة ملقيـــاس  ق جوtر;ـــة لأل�عـــاد والد ريتـــßà مـــن نتـــائج ا"!ـــدو الـــسابق، وجـــود فـــر و ل

ونا املستجد Jوفيد ، لدى الشباب ا"!ام��، حيث بلغت 19-رالو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو
ـــة  ـــــة: لللبعــــــد uو" ت"قيمـــ ــــا·ي)12,848 (املعرفـــــــة الــــــ�2ية الوقائيــ ــــد الثـــ  ?جــــــراءات الوقائيـــــــة :، وللبعــ

جـة الAليــة )36,529 (�تجـاه الوقــاQي: ، وللبعـد الثالــث)30,927( " ت"، وJانـت قــيم ) 26,693(ر، وللد
جـة الAليـة، ملقيـاس الـو�� )P< .001(ىدالة عنـد مـستو  ق �ـ� �uعـاد والد ر، ممـا ©ـشLM إ1ـd وجـود فـر و

ونـا املـستجد Jوفيـد ق �ـ�  لـدى الـشبا19-رالص�R الوقاQي ضد فMـLوس Jو وب ا"!ـام��، وJانـت الفـر
�� الو�� الص�R الوقاQي ضد  ��جة الشباب ا"!ام تفاع د راتجاه املتوسط ا"2قيقي، وtو ما ©عYþ ا ر

ونــا املـــستجد Jوفيــد فــض الفــرض الـــصفر 19-رفMــLوس Jو ي، عــن املتوســـط الفر�ــYZ، وoــذلك يـــتم  ر
  .لوقبو الفرض البديل، وتتحقق 
2ة الفرض الثا·ي

اســات ال�ـY �ــشLM إ1ـd وجــود مــستو;ات وتتفـق نتــائج الفـرض ا ر"2ــا�1 مـع نتــائج العديــد مـن الد
 Al-Dossary et al., 2020; Alhajjaj et)) 2020يالظفMـL والـسعيدي، (مرتفعة من الـو�� والوقايـة 

al., 2020; Bonyan et al., 2020; Labban  et al., 2020; Javed et al., 2020; Patkar & Berry, 
2020; SEZGIN &  ÇAPAN, 2020) اسـة وال�ـY ) 2020عبـد الـرحيم، (ر ولك¥4ـا تختلـف مـع نتـائج د

ت إd1 وجود و�� معلوما�ي متوسط   .رأشا



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
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ونـــا املـــستجد Jوفيـــد  لــــدى 19-روملعرفـــة أي جوانـــب الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضــــد فMـــLوس Jو
لبا"!ـدو الشباب ا"!ام�� أعde، قام الباحث tuمية الyس�ية أل�عاد املقياس، فAانت النتائج كمـا 

  :�Uي

  )17(لجدو 

ونا املستجد Jوفيد   19-رtuمية الyس�ية أل�عاد مقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  �uعاد
عدد 

ات   رالعبا
القيمة 
õ العظ  

املتوسط 
  ا"2ساêي

�نحراف 
  ياملعيار

tuمية 
  الyس�ية

  ال�LتWب

املعرفة ال�2ية 
  الوقائية

8  24  18,637  4,671  77,654  3  

جراءات ?
  الوقائية

5  15  13,487  2,566  89,913  1  

  2  89,227  2,109  13,384  15  5  �تجاه الوقاQي

،  303(ً طالبا وطالبة  518=ن    )        إناث215ر ذJو

 ��يتßà من تلك النتائج أن ?جراءات الوقائية جاءت �� املرتبة uوd1، يل4Ûا �تجاه الوقاQي 
عرفــــة الــــ�2ية الوقائيــــة �ــــ� املرتبــــة uخMــــLة مــــن مAونــــات الــــو�� الــــص�R املرتبـــة الثانيــــة، وجــــاءت امل

ونا املستجد Jوفيد   .  لدى الشباب ا"!ام��19-رالوقاQي ضد فLMوس Jو

 dي لـدى طـالب ا"!امعـة ©عـز إ1ـQالوقـا �Rـادة الـو�� الـص; ىوتفسر نتائج الفرض ا"2ـا�1 بـأن  ز
ا م�ما �� �عز;ز التوعية أن شبAات التواصل �جتما�� مثل اليوتيوب والفWسبوك و ًتو;�L تلعب دو ًر

ة ال�2ة ال�Y تحث ) 2020عWشوش وoوسرسوب، (ال�2ية  ا ربا?ضافة إd1 الرسائل ?عالمية لو ز
;ــة والوقائيــة  فــا"2مالت التثقيفيــة تز;ــد مــن الــو�� ) 2020الــشل�وب، (زعeـd اتبــاع ?جــراءات �ح�Lا

اسة    .(Bonyan et al., 2020)رالص�R وقد أكدت ذلك نتائج د

تفاع الو�� الص�R الوقاQي إd1 املستو التعلي Y للمشاركMن �ـ� البحـث  ىكما ©عز الباحث ا ري ُ

تباط  تفاع الو�� الص�R الوقاQي لد4Þم، ف�ناك ا رحيث أ4Êم طالب جامعيو وoالتا�1 فمن املتوقع ا ر ن
اسـة 19-بـMن الـو�� بجائحـة Jوفيـد ر واملـستو التعلي ـY وtـذا تؤكـده نتـائج د  ;Reyes et al., 2020)ى
Ssebuufu et al., 2020) اسة ت إd1 أن (Al-Dossary et al., 2020)ر و;دعم ذلك نتائج د ر وال�Y أشا

اسـة  ;وس ود جـة البAـالو ;وس أكLÇ وعيا من غMـL ا"2اصـالت عeـd د جة البAالو را"2اصالت عde د ر رر ًر

Mukhlis et al., 2020) (;أن الـو�� لـدى خر dت نتائج�ا إ1ـ اسـات العليـا أكÜـL مـن روال�Y أشا ر�ـ� الد
س الثانو;ة   .رخر;�� املدا

ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــMن : " و;ـــــنص عeـــــd أنـــــھ:نتـــــائج اختبـــــار Äـــــ
ة الفـــــرض الثالـــــث ال توجـــــد فـــــر
ً

و
ونــــا املــــستجد Jوفيـــــد جات عeـــــd مقيــــاس الثقــــة �ـــــ� التطعــــيم ضــــد فMـــــLوس Jو رمتوســــطات الــــد  19-ر

جـة الAليـة( لـدى الـشباب ا"!ـام��، وفقـا مل) ر�uعـاد والد
ً

، إنـاث(تغMـL النـوع   وقـد تـم اختبـار)". رذJـو

  :لفAانت النتائج كما با"!دو �Uي"  ت"
2ة tذا الفرض باستخدام اختبار 
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  )18(لجدو 

ونا املستجد كوفيد" ت" اختبار  ق �� الثقة �� التطعيم ضد ف"!وس كو رالفر  وفقا ملتغ"! النوع19-و
ً

  

   )215= ن(إناث   )303=ن(رذكو 

  
  املتوسط

®نحراف 
  ياملعيار

ي®نحراف املعيار  املتوسط
  "ت"قيمة 

اللة قيمة الد
 Ppحصائية 

عدم ا��وف من 
  مخاطر التطعيم

9,908  2,341  10,716  2,495  3,769***  0,000  

®ستعداد 
  للتطعيم

7,657  2,097  7,242  2,289  2,135*  0,033  

إجراءات �عز4ز 
  الثقة �� التطعيم

7,591  1,613  7,465  1,785  0,821  0,412  

  0,909  0,115  2,055  7,716  1,863  7,696  فوائد التطعيم

جة الWلية   0,617  0,518  6,927  33,140  5,698  32,852  رالد

،  303م¥4م (ً طالبا وطالبة  518=ن     ***P<0.05       *P<0.001)         إناث215ر ذJو

عدم ا"gوف من : لوللبعد J)3,769 (uانت " ت"لو;تßà من نتائج ا"!دو السابق أن قيم 
ق دالـة إحــصائيا بـMن الــذJو ) P< .001(مخـاطر التطعـيم، وJانــت دالـة عنــد  روÏعþـY ذلــك وجـود فــر ًو

نو?نــــاث �ــــ� اتجــــاه ?نــــاث، أي أن طالبــــات ا"!امعــــة ©ــــشعر بطمأنWنــــة وعــــدم خــــوف تجــــاه مخــــاطر 
، وJانت قيمة  جة أكLÜ من الذJو رالتطعيم بد تعداد للتطعيم دالة �س: للبعد الثا·ي) 2,289" (ت"ر

، أي أن طـــالب ) P< .05(ىعنــد مـــستو  ق دالـــة إحــصائيا �ـــ� اتجـــاه الـــذJو ر، وÏعþــY ذلـــك وجـــود فـــر و
ًا"!امعــة أكÇــL اســتعدادا للتطعــيم مــن طالبــات ا"!امعــة، �ــ� حيــت لــم تكــن tنــاك داللــة إحــصائية 

ق دالة إحصائيا �� �عدي إجراء"  ت"لبقية قيم  وtو ما ©شLM إd1 عدم وجود فر
ً

ات �عز;ز الثقة �� و
جة الAلية للمقياس وفقا ملتغLM النوع  التطعيم وفوائد التطعيم وكذلك الد

ً
، إنـاث(ر ، وtـو مـا )رذJـو

ً©عYþ قبو الفرض الصفر جزئيا، وoالتا�1 تتحقق جزئيا 
2ة الفرض الثالث ً ي   .ل

اســــات الــــسابقة، حيــــث  تتفــــق النتــــائ رو;فــــسر الباحــــث نتــــائج الفــــرض ا"2ــــا�1 �ــــ� ضــــوء الد ِ
ّ ج ُ

جـــة الAليـــة  راملتعلقــة ببعـــدي إجــراءات �عز;ـــز الثقـــة �ــ� التطعـــيم وفوائــد التطعـــيم باإلضـــافة إ1ــd الد
اسة  ت نتائج�ا إd1 أن مستو الثقة �� اللقاح ال (Lazarus et al., 2020)رللمقياس، مع د ى ال�Y أشا ر

oمــا ©عـــز ذلــك إ1ــd أن مــا يتعــرض لـــھ الــشباب ا"!ــام�� مــن ع ىيختلــف بــاختالف النــوع، و وامــل قـــد ر
ـــيم ضـــــد Jوفيـــــد ا �ـــــ� �عز;ـــــز الثقـــــة �ـــــ� التطعــ ــــوع، فـــــالLÜامج 19-ًرتلعـــــب دو ، ال تختلـــــف بـــــاختالف النـ

ق بMن ا"!yسMن وو?جراءات واحدة ل¦!ميع دو تمي�M بي¥4ما، وoالتا�1 لم تظ�ر فر   .ن

أما فيما يتعلـق ببعـد عـدم ا"gـوف مـن مخـاطر التطعـيم فقـد جـاءت مناقـضة لنتـائج العديـد 
اسـات ت إ1ـd أن ال�ـLدد �ـ� ) (Allington et al., 2021; Robertson et al., 2021 رمـن الد روال�ـY أشـا

ونـا مــرتبط باإلنـاث، وtــو مـا يفــسره الباحـث �ــ� ضـوء العمــر حيـث تتمثــل مخــاوف  ِلقـاح فMــLوس Jو
ّ ر

ئج املرأة من التطعيم من التأثLMات ا2hتملة املتعلقة بالوالدة وا"2مل والرضاعة، وtذا ما بدا �� نتا
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اسات السابقة، وال�Y أجر;ت عde أعمار مختلفة �شمل السيدات امل��وجات، �ـ� حـMن اقتـصر  رالد
ًالبحــث ا"2ــا�1 عeــd الــشباب ا"!ــام�� ومــن ثــم فاإلنــاث طالبــات جامعيــات لWــست م��وجــات غالبــا، 

 روoالتا�1 قد تقل مخاوف�ن من التطعيم، �� حMن ترتبط اghاوف عند الذJو با"gصوoة وtو مـا قـد
اج �� املراحل السابقة للز õم ح�tLMو©شغل تفك.  

ـــد الثـــــا·ي اســـــة : وoالyـــــسبة للنتـــــائج املتعلقـــــة بالبعــ ـــتعداد للتطعـــــيم،  فقـــــد اتفقـــــت مـــــع د ر�ســ
(Cordina et al., 2021) استعدادا من ?ناث لتلقي اللقاح، و;تفق LÇو أكJأن الذ d1ت إ ً وال�Y أشا ر ر

ة الــــــ� ا ة عــــــن و ـــع ?حــــــصائية الــــــصاد رذلــــــك مـــ ;خ زر ـــأن الــــــذJو 2021 يونيــــــو 1ر2ة املــــــصر;ة بتــــــا رم بـــ
نـــة باإلنـــاث % 58نيتفوقـــو عeـــd ?نـــاث بyـــسبة  َّ، و;فـــسر ذلـــك بـــأن )2021عبـــد الـــسالم، % (42رمقا

جة أكLÜ من ?ناث، وoالتا�1 فإ4Êم ©سعو  نطالب ا"!امعة الذJو يميلو إd1 التفاعل �جتما�� بد رن ر
جـة للتخلص من القيود ال�ـY تحـد مـن تفـاعل�م  ر�جتمـا�� والعزلـة، ولـذا فقـد ظ�ـر اسـتعدادtم بد

ـــــا لــــــد4Þم مــــــن مخــــــاوف تتعلــــــق  ـــــd الــــــرغم ممـ ونــــــا املــــــستجد، عeـ ـــد فMــــــLوس Jو ـــة  للتطعــــــيم ضـــ رمرتفعـــ
غب45م �� التخلص من العزلة �جتماعية، جعل45م أكLÇ اسـتعدادا للتطعـيم ضـد  ًبالتطعيم، إال أن  ر

ونا املستجد   .رفLMوس Jو

ق دالــــــة إحــــــصائيا بــــــMن : " و;ــــــنص عeــــــd أنــــــھ:ض الرا�ــــــعنتــــــائج اختبــــــار Äــــــ
ة الفــــــر ـــد فــــــر ـ ال توجــ
ً

و
ونــا املــستجد Jوفيــد جات عeــd مقيــاس الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو رمتوســطات الــد  19-ر

جـة الAليـة( لـدى الـشباب ا"!ـام��، وفقـا ملتغMـL النـوع ) ر�uعـاد والد
ً

، إنـاث(  وقـد تـم اختبـار)". رذJـو

  :لفAانت النتائج كما با"!دو �Uي" ت"ر 
2ة tذا الفرض باستخدام اختبا

  )19(لجدو 

ونا  املستجد كوفيد" ت" اختبار  ق �� الو\� الص]� الوقاZي ضد ف"!وس كو رالفر وفقا ملتغ"! النوع19-و
ً

  

   )215= ن(إناث   )303=ن(رذJو 
  

  املتوسط
  �نحراف

  ي املعيار
  املتوسط

  �نحراف
  يار املعي

  "ت"قيمة 
قيمة الداللة 

 p?حصائية 

  0,001  ***5,995  4,664  17,223  4,417  19,640  املعرفة ال�2ية الوقائية
  0,180  1,342  2,710  13,307  2,455  13,614  ?جراءات الوقائية

  0,384  0,871  2,118  13,288  2,103  13,452  �تجاه الوقاQي
جة الAلية   0,001  ***4,054  8,197  43,819  7,838  46,706  رالد

،  303(وطالبة  ً طالبا 518=ن    P< .001***)                    إناث215ر ذJو

املعرفة ال�2ية : لللبعد uو) J)5,995انت " ت"لو;تßà من نتائج ا"!دو السابق أن قيم 
ق دالــة إحــصائيا �ــ� اتجــاه ) P< .001(ىالوقائيــة، وJانــت دالــة عنــد مــستو  ًوtــو مــا ©عþــY وجــود فــر و

ئيــة، أي أن طـالب ا"!امعــة أكÇـL مــن طالبــات ا"!امعـة �ــ� املعرفــة رالـذJو �ــ� املعرفـة الــ�2ية الوقا
?جــراءات الوقائيــة، غMــL دالــة : للبعــد الثــا·ي) 1,342" (ت"الــ�2ية الوقائيــة، �ــ� حــMن Jانــت قيمــة 

ً�تجـاه الوقـاQي، غMـL دالـة إحـصائيا، وtـذا ©عþـY : للبعد الثالث) 0,871" (ت"ًإحصائيا وJانت قيمة 

ق  ربMن الذJو و?ناث �� �عدي ?جراءات الوقائية و�تجـاه الوقـاQي، وJانـت قيمـة وأنھ لم توجد فر
ونا املستجد، دالة عند ) 4,054" (ت" جة الAلية ملقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو رللد ر

(P< .001) وtلية للمقياس، وAجة ال ق دالة إحصائيا �� اتجاه الذJو للد ر وtذا ©شLM إd1 وجود فر ر ًو

جــة أكÜــL مــن مــا  ونــا املــستجد بد ر©عþــY أن طــالب ا"!ــام�� لــد4Þم و�ــ� صــ�R وقــاQي ضــد فMــLوس Jو ر
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ـــو الفــــرض البــــديل جزئيــــا، وoــــذلك  فــــض الفــــرض الــــصفر وقبـ  Yــــþــــو مــــا ©عtًطالبــــات ا"!امعــــة، و ل ي ر
  .ًتتحقق 
2ة الفرض الرا�ع جزئيا

اسـات الـسابقة واسـتقراء ? رو;فسر الباحث نتائج الفرض ا"2ا�1 �� ضـوء الد ِ
ّ ، يطـار النظـر

جـة  ق دالة إحصائيا �� اتجاه الذJو بالyسبة لبعد املعرفة ال�2ية الوقائيـة والد رفقد ظ�رت فر ر ًو

اســة  وال�ــSEZGIN &  ÇAPAN, 2020) ( YرالAليــة للمقيــاس، وتختلــف تلــك النEيجــة مــع نتــائج د
�� اتجاه ?نـاث، وÏعـز الباحـث ا"2ـا�1 ذ �Rالو�� الص ��ق  ت إd1 وجود فر ىأشا و لـك إ1ـd الدافعيـة ر

جيــة ترجـــع إ1ــd عوامـــل التyــشئة �جتماعيـــة  رللمعرفــة، وال�ــY تEـــشAل لــدى uفـــراد بفعــل عوامـــل خا
ــــL للــــــذJو عــــــن ?نــــــاث �ــــــ�  ــــة أكÜــ ــــدين وuصــــــدقاء، وtــــــذه العوامــــــل �عطــــــي فرصــ ــــرة والوالــ رودو uســ ر

ونــا �ستكـشاف واملعرفـة و�طـالع، فيمـا يتعلـق باملـشكالت الراtنـة وم¥4ـا جائحـة مـرض  رفMـLوس Jو
�ـــ� املــسئولية �جتماعيــة، وtـــذا يــدفع الــذJو للمعرفـــة  LــÜكu و الــدوJراملــستجد، كمــا ©عطــى للـــذ رر

ونا املستجد رال�2ية الوقائية وoالتا�1 يزداد لد4Þم مستو الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو   .ى

ق دالـة إحـصائيا أما فيما يتعلق ببعدي ?جراءات الوقائية و�تجاه الوقـاQي، لـم توجـد فـ ًر و
اسـة  ربـMن الـذJو و?نـاث مـن الـشباب ا"!ـام�� وtـذا يتفـق مـع نتـائج د ،  (Singh & Singh, 2020)ر

اسة  ;ة ) (Mukhlis et al., 2020روتختلف مع نتائج د ت إd1 أن �متثال لإلجراءات �ح�Lا زال�Y أشا ر
ِوالتباعـد �جتمـا�� لـدى الyــساء أعeـd ممـا لــدى الرجـال، و;فـسر 
الباحـث تلــك النEيجـة بـأن ا"!ميــع ّ

ــــة ل¦!ميــــــع وخاصـــــة �ــــــ�  ـــــة امللزمـ ـــة ضـــــمن سلــــــسلة مـــــن ?جـــــراءات الوقائيـ ;ـــ �م ?جـــــراءات �ح�Lا ــ زيل�ـــ
املؤسسات والتجمعات، وأن املشاركMن �� البحث �� مرحلـة التعلـيم ا"!ـام�� وoالتـا�1 ال ©ـسمح ل�ـم 

نبدخو ا"2رم ا"!ام�� دو �ل��ام بتلك ?جراءات، كما ي ة وقائيـة مـن مخـاطر ل ورمثل �ل�ـ�ام ضـر
ونا املستجد وtذا يدفع الشباب ا"!ام�� إd1 ?ل��ام بالسلوك الوقاQي، سواء  ر?صابة بفLMوس Jو
ـــاه  ـــة لالتجــــاه الوقــــاQي حيــــث يمثــــل �تجـ ر�ــــ� ذلــــك الــــذJو و?نــــاث، وÏعتÜــــL الــــسلوك ترجمــــة حقيقيـ

را"!انب الوجدا·ي ومن ثم فقد �ساو الذJو و?ناث  ة ل¦2فاظ ى ور�� ذلك ا"!انب ملا يمثلھ من ضر
��  .عde ا"2ياة لكال النوعMن من الشباب ا"!ام

ق دالــة إحــصائيا بــMن متوســطات " : و;ـنص عeــd أنــھ:نتـائج اختبــار الفــرض ا��ــامس ال توجــد فـر
ً

و
ونـا املـستجد Jوفيـد جات عde مقياس الثقة �� التطعيم ضد فMـLوس Jو رالد جـة  (19-ر ر�uعـاد والد

 لــدى الــشباب ا"!ــام��،  وفقـا ملتغMــL )الAليـة
ً

وقــد تــم اختبــار 
ــ2ة )". قر;ــة، مدينـة: مAــان ?قامــة(
  :لفAانت النتائج كما با"!دو �Uي" ت"tذا الفرض باستخدام اختبار 
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  ) 20(لجدو 

ونـــا املـــستجد كوفيـــد" ت"اختبـــار  ق �ـــ� الثقـــة �ـــ� التطعـــيم ضـــد ف"ـــ!وس كو رالفـــر  وفقـــا ملتغ"ـــ! مWـــان 19-و
ً

  Pقامة

  قر4ة  :  مWان Pقامة
  )332=ن(

  :  مWان Pقامة
  )186=ن(مدينة 

  
  املتوسط

  ®نحراف 
  ياملعيار

  املتوسط
®نحراف 

  ياملعيار

  قيمة
  "ت "

قيمة الداللة 
 Ppحصائية 

عدم ا��وف من 
  مخاطر التطعيم

10,078  2,265  10,538  2,698  1,966*  0,050  

®ستعداد 
  للتطعيم

7,605  2,038  7,269  2,419  1,605  0,109  

إجراءات �عز4ز 
  الثقة �� التطعيم

7,672  1,579  7,301  1,841  2,310*  0,021  

  0,375  0,889  2,216  7,597  1,772  7,765  فوائد التطعيم
جة الWلية   0,503  0,670  7,416  32,704  5,465  33,121  رالد

،  303(ً طالبا وطالبة  518=ن      *      P< .05)        إناث215ر ذJو

عـدم ا"gـوف : لللبعـد uو) 1,966(ي�ـساو " ت"لو;تßà من نتائج ا"!دو السابق أن قيمـة 
ق �عـــز ملتغMـــL مAـــان ) P< .05(ىمــن مخـــاطر التطعـــيم، دالـــة عنـــد مـــستو ىوtـــو مـــا ©عþـــY وجـــود فـــر و

ق �� اتجاه سAان املدينة، أي أن الشباب ا"!امعة من أبناء املدينة لد4Þم  و?قامة وJانت تلك الفر
ق اطم جـة أعeـd ممـا لـدى أبنـاء القر;ـة، كمـا ظ�ـرت فـر وئنان وعدم ا"gوف من مخـاطر التطعـيم بد ر

) 2,310" (ت"ى�عز ملتغLM مAان ?قامة �� �عد إجراءات �عز;ز الثقة �� التطعيم، حيث بلغت قيمة 
ق �� اتجاه أبناء القر;ة، �� حMن لم تظ�ر ف)  P< .05(ىوJانت دالة عند مستو ق ووJانت تلك الفر ور

جــة الAليــة، وفقــا  �عــز ملAــان ?قامــة �ــ� �عــدي �ســتعداد للتطعــيم، وفوائــد التطعــيم وكــذلك للد
ً

ر ى
ً، وtــو مــا ©عþــY قبــو الفـــرض الــصفر جزئيــا، وoالتــا�1 تتحقـــق )قر;ــة، مدينـــة(ملتغMــL مAــان ?قامــة  ي ل


2ة الفرض ا"gامس جزئيا.  

ِو;فـــسر الباحـــث نتـــائج الفـــرض ا"2ـــا�1 فيمـــا يتعلـــق بالبعـــد 
عـــدم ا"gـــوف مـــن مخـــاطر : لuوّ

ق ترجع ملAان ?قامة و�� اتجاه سـAان املدينـة، ولـم توجـد �ـ� حـدود مـا _ والتطعيم، فقد وجدت فر
اســات ال�ــY _ تــم �طــالع عليــھ  اســة ا"2اليــة مــن أو1ــd الد اســة ذلــك، وJانــت الد اســة تتعــرض لد رد ر ر ر

قر;ــة مــن حيــث تمتــع مجتمــع املدينــة ىتـصدت ل�ــذا املتغMــL، وÏعــز ذلــك إ1ــd �خــتالف بــMن املدينــة وال
ــــو;ن  ـــ� تAــ ـــا ©ــــــساtم �ـــ ــــد ممـــ ;ة وامل�نيــــــة والعــــــادات والتقاليــ ـــة وا"2ــــــضا �ــــــ� ا"!وانــــــب الثقافيـــ �Mربــــــالتم
نـــة  جـــة أعeـــd لـــدى ســـAان املدينـــة مقا ونـــا املـــستجد بد رالطمأنWنـــة تجـــاه التطعـــيم ضـــد فMـــLوس Jو ر ر

ىق �� اتجاه سAان القر;ة وÏعز �سAان القر;ة، وفيما يتعلق بإجراءات �عز;ز الثقة فقد وجدت فر و
ذلـــك إ1ـــd �خـــتالف �ـــ� نمـــط ا"2يـــاة بـــMن املدينـــة والقر;ـــة حيـــث يميـــل أبنـــاء القر;ـــة إ1ـــd تقليـــد الكبـــار 
والتمسك بالعادات والتقاليد السائدة وoالتا�1 يتأثر أبناء القر;ة بما يتم من إجراءات لتعز;ز الثقـة 

جة  ونا املستجد بد ر�� التطعيم ضد فLMوس Jو أكÜـL مـن سـAان املدينـة، حيـث يتـأثر سـAان القر;ـة ر
ة ال�2ة بصفة خاصة من إجراءات ا ربما يقوم بھ املسئولو �� الدولة بصفة عامة و�� و ز   .ن

جـــة الAليـــة للمقيـــاس فلـــم  رأمــا بالyـــسبة لبعـــدي �ســـتعداد للتطعـــيم، وفوائـــد التطعـــيم والد
ق دالـــة إحـــصائيا �عـــز ملAـــان ?قامـــة  ىتوجـــد فـــر ً اســـة ) نـــةقر;ـــة، مدي(و روتختلـــف تلـــك النتـــائج مـــع د
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(Frank & Arim, 2020) ــ� مــستو �ســتعداد لتلقــي�ت نتائج�ــا إ1ــd وجـود اختالفــات  ى وال�ــY أشــا ر
، و;فـسر الباحـث تلـك النتـائج بأنـھ )املقاطعـات وuقـاليم والبلـديات(ىاللقاح �عز إd1 مAـان ?قامـة 

ق �� اس45داف الفLMوس ألفـراد اh!تمـع سـ واء Jـانوا �ـ� القر;ـة أم باملدينـة، فاحتماليـة ولم توجد فر
?صـــابة واحـــدة ومخـــاطر ?صـــابة لWـــست مختلفـــة وoالتـــا�1 فاالســـتعداد للتطعـــيم وفوائـــده وoالتـــا�1 

ــابة لـــم تختلـــف بــــاختالف مAـــان ?قامـــة  حــــة للوقايـــة مـــن ?صــ  –قر;ــــة (والثقـــة �ـــ� اللقاحـــات املطر
  ).مدينة

ق دالـة إحـصائيا بـMن متوســطات   ": أنـھ و;ـنص عeـd:نتـائج اختبـار الفـرض الـسادس ال توجـد فـر
ً

و
ونــــا املــــستجد Jوفيــــد جات عeــــd مقيــــاس الــــو�� الــــص�R الوقــــاQي ضــــد فMــــLوس Jو رالــــد �uعــــاد (19-ر

جة الAلية لدى الشباب ا"!ـام��، وفقـا ملتغMـL مAـان ?قامـة ) روالد
ً

وقـد تـم اختبـار )". قر;ـة، مدينـة(
  :لت النتائج كما با"!دو �UيفAان" ت"
2ة tذا الفرض باستخدام اختبار 

 ) 21(لجدو 

ونـا املـستجد كوفيـد" ت"اختبار  ق �ـ� الـو\� الـص]� الوقـاZي ضـد ف"ـ!وس كو رالفـر وفقـا ملتغ"ـ! مWـان 19-و
ً

  Pقامة

قر4ة  :  مWان Pقامة
  )332=ن(

مدينة :  مWان Pقامة
  )186=ن(

  

  توسطامل
®نحراف 

  ياملعيار
  املتوسط

®نحراف 
  ياملعيار

" ت"قيمة 
وداللÉ¸ا 

  Pحصائية

قيمة 
الداللة 

Pحصائية 
p 

املعرفة 
ال�2ية 
  الوقائية

18,895  4,497  18,177  4,947  1,679  0,094  

?جراءات 
  الوقائية

13,494  2,517  13,473  2,657  0,089  0,929  

�تجاه 
  الوقاQي

13,476  1,976  13,220  2,323  1,265  0,207  

جة  رالد
  الAلية

45,865  7,694  44,871  8,781  1,339  0,181  

لبعـــد املعرفـــة الـــ�2ية ) 1,679(ي�ـــساو " ت"لو;تـــßà مـــن نتـــائج ا"!ـــدو الـــسابق أن قيمـــة 
ـــاQي، ) 1,265(يلبعــــد ?جــــراءات الوقائيــــة، و�ــــساو ) 0,089(يالوقائيــــة، و�ــــساو  لبعــــد �تجــــاه الوقـ

و) 1,339(يو�ساو  جة الAلية ملقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو رللد نا، وJانت جميع�ا ر
جــة  ق دالــة إحــصائيا �ــ� �uعــاد أو الد رقيمــا غMــL دالــة إحــصائيا، وtــو مــا ©ــشLM إ1ــd عــدم وجــود فــر

ً ً
و ً

ونا وفقا ملتغLM مAـان ?قامـة  الAلية ملقياس الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو
ً

، )قر;ـة، مدينـة(ر
، وتحقق 
2ة الفرض السادس يوtو ما ©عYþ قبو الفرض الصفر   .ل
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اسـة وتت ت إ1ـd أنـھ (Singh & Singh, 2020)رفـق نتـائج الفـرض ا"2ـا�1 مـع نتـائج د ر وال�ـY أشـا
ق �ــــ� و�ـــ� املــــشاركMن عeــــd أســــاس خصائـــص�م الديموغرافيــــة، وÏعــــز الباحــــث تلــــك  يلـــم توجــــد فــــر ُ و
ة ?عـــالم وا"!امعـــات املـــصر;ة ومؤســـسات  ا ة الـــ�2ة باإلضــافة إ1ـــd و ا رالنتــائج إ1ـــd مـــا تقـــوم بـــھ و زر ز

ونـــا اh!تمــع بـــص رفة عامـــة مـــن ج�ـــود 4Ëـــدف إ1ـــd �ــشكيل الـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد �ـــ� فMـــLوس Jو
  .ناملستجد دو التمي�M بMن أبناء القر;ة وأبناء املدينة

ق دالـــة إحـــصائيا بـــMن متوســـطات : " و;ـــنص عeـــd أنـــھ:نتــائج اختبـــار الفـــرض الـــسا�ع ال توجـــد فـــر
ً

و
ونـا ا جات عde مقياس الثقة �� التطعيم ضد فMـLوس Jو رالد جـة  (19-ملـستجد Jوفيـدر ر�uعـاد والد

يلـــدى الـــشباب ا"!ـــام��، وفقـــا لتفاعـــل متغMـــL الـــصمود النفـــ]YZ ) الAليـــة
ً

 – متوســـط –مـــنخفض (
وللتحقــق مــن 
ــ2ة tــذا الفــرض، تــم )".  مرتفــع– متوســط –مــنخفض (، وا"2يو;ــة الذاتيــة )مرتفـع

جات عينـــــة البحـــــث  ــــد ـــة لـ ;ــ ــــات املعيا رحـــــساب املتوســـــطات ا"2ـــــسابية و�نحرافـ ــــاس ثقــــــة ر عeـــــd مقيـ
ونا املستجد Jوفيد �� التطعيم ضد فLMوس Jو ���� ضوء مستو;ات الصمود 19-رالشباب ا"!ام ،

  :لالنف]YZ وا"2يو;ة الذاتية، وذلك ما يو2ùھ ا"!دو �Uي

  )22(لجدو 

جات مجموعات البحث عde مقياس الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد  ;ة لد راملتوسطات ا"2سابية و�نحرافات املعيا ر
ونا املستجد JوفيدفLMوس   2 وا"2يو;ة الذاتية1، وفق مستو;ات الصمود النف]19YZ-ر Jو

عوامل الثقة 
  �� التطعيم

مجموعات 
الصمود 
  النف567

  منخفض الصمود
   النف567

  متوسط الصمود 
  النف567

  مرتفع الصمود 
  النف567

  ا��موع الك��

  
  مجموعات
ا�
يو4ة 
  الذاتية

منخفض 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

متوسط 
ا�
يو4ة 

  لذاتيةا

مرتفع 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

ا��موع 
  الك��

منخفض 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

متوسط 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

مرتفع 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

ا��موع 
  الك��

منخفض 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

متوسط 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

مرتفع 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

ا��موع 
  الك��

منخفض 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

متوسط 
ا�
يو4ة 
  الذاتية

مرتفع 

يو4ة ا�

  الذاتية

ا��موع 
  الك��

  518  176  162  180  176  59  57  60  165  59  46  60  177  58  59  60  العدد  

املتوسط 
  ا�
ساËي

9,917  10,458  10,810  10,39010,200  9,630  11,170  10,3889,383  10,298  10,220  9,960  9,833  10,167  10,733  10,243

لالعامل Hو 
عدم ا��وف 
من مخاطر 

®نحراف   التطعيم
  ياملعيار

2,403  2,120  2,626  2,405  2,543  2,274  2,588  2,551  2,195  2,405  2,364  2,346  2,395  2,279  2,544  2,437  

                                                
 تم ترتيب مجموعة المشاركين وفق درجاتهم على مقياس الصمود النفسي وتbم تقbسيمهم إلbى ثالثbة مجموعbات 1

-6(قيbاس بbين  الصمود النفسي وتراوجbت درجbاتهم علbى الممنخفضيمنهم تمثل % 33 دنىباعتبار مجموعة أ
) 30-21( الbbصمود النفbbسي وترواحbbت درجbbاتهم بbbين رتفعbbيمbbنهم تمثbbل م% 33 علbbىدرجbbة، ومجموعbbة أ) 14

  .درجة) 20-15(درجة، وتقع بينهما مجموعة متوسطي الصمود النفسي وتراوحت درجاتهم بين 
إلbى ثالثbة مجموعbات  وتbم تقbسيمهم الحيويbة الذاتيbةتم ترتيب مجموعة المشاركين وفق درجاتهم على مقياس  2

) 27- 7( وتراوجت درجاتهم على المقياس بين الحيوية الذاتية منخفضيمنهم تمثل % 33 دنىباعتبار مجموعة أ
درجbة، ) 49-36( وترواحbت درجbاتهم بbين الحيويbة الذاتيbة رتفعbيمbنهم تمثbل م% 33 علbىدرجة، ومجموعة أ

  .درجة) 35-28(جاتهم بين  وتراوحت درالحيوية الذاتيةوتقع بينهما مجموعة متوسطي 
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عوامل الثقة 
  �� التطعيم

مجموعات 
الصمود 
  النف567

  منخفض الصمود
   النف567

  متوسط الصمود 
  النف567

  مرتفع الصمود 
  النف567

  ا��موع الك��

املتوسط 
  ا�
ساËي

العامل   7,485  8,068  7,525  6,878  7,472  8,102  7,474  6,850  7,479  8,085  7,217  7,083  7,503  8,017  7,814  6,700
الثاSي 

®ستعداد 
®نحراف   للتطعيم

  ياملعيار
1,977  1,978  2,366  2,180  2,110  1,965  2,430  2,227  1,894  2,122  2,317  2,167  1,991  2,028  2,358  2,186  

املتوسط 
  ا�
ساËي

العامل   7,539  7,972  7,543  7,111  7,472  7,627  7,439  7,350  7,406  8,102  7,391  6,733  7,729  8,190  7,763  7,250
الثالث 

إجراءات 
�عز4ز الثقة 
  �� التطعيم

®نحراف 
  ياملعيار

1,733  1,318  1,382  1,532  2,193  1,693  1,322  1,864  1,459  1,680  1,809  1,649  1,831  1,561  1,532  1,686  

املتوسط 
  ا�
ساËي

7,268  7,763  8,379  7,797  7,483  7,478  8,576  7,873  7,083  7,123  8,153  7,455  7,278  7,457  8,369  7,705  

العامل 
الرا�ع فوائد 

®نحراف   التطعيم
  ياملعيار

1,965  1,524  2,025  1,896  1,855  1,975  2,027  2,010  1,835  1,813  1,920  1,912  1,882  1,773  1,987  1,943  

املتوسط 
  ا�
ساËي

31,133  33,797  35,397  33,41831,500  31,717  35,932  33,14630,667  32,333  34,101  32,35831,100  32,691  35,142  32,971 جة  رالد
الWلية للثقة 
®نحراف   �� التطعيم

  ياملعيار
5,420  4,888  6,478  5,867  6,490  5,675  6,945  6,738  4,832  5,953  6,895  6,081  5,601  5,541  6,783  6,233  

 ��جة الAلية ملقياس الثقة  ب �� قيم متوسطات �uعاد والد ريتßà من ا"!دو السابق وجود تقا ر ل
ا املــستجد Jوفيـدالتطعـيم ضــد ونــ ،  وذلــك لـبعض اh!موعــات �ــ� حـMن Jانــت tنــاك 19-ر فMـLوس Jو

ق بــMن اh!موعـات، قــام الباحـث بــإجراء  قـا واùـ2ة �ــ� �عـض�ا Uخــر، وللتحقـق مــن داللـة الفـر وفر و
ً

، فAانـت النتــائج )u)3×3 ()ANOVA 3×3 Tow Wayسـلوب ?حـصاQي تحليــل التبـاين ثنــاQي �تجـاه 
U يلكما با"!دو�:  
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  ) 23(لجدو 

ونــــا املــــستجد )  3×3(تحليــــل التبــــاين ثنــــاQي �تجــــاه  ــ� التطعــــيم ضــــد فMــــLوس Jو ق �ــــ� الثقــــة �ــ رلداللــــة الفــــر و
يوفقا لتفاعل متغLM الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية  J-19وفيد ً

  

  مجموع املرËعات  مصدر التباين  أ�عاد املقياس
جة  رد
  ا�
ر4ة

متوسط 
  "ف"قيمة   املرËعات

داللة ال
  Pحصائية

  مرËع إيتا
2ŋ  

  �Îم التأث"!

  -  -  0,198  1,624  9,343  2  18,686  )أ(الصمود النف567 

  صغ"!  0,025  0,002  **6,478  37,278  2  74,556  )ب(ا�
يو4ة الذاتية 

  -  -  0,096  1,982  11,407  4  45,626  )ب(× ) أ(

          5,754  509  2929,012  ا��طأ

عدم ا"gوف من 
  مخاطر التطعيم

  

            518  57420  ا��موع الك��

  -  -  0,977  0,024  0,108  2  0,215  )أ(

  صغ"!  0,051  0,001  ***13,777  63,088  2  126,176  )ب(

  -  -  0,548  0,765  3,504  4  14,018  )ب(× ) أ(

          4,579  509  2330,768  ا��طأ

�ستعداد للتطعيم

  

            518  31489  ا��موع الك��

  -  -  0,150  1,904  5,141  2  10,282  )أ(

  صغ"!  0,046  0,001  ***12,236  33,040  2  66,080  )ب(

  -  -  0,153  1,682  4,543  4  18,170  )ب(× ) أ(

          2,700  509  1374,403  ا��طأ

إجراءات �عز4ز 
  الثقة �� التطعيم

            518  30907  ا��موع الك��

  -  -  0,105  2,261  8,037  2  16,075  )أ(

  متوسط  0,062  0,001  ***16,960  60,285  2  120,569  )ب(

  -  -  0,819  0,386  1,372  4  5,487  )ب(× ) أ(

          3,555  509  1809,286  ا��طأ

  فوائد التطعيم

            518  32701  ا��موع الك��

  ال يوجد  0,006  0,237  1,445  52,116  2  104,232  )أ(

  متوسط  0,075  0,001  ***20,523  740,337  2  1480,674  )ب(

  ال يوجد  0,008  0,422  0,973  35,096  4  140,384  )ب(× ) أ(

          36,074  509  18361,817  ا��طأ

جة الWلية   رالد

            518  583195  ا��موع الك��

،  303(ً طالبـا وطالبـة  518=ن  ) 0,01: (   ×!ـم التـأثP< .05    * ***P < .001   **P< .01LM)    إنـاث215ر ذJـو
 ،LM0,14( ، متوسط) 0,06(صغ (LMكب 

جــة الAليــة ملقيــاس ثقــة  ق �ــ� �uعــاد والد رأظ�ـرت نتــائج ا"!ــدو الــسابق، أنــھ لــم توجــد فــر و ل
ونا املستجد Jوفيد �� التطعيم ضد فLMوس Jو ��ى، �عز للتفاعل بMن الـصمود 19-رالشباب ا"!ام
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، 0,386، 1,682، 0,765، 1,982(عeــــd ال�LتWــــب " ف"النفـــ]YZ وا"2يو;ــــة الذاتيـــة، حيــــث Jانــــت قـــيم 
ق بيم اh!موعات ) 0,973 �� إحداث أية فر LMأي تأث YZ[دالة إحصائيا، ولم يكن للصمود النف LMوغ ً

ونــــا  �ــــ� التطعـــيم ضــــد فMـــLوس Jو ��جــــة الAليـــة ملقيــــاس ثقـــة الــــشباب ا"!ـــام رســـواء لأل�عـــاد أو الد ر
) 1,445، 2,261، 1,904، 0,024، 1,624(عeـd ال�LتWــب " ف"، حيـث Jانــت قـيم 19-املـستجد Jوفيـد

 deموعات ع!hن اMق ب وغLM دالة إحصائيا، �� حMن Jانت tناك تأثLMات ل¦2يو;ة الذاتية �� وجود فر ً

ونا املستجد Jوفيد �� التطعيم ضد فLMوس Jو ��، حيث Jانت قيم 19-رمقياس ثقة الشباب ا"!ام
ىتو داللة ًدالة إحصائيا عند مس) 20,523، 16,960، 12,236، 13,777، 6,478(عde ال�LتWب " ف"
)P< .01 ( d1إ)(P< .001 بWتLال� deع LMانت ×!وم التأثJو )0,075، 0,062، 0,046، 0,051، 0,025 (

عــــدم ا"gـــوف مـــن مخــــاطر التطعـــيم، �ســــتعداد للتطعـــيم، إجــــراءات (و�ـــ� صـــغLMة لأل�عــــاد التاليـــة
جة الAلية، وtذا ©عþ) �عز;ز الثقة �� التطعيم لY قبو الفرض رومتوسطة لبعد فوائد التطعيم وللد

فض الفرض البديل، وoذلك تتحقق 
2ة الفرض السا�ع رالصفر و   .ي

جـــة الAليــة للمقيــاس، وال�ــY �عــز ل¦2يو;ــة الذاتيـــة،  ق �ــ� �uعــاد والد ىوملعرفــة اتجــاه الفــر ر و
ً نظــــرا ملـــا يتمتــــع بـــھ tــــذا �ختبـــار مــــن دقـــة وشــــ�رة �ــــ� Scheffeىفقـــد أجــــر الباحـــث اختبــــار شـــيفيھ 

نـــا يت البعديـــة، ولعـــدم تـــأثره �عـــدم �ـــساو اh!موعـــات، باإلضـــافة إ1ـــd عـــدم تـــأثره ر�ســـتخدام للمقا
Ïــع وتجــا·س التبــاين،  وذلــك وفــق مــا أشــار إليــھ  ، 2016حــسن، (زبمخالفــة اف�Lاضــية اعتداليــة التو

239-240(�eانت النتائج كما يAف ،:  
  ) 24(لجدو 

ق �ـ� الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد ف"ـ! ونـا املـستجد كوفيـدونتائج اختبار شيفيھ التجاه الفر   وفقـا 19-روس كو
ً

  ملتغ"! ا�
يو4ة الذاتية

  أ�عاد املقياس
املتوسط 
  ا�
ساËي

  ا��موعات
منخفض ا�
يو4ة 

  177=ن
متوسط ا�
يو4ة 

  181=ن

  ---  ---  177=منخفض ا�
يو4ة ن  9,833

  ---  )p=0.440 (0,333  181=متوسط ا�
يو4ة ن  10,129
عدم ا��وف من 
  مخاطر التطعيم

  )p=0.002( 0,566) p=0.096* (0,900  160=مرتفع ا�
يو4ة ن  10,733

  ---  ---  177=منخفض ا�
يو4ة ن  6,878

  ---  )p=0.021* (0,647  181=متوسط ا�
يو4ة ن  7,502
�ستعداد 

  للتطعيم
  )p=0.001(  0,544) p=0.067* (1,190  160=مرتفع ا�
يو4ة ن  8,068

  ---  ---  177=نخفض ا�
يو4ة نم  7,111

  ---  )p=0.053 (0,432  181=متوسط ا�
يو4ة ن  7,531
إجراءات �عز4ز 

  الثقة �� التطعيم
  )p=0.001(  0,428) p=0.058* (0,861  160=مرتفع ا�
يو4ة ن  7,973

  ---  ---  177=منخفض ا�
يو4ة ن  7,278

  ---  )p=0.681 (0,179  181=متوسط ا�
يو4ة ن  7,455
  فوائد التطعيم

  )p=0.001* (1,092  160=مرتفع ا�
يو4ة ن  8,369
0,913 *

)p=0.001(  
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  ---  ---  177=منخفض ا�
يو4ة ن  31,100

  ---  )p=0.051 (1,591  181=متوسط ا�
يو4ة ن  32,616
جة الWلية   رالد

  )p=0.001* (4,042  160=مرتفع ا�
يو4ة ن  35,143
2,451 *

)p=0.001(  

   طالب وطالبة        518=ن 

ق دالة إحصائيا لأظ�رت نتائج ا"!دو السابق   ً إd1 وجود فر �� �عد عـدم ا"gـوف ) P< .01(و
نــــة مجمــــوع�Y منخفــــ/YZ ومرتف�ـــــ�  رمــــن مخــــاطر التطعــــيم �عــــز ملتغMــــL ا"2يو;ـــــة الذاتيــــة عنــــد مقا ى
نـــة  ق إ1ـــd الداللـــة ?حـــصائية عنـــد مقا را"2يو;ـــة الذاتيـــة �ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، بWنمـــا لـــم تـــصل الفـــر و

ف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ـة الذاتيـة، كمـا أظ�ـرت النتـائج وجـود متوسطي ا"2يو;ة الذاتية بAل من منخ
ق دالة إحصائيا  ًفر ى�� �عد �ستعداد للتطعيم �عز ملستو ا"2يو;ة الذاتية وذلك عند ) P< .01(و ى

ق دالــة إحــصائيا  /YZ ومتوســطي ا"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� اتجــاه املتوســطMن، وJانــت الفــر نــة منخفــ ًمقا و ر
)P< .001(م Yنة مجموع� نخف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتيـة و�ـ� اتجـاه املـرتفعMن، �ـ� حـMن رعند مقا

نـة مجمـوع�Y متوسـطي ومرتف�ـ� ا"2يو;ـة  ق إd1 مستو الداللة ?حصائية عنـد مقا رلم تصل الفر ى و
ق  والذاتيــة، وفيمــا يتعلــق ببعــد إجــراءات �عز;ــز الثقــة �ــ� التطعــيم فقــد دلــت النتــائج عeــd وجــود فــر

نـة مجمـوع�Y منخفـ/YZ ومرتف�ـ�  �عز(P< .001)ًدالة إحصائيا  ر ملستو ا"2يو;ة الذاتية عند مقا ى ى
ق إ1ـd مـستو الداللـة ?حـصائية عنـد  ىا"2يو;ة الذاتيـة �ـ� اتجـاه املـرتفعMن، �ـ� حـMن لـم تـصل الفـر و
نـــة متوســـطي ا"2يو;ـــة الذاتيـــة بAـــل مـــن منخفـــ/YZ ومرتف�ـــ� ا"2يو;ـــة الذاتيـــة، وoالyـــسبة لبعـــد  رمقا

ق الدالة إحصائيا فوائد التطعيم فقد ظ�رت ال ًفر نة مرتف�� ا"2يو;ة الذاتية ) P< .001(و رعند مقا
ق إ1ــd مــستو  /YZ ومتوســطي ا"2يو;ـة الذاتيــة �ــ� اتجــاه املــرتفعMن، ولـم تــصل الفــر ىبAـل مــن منخفــ و
جة  نة بMن منخف/YZ ومتوسطي ا"2يو;ة الذاتية، أما فيما يتعلق بالد رالداللة ?حصائية عند املقا ر

ق دالة إحصائيا الAلية للمقياس، فق ًد ظ�رت فر نة مرتف�� ا"2يو;ة الذاتيـة ) P< .001((و رعند مقا
ق �ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، ولـــم تـــصل  وبمجمـــوع�Y منخفـــ/YZ ومتوســـطي ا"2يو;ـــة الذاتيـــة وJانـــت الفـــر
/YZ ومتوســطي ا"2يو;ــة  نــة بــMن مجمــوع�Y منخفــ ق إ1ــd مــستو الداللــة ?حــصائية عنــد املقا رالفــر ى و

  .الذاتية

ىج الـــسابقة أن مـــستو الـــصمود النفـــ]YZ لـــم يكـــن لـــھ أيـــة تـــأثLMات �ـــ� إحـــداث وتوùـــß النتـــائ
جــة  ونـا املـستجد سـواء لأل�عـاد أو الد �ـ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو ��ق �ـ� ثقـة الـشباب ا"!ـام رفـر ر و
نالAلية، و;فسر الباحث تلك النEيجة بأن الصمود النف]YZ قد تAو لـھ تـأثLMات وقائيـة ل¦2مايـة مـن  ِ

ّ

ونــا �ــشAل وoـاQي، �ــ� حـMن لــم يكـن لــھ تــأثU LMثـار النفــسية الـ رسلبية الناتجــة عـن انEــشار جائحـة Jو
oمــــا Jـــان لــــھ تـــأثLMات غMـــL مباشــــرة وtـــو مـــا يــــدعوا ملز;ـــد مــــن  حـــة، و رعeـــd الثقـــة �ــــ� اللقاحـــات املطر و
 dــeع YZ[مباشـرة للـصمود النفـ LـMات غLMالبحـوث للتحقـق مـن ذلـك، وممـا يـدعم احتماليــة وجـود تـأث

اســـة الثقـــة �ـــ� التطعـــي ونـــا املــــستجد، مـــا جـــاء �ـــ� نتـــائج د رم ضـــد فMـــLوس Jو ال�ــــY ) أ-2020عـــامر، (ر
ونا، وoالتا�1 فإن  ت إd1 أن الصمود النف]YZ لھ تأثLM موجب عde جودة ا"2ياة �� ظل جائحة Jو رأشا ر
 Yحــة ال�ــ ومتطلبــات تحقيــق جــودة ا"2يــاة �ــستلزم الوقايــة مــن ا"!ائحــة مــن خــالل اللقاحــات املطر

  .نجاح�ا، واملع�Lف ¤4ا من قبل منظمة ال�2ة العامليةث�ت فاعلي45ا و

�� التطعيم ضد فLMوس  ���� ثقة الشباب ا"!ام LMان ملستو ا"2يو;ة الذاتية تأثJ نMح ��ى
تفــاع مـستو ا"2يو;ـة الذاتيــة  ونـا املـستجد �ـ� اتجــاه مرتف�ـ� ا"2يو;ـة الذاتيــة، وtـذا ©عþـY أن ا ىJو ر ر

�ـــ� التط ��ونـــا املـــستجد، و;فـــسر الباحـــث ذلـــك يز;ـــد مـــن ثقـــة الـــشباب ا"!ـــام ِعـــيم ضـــد فMـــLوس Jو
ّ ر
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ـــة، حيـــــث تتمثــــل ا"2يو;ـــــة الذاتيــــة �ـــــ� شــــعو إيجـــــاêي  ربالــــدو الــــداف�� الـــــذي تلعبــــھ ا"2يو;ـــــة الذاتيـ ر
ت  ـــــا ـــد أشـ ــــا، وقـــ ـــــرد نحــــــو مواصــــــلة ا"2يــــــاة وا"2فــــــاظ عل4Ûــ ربالطاقــــــة والyــــــشاط واليقظــــــة، يــــــدفع الفـ

اسـات بـأن ا"2يو;ـة الذاتيـة متغMـL إيجـاêي دافـ ًع للـسلوك نحـو مواصـلة ا"2يـاة ومؤشـرا "!ود4Ëــا رالد

ــا�1 فــــإن ا"2يو;ــــة (Rayan & Frederick,1997)) 2016؛ ســــليم، 2016جاســــم وســــعيد، ( ، وoالتــ
ا �� ثقة الفرد �� لقاحـات Jوفيـد ، ل¦2فـاظ عeـd ا"2يـاة وجود4Ëـا، وعeـd الـرغم 19-ًرالذاتية تلعب دو

ة مب اسات السابقة لم تEناو ذلك بصو رمن أن الد ل ة تدعم تلك النتائج ومن ر راشرة، فإن tناك إشا
اسـة ونـا  (Arslan; Yıldırım & Aytac, 2020)رذلـك د ت إ1ـd أن القلـق مـن فMـLوس Jو ر  وال�ـY أشـا ر

 dـeمباشـر ع LMـان ل¦2يو;ـة الذاتيـة تـأثJتباطا مباشرا با"2يو;ة الذاتية والوحدة النفـسية، و ًيرتبط ا ً
ر

ئWسا �� اج�Lار uفAار، وtذا ما يراه الباحث ا  ً ا"2ا�1 مدعما لتلك النتائج، حيث تلعب uفAار دو ر ًر ً

ونا املستجد �� التطعيم ضد فLMوس Jو ��  .ربناء الثقة لدى الشباب ا"!ام

يولــم يكـــن للتفاعـــل بـــMن متغMـــL الـــصمود النفـــ]YZ وا"2يو;ـــة الذاتيـــة أيـــة تـــأثLMات �ـــ� إحـــداث 
�ـ� التطعـيم ضـد فMـLوس Jو ��ق �� ثقـة الـشباب ا"!ـام رونـا املـستجد وtـذا مـا يوùـ2ھ الـشAل وفر

  :التا�1

  )5(شAل 

ونا  رأثر التفاعل بMن متغLM الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية عde الثقة �� التطعيم ضد فLMوس Jو ي
  19-املستجد Jوفيد

ة uوd1 لشAل التفاعل  �uعاد ة الثانية لشAل التفاعل  رالصو   رالصو

عدم ا"gوف 
من مخاطر 

  التطعيم
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ستعداد �
  للتطعيم

 

إجراءات 
�عز;ز الثقة 
�� التطعيم  

  

فوائد 
  التطعيم
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جة الAلية رالد

  

ـــMن متغMـــــL الــــصمود النفـــــ]YZ وا"2يو;ـــــة  ـــسابق أن التفاعـــــل الثنــــاQي بــ ييتــــßà مـــــن الــــشAل الــ
ونا املستجد  �� التطعيم ضد فLMوس Jو ���� ثقة الشباب ا"!ام LMرالذاتية لم يكن لھ تأث  

ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــMن : " و;ـــــنص عeـــــd أنـــــھ: اختبـــــار الفـــــرض الثـــــامننتـــــائج  ال توجـــــد فـــــر
ً

و
ونــــا املــــستجد Jوفيــــد جات عeــــd مقيــــاس الــــو�� الــــص�R الوقـــاQي ضــــد فMــــLوس Jو رمتوســـطات الــــد -ر

ــــة(19 جــــــة الAليــ ــــل متغMــــــL الــــــصمود النفــــــ]YZ ) ر�uعــــــاد والد ــــدى الــــــشباب ا"!ــــــام��، وفقــــــا لتفاعــ يلــ
ً

وللتحقـق مـن )".  مرتفـع– متوسـط –مـنخفض (;ة الذاتيـة ، وا"2يو) مرتفع– متوسط –منخفض (
جات مجموعــات  ;ــة لــد ر
ــ2ة tــذا الفــرض، تــم حــساب املتوســطات ا"2ــسابية و�نحرافــات املعيا ر

ونــــا املــــستجد Jوفيــــد ـــd مقيــــاس الــــو�� الــــص�R الوقــــاQي ضــــد فMــــLوس Jو �ــــ� ضــــوء 19-رالبحــــث عeـ ،
2ùوا"2يو;ة الذاتية، وذلك ما يو YZ[يمستو;ات الصمود النف�U لھ ا"!دو:  
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  )25(لجدو 

جات مجموعات البحـث عeـd مقيـاس الـو�� الـص�R الوقـاQي  ;ة لد راملتوسطات ا"2سابية و�نحرافات املعيا ر
ونا املستجد Jوفيد    وفق مستو;ات الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية19-رضد فLMوس Jو

عوامل 
 ��الثقة 
 التطعيم

مجموعات 
الصمود 
YZ[النف 

 اh!موع الك�e مرتفع الصمود النف]YZ متوسط الصمود النف]YZ[ YZمنخفض الصمود النف

 
  مجموعات
ا"2يو;ة 
 الذاتية

منخفض 
ا"2يو;ة 

 الذاتية

متوسط 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

مرتفع 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

اh!موع 
�eالك 

منخفض 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

متوسط 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

مرتفع 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

اh!موع 
�eالك 

منخفض 
 ا"2يو;ة
 الذاتية

متوسط 
ا"2يو;ة 

 الذاتية

مرتفع 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

اh!موع 
�eالك 

منخفض 
ا"2يو;ة 

 الذاتية

متوسط 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

مرتفع 
ا"2يو;ة 
 الذاتية

اh!موع 
�eالك 

 518 176 162 180 176 59 57 60 165 59 46 60 177 58 59 60 العدد 
املتوسط 
 ا"2ساêي

17,517 17,492 20,793 18,58216,100 19,130 20,492 18,51517,483 19,246 19,729 18,80717,033 18,574 20,335 18,637
لالعامل uو 

املعرفة 
ال�2ية 
 الوقائية

�نحراف 
 ياملعيار

4,980 3,984 4,258 4,670 5,148 4,003 3,803 4,763 4,649 4,397 4,529 4,607 4,947 4,195 4,207 4,671 

املتوسط 
 ا"2ساêي

12,950 13,017 14,190 13,37912,267 13,522 14,424 13,38813,083 14,000 14,000 13,68812,767 13,506 14,205 13,487
العامل 
الثا·ي 

اءات ?جر
 الوقائية

�نحراف 
 ياملعيار

3,105 2,515 2,140 2,669 3,215 2,307 1,859 2,693 2,751 1,803 2,228 2,330 3,034 2,252 2,077 2,566 

املتوسط 
 ا"2ساêي

13,033 12,949 14,414 13,45812,200 13,283 14,220 13,22412,850 13,702 13,848 13,46012,694 13,309 14,159 13,384
العامل 
الثالث 
�تجاه 
 الوقاQي

�نحراف 
 ياملعيار

2,350 1,696 1,257 1,939 2,761 1,963 1,378 2,283 2,570 1,625 1,874 2,105 2,576 1,770 1,537 2,109 

املتوسط 
 ا"2ساêي

43,500 43,458 49,397 45,41840,567 45,935 49,136 45,12743,417 46,947 47,576 45,95542,494 45,389 48,699 45,508
جة  رالد

الAلية للو�� 
 �Rالص
 الوقاQي

�نحراف 
 ياملعيار

8,968 6,991 6,795 8,110 9,592 7,191 5,806 8,531 8,664 6,452 7,247 7,710 9,135 6,989 6,653 8,107 

جـة الAليــة ملقيـاس الــو��  ب �ــ� قـيم متوسـطات �uعــاد والد ريتـßà مـن ا"!ــدو الـسابق وجــود تقـا ر ل
ا املــستجد Jوفيـد ونــ ، وذلــك لــبعض اh!موعــات �ــ� حــMن Jانــت 19-رالـص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو

قــا واùــ2ة �ــ� �عــض�ا Uخــر، وللتحقــق مــن دال tنــاك فر
ً
ق بــMن اh!موعــات، قــام الباحــث و ولــة الفــر

، فAانــت )ANOVA 3×3 Tow Way() 3×3(بـإجراء uســلوب ?حــصاQي تحليـل التبــاين ثنــاQي �تجـاه 
�eالنتائج كما ي:  

  ) 26(لجدو 

ونا املستجد Jوفيد)  3×3(تحليل التباين ثناQي �تجاه  ق �� الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو رلداللة الفر   19-و

يوفقا لتفاعل متغLM الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية   ً
  

أ�عاد 
  املقياس

  مصدر التباين
مجموع 
  املرËعات

جة  رد
  ا�
ر4ة

متوسط 
  املرËعات

  "ف"قيمة 
الداللة 

  Pحصائية

  مرËع إيتا
2ŋ  

  �Îم 

  التأث"!

  ---  ---  0,854  0,158  3,134  2  6,269  )أ(الصمود النف567 

  متوسط  0,088  0,001  ***24,520  485,954  2  971,907)ب(
يو4ة الذاتية ا�

  صغ"!  0,021  0,030  *2,709  53,689  4  214,755  )ب(× ) أ(

املعرفة 
ال�2ية 
  الوقائية

  
          19,819  10087,815509  ا��طأ
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أ�عاد 
  املقياس

  مصدر التباين
مجموع 
  املرËعات

جة  رد
  ا�
ر4ة

متوسط 
  املرËعات

  "ف"قيمة 
الداللة 

  Pحصائية

  مرËع إيتا
2ŋ  

  �Îم 

  التأث"!

            518  191204  ا��موع الك��

  ---  ---  0,432  0,842  5,231  2  10,462  )أ(

  صغ"!  0,055  0,001  ***14,813  92,047  2  184,095  )ب(

  ---  ---  0,119  1,842  11,446  4  45,785  )ب(× ) أ(

          6,214  509  3162,949  ا��طأ

?جراءات 
  الوقائية

  

            518  97620  ا��موع الك��

  ---  ---  0,478  0,739  2,985  2  5,970  )أ(

  متوسط  0,086  0,001  ***23,822  96,278  2  192,556  )ب(

  صغ"!  0,020  0,034  *2,633  10,642  4  42,568  )ب(× ) أ(

          4,041  509  2057,118  ا��طأ

®تجاه 
  الوقاZي

            518  95091  ا��موع الك��

  ---  ---  0,637  0,452  26,389  2  52,779  )أ(

  متوسط  0,103  0,001  ***29,376  1715,680  2  3431,360  )ب(

  صغ"!  0,025  0,012  *3,252  189,932  4  759,730  )ب(× ) أ(

          58,404  29727,809509  ا��طأ

جة  رالد
  الWلية

            518  1106731  ا��موع الك��

،  303(ً طالبا وطالبة  518=ن   كبLM) 0,14(متوسط ، ) 0,06(صغLM، ) 0,01: (×!م التأثP< .05    * ***P < .001   **P< .01   LM)    إناث215ر ذJو

ق وأظ�ــرت نتــائج ا"!ـــدو الــسابق، وجـــود فــر �ــ� �عـــدي املعرفــة الـــ�2ية الوقائيــة و�تجـــاه ل 
ا املــستجد Jوفيـــد ونــ جــة الAليـــة ملقيــاس الــو�� الـــص�R الوقــاQي ضــد فMـــLوس Jو رالوقــاQي والد ، 19-ر

 ، 2,709(عeـd ال�LتWـب " ف"ى�عز للتفاعل بMن الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية، حيث Jانت قيم 
ىدالة إحصائيا عند مستو دالل) 3,252 ، 2,633 ً، و�� مستو;ات داللة مقبولة إحصائيا )P< .05(ة ً

وجميع�ــــا أ×!ــــام تــــأثLM ) 0,025 ، 0,020 ، 0,021(وoحــــساب ×!ــــم التــــأثLM تبــــMن أ4Êــــا عeــــd ال�LتWــــب 
يصغLMة، ولم يكن للتفاعل بMن متغLM الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية أية تأثLMات �� إحداث أية 

ــــراءات  ــــد ?جــ ــــسبة لبعــ ق جوtر;ــــــة بالyـ غMــــــL دالــــــة ) 1,842" (ف"الوقائيـــــة، حيــــــث Jانــــــت قيمـــــة وفـــــر
ق بــMن اh!موعــات ســواء  �ــ� إحــداث أيــة فــر LMأي تــأث YZ[وإحــصائيا، كمــا أنــھ لــم يكــن للــصمود النفــ ً

جة الAلية للمقيـاس، حيـث Jانـت قـيم   ، 0,739 ، 0,842 ، 0,158(عeـd ال�LتWـب " ف"رلأل�عاد أو الد
ـــ� حــــMن Jانــــت ) 0,452 ق بــــMن ًغMــــL دالــــة إحــــصائيا، �ـ وtنــــاك تــــأثLMات ل¦2يو;ــــة الذاتيــــة �ــــ� وجــــود فــــر

جــــــة الAليـــــة، حيـــــث Jانــــــت قـــــيم  ــــاد والد  ، 14,813 ، 24,520(عeـــــd ال�LتWــــــب " ف"راh!موعـــــات لأل�عـ
ىدالـة إحـصائيا عنـد مـستو داللـة ) 29,376 ، 23,822 ً)P< .01 ( ــبWتLال� dـeع LMانـت ×!ـوم التـأثJو

املعرفـة الـ�2ية الوقائيـة، : تـأثLM متوسـطة لبعـديو�ـ� ×!ـوم ) 0,103 ، 0,086 ، 0,055 ، 0,088(



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ

  أحمد دمحم عبد الحميد/ د

 

 

60 

جة الAلية، �� حMن Jان ×!م التأثLM صغLMا لبعد ?جراءات الوقائية، وtذا  ًو�تجاه الوقاQي، وللد ر
فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل جزئيا، وoذلك لم تتحقق 
2ة الفرض الثامن  Yþع©ً ل ي   .ر

ق �ـ� �Hعـاد وال 
يو4ـة الذاتيـة، فقــد ووملعرفـة اتجـاه الفـرÐـ5 �عـز لÑليـة للمقيـاس، والWجـة ال ىد ر
لأجر الباحث اختبار شيفيھ، وا��دو �Ôي يوÒÓ النتائج   : ى

  ) 27(لجدو 
ونــا املــستجد كوفيــد ق �ــ� الــو\� الــص]� الوقــاZي ضـد ف"ــ!وس كو رنتـائج اختبــار شــيفيھ التجــاه الفـر  19-و

وفقا ملتغ"!ا�
يو4ة الذاتية
ً

  

  أ�عاد املقياس
ط املتوس

  ا�
ساËي
  ا��موعات

منخفض ا�
يو4ة 
  177=ن

متوسط ا�
يو4ة 
  181=ن

17,033  
منخفض ا�
يو4ة 

  180=ن
---  ---  

18,623  
متوسط ا�
يو4ة 

  162=ن
1,541 *

)p=0.006(  
-----  

املعرفة ال�2ية 
  الوقائية

  

20,338  
مرتفع ا�
يو4ة 

  176=ن
3,302 *

)p=0.001( 
1,761) *p=0.001(  

12,767  
منخفض ا�
يو4ة 

  180=ن
---  ---  

13,513  
متوسط ا�
يو4ة 

  162=ن
0,740 *

)p=0.024(  
-----  

  

  ?جراءات الوقائية

  
14,204  

مرتفع ا�
يو4ة 
  176=ن

1,438 *
)p=0.001(  

0,698) *p=0.037(  

12,694  
منخفض ا�
يو4ة 

  180=ن
---  ---  

13,311  
متوسط ا�
يو4ة 

  162=ن
0,614 *

)p=0.019(  
  ®تجاه الوقاZي  ---

14,161  
مرتفع ا�
يو4ة 

  176=ن
1,465 *

)p=0.001(  
0,850) *p=0.001(  

42,494  
منخفض ا�
يو4ة 

  180=ن
---  ---  

45,447  
متوسط ا�
يو4ة 

  162=ن
2,894 *

)p=0.002(  
جة الWلية  ---   رالد

48,703  
مرتفع ا�
يو4ة 

  176=ن
6,204 *

)p=0.001(  
3,310) *p=0.001(  

   طالب وطالبة        518=ن 

ق دالـــة إحـــصائيا أظ�ـــر ًت نتـــائج ا"!ـــدو الـــسابق إ1ـــd وجـــود فـــر و �ـــ� �عـــد املعرفـــة ) P< .01(ل
ـــاه  ـــــ� اتجـــــ ــــة الذاتيـــــــة �ـــ ـــــة مجمــــــــوع�Y منخفـــــــ/YZ ومتوســــــــطي ا"2يو;ــــ نـــ ـــة عنـــــــد مقا رالـــــــ�2ية الوقائيـــــ

ق دالـــــة إحـــــصائيا  ًاملتوســـــطMن، وJانـــــت الفـــــر ــــ� ا"2يو;ـــــة الذاتيـــــة ) p< .001(و نـــــة مرتف�ـ رعنـــــد مقا
ق دالــة بمجمــوع�Y منخفــ/YZ ومتوســطي ا جــدت وجــود فــر و"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� اتجــاه املــرتفعMن، و و

نة منخف/YZ ومتوسطي ا"2يو;ة الذاتيـة �ـ� ) P< .05(ًإحصائيا  ر�� �عد ?جراءات الوقائية عند مقا
ق دالة إحصائيا  ًاتجاه املتوسطMن، وJانت الفر نة منخف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ة P< .001)(و ر عند مقا
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نــــة مجمــــوع�P< .05 ( Y(فعMن، كمــــا ظ�ــــرت الداللــــة ?حــــصائية الذاتيــــة و�ــــ� اتجــــاه املــــرت رعنــــد مقا
متوسطي ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتية �� اتجاه املرتفعMن، وفيما يتعلق ببعد �تجاه الوقاQي فقد دلت 

نــة مجمــوع�Y منخفــ/YZ ومتوســطي ا"2يو;ــة ) P< .05(ًالنتــائج عeــd وجــود دالــة إحــصائيا  رعنــد مقا
نـة مرتف�ــ� ا"2يو;ــة (P< .001)وســطMن، وظ�ـرت الداللــة ?حــصائية الذاتيـة �ــ� اتجـاه املت ر عنــد مقا

�ــــ� اتجــــاه املــــرتفعMن، أمــــا فيمــــا يتعلــــق  الذاتيــــة بمجمــــوع�Y منخفــــ/YZ ومتوســــطي ا"2يو;ــــة الذاتيــــة 
ق دالــــة إحــــصائيا  جــــة الAليــــة للمقيــــاس، فقــــد ظ�ــــرت فــــر ًبالد و نــــة مجمــــوع�P< .01 ( Y(ر ـــد مقا رعنـ

ق دالــة إحــصائيا منخفـ/YZ ومتوســطي ا"2يو;ــة الذ ًاتيــة و�ــ� اتجــاه املتوسـطMن، وكــذلك ظ�ــرت فــر و
)P< .001 ( ومتوسـطي ا"2يو;ـة الذاتيـة YZ/ نـة مرتف�ـ� ا"2يو;ـة الذاتيـة بمجمـوع�Y منخفـ رعنـد مقا

ق �� اتجاه املرتفعMن   .ووJانت الفر

جــة الAليــة ملقيــاس الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد  ق �ــ� �uعــاد والد روللتحقــق مــن اتجــاه الفــر و
LــــMـــد قـــــام ف ونــــا املـــــستجد، وفقــــا لتفاعـــــل متغMــــL الــــصمود النفـــــ]YZ وا"2يو;ــــة الذاتيـــــة، فقـ يوس Jو ً ر

اسة التأثLM ال�سيط   وذلك بتقسيم العينة وفق متغLM الصمود النفـ]Simple effect YZرالباحث بد
وإجــــراء تحليــــل التبــــاين uحــــادي للمجموعــــات ) مــــنخفض، متوســــط، مرتفــــع(إ1ــــd مجموعــــات ثالثــــة 

يالقــيم ال�ــY ظ�ــر ف4Ûــا داللــة إحــصائية للتفاعــل بــMن متغMــL الــصمود النفــ]YZ وا"2يو;ــة الثالثــة، �ــ� 
جـة الAليـة عeـd مقيـاس الـو��  رالذاتية، و�� �عدي املعرفة الـ�2ية الوقائيـة و�تجـاه الوقـاQي والد

ونا املستجد Jوفيد   :ل فAانت النتائج كما يو2ùھ ا"!دو �Uي19-رالص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  ) 28(لجدو 
ونــا املــستجد Jوفيــد ق �ــ� الــو�� الــص�R الوقــاQي ضــد فMــLوس Jو رتحليــل التبــاين uحــادي  لداللــة الفــر   19-و

 YZ[وفقا لتقسيم مجموعات الصمودالنف
ً

  

أ�عاد الو\� 
الص]� الوقاZي

مجموعات 
الصمود 
  النف567

مصدر 
  التباين

  مجموع

   املرËعات

جة  رد
  ا�
ر4ة

متوسط 
  املرËعات

  "ف"قيمة 
الداللة 

  Pحصائية

  مرËع إيتا
2

ŋ  

�Îم 
  التأث"!

منخفض   210,908  2  421,816  التباين
  19,819  509  10087,815  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,040  0,001  ***10,642

متوسط   298,924  2  597,849  التباين
  19,819  509  10087,815  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,056  0,001  ***15,083

  83,113  2  166,226  التباين

املعرفة ال�2ية 
  الوقائية

  

مرتفع 
  19,819  509  10087,815  ا��طأ  الصمود

4,194  0,16  ---  ---  

منخفض   39,541  2  79,082  التباين
  4,041  509  2057,118  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,037  0,001  ***9,784

متوسط   60,821  2  121,641  التباين
  4,041  509  2057,118  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,056  0,001  ***15,049

  17,257  2  34,515  التباين

®تجاه الوقاZي

مرتفع 
  4,041  509  2057,118  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,017  0,014  *4,270



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ
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أ�عاد الو\� 
الص]� الوقاZي

مجموعات 
الصمود 
  النف567

مصدر 
  التباين

  مجموع

   املرËعات

جة  رد
  ا�
ر4ة

متوسط 
  املرËعات

  "ف"قيمة 
الداللة 

  Pحصائية

  مرËع إيتا
2ŋ  

�Îم 
  التأث"!

منخفض   682,769  2  1365,539  التباين
  58,404  509  29727,809  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,044  0,001  ***11,690

متوسط   1112,937  2  2225,874  التباين
  58,404  509  29727,809  ا��طأ  الصمود

  متوسط  0,070  0,001  ***19,056

  298,902  2  597,804  التباين

جة الWلية   رالد

مرتفع 
  58,404  509  29727,809  ا��طأ  الصمود

  صغ"!  0,020  0,006  **5,118

،  303(ً طالبـا وطالبـة  518=ن  صـغLM، ) 0,01: (×!ـم التـأثP< .05    * ***P < .001   **P< .01   LM)    ثإنـا215ر ذJـو
 كبLM) 0,14(متوسط ، ) 0,06(

وجميع�ا ) 19,056(إd1 ) 4,195(تراوحت بMن " ف"ليتßà من خالل ا"!دو السابق أن قيم 
يمـة وJانـت ×!ـوم التـأثLM صـغLMة إ1ـd متوسـطة، عـدا ق) P < .001(إ1ـd ) P < .05(ىدالـة عنـد مـستو 

ًلبعـد املعرفـة الــ�2ية الوقائيـة h!موعــة مرتفـع الـصمود النفــ]YZ فAانـت غMــL دالـة إحــصائيا، " ف"

 Estimaeted(ىوêعـــد ذلــــك أجــــر الباحـــث اختبــــار شــــيفيھ باســـتخدام املعا"!ــــات املناســــبة لـــذلك 
Maginal Means (ي�U 2ھ ا"!دوùانت النتائج كما يوAلف:  

  ) 29(لجدو 
ونـا املـستجد وفقـا لتفاعـل متغ"ـ! نتائج اختبار شيفيھ التج ق �� الو\� الص]� الوقاZي ضد ف"!وس كو ياه الفر ً

ر و
  الصمود النف567 وا�
يو4ة الذاتية

مجموعات 
  الصمود النف567

  منخفض الصمود
   النف567

  متوسط الصمود
   النف567

  مرتفع الصمود
   النف567

أ�عاد الو\� 
الص]� 
مجموعات ا"2يو;ة   الوقاZي

  الذاتية
منخفض 
  ا"2يو;ة

متوسط 
  ا"2يو;ة

منخفض 
  ا"2يو;ة

متوسط 
  ا"2يو;ة

منخفض 
  ا"2يو;ة

متوسط 
  ا�
يو4ة

  متوسط ا�
يو4ة
0,025 

)p=0.975(  
-----  

3,030 *
)p=0.001(  

-----  
1,762 

)p=0.033(  
املعرفة   -----

ال�2ية 
  مرتفع ا�
يو4ة  الوقائية

3,276 *
)p=0.000( 

3,302 *
)p=0.000(  

4,392 *
)p=0.000( 

1,361 
)p=0.121(  

2,245 *
)p=0.006( 

0,483 
)p=0.559(  

  متوسط ا�
يو4ة
0,084 

)p=0.819(  
---  

1,083 *
)p=0.006(  

---  
0,852 

)p=0.022(  
---  

®تجاه الوقاZي

  مرتفع ا�
يو4ة
1,380 *

)p=0.000(  
1,465 *

)p=0.000(  
2,020 *

)p=0.000(  
0,938 

)p=0.018(  
0,997 *

)p=0.007(  
0,146 

)p=0.697(  

  متوسط ا�
يو4ة
0,042 

)p=0.976(  
---  

5,368 *
)p=0.000(  

---  
3,531 *

)p=0.013(  
---  

جة الWل   يةرالد

  مرتفع ا�
يو4ة
5,897 *

)p=0.000(  
5,939 *

)p=0.000(  
8,569 *

)p=0.000(  
3,201 

)p=0.034(  
4,160 *

)p=0.003(  
0,629 

)p=0.658(  

،  303م¹¸م  ( طالب وطالبة  518=ن    )             إناث215ر ذكو
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نـة  ريتßà من نتائج ا"!دو السابق أنھ بالyسبة لبعد املعرفة ال�2ية الوقائية، وعنـد مقا ل
ق بـــMن متوســـطي ومنخفــــ/YZ ا"2يو;ـــة الذاتيــــة  ومجموعـــات منخفـــ/YZ الــــصمود النفـــ]YZ فـــإن الفــــر

ق دالـة إحـصائيا  Jًانـت غMـL دالـة إحــصائيا، �ـ� Jانـت الفــر نـة مرتف�ـ� ا"2يو;ــة ) p< .001(وً رعنــد مقا
نـــة بــــMن الذاتيـــة بAـــ رل مـــن منخفـــ/YZ ومتوســـطي ا"2يو;ـــة الذاتيـــة و�ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، وعنـــد املقا

نــــة ) p< .001(مجموعـــات متوســــطي الـــصمود النفــــ]YZ فقـــد ظ�ــــرت الداللـــة ?حــــصائية  رعنــــد مقا
نة منخف/YZ ا"2يو;ة الذاتيـة  رمنخف/YZ ومتوسطي ا"2يو;ة �� اتجاه املتوسطMن، وكذلك عند مقا

نـــــة بمرتف�ـــــ� ا"2يو;ـــــة الذات ـــ� حـــــMن لـــــم تظ�ـــــر داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مقا ـــرتفعMن، �ــ �ـــــ� اتجـــــاه املــ ريـــــة 
نــة مجموعــات مرتف�ــ� الــصمود  رمتوسـطي ا"2يو;ــة الذاتيــة بمرتف�ــ� ا"2يو;ــة الذاتيــة، أمــا عنــد مقا

نـــة مجمــــوع�Y منخفـــ/YZ ومرتف�ــــ� ) p< .001(النفـــ]YZ فقـــد ظ�ــــرت الداللـــة ?حـــصائية  رعنـــد مقا
نـــة متوســــطي ا"2يو;ــــة ا"2يو;ـــة الذاتيــــة �ـــ� اتجــــاه املــــرت رفعMن، ولـــم تظ�ــــر داللـــة إحــــصائية عنــــد مقا

  .الذاتية بAل من منخف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتية

 YZ[الــصمود النفـــ YZ/ن مجموعــات منخفـــMنــة بـــ روoالyــسبة لبعــد �تجـــاه الوقــاQي فعنـــد املقا
نــة بــMن مرتف�ــ� ا"2يو;ــة الذا) p< .001(فقـد ظ�ــرت الداللــة ?حــصائية  تيــة وJــل مــن ر�ــ� حالــة املقا

منخفـــ/YZ ومتوســـطي ا"2يو;ـــة الذاتيـــة �ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، بWنمـــا لـــم تظ�ـــر داللـــة إحـــصائية عنـــد 
ـــات  ـــMن مجموعـــ نــــــة بـــ ــــد املقا ــــة الذاتيــــــة، وعنــ ــــطي ا"2يو;ــ ــــ/YZ ومتوســ ــــMن مجمــــــوع�Y منخفــ نـــــة بــ راملقا ر

نـــة منخفـــ/p< .01 ( YZ(متوســطي الـــصمود النفـــ]YZ فقـــد ظ�ــرت الداللـــة ?حـــصائية  ر�ـــ� حالـــة مقا
ق دالــة إحــصائيا ومتو ًســطي ا"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� اتجــاه املتوســطMن، وكــذلك Jانــت tنــاك فــر  >p(و
نة منخف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتية �� اتجاه املرتفعMن، �� حMن لـم تظ�ـر داللـة )  001. رعند مقا

نــــة بــــMن مجموعــــات  نــــة بــــMن متوســــطي ومرتف�ــــ� ا"2يو;ــــة الذاتيــــة، وعنــــد املقا رإحــــصائية عنــــد املقا ر
�ـــ� الـــصمود النفـــ]YZ فقـــد ظ�ـــرت الداللـــة ?حـــصائية مرتف)p< .01 ( YZ/ن منخفـــMنـــة بـــ رعنـــد املقا

نـــة  رومرتف�ـــ� ا"2يو;ـــة الذاتيـــة �ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، �ـــ� حـــMن لـــم تظ�ـــر الداللـــة ?حـــصائية عنـــد مقا
  .متوسطي ا"2يو;ة الذاتية بAل من منخف/YZ ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتية

جــة الAليـــة مل ونــا املـــستجد، وعنـــد روفيمــا يتعلـــق بالد رقيــاس الـــو�� الــص�R الوقـــاQي ضــد فMـــLوس Jو
نة بMن مجموعات منخف/YZ الـصمود النفـ]YZ فقـد ظ�ـرت الداللـة ?حـصائية  عنـد ) p< .001(راملقا

نة مرتف�� ا"2يو;ة الذاتية بAل من منخف/YZ ومتوسطي ا"2يو;ـة الذاتيـة �ـ� اتجـاه املـرتفعMن،  رمقا
ق دالــة إحــصائيا عنــ ًولــم تظ�ــر فــر نــة بــMن متوســطي ومنخفــ/YZ ا"2يو;ــة الذاتيــة، أمــا عنــد و رد املقا

نة بMن مجموعات متوسطي الصمود النف]YZ، فقـد ظ�ـرت الداللـة ?حـصائية  عنـد ) p< .001(راملقا
نــة بــMن  /YZ ومتوســطي ا"2يو;ــة الذاتيــة �ــ� اتجــاه املتوســطMن، وكــذلك عنــد املقا نــة بــMن منخفــ راملقا ر

ق �ـــ� اتجـــاه املـــرتفعMن، �ـــ� حـــMن لـــم تظ�ـــر داللـــة منخفـــ/YZ ومرتف�ـــ� ا"2يو;ـــة الذاتيـــة و وJانـــت الفـــر
نــة بــMن مجموعــات مرتف�ــ�  نــة متوســطي ومرتف�ــ� ا"2يو;ــة الذاتيــة، وعنــد املقا رإحــصائية عنــد مقا ر

/YZ ومتوســطي ) p< .05(الـصمود النفــ]YZ فقــد ظ�ـرت الداللــة ?حــصائية  نـة بــMن منخفــ رعنــد املقا
نـــة ) p< .01(وكـــذلك ظ�ـــرت الداللـــة الإلحـــصائية ا"2يو;ـــة الذاتيـــة �ـــ� اتجـــاه املتوســـطMن  رعنـــد مقا

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد  ًمنخفــــ/YZ ومرتف�ــــ� ا"2يو;ــــة الذاتيــــة �ــــ� اتجــــاه املــــرتفعMن، ولــــم تكــــن الفــــر و
نة بMن متوسطي ومرتف�� ا"2يو;ة الذاتية   .راملقا

ىوتوùـــß النتـــائج الـــسابقة أن مـــستو الـــصمود النفـــ]YZ لـــم يكـــن لـــھ أيـــة تـــأثLMات �ـــ� إحـــداث 
ـــة الAليــــة فــــ جـ ونــــا املــــستجد ســــواء لأل�عــــاد أو الد ق �ــــ� الــــو�� الــــص�R الوقــــاQي ضــــد فMــــLوس Jو رر ر و
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ة  رللمقيــــاس، و;فــــسر الباحــــث تلــــك النتــــائج بــــأن الــــصمود النفــــ]YZ لــــم يكــــن لــــھ تــــأثLM مباشــــر بــــصو ِ
ّ

منفردة، �� حMن Jانت لھ تأثLMات عند تفاعلھ مع ا"2يو;ة الذاتية، و;دعم ذلك نتائج تحليل التباين 
u ا"!ـدو ��دة  لحادي الوا ت إ1ـd أن للـصمود تـأثLMات دالـة إحـصائيا، حيـث ©ـس�م )30(ر ً، ال�ـY أشـا ر

ة عeـd مواج�ــة Uثـار النفــسية الـسلبية الناتجــة عـن انEــشار  فــع مـستو القــد �ـ�  YZ[رالـصمود النفــ ىر
ة غLM مباشرة �� تنمية دافعية الفرد نحو ا ونا املستجد، وtذا ©س�م بصو رجائحة فLMوس Jو لو�� ر

اسـة  ت إليــھ د رالـص�R الوقـاQي، و;ـدعم ذلــك مـا أشـا  بــأن الـصمود النفـ]YZ يمكــن (Buheji, 2020)ر
ف ال�ــY ال يمكـن �غيtLMــا، و;ــر  مــات والتخفيــف مـن تــداعيا4Ëا، وقبـو الظــر u ىالفـرد مــن مواج�ـة ول ز

فـرد عeـd املشاJل عde أ4Êا فرص ملسار جديد �� ا"2ياة، وoالتا�1 فالصمود النف]YZ عمليـة �ـساعد ال
اسـة  ت إليـھ د رالتكيـف �ـ� مواج�ـة التحـديات وال45ديـدات واghـاطر، باإلضـافة إ1ـd مـا أشـا  ,Devi)ر

 بـأن الــصمود النفــ]YZ يتــضمن العمليــات العقليــة والـسلوكيات ال�ــY �ــس�م �ــ� حمايــة الــذات (2020
�R املـستقر مـن Uثـار الـسلبية ا2hتملـة للـضغوط، وtـو بمثابـة آليـة لإلسـراع �ـ� تحقيـق uداء الـص

مات أثناء ا"!ائحـة، وأن التعامـل خـالل ا"!ائحـة  u ر للتعامل مع ف املعاكسة، وضر ز�عد الظر ي و و
اسات   ,Durga)ريتطلب البقاء عde اطالع فيما يتعلق باألحداث �� Jل مAان، و�شLM العديد من الد

2020; Ferreira et al., 2020; He et al., 2020) ـوt YZ[أن الـصمود النفـ dاتيجيات  إ1ـLأحـد �سـ�
ونا املستجد Jوفيد  اسة 19-رامل�مة �� مواج�ة فLMوس Jو ت إليھ د ر، و;دعم ذلك ما أشا  ,Arslan)ر

Yildirim & Wong, 2020) اتيجياتLـ� تـصميم �سـ�� بـأن الـصمود النفـ]YZ أحـد ا"!وانـب امل�مـة 
  . الوقائية وتحسMن ال�2ة النفسية

� LMان ملستو ا"2يو;ة الذاتية تأثJىو ��ونا املستجد  ر� الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو
 �Rتفاع مستو ا"2يو;ة الذاتية يز;د من الو�� الص ىاتجاه مرتف�� ا"2يو;ة الذاتية وtذا ©عYþ أن ا ر
ونـــا املـــستجد، و;فـــسر الباحـــث ذلـــك بـــأن ا"2يو;ـــة الذاتيـــة متغMـــL داف�ــــ�  ِالوقـــاQي ضـــد فMـــLوس Jو

ّ ر
مــات الناتجــة عــن انEــشار لإل·ــسان، يدفعــھ نحــو ا"2يــاة و;ز;ــد  uتحمــل الــضغوط و dــeتــھ ع زمــن قد ر

tــــا، وoالتـــا�1 الـــس�� نحــــو البحـــث عـــن Uليــــات  ونــــا املـــستجد ومواج�45ـــا وتجاو زجائحـــة فMـــLوس Jو ر
اسة  ت إليھ د راملناسبة لتحقيق ذلك من خالل الو�� الص�R الوقاQي، و;دعم ذلك ما أشا  Ryan)ر

&Frederich, 1997) ت إليــھ   بــأن ا"2يو;ــة الذا رتيــة متغMــL لــھ صــلة با"!وانــب العقليــة، ومــا أشــا
اســة  ًبــأن ا"2يو;ــة الذاتيــة مظ�ــرا مــن مظــاtر الرفاtيــة العقليــة، و;ــرتبط ) Fini et al., 2010(رد

اسـة  ات ا"2ياتيـة والكفـاءة الذاتيـة، و�ـشLM د ربامل�ـا  إ1ـd أن الـو�� بمـا (Fayad & Kazarian, 2013)ر
اسة يحدث يؤدي إd1 ا"2يو;ة الذاتي ت د رة، كما أشا إd1 أن ا"2يو;ة الذاتية طاقة ) Arslan, 2020(ر

 LـــÇتنظـــيم ?جــراءات ال�ادفـــة، و;جعل�ـــم أك dـــeفــراد عu دا قو;ـــا ©ـــساعد ًجــسدية وعقليـــة تمثـــل مــو ً ر
فاtيــة،  ة أفــضل عeـd التعامــل مـع التحــديات ولــد4Þم 
ـ2ة نفــسية و ر·ـشاطا وإنتاجيــة، ولـد4Þم قــد ر

ً

 LMعز ال�2ة النفـسية ول¦2يو;ة الذاتية تأث� Yفعال ال�ادفة ال�uتنظيم السلوكيات و deي عêزإيجا
  .والعافية

يوJــان للتفاعــل بــMن متغMــL ا"2يو;ــة الذاتيــة والــصمود النفــ]YZ تــأثLMات جوtر;ــة �ــ� إحــداث 
ونا املستجد وtذا ما يو2ùھ الشAل التا�1 ق الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو رفر   :و
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  )6(شAل 

Mونا املستجد أثر التفاعل ب رن متغLM الصمود النف]YZ وا"2يو;ة الذاتية عde الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو ي
��  لدى الشباب ا"!ام

ة uوd1 لشAل التفاعل  �uعاد ة الثانية لشAل التفاعل  رالصو   رالصو

املعرفة 
ال�2ية 
  الوقائية

  

 

?جراءات 
  الوقائية

  

    

®تجاه 
  الوقاZي
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جة  رالد
  Aليةال

    

ـــMن متغMـــــL الــــصمود النفـــــ]YZ وا"2يو;ـــــة  ـــسابق أن التفاعـــــل الثنــــاQي بــ ييتــــßà مـــــن الــــشAل الــ
ونا املستجد    رالذاتية Jان لھ تأثLMات جوtر;ة �� الو�� الص�R الوقاQي ضد فLMوس Jو

  :توصيات البحث

جـــة عاليــــة مـــن �ســــتعداد لتلقـــي اللقاحــــات املـــضادة لف-1 MــــLوس ر إعـــداد خطـــة 4Ëــــدف إ1ـــd تــــوفLM د
ونا املستجد Jوفيـد ة أسـرع، 19-رJو ر، وذلـك لز;ـادة فاعلي45ـا وتحقيـق التحـصMن اh!تم�ـ� بـصو

جـــــة مـــــن الوقايـــــة املطلوoـــــة  رمـــــن خـــــالل إقـــــدام الـــــشباب ا"!ـــــام�� عeـــــd التطعـــــيم، بمـــــا يحقـــــق د
;ة لنمط ا"2ياة ا"!امعية   . وروالضر

فعاليـة اللقاحـات، لAـي تـزداد ثقــة  �tتمـام بتقـديم املعلومـات و?حـصاءات املوثقـة ال�ـY تتعلـق ب-2
ة الـــــ�2ة  ا ـــة، فيمــــا تقدمـــــھ و رأفــــراد اh!تمـــــع بــــصفة عامـــــة، والـــــشباب ا"!ــــام�� بـــــصفة خاصــ ز

ونــــا املــــستجد Jوفيــــد ، وoالتــــا�1 19-روالــــسAان املــــصر;ة مــــن لقاحــــات مــــضادة ملــــرض فMــــLوس Jو
  .تم��املطلوoة لتحقيق التحصMن اh!% 70لتحقيق فاعلية اللقاحات والوصو إd1 الyسبة 

ــــق بالثقــــــة �ــــــ� -3 اســــــات مــــــ�2ية تتعلــ ـــــراء د ـــــو إجـ ــــز البحثيــــــة نحـ ـــاحثMن واملراكــ ر توجيــــــھ اtتمــــــام البـــ
ـــا فMــــLوس Jوفيــــد ، للوقــــوف عeـــــd 19-التطعيمــــات املــــضادة للفLMوســــات شــــاQعة �نEــــشار، وم¥4ـ

 �Rــ� الــو�� الــص�العوامــل املــؤثرة �ــ� الثقــة بالتطعيمــات، وكــذلك التعــرف عeــd العوامــل املــؤثرة 
  . وغLMه من uوoئة19- ضد فLMوس JوفيدالوقاQي

 تــصميم اســـ�Lاتيجيات �ـــس45دف تنميـــة الثقـــة �ـــ� التطعـــيم والـــو�� الـــص�R الوقـــاQي ضـــد فMـــLوس -4
ونــا املــستجد Jوفيــد  لــدى الــشباب ا"!ــام��، ولــدى Jافــة فئــات اh!تمــع لز;ــادة ?قبــال 19-رJو

  . ا"!ائحةعde التطعيمات بما ©س�م �� تحقيق املناعة اh!تمعية من تلك

 تـــصميم اســـ�Lاتيجيات توعو;ـــة �ـــس45دف تفنيـــد املعلومـــات املـــضللة والوoـــاء املعلومـــا�ي املنEـــشر، -5
لــدى أفــراد اh!تمـــع بــصفة عامــة والـــشباب ا"!ــام�� بــصفة خاصـــة، �ــشأن اللقاحــات املـــضادة 

، وتوضــيح ا"2قــائق املعلوماتيــة لتلــك اللقاحــات، uمــر الــذي قــد ©ــس�م �ــ� 19-لفMــLوس Jوفيــد
، ومــن ثــم اســـEثمار ا"!�ــود ال�ــY تبــذل�ا الدولـــة 19-نــاء الثقــة �ــ� التطعــيم ضـــد فMــLوس Jوفيــدب

ة ال�2ة والسAان، "2ماية أفراد اh!تمع من Uثـار املـدمرة "!ائحـة فMـLوس  ا ربصفة عامة و وز
ونا املستجد Jوفيد   .19-رJو
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ف واملعلومات ال�Y تز;ـد مـن الـو�� الـص�R الوقـا-6  Q-19ي ضـد فMـLوس Jوفيـدر �tتمام بyشر املعا
  .وخاصة لدى طالبات ا"!امعة

 توجيـــھ �tتمـــام نحـــو القر;ـــة والـــس�� لتقليـــل مخــــاوف أبنـــاء القر;ـــة مـــن التطعـــيم ضـــد فMــــLوس -7
  .J-19وفيد

الـــة مـــا لـــد4Þم مـــن مخـــاوف -8 ز توعيـــة الـــشباب ا"!ـــام�� بفوائـــد التطعـــيم، وتوجيـــھ �tتمـــام نحـــو إ
ــــق بـــــــالتطعيم ضـــــــد Jوفيـــــــد ـــات ، وتنميـــــــ19-تتعلـــ ـــــة لـــــــدى طالبــــ ة اســـــــتعدادtم للتطعـــــــيم، وخاصــ

  .ا"!امعة

شــادية ال�ــY �ــس45دف تقليــل اghــاوف مــن -9 ر ال�LكMــ� عeــd ا"2يو;ــة الذاتيــة عنــد تــصميم الÜــLامج ?
اك فوائــــــد التطعـــــيم، و�عز;ــــــز الثقـــــة �ــــــ�  ـــيم، وإد ــــة �ســــــتعداد للتطعــ رمخـــــاطر التطعــــــيم، وتنميـ

ونا املستجد Jوفيدالتطعيم، وكذلك تنمية الثقة �� التطعيم ضد ف   .19-رLMوس Jو

شـادية قائمــة عeــd ا"2يو;ـة الذاتيــة والـصمود النفــ]YZ لتنميــة Jـل مــن-10 املعرفــة : ر تـصميم بــرامج إ
ونـــــا املـــــستجد  ـــة، �تجـــــاه الوقـــــاQي، الـــــو�� الـــــص�R الوقـــــاQي ضـــــد فMـــــLوس Jو رالـــــ�2ية الوقائيــ

  .J-19وفيد

  :البحوث املقC!حة

ـــا نمذجــــة العالقــــة بـــــMن الثقــــة �ـــــ� التطعــــيم -1 ونــ ـــد فMــــLوس Jو ـــاQي ضــ ر والــــو�� الـــــص�R الوقـ
 . وا"2يو;ة الذاتية والصمود النف]19YZ-املستجد Jوفيد

?ســ�ام الyــسYú لAــل مــن الــصمود النفــ]YZ وا"2يو;ــة الذاتيــة والــو�� الــص�R الوقــاQي �ــ�  -2
ونا املستجد Jوفيد  .19-رالتyبؤ بالثقة �� النطعيم ضد فLMوس Jو

ونــــا املــــستجد Jوفيـــــدالثقــــة �ــــ� التطعــــيم والـــــو�� الــــص�R ال -3 ـــLوس Jو : 19-روقــــاQي ضــــد فMــ
اسة عLÜ ثقافية  .رد

 . لدى الشباب ا"!ام��19-�عض املتغLMات النفسية املن�ئة بال�Lدد تجاه لقاح Jوفيد -4
البyيــة العامليــة للثقــة �ــ� التطعــيم ضــد uوoئــة الــ�2ية لــدى شــرائح عمر;ــة مختلفــة �ــ�  -5

 . ياh!تمع املصر
ــــسية و -6 ـــــد uوoئـــــــة العوامــــــل املعرفيــــــة والنفــ �جتماعيــــــة املن�ئـــــــة باالســــــتعداد للتطعــــــيم ضـ

 .ال�2ية
شـادي قـائم عeـd ا"2يو;ـة الذاتيــة لتنميـة الثقـة �ـ� التطعـيم ضـد uوoئــة  -7 رفاعليـة برنـامج إ

�� .ال�2ية لدى الشباب ا"!ام
8-  �Rلتنمية الو�� الص YZ[ا"2يو;ة الذاتية والصمود النف deشادي قائم ع رفاعلية برنامج إ

 .uوoئة ال�2ية لدى الشباب ا"!ام��الوقاQي ضد 

  

  

  



ــائـي ـامعــي في التطعـيم والـوعـي الصحـي الوق ــا  ثقــة الشــباب الجـ ـــد فــيروس كــورون ض
ــد    وفقا لمستويات الصمود النفسي والحيوية الذاتيةCOVID-19المستجـ
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1-45.   
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  .  104-65، )2(3، العلوم ال�Lبو;ة
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