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 :امللخص 

ىدف البحث إلى تحقيق األمن الصحي لدى طالب جامعة الطائف من خالل التوعية 
( طالًبا بكمية 22لدى عينة مكونة من ) من منظور إسالمي باألمراض المعدية والوبائية

طالب  11 –طالب بالمجموعة التجريبية  11تقسيميم إلى ) بجامعة الطائف، تم اآلداب
بالمجموعة الضابطة(، وتم إعداد برنامج لمتوعية باألمراض المعدية والوبائية من منظور 

 جمسة( 12إسالمي، ومقياس األمن الصحي، وحصل طالب المجموعة التجريبية عمى )
سات تم تطبيق مقياس األمن الصحي، لمتوعية باألمراض المعدية والوبائية، وعقب انتياء الجم

وبعد مرور خمسة أسابيع تم تطبيق القياس التتبعي لمقياس األمن الصحي، وأظيرت النتائج 
تحسين مستوى األمن الصحي لدى طالب المجموعة التجريبية، واستمرار تحسين مستوى 

دارس والجامعات وقائية بالم برامج بتقديم، وأوصى البحث األمن الصحي خالل القياس التتبعي
 األمراض المعدية واألوبئة.اإلصابة بمن  لمتحصينوسائل التواصل االجتماعي و 

طالب الجامعة  –منظور إسالمي  –التوعية باألمراض المعدية والوبائية : الكممات المفتاحية
 األمن الصحي. -

 
Title: The effectiveness of an awareness program on infectious and epidemic 

diseases from an Islamic perspective in health security among students of 

Taif University 

Abstract:  

 Study aimed to improve health security among students of Taif 

University through awareness of infectious and epidemic diseases in a sample 

of (22) students in the College of Arts at Taif University, who were divided 

into (11 students in the experimental group - 11 students in the control group), 

a program for awareness of infectious diseases was prepared and epidemiology 

from an Islamic perspective, and health security scale , the students of the 

experimental group got (12) sessions to raise awareness of infectious and 

epidemic diseases, after sessions ended, the health security scale was applied, 

and after five weeks, results showed improvement in the level of health 

security in post-test among  Students of the experimental group, and the 

continuous improvement of the level of health security during follow-up test 

among  Students of the experimental group. The research recommended 

providing preventive programs in schools and universities and social media to 

immunize against infectious diseases and epidemics. 

Key Words: Awareness of infectious and epidemic diseases - An Islamic 

Perspective – Students' University - Health Security. 
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    :دقدم امل
ويتم ذلك ، إليو واألممىدًفا تسعى كافة الدول رعاية الصحية ألبناء الوطن يعد توفير ال

الخدمات الصحية والثقافية المطموبة لكافة المواطنين، وعالج األمراض  إتاحةمن خالل 
تشار األمراض في المستقبل، وتعزيز لعدم انالمنتشرة في المجتمع، وأخذ االحتياطات الالزمة 

 .المواطنين لدى Health Security ألمن الصحياالشعور ب
 .Taylor et alويرى العديد من المخاطر الصحية، إلى الدول والمجتمعات تتعرض و 

والبعض اآلخر الحروب البيولوجية، أن بعضيا يتم نشره بصورة مقصودة مثل  (2001)
والدليل عمى ، واألوبئة الطقس القاسي أو األمراض المعديةبسبب بشكل غير مقصود ينتشر 
في تصنيف آخر : من مسببات األمراض البشرية معروفة المصدر، و 66أكثر من ذلك أن 
 تكون حيوانية المصدر. المستحدثة: من مسببات األمراض 75من ما يقرب ُوجد أن 

تمنع تعميم ة، و يعمى تقديم الخدمات الصح وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر سمًبا
 يا تتمثل فيأن Ijaz et al. (2012)مجتمع، ويذكر الشعور باألمن الصحي بين أفراد ال

المعدية بدرجة كبيرة  األوبئة واألمراضتفشي النزاعات بين الدول وداخميا، و الحروب و انتشار 
أن لذا ينبغي ، كالسيول والزالزل والفيضانات والبراكين الطبيعية الكوارثحدوث و ، في المجتمع

 اتاالستعدادتوفير ، و لدى المواطنين لصحة العامةدعم التوفر الدول الموارد والقدرات الالزمة 
 الستجابة في الوقت المناسب. الظروف الطارئة، و المواجية  الصحية

تحقيق الشعور باألمن الصحي لدى أفراد المجتمع، يعرقل  وتواجو المجتمعات تحدًيا كبيًرا
 واألوبئة ميكروباتمواسع المدى ل انتشاريتمثل في حدوث أنو  Katz et al. (2014)ويرى 

عدد كبير من المواطنين أو الثروة الحيوانية، ألمراض التي تصيب المسببة لواألمراض المعدية 
، ووضع عالمية فعالة لضمان مكافحة األمراض المنتشرة عالمًيا توفير حوكمةلذا ينبغي 

 . القواعد واألسس لنشر الوعي الصحي بين المواطنين
بين المواطنين ينبغي أن تتخذ البمدان االجراءات  ولنشر الشعور باألمن الصحي

 أن Ferguson et al. (2020)ويذكر ألمراض المعدية واألوبئة، انتشار ا لوقفاالحترازية، 
، وتغطية الفم في األماكن العامة التباعد االجتماعيتوعية أفراد المجتمع بذلك يتم من خالل 

لغاء  النظافةأدوات استخدام ، و تكرار غسل اليدينعند السعال أو العطس، و  الشخصية، وا 
عند ، و والمناسبات االحتفاالت ومنعوتجنب التجمعات الجماىيرية، االجتماعية  األنشطة
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في  ، وعدم الخروج إالعمى البقاء في منازليم أفراد المجتمعحظر التجوال إلجبار يتم الضرورة 
 . حاالت الطوارئ

لعديد عندما يمتمكون اباألمن الصحي شعرون أفراد المجتمع ي( أن 2661يرى سالمة )و 
في المحافظة  االجتماعية بالمسؤولية ويمتزمون، والوقائية لميارات الصحيةلمعمومات واامن 

بضرورة  ويقتنعون، في التعامل مع البيئةالصحية  الممارسات ويتبعونالمحيطين،  عمى صحة
ممارستيا دون ، ويتم الحكومية الصحية دون رقابة من الجيات العادات والسموكياتاتباع 
 .لمتذكير من المحيطينالحاجة 

 .Drain et al وتوجد العديد من الطرق لمحفاظ عمى الشعور باألمن الصحي، ويذكر
 المعموماتتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خالل إدخال تتمثل في  أنيا (2007)

لممتعممين في  الدورات أو الندواتونشر ، الصحية المناىج الدراسية، والتربيةالصحية في 
 .المدارس بمراحميا الثالث والجامعات

يسيم بشكل  أفراد المجتمعبنشر الثقافة الصحية بين ىتمام اال( أن 2613ويذكر خمفي )
 عداد المصابين باألمراضتقميل أوالذي يؤدي إلى ، باألمن الصحيفعال في تحقيق الشعور 

 عمى عالجالمادي  اإلنفاقيقمل من و معدالت انتاج األفراد،  ويزيد منواألوبئة،  المعدية
 . استيراد المستمزمات الطبيةعمى أو المرضى 

نشر تسيم في باألمراض المعدية والوبائية التوعية أن ( 2615محمد والصديق )ويرى 
، معمل واالنتاجتكون مالئمة لبيئة صحية  وتوفرالمجتمعات، المفاىيم الصحية بين العوام في 

التي تمك ، وخاصة بين أفراد المجتمع األمراض المعديةو الخطيرة األوبئة انتشار من  وتقمل
 .حديثي الوالدةصغار السن و تصيب األطفال 

تؤدي إلى أن التوعية باألمراض المعدية واألوبئة ( 2619ويذكر عبداألمير وحسن )
عتماد اعمى نقل  مليعذلك أن بين أفراد المجتمعات، و  األمن الصحيالشعور ب انتشار

ويساعد ، األفراد أنفسيم واألسرإلى  الجانب الصحيفي الحفاظ عمى عمى الدولة المواطنين 
 .بصورة أفضل المرضية واألوبئةالتحديدات مواجية عمى 
المحافظة عمى الجانب ضرورة بتوعية أفراد المجتمع إلى  الحنيفسالمي إلالديني اييتم و 

أن التوعية باألمراض المعدية ( 2612قدومي )يذكر صحية، حيث التوعية الالصحي لألفراد، و 
المنيج الوقائي في االسالم، وىو يمثل األصل التشريعي "سد الذرائع"، والذي  تتبعوالوبائية 
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يتضمن منع األفعال المباحة التي يمكن أن تؤدي عمى مفسدة أو ضرر لإلنسان، وبذلك 
م معافى من األمراض والمشكالت يحقق مصمحة كبرى وىي الحصول عمى شخص سمي

 الصحية.
أن التوعية الصحية باألمراض المعدية  Muqorobin and Fahmi (2020)يرى و 

في مقصد حفظ النفس، والذي  ةضمن المقاصد الشرعية الضرورية الخمسة، والمتمثم عدتُ 
ائية قبل يتضمن توعية األطباء لمعوام بالجوانب الصحية لموقاية من األمراض المعدية والوب

 إنقاذ األرواح واألنفس من التيمكة.مما يتسبب في حدوثيا، 
قاصد التي مواالىتمام بصحة الفرد المسمم من ال ةالصحي التوعيةمما سبق يتضح أن 

، خير من العالج تسعى إلييا الشريعة االسالمية، حيث الوقاية من األمراض النفسية والبدنية
فيد المجتمع، وتساعد أفراده عمى االنتاج والدفع بالمجتمع اتخاذ االجراءات االحترازية تأن و 

 .باألمان الصحي نتيجة توفير تمك الخدمات وتحقيق الشعور، إلى األمام
 مشلل  البخح:

شعور دائم أنيم لدييم أن بعض الطالب  لوحظجامعة الطائف، من خالل العمل في 
يزداد مع بداية فصل ن ذلك الشعور وأعرضة لإلصابة باألمراض المنتشرة في اآلونة األخيرة، 

صورًا في الشتاء، وانتشار بعض األمراض الموسمية مثل االنفمونزا، وكذلك لوحظ أن لدييم ق
جراءات إللعديد من اال يتبعون او ؛ الكافي لحمايتيم من االصابة بتمك االمراض الوعي الصحي

باألوبئة التي تمنع اصابتيم ثير من المعمومات الوقائية كيفتقرون إلى الصحية المناسبة، و 
 .المعدية األمراضو 

(، وسميمان وعطية 2616مثل الحداد ) والدراسات البحوثبعض عمى  وباالطالع
باألمن الصحي،  الشعورلدييم مستوى منخفض من  الجامعة أن طالبجد وُ  ،(2619)

حمة، وأوصت كل من الدراستين بضرورة تنمية الشعور باألمن الصحي لدييم في ىذه المر 
بالمعمومات الصحية الوقائية تيم توعيمن خالل ( 2669الغريب )وفق ما يراه ذلك يتحقق و 

األمراض، بمصادر االصابة االبتعاد عن كذلك ب، و المعدية والوبائيةباألمراض  صابةلتجنب اال
أكثر الفئات  منتعد فئة طالب الجامعة و  االحترازية. اإلجراءاتالتقاعس عن اتخاذ وعدم 
 ىيبأن تمك الفئة ( 2619ممحم )ويرجع سبب ذلك إلى ما أشار إليو  لمتوعية الصحية،حاجة 

 .صحتيمتؤثر بصورة مباشرة عمى  صحية خاطئة أكثر عرضة لتعمم عادات واكتساب مفاىيم
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( والتي تم إجراؤىا عمى الطالب بجامعة 2619أشارت نتائج بحث الحضيبي )كذلك و 
الوعي الصحي لمتغذية الجسدية الصحية، مستوى أن  إلى، شقراء بالمممكة العربية السعودية

جاء متوسًطا، وأوصت  لدى طالب الجامعة وممارسة الرياضة البدنية، والوقاية من األمراض
التي ( 2619وبحث حرب ) .طالب الجامعة باألمراض المعدية والوبائيةتوعية النتائج بضرورة 
ير متوسًطا لدى طالب السنة التحضيرية باألمن الصحي ظ الشعورإلى أن  توصمت نتائجو

ة بالرياض، ومن الضروري العمل عمى تنميتو لتحقيق سالميبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل
 .2636رؤية المممكة في 

سالمي القائم عمى إلاستخدام المنيج اإلى وقد وجدت بعض البحوث التي سعت 
في تعديل العديد من الجوانب النفسية،  ريفةالنبوية الش واألحاديثالستعانة باآليات القرآنية ا

( إلى تنمية ميول 2618( في تنمية قيمة الصبر، وبحث صالح )2614مثل بحث العبيدي )
( إلى تنمية فعالية 1438الطالب نحو ممارسة العادات الصحية والرياضية، وبحث عبداهلل )

( الذي توصل إلى 2626)سالمي، وبحث أحمد إلالذات األكاديمية واالتجاه نحو التوجيو ا
 .تنمية التفكير االيجابي والصالبة النفسية

 الشعوربحوث تناولت تحسين فمم يتم العثور عمى  عميو،وفي حدود ما تم االطالع ىذا 
لذا ، إسالميباألمراض المعدية والوبائية من منظور  لمتوعيةاألمن الصحي من خالل برامج ب

بعض باألمن الصحي لدى  مستوى الشعورقصور في مشكمة البحث الحالي في وجود فتتحدد 
ما  طالب جامعة الطائف، ويمكن التصدي ليذه المشكمة من خالل السؤال الرئيس اآلتي:

الوعي في تحقيق  إسالميفعالية برنامج لمتوعية باألمراض المعدية والوبائية من منظور 
 لفرعيان: منو السؤاالن ااألمن الصحي لدى طالب جامعة الطائف، ويتفرع ب

ما داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  -
 البعدي عمى مقياس األمن الصحي؟

ما داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي  -
   والبعدي عمى مقياس األمن الصحي؟ 

درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  ما داللة الفروق بين متوسطي رتب -
   والتتبعي عمى مقياس األمن الصحي؟ 
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 يدف البخح:

 ييدف البحث الحالي إلى:
 تصميم برنامج ارشادي توعوي باألمراض المعدية والوبائية من منظور إسالمي. -
ن منظور باألمراض المعدية والوبائية م التوعويالبرنامج االرشادي التعرف عمى فعالية  -

 إسالمي في تحقيق الشعور باألمن الصحي لدى عينة البحث.
باألمراض المعدية والوبائية من منظور  التوعويالكشف عن فعالية البرنامج االرشادي  -

إسالمي في استمرار تحقيق الشعور باألمن الصحي خالل القياس التتبعي لدى عينة 
 البحث.

 أيمي  البخح:

 األيمي  الهظري :

 والتي تسعى إلى الحصول 2636البحث مع رؤية المممكة العربية السعودية  يتفق ىذا ،
 عمى مواطن يتسم الصحة الجيدة، وقادر عمى المساىمة في تنمية الوطن.

  الذين ينخفض لدييم يستمد البحث أىميتو من الشريحة العمرية وىم طالب الجامعة
 فاءة انتاجيم في المستقبل. الشعور باألمن الصحي، والذي يمكن أن يؤثر سمًبا عمى ك

 لبرامج التوعوية باألمراض المعدية والوبائية في تحسين دور ال نظرًيا تأصياًل  البحث يقدم
 الشعور باألمن الصحي لدى طالب الجامعة. 

 األيمي  التطبيدقي :

  إثراء المكتبة العربية بمقياس لألمن الصحي لدى طالب الجامعة، وبرنامج توعوي
 ئية والمعدية من منظور إسالمي.باألمراض الوبا

  لدى طالب جامعة الطائف باألمن الصحي الوعيرفع مستوى . 
 إلى ضرورة استخدام المنيج الديني في تحقيق ؤولين توجو نتائج البحث الحالي المس

      األمن الصحي لدى طالب الجامعة.
  توعوية الج برامالعديد من المن نتائج ىذا البحث في تصميم  الباحثونقد يستفيد

  .لدى الطالب في جميع المراحل التعميمية رشادية لزيادة الشعور باألمن الصحياإل و 
  



 م2024( 8:) -3ج-عدد يونيو                                ...               المعدية باألمراض للتوعية برنامج فعالية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 2501 - 

 مصطلخات البخح:

 :التوعي  باألمراض املعدي  والوبائي 

Awareness of infectious and epidemic diseases from an Islamic perspective 

 وسموكياتفراد والمجتمعات لتبني أنماط مجموعة التطبيقات التدريبية التي تقدم لألىي 
قناع الناس الخدمات الكيفية االستفادة منيا في تقديم معرفة حياتية صحية، و  صحية، وا 

 الصحية المالئمة اإلجراءاتو في اتخاذ القرارات  اوأن يشاركو  ،بتحسين صحتيم وبيئاتيم
(Pelitoğlu and Şeker, 2014).  مجموعة من بأنو ويعرف إجرائًيا في البحث الحالي

إكساب  ، وتيدف إلىالتي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبويةالتربوية  والمبادئ اإلجراءات
من األوبئة واألمراض  متقييالتي الصحية،  والممارساتالميارات و الخبرات ب أفراد المجتمع

 .باألمن الصحي الشعور، وتحقق لديو المعدية
 Health Security :الصخي األمو

عمى المستويات  يتأمين الصحالباألمان النفسي نتيجة ىو شعور األفراد والجماعات 
ىو أي أنو  باألمراض المعدية، لإلصابة، وأنيم ليسوا عرضة والمجتمعية واألسريةالفردية 

إجرائًيا بمجموع ويتحدد  .(Sahaa and Alleyne, 2018) تأثير الصحة عمى األمن
 إعداد الباحثين. –المستخدم في البحث الحالي حي الدرجات في مقياس األمن الص

 البخح: ذلددات

التوعية باألمراض المعدية والوبائية من منظور  - الصحيالحدود الموضوعية: األمن 
 .إسالمي
 بجامعة الطائف. اآلدابكمية عمم النفس ب الحدود البشرية: طالب قسم

 نظرًا النتشار جائحة كورونا. Zoom)تم التدريب من خالل برنامج )الحدود المكانية: 
 ىـ.1442/ 1441 الجامعيالعام الفصل الدراسي األول من الحدود الزمانية: 
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 الهظري: اإلطار

 :سالمي إواألوبئ  مو ودً  نظر  ألمراض املعدي أوًلا: التوعي  با

مرض يصيب العديد من األشخاص في نفس الوباء ىو أن  Tran et al. (2020)يرى 
مصابين أية ين في مناطق أخرى ال يتواجد فييا آلخر  المصاب شخصالمن  تقلوين ،الوقت

انتشاره  معدلأعمى من  وبمعدالتبسرعة وبصورة مفاجئة ويتم االنتشار لممرض ، بالمرض
 وانفمونزا الخنازير وغيرىا. ،والطاعون المستجد، كورونافيروس مثل  ،المعتادة

تمك األمراض التي تنتقل من شخص يا ( أن2669يذكر السايح )أما األمراض المعدية ف
يتم ، أو الحصبة والكوليرااالنفمونزا و مثل  بصورة مباشرةعن طريق االحتكاك المباشر، و خر آل

كذلك من خالل و  والحشرات،الطيور والحيوانات غير مباشرة مثل حي من خالل وسيط العدوى 
 باألمراض.مصابين شخصية لاستخدام أدوات وسيط غير حي ك

األفراد  تزويد تعنيأن التوعية باألمراض المعدية والوبائية ( 2662رى صالح )يو 
معمومات صحية سميمة عن األمراض لتصحيح أفكارىم الخاطئة والمنتشرة في المجتمعات، ب

يستطيعوا ممارسة سموكيات صحية سميمة،  حتىولتغيير اتجاىاتيم عن القضايا الصحية، 
 مة الصحية، ويشعرون باألمن الصحي.ويتخذون قرارات توفر ليم السال

توفير  تتمثل فيأن التوعية باألمراض المعدية والوبائية  (2616يشير سميسم )و 
معمومات وافية ومعارف ألفراد المجتمع بيدف تغيير اتجاىاتيم عن قضايا عصرية تتعمق 

ضيا، اعر بالصحة وتنتشر بين أفراد المجتمع عن كيفية االصابة ببعض األمراض المعدية، وأ
وكيفية الحفاظ عمى النفس بالوقاية الصحية منيا، والخصائص التي يجب أن تتوفر في البيئة 
الصحية لتمنع االصابة باألمراض، وكيفية الحفاظ عمى البيئة من التموث، ومواصفات الغذاء 

 الصحي، واالسعافات األولية.
ي تزويد أفراد المجتمع أن التوعية باألمراض المعدية ى Solhi et al. (2017)يذكر و 

بمعمومات تثقيفية صحية عن استراتيجيات ومبادئ توفر ليم فرصة مكافحة أمراض تنتقل 
 بسرعة بين أفراد المجتمع، وكيفية الوقاية الصحية منيا، ليصبح مجتمع آمن صحًيا.

 ىي واألوبئة أن التوعية الصحية باألمراض المعدية Wang et al. (2018)يرى و 
األوبئة واألمراض كيفية االصابة ب فية صحية تستيدف توسيع معمومات الطالب عنتثقي برامج
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جراءات االحترازية لمكافحتيا ومنع إلمن ا المعدية، وكيفية الوقاية منيا، بيدف اتخاذ مجموعة
 انتشارىا، والوقاية الصحية منيا.

خمفية صحية  تكوينتساعد عمى  واألوبئة باألمراض المعدية يتضح أن التوعيةمما سبق 
ومعمومات تثقيفية لدى فئات محددة من أفراد المجتمع عن األوبئة واألمراض المعدية التي 

ترجمة تمك المعمومات الصحية لتصبح تسعى ل، و يمكن أن تصيبيم، وكيفية التحصين منيا
 واقع يمارسو ىؤالء األفراد.

المي أنيا إعطاء سإويمكن تعريف التوعية باألمراض المعدية والوبائية من منظور 
بسرعة بين البشر، ويمكن أن تتسبب في  تنتشرية عن األمراض التي و معمومات تثقيفية وتوع

، ومستندة إلى مبادئ شرعية وآيات قرآنية وأحاديث شريفة بغرض وقاية القضاء عمييم
ب مخبرات والميارات الصحية المناسبة لتجنلالمجتمع من االصابة بيا، واكساب أفراد المجتمع 

 انتشارىا.
 اتات التوعي  باألمراض املعدي  والوبائي  مو مهظور إسالمي:دل

سالم، وذلك لمحفاظ إلالتي دعا إلييا ا توجد العديد من مجاالت التوعية باألمراض المعدية
عمى صحة أفراد المجتمع، ومنع انتشار األمراض واألوبئة في المجتمعات، لمحفاظ عمى صحة 

، وتربط ىذه اض، وليتمكن من إقامة الشعائر الدينية، والعمل واالنتاجالمسمم خالية من األمر 
 اتضحت، وقد بصورة يصعب تحديد الفواصل بينيما خرآببشكل أو ببعضيا البعض المجاالت 

ىذه المجاالت من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وسيرة النبي عميو أفضل الصالة 
أوضحت ضرورة الحفاظ عمى النظافة الشخصية واألسرية  والسالم، وسير الصحابة، والتي

وبائية بين أفراد المجتمع، المعدية أو المراض األوالبيئية، والعمل عمى الوقاية من انتشار 
؛ العجل والخوالدة، 2616؛ سميسم، 2613ائل، مأبو الح؛ 2612الدىون، حيث يرى )

 ي: ( أن ىذه المجاالت تتمثل ف2619وعطية،  سميمان؛ 2668
نظافة البدن، وتناول الغذاء الصحي، واالبتعاد عن بتتضمن االىتمام : الصحة الشخصية -

سعافات األولية، وذلك لمحفاظ عمى السالمة إلأي مأكوالت أو مشروبات مموثة، وتعمم ا
 صابة باألمراض.إل، وتجنب اصابة بأمراض ميمكةإلالشخصية، والوقاية من ا
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بالسموكيات الصحية السميمة المفروض اتباعيا في تضمن التوعية ت: الصحة البيئية -
البيئة، وذلك لمحفاظ عمى بيئة سميمة خالية من مسببات العدوى أو أي مموثات تتسبب 

 في وجود العديد من األمراض.
تضمن العناية بصحة أفراد األسرة من خالل توفير غذاء نظيف ت األسرية:الصحة  -

ائية أو مكسبات طعم أو لون، وتوفير بيئة خالي من أي مموثات أو مواد كيميوصحي و 
، واتباع أنظمة رياضية، وتوعوية عن كيفية الوقاية من األمراض ومسبباتيا نظيفة

 ومصادرىا. 
المراكز الصحية لعالج مثل تضمن توفير الجوانب الصحية ت: الصحة المجتمعية -

انتقال  األمراض، وفرض الحجر الصحي عمى المصابين باألمراض المعدية لمحد من
 المرض لباقي أفراد المجتمع.

المبادئ و الدينية،  التشريعاتالعديد من سالم الحنيف اىتم بوضع إلمما سبق يتضح أن ا
الصحية لمعناية بصحة أفراد المجتمع، ليصبحوا قادرين عمى االنتاج ومجابية التحديات التي 

العالج، وضرورة أن يتحمل  تواجو المجتمع، وأن ىذه التشريعات أخذت بمبدأ الوقاية خير من
 والبيئة والمجتمع بأكممو. وأسرىم أنفسيمجميع أفراد المجتمع مسؤولياتيم تجاه 

 أسص التوعي  الصخي  باألمراض املعدي  والوبائي  يف اإلسالم: 
مجموعة سالم الحنيف وضع إلاأن ( 2613، أبو الحمائل؛ 2612)قدومي، يذكر  

، والتي يترتب عمى اتباعيا الحفاظ عمى دية والوبائيةباألمراض المعالتوعوية من األسس 
 صحة الفرد والمجتمع، حيث تتمثل ىذه األسس في: 

نضح المع مستوى  توعية أفراد المجتمع بأساليب تتناسبتضمن ت التربية الصحية: -
ل ألي مشكمة صحية موجودة توفير حمول وذلك ،فييا ونلبيئة التي يعيشوا، الفكري
  .بالبيئة

االستعانة ذلك : يتضمن والسنة النبوية وسير الصحابة الكرم القرآنية باآليات انةاالستع -
النبوية  واألحاديثباآلراء الفقيية التي استنبطيا فقياء المسممين من القرآن الكريم 

أفراد  إلقناعوالسير العطرة، سواء من ناحية الحفاظ عمى النظافة الشخصية أو الوقاية، 
، حيث يحقق تقي المجتمع من التعرض لمميالك أنماط صحيةع المجتمع بضرورة اتبا

 .واالبتعاد عن االصابة باألمراض المعدية والوبائية الصحةتوفير اتباعيا 
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سائر األحكام الدينية تتسم بالشمولية لتتضمن وضع قواعد وأسس : الشمولية -
حياة الفرد  والتشريعات المقتبسة من اآليات القرآنية واألحاديث، وتشمل جميع جوانب

 .لالستمتاع بالحياة والمجتمع، وتعتني بالوقاية والحفاظ عمى الصحة العامة
طوال حياتيم، وذلك بالقواعد الصحية تتضمن التزام المسمم وأفرد المجتمع : الديمومة -

سالمية القائمة عمى القرآن والسنة، إلا العقيدةألنيا من الفروض الواجب اتباعيا في 
 إحدى التكميفات الشرعية.ك يتركيا فقد تر ومن 

تتضمن تبسيط التكميفات الشرعية المعنية بالحفاظ عمى النظافة : البساطة والتيسير -
قبل الصموات الوضوء و استخدام السواك، والوقاية من األمراض، والمتمثل بعضيا في 

اتباع السنة المحمدية  ،... الخ، وذلك لضمانقص الشعر، وتقميم األظافرو الخمس، 
 .كام القرآنية المتعمقة بالنظافةواألح

متوعية باألمراض المعدية واألوبئة تيدف لالتي سالمية إلاسس ألمما سبق يتضح أن ا
الوعي تسعى لوضع خطة تشمل العناية بالجوانب الصحية لمفرد واألسرة والمجتمع، ونشر 

تزام بيا ومن وغرسو في نفوسيم ليصبح عادات صحية يتم اتباعيا وااللواتباعو بصفة دائمة، 
وخالف األحكام الدينية التي تيدف إلى  اإلسالمية يخالفيا فقد ترك مقصد من مقاصد الشريعة

 نشر الصحة بين أفراد المجتمع، ومن يتبعيا فقد أطاع اهلل والرسول الكريم.
 : يداف التوعي  باألمراض املعدي  والوبائي  مو مهظور إسالميأ

من أفراده  يدف صالح المجتمع، وليتمكنب لجوانب الصحيةفراد بااألسالم بتوعية إلييتم ا
وجود مسمم يتسم خالل ، والذي ال يتحقق إال من لمجتمعيمالعطاء واالنتاج لتحقيق الرقي 

متوعية لأىداًفا  (2619، لبرديني؛ ا2612، وآخرون كل من )العزامبالصحة البدنية، لذا حدد 
 تتمثل في:، و ميسالإاألمراض المعدية والوبائية من منظور ب
واألمراض  )المعدية( الحفاظ عمى الصحة من خالل الوقاية من اإلصابة باألمراض السارية -

 .)المزمنة( غير السارية
 توفير بيئة صحية خالية من المموثات التي تؤدي إلى انتقال األمراض المعدية والوبائية. -
انب الصحي، واالىتمام يجابية لدى أفراد المجتمع نحو العناية بالجإتكوين اتجاىات  -

 يا. منع تفشيو بالوقاية من األمراض المعدية، 
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سالم، وذكر في إلوالمفاىيم الصحية التي تتفق مع ما يدعو إلييا اغرس القيم الدينية  -
 القرآن الكريم والسنة النبوية.

نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ليتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة لممحافظة  -
 صحة الفرد والمجتمع. عمى

الحفاظ عمى صحة أفراد المجتمع من خالل اتباع اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة التي  -
 الفرد إلى اتباع األساليب الوقائية. تدعو

 . سالميةإل، والذي يمثل إحدى مقاصد الشريعة اتحقيق مبدأ الوقاية ألنيا أفضل من العالج -
اآليات القرآنية االستعانة ب لمنيج الديني القائم عمىاالعتماد عمى اومن منطمق أىمية 
في تنمية إلى استخدام ىذا المنيج  فقد سعت العديد من األبحاث ،واألحاديث النبوية الشريفة

( ببحث ىدف إلى تنمية قيمة الصبر لدى 2614العبيدي )قام  جوانب نفسية مختمفة، حيث
قصص القرآن الكريم،  قائم عمىج تربوي ( طالًبا بالمرحمة المتوسطة من خالل برنام96)

 وتوصمت النتائج إلى تنمية قيمة الصبر. 
( إلى تنمية ميول الطالب نحو ممارسة العادات الصحية 2618بحث صالح ) وسعى

( طالًبا بجامعة حائل من خالل برنامج قائم عمى دعائم 66والرياضية لعينة مكونة من )
وية، وتوصمت النتائج إلى تنمية ميول الطالب نحو الصحة في القرآن الكريم والسنة النب

 ممارسة العادات الصحية.
( 46( إلى تحسين ممارسات المعممين التدريسية لدى )2618بحث شما ووشاح ) وىدف

ساليب التربوية ألسالمية بشمال عمان من خالل برنامج تدريبي قائم عمى اإلمعمًما لمتربية ا
ة، وتوصمت النتائج إلى تحسين الممارسات التربوية لدى في القرآن الكريم والسنة النبوي

 سالمية.إلمعممي التربية ا
كاديمية واالتجاه نحو أل فعالية الذات اتنمية ببحث ىدف إلى ( 1438وقام عبداهلل )

طالًبا  58 –طالًبا بالمجموعة التجريبية  55( طالًبا )113سالمي لدى )إلالتوجيو ا
رشاد بكمية التربية بجامعة االمام محمد بن سعود إل لتوجيو وابالمجموعة الضابطة( بدبموم ا

سالمية، وذلك من خالل برنامج قائم عمى تدبر االشارات النفسية في بعض اآليات القرآنية، إلا
وتوصمت النتائج إلى تحسين مستوى فعالية الذات األكاديمية واالتجاىات نحو التوجيو 

  سالمي لعمم النفس.إلا
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( 46يجابي والصالبة النفسية لدى )إل( تنمية التفكير ا2626حمد )واستيدف بحث أ
عجاز النفسي لمقرآن إلبالمرحمة الثانوية من خالل تدريس وحدة مقترحة في ضوء ا اطالبً 

  الكريم لتدريس عمم النفس، وتوصمت النتائج إلى تنمية التفكير االيجابي والصالبة النفسية.
أو  تبنى المنيج الديني في تحسين السموكيات الخاطئةالبرامج التي ت يتضح مما سبق أن

بفوائد االستعانة بالقرآن  المفحوصينإقناع فيي تسعى إلى ، تكوين مفاىيم أو اتجاىات جديدة
عمى  لممساعدة ةديني ةاجتماعيستخدم أنشطة تعميمية فيي ت، لذا الكريم واألحاديث الشريفة

طاعة هلل تعالى ولرسولو فيو تناعيم بأن ذلك نتيجة اقمعينة تبني سموكيات وأنماط صحية 
  . سالميةإلوأن من ال يتبع ذلك يخالف الشريعة االكريم، 
 األمو الصخي:ثانًيا: 

معرفة األفراد الشعور باالطمئنان نتيجة ىو ( أن األمن الصحي 1998يشير قاسم )
صابة الامن  لمعمومات ومعارف تتعمق بطرق العناية بالصحة الشخصية، وكيفية الوقاية

 خالل التعامل مع البيئة. ةالصحي ياتالقيام بالسموك يةاألمراض المعدية والوبائية، وكيفب
أنيم لن يتعرضون  أفراد المجتمعإدراك ىو األمن الصحي بأن ( 2663شحاتو )يرى و 

بين أفراد األمراض المعدية انتشار  نتيجة لبيئة التي يعيشون بياألي مشكالت صحية في ا
المعوقات ممشكالت و والتصدي ل، النظم الصحية المعتمدةبالدولة اىتمام وذلك نتيجة ، عالمجتم
السيطرة  يةكيفمعرفة مموثات البيئة وأسبابيا و مثل البيئة أو األفراد، تؤثر سمًبا عمى التي 
 األسباب التي أدت إلى تموث الغذاء.، و عمييا

تحويل أفراد  يأتي نتيجةحي باألمن الص الشعور( أن 2613) وآخرونويذكر العرجان 
المجتمع لمخبرات والمعمومات التي تم اكتسابيا من المصادر المجتمعية إلى مجموعة من 

، والتي تقييم من اإلصابة باألمراض السموكيات التي تشكل األطر العامة لحياتيم الصحية
 .المعدية والوبائية

يجدون أنفسيم في  مانديتضح مما سبق أن أفراد المجتمع يشعرون باألمن الصحي ع
بيئة آمنة خالية من المخاطر، وأنو ليس عمييم خطر من انتشار األمراض المعدية والجوائح 

األمراض، وتوافر العالجات واألوبئة، وأن ىناك اىتمام من المجتمع بالكشف المبكر عن 
، راض معديةالمناسبات في المقرات الصحية، وأن ىناك استعداد دائم النتشار أية أوبئة أو أم
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صابة باألمراض المعدية، الولدييم العديد من المعمومات عن كيفية وقاية أنفسيم من ا
 .األولية، واالحتياطات الالزمة التي يجب اتباعيا عند انتشار أي أوبئة اإلسعافاتو 

 أيداف األمو الصخي:

 لتعرف عمى السموكيات غير الصحيةاألمن الصحي ىو ىدف ا( أن 2612يرى الفكي )
يقمل من مما التي يتم ممارستيا في البيئة، لمحاولة تغييرىا واستبداليا بسموكيات صحية، 

 يمنع مسببات الوفاة التي ترجع إلى األمراض المعدية والوبائية.صابة باألمراض، و إلنسبة ا
التعرف عمى مسببات األمراض ( أن ىدف األمن الصحي ىو 2612) عبدالحقيذكر و 

كري، وزيادة الوزن، وأمراض القمب، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة العصرية مثل مرض الس
المفرطة، تشوىات القوام، والسعي لموقاية منيا، واالستفادة من المعارف المكتسبة التي تم 

 الحصول عمييا في الحفاظ عمى صحة الفرد وأفراد مجتمعو.
الصحية من تحويل المعارف أن ىدف األمن الصحي ىو إلى ( 2615العكيمي ) ويشير

كونيا مجرد معمومات مدونة في الكتب إلى ممارسات فعمية يتم القيام بيا يومًيا، وفي جميع 
المواقف االجتماعية بدون الحاجة عمى التذكير من المحيطين، وتنمية الشعور بالمسؤولية 

 االجتماعية تجاه أنفسيم والمحيطين في المحافظة عمى صحتيم.
نشر المعارف والمعمومات الصحية بين ييدف إلى حي األمن الصأن أتضح مما سبق 

عوام الناس، وحثيم إلى االىتمام بإجراء الفحوص المبكرة في حالة اكتشاف أي أمراض، 
والحفاظ عمى الكشف الدوري الشامل لجميع الجوانب الصحية، واالبتعاد عن األغذية غير 

مون، وتجنب تعاطي المخدرات الصحية والسريعة، واألطعمة التي تتضمن مكسبات الطعم وال
 والتدخين، مما يؤدي إلى تفادي االصابة بالعديد من األمراض التي تتسبب في الوفاة. 

 األمو الصخي:الشعور بكيفي  تعزيز 

ممارسة األمن الصحي من خالل ب الشعور ( أنو يمكن تعزيز2661) وآخرونيرى غريب 
يام في المجتمع مثل تناول الطعام الصحي، التي تم اكتسابيا في أداء المالسموكيات الصحية 

السموكيات تعاطي المخدرات، وتجنب التدخين و مثل  الخاطئة وتجنب العادات غير الصحية
االنتظام ألمراض، و عن االسعي لمكشف المبكر المموث، و  الطعامألمراض مثل تناول المسببة ل

 من األمراض.الدولة لموقاية  التطعيمات الطبية المحدد من، وتناول في تناول العالج الطبي
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باألمن الصحي من خالل توفير  الشعورأنو يمكن تدعيم إلى ( 2664المجبر) ويشير
الشعور باألمن تعزيز عقد دورات تدريبية لممعممين عن كيفية ممتعممين، و التربية الصحية ل

تمد عمى طرق واستراتيجيات تعميمية تع، واستخدام الصحي لدى المتعممين، وتثقيفيم صحًيا
 .نقل الخبرات الصحية السممية إلى الطالب

تعزيز الشعور باألمن الصحي من خالل ( أنو يتم 2617) وآخرون يذكر بن زيدانو 
تعمل في نفوس المواطنين، والتي  األصميةالمجتمعية والتقاليد الصحية السميمة غرس العادات 

األنشطة الرياضية، وتناول  ممارسةالحفاظ الدائم عمى تدعيم الجوانب الصحية مثل عمى 
الوجبات األلوان الصناعية و واالبتعاد عن  والفواكو والخضروات الطازجة، الصحية األطعمة

والتقاليد التي تسعى  العاداتب والتقيدالطعم، المون و مكسبات األطعمة التي تتضمن السريعة، و 
 كافية.اظ عمى صحة الجسد من خالل الجموس الصحيح والنوم لفترات فحال إلى

باألمن الصحي من خالل  الشعور( أنو يمكن تدعيم 2618)خرون آو الحسين ويرى عبد
االشتراك مع مسؤولي التعميم ، و تخصيص دورات وندوات لمتوعية الصحية لدى المواطنين

عن  دراسيةالمقررات لتضمين موضوعات صحية في الالعاممين في المؤسسات الصحية و 
تجنب اإلصابة باألمراض المعدية لجميع المراحل الدراسية، كيفية الوقاية من األمراض، و 

وخاصة طالب الجامعة حيث أنيم يمكن أن يتعرضوا لممموثات في األطعمة، وتناول األطعمة 
 .التي تتضمن مكسبات المون والرائحة

فيي اعتمدت عمى األمن الصحي،  الشعور وقد تنوعت البحوث التي سعت إلى تنمية
( إلى تنمية الوعي الصحي 2666حيث ىدف بحث أبو زايدة )حًيا، تثقيف المفحوصين ص

( تمميًذا بالصف السادس 66والمفاىيم المتعمقة بو من خالل مقرر العموم لعينة مكونة من )
من خالل برنامج قائم  ، وتم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوياالبتدائي

النتائج إلى تنمية الوعي الصحي لدى تالميذ  عمى استخدام الوسائط المتعددة، وتوصمت
 المجموعة التجريبية.

( تمميًذا من تالميذ 26( إلى تنمية الوعي الصحي لدى )2613سعى بحث محمد )و 
من خالل  ، تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطةالمرحمة االبتدائية

تنمية الجتماعية، وتوصمت النتائج إلى االستعانة ببرنامج لمتدخل الميني في مجال الخدمة ا
 الوعي الصحي لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
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( تنمية الوعي الغذائي والصحي لدى عينة مكونة من 2616استيدف بحث الحداد )و 
إلى ( طالبة بكمية التربية من خالل برنامج إرشادي، وتوصمت النتائج 221، )ا( طالبً 32)

ذية، والمشروبات الصحية لدى الطالب والطالبات في القياس تنمية وعي بأمراض سوء التغ
 .البعدي

 ى( إلى تنمية السموك الصحي والوعي القوامي لد2616سعى بحث عطيتو وسعود )
بالمرحمة الثانوية وتوصمت النتائج إلى تنمية الوعي القوامي  ا( طالبً 165عينة مكونة من )

 والسموك الصحي في القياس البعدي.
( إلى تنمية الوعي الصحي الوقائي وتعديل 2619سميمان وعطية )ىدف بحث و 

خالل  من ( طالًبا وطالبة بمرحمة الدبموم التربوي49المعتقدات الخطأ لدى عينة مكونة من )
برنامج مقترح في التربية الصحية يقوم عمى القضايا الصحية المعاصر، وتوصمت النتائج إلى 

 مقارنة القياس القبمي بالقياس البعدي. تنمية الوعي الصحي لدى العينة عند
( طالًبا بالمرحمة 36( بتنمية الوعي الغذائي والصحي لدى )2626خالد ويحيى )وقام 

االعدادية من خالل برنامج كمبيوتري قائم عمى الثقافة الغذائية، وتوصمت النتائج إلى تحسن 
 الصحية المنتشرة.  الوعي الغذائي والصحي، وأن العينة عدلت عادتيا الغذائية غير
الصحي لدى  الشعور باألمنيتضح مما سبق أن سعي العديد من البحوث إلى تنمية 

جعميم من األمراض، و بكيفية الوقاية زيادة التوعية الصحية منطمق المفحوصين جاء من 
أنيم قادرين عمى السيطرة عمييا، وأن المجتمع مجيز بإمكانات صحية قادرة عمى يشعرون ب
يقاف انتشار أية أمراض، وأن ذلك يولد لدييم شعورً السيطرة   اعمييا في حالة انتشارىا، وا 

 الصحي. واألمنباالطمئنان النفسي، 
 فروض البخح:

 متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 ومتوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الصحي

   .لصالح طالب المجموعة التجريبية
  ومتوسط رتب  القبميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات القياس

لصالح  لصحي لدى طالب المجموعة التجريبيةلمقياس األمن ا البعديدرجات القياس 
 .القياس البعدي
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 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات القياس البعدي ومتوسط رتب  دتوج ال
 .لدى طالب المجموعة التجريبية درجات القياس التتبعي لمقياس األمن الصحي

 ادراءات البخح:

 : املهًج املتب  يف البخح

بو التجريبي خالل العمل في البحث، من خالل استخدام مجموعتين تم اتباع المنيج ش
مستقل وىو "البرنامج القائم المتغير البحث أثر ل ؛متكافئتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة

" في المتغير التابع وىو "األمن إسالميعمى التوعية باألمراض المعدية واألوبئة من منظور 
 الصحي".

 : عي عيه  البخح اتاستطال

كمية قسم عمم النفس ب ( طالًبا من طالب29بمغ قواميا )تم استخدام عينة استطالعية 
، ومتوسط األعمار الزمنية ىـ1441/1442في العام الجامعي  بجامعة الطائفاآلداب 

 .شيًرا (2068واالنحراف المعياري ) ،سنة( 18.9)
 : عيه  البخح األساسي 

( سنة، بانحراف 18.9متوسط أعمارىم الزمنية )لًبا ( طا22تكونت العينة األساسية من )
المستوى األول في  ( طالًبا بشطر الطالب75اشتقاق العينة من )تم ( شيًرا، و 1.7معياري )

بناء عمى التطبيق القبمي لمقياس األمن  بجامعة الطائفعمم النفس بكمية اآلداب  قسمب
وتم تقسيميم ، رباعي األدنىفي اإل انحصرت درجاتيم تم تحديد الطالب الذين حيث لصحي، ا
، وتم بالمجموعة الضابطة(طالًبا  11بالمجموعة التجريبية و طالًبا 11لى مجموعتين )إ
 األكاديميينالمرشدين ب االستعانة تكافؤ بينيما في المستوى االقتصادي االجتماعي من خاللال

( 1، وجدول )ألمن النفسيومستوى ا األعمار الزمنيةتم التكافؤ بينيما في  بالقسم، وكذلك
 يوضح ذلك:
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 ( 2خذٔل )

 دالنخ انفشٔق ثٍٛ يتٕسطٙ ستت دسخبد َتبئح اختجبس يبٌ ٔتُٙ نسسبة 

 انؼًش انضيُٙ األيٍ انصسٙ انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ ٔانعبثطخ نًتغٛش٘ 

 انجؼذ
 ذ  و ٌ انًدًٕػخ

يتٕسػ 

 انشتت

يدًٕع 

 انشتت
U Z انذالنخ 

 211.5 21.5 2.11 21 22 انتدشٚجٛخ انؼًش انضيُٙ
 غٛش دانخ 5.115 00.55

 212.5 22.5 1.52 21.1 22 انعبثطخ

ٙ
س

ص
ان
 ٍ

ألي
ا

 

 انشخصٙ
 200.0 21.21 2.51 12.1 22 انتدشٚجٛخ

 غٛش دانخ 2.11 12.0
 11.05 1.11 5.11 15.1 22 انعبثطخ

األسش٘ 

ٔانًدتًؼ

٘ 

 221.0 25.11 5.11 11.1 22 انتدشٚجٛخ
 دانخغٛش  5.111 11.0

 211.0 21.11 2.25 11.1 22 انعبثطخ

 انجٛئٙ
 221.0 25.12 2.1 11.1 22 انتدشٚجٛخ

 غٛش دانخ 5.152 11.0
 211.0 21.01 2.1 11.1 22 انعبثطخ

انذسخخ 

 انكهٛخ

 211.5 22.51 2.1 11.0 22 انتدشٚجٛخ
 غٛش دانخ 5.111 01.5

 212.5 22.12 1.1 11.1 22 انعبثطخ

وجود تكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني ( 1الجدول )ضح يو 
صحة النتائج المترتبة عمى المقارنة إمكانية الثقة في ، مما يشير إلى ومستوى األمن الصحي

 بين المجموعتين.
 أدوات البخح:

 )إعداد الباحجني( الصخيمدقياض األمو  أوًلا:

ياس بيدف تحديد مستوى األمن الصحي لدى طالب تم إعداد المق: وصف المقياس
استبانة الوعي الصحي )إعداد عمى  االطالعجامعة الطائف، وفي إطار إعداد المقياس تم 

ومقياس الوعي الصحي  (،2616، القصومقياس الوعي الصحي )إعداد (، 2667محمد، 
( 64لنيائية من )وتكون المقياس في صورتو ا(، 2617بن زيدان وبمقاسم ومقراني،  )إعداد

 -1)العبارات  تقيسو "األمن الصحي الشخصي" ، حيث بعدبعادأثالثة عبارة موزعة عمى 
األمن "(، وبعد 44 -23تقيسو العبارات ) "الصحي األسري والمجتمعي"األمن ، وبعد (22

وتم عرض الصورة المبدئية لممقياس عمى (، 64 -45تقيسو العبارات ) "الصحي البيئي
النفس والمناىج وطرق التدريس بكميتي اآلداب والتربية عمم  قسميا من أساتذة ( محكمً 13)
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بجامعة الطائف، وأتفق جميع المحكمين عمى جودة صياغة العبارات، وصالحيتيا لقياس 
 مستوى األمن الصحي لدى طالب الجامعة.

ثالث استجابات وعمى كل مفحوص اختيار يوجد مام كل عبارة أ: تقدير الدرجات
(، وبذلك 1 – 2 – 3(، والمقدرة بالدرجات )نادراً  – أحياناً  – دائماً ستجابة المناسبة لو من )اال

عمى الترتيب،  (192، 66، 66، 66) ىيتكون النياية العظمى ألبعاد والدرجة الكمية 
 عمى الترتيب. (64، 26، 22، 22) ىيوالنياية الصغرى لألبعاد والدرجة الكمية 

 للمدقياض:اخلصائص الشيلومرتي  

 :الصدق (1)

طالب المجموعة درجات حساب معامل االرتباط بين ب المحكتم استخدام أسموب صدق 
ومقياس الوعي ( في كل من مقياس األمن الصحي )إعداد الباحثين(، 29االستطالعية )ن= 

قيمة أن النتائج إلى  (، وأشارت2619 السعودية )حرب،إعداد وتقنين في البيئة  -الصحي 
، مما يوضح صدق مقياس األمن وىو ارتباط طردي مرتفع(، 6079تباط ىي )معامل االر 

 الصحي المعد في البحث الحالي.
  : اتاتشاق الداخلي للمدقياض (2)

 عبارةبين درجة كل  معامل االرتباط بيرسوناالتساق الداخمي بحساب  التحقق منتم   
(، وجدول طالًبا 29ة )ن=طالب العينة االستطالعيبالنسبة لالذي تنتمي إليو درجة البعد و 
 ( يوضح ذلك:2)
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 (1خذٔل )

 ثٍٛ دسخخ كم ػجبسح ستجبغ يؼبيالد اال

 ٔدسخخ انجؼذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ فٙ يمٛبط األيٍ انصسٙ 

 انثبنثانجؼذ  انثبَٙانجؼذ  انجؼذ األٔل

 س و س و س و

2 5.01 11 5.11 10 5.11 

1 5.11 11 5.11 11 5.11 

1 5.11 10 5.11 11 5.11 

1 5.11 11 5.11 11 5.11 

0 5.11 11 5.11 11 5.11 

1 5.11 11 5.11 05 5.11 

1 5.11 11 5.11 02 5.11 

1 5.01 15 5.10 01 5.11 

1 5.01 12 5.10 01 5.11 

25 5.11 11 5.10 01 5.11 

22 5.11 11 5.12 00 5.12 

21 5.11 11 5.10 01 5.10 

21 5.11 10 5.11 01 5.10 

21 5.11 11 5.15 01 5.11 

20 5.11 11 5.10 01 5.11 

21 5.12 11 5.11 15 5.15 

21 5.11 11 5.01 12 5.12 

21 5.11 15 5.11 11 5.11 

21 5.11 12 5.11 11 5.11 

15 5.11 11 5.12 11 5.11 

12 5.11 11 5.11   

11 5.11 11 5.11   

(، 6.61) ًيا عند مستوىإحصائ دالةرتباط اال ( أن جميع قيم معامالت 2يوضح الجدول )
كما تم حساب قيم معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكمية لممقياس، ووجد أنيا 

، مما يشير إلى أن (6.61دالة عند مستوى )ىي أيضا (، و 6.83، 6.79، 6.81، 6.77)
 .المقياس يتسم باالتساق الداخمي

 :الجبات  (3)

 تطبيـق إعـادة ىـي األولـى بطـريقتين، باسـتخدام الصـحي األمن مقياس ثبات من التحقق تم
 العينــة طــالب عمــى ألفاكرونبــاخ طريقــة ىــي والثانيــة أســابيع، خمســة زمنــي بفاصــل المقيــاس

 :ذلك يوضح( 3) وجدول ،(29=ن) االستطالعية
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 ( 1) خذٔل

  انصسٙ األيٍ نًمٛبط انثجبد يؼبيالد لٛى

 ٔأنفبكشَٔجبش انًمٛبط تطجٛك إػبدح غشٚمتٙ ثبستخذاو

 أنفبكشَٔجبش إػبدح تطجٛك انًمٛبط أثؼبد انًمٛبط

 5.12 5.10 األيٍ انصسٙ انشخصٙ

 5.11 5.11 األيٍ انصسٙ األسش٘ ٔانًدتًؼٙ

 5.12 5.11 األيٍ انصسٙ انجٛئٙ

 5.11 5.11 انذسخخ انكهٛخ

 المقيـاس ثبـات إلـى يشـير ممـا ،(6.61) مسـتوى عنـد دالة القيم أن( 3) جدول من يتضح
 .المقياس استخدام نتائج يف والثقة
 :إسالميلتوعي  باألمراض املعدي  والوبائي  مو مهظور ابرنامج  ثانًيا:

االعتماد عمى اآليات ب تحقيق األمن الصحي لدى طالب الجامعة: اليدف العام لمبرنامج
 الكرام. القرآنية واألحاديث الشريفة، وسير النبي صمى اهلل عميو وسمم، والصحابة

 نامج اإلدرائي :أيداف الرب

 أن يعرف الطالب كيفية الوقاية من األمراض واألوبئة. -
 أن يفيم الطالب الرؤية اإلسالمية في التوعية باألمراض المعدية والوبائية. -
 أن يعرف الطالب أسباب الوقاية من األمراض المعدية. -
 أن يشرح الطالب كيفية العالج اإلسالمي لألمراض المعدية. -
 يفية الطب الوقائي في اإلسالم.أن يعرف الطالب ك -

تم االطالع عمى العديد من البرامج االرشادية التوعوية التي  مصادر إعداد البرنامج:
(، وشما ووشاح 2618(، وصالح )2614مثل العبيدي ) تناولت المنيج الديني في التوعية

 (.2626(، وأحمد )1438(، عبد اهلل )2618)
لشرح وااللقاء، والعصف الذىني، والتغذية الراجعة تم استخدام ا الفنيات المستخدمة:

  التعزيز المفظي، والحديث الذاتي اإليجابي.الفورية، 
نظًرا  ZOOM)حيث تم التدريب من خالل برنامج )( دقيقة، 45) :كل جمسةزمن 

 11 –معموماتية  واحدة ( جمسة )جمسة12وتمت الجمسات في )، النتشار جائحة كورونا
 ( يعرض ممخًصا لمجمسات.4وجدول ) والجمسات موزعة عمى ستة أسابيع، جمسات تنفيذية(،
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 ( 1خذٔل )

 إساليٙيهخص خهسبد انتٕػٛخ ثبأليشاض انًؼذٚخ ٔاألٔثئخ يٍ يُظٕس 

 انٓذف انؼُٕاٌ و

ٕيبتٛخ
يؼه

 

انتؼبسف ثٍٛ 

 انجبزثٍٛ ٔانطالة

 أٌ ٚتؼشف انطالة ػهٗ انٓذف يٍ إخشاء اندهسبد. -

 الو فٙ يمبٔيخ األٔثئخ.أٌ ٚفٓى انطالة دٔس االس -

 أٌ ٚتى تسفٛض انطالة ػهٗ انًشبسكخ فٙ اندهسبد. -

2 

انٕلبٚخ يٍ االصبثخ 

ثبألٔثئخ ٔاأليشاض 

 انًؼذٚخ

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 كٛفٛخ ػبنح انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى نألٔثئخ.  -

 زكى انذخٕل ٔانخشٔج فٙ األسض انتٙ َضل ثٓب ٔثبء. -

 إنٗ أخز انسٛطخ ٔانسزس. ساليٙدٔس انذٍٚ اإل -

 يسبصشح انٕثبء.ظشٔسح  -

 َصبئر انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى نهٕلبٚخ يٍ األٔثئخ. -

انذخبنٍٛ ٔانًشؼٕرٍٚ فٙ ػالج  ظشٔسح ػذو انتؼبيم يغ -

 األٔثئخ.

1 

خ ساليٛانشؤٚخ اإل

فٙ األيشاض 

 انًؼذٚخ ٔاألٔثئخ.

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 انًؼذٚخ ٔاألٔثئخ. سالو يٍ األيشاض إليٕلف ا -

 .زكى زعٕس صالح اندًبػخ نًٍ ثّ يشض أٔ ٔثبء -

  .األيش انششػٙ نهًسهى فٙ زبنخ األٔثئخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ -

 .سالو فٙ زبنخ االصبثخ ثبأليشاض ٔاألٔثئخإلفهسفخ ا -

 .ٔانسُخ انُجٕٚخ فٙ األيشاض ٔاألٔثئخ انمشآَٛخانشؤٚخ  -

 .دٓش ثٓبفبئذح انتسزٚش يٍ انٕلٕع فٙ انًؼبصٙ ٔان  -

1 

األسجبة انًبدٚخ 

نهٕلبٚخ ٔانؼالج يٍ 

 األيشاض ٔاألٔثئخ

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 كٛفٛخ انطٓبسح ٔانُظبفخ.  -

 يؼُٗ انسدش انصسٙ فٙ اإلسالو -

  .دٔس انٕلبٚخ يٍ األٔثئخ ٔاأليشاض -

 .انٓذف يٍ انتذأ٘ ٔغهت انؼالج يٍ األيشاض ٔاألٔثئخ -

1 

األخز ثبألسجبة ػُذ 

بيم يغ انتؼ

 األيشاض ٔاألٔثئخ

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ: -

 ظبْشح انٕثبء انٕالغ.  -

 أسبنٛت انٕلبٚخ انًًكُخ -

 .كٛفٛخ انجسث ػٍ انؼالج -

 .انؼٕدح نهزاد ٔيسبسجتٓب -

0 
 ٙف فهسفخ اإلسالو

 يمبٔيخ األٔثئخ

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 انتسزٚش يٍ انفبزشخ.  -

 .فبئذح انسدش انصسٙ -

  .سبثخ ٔتطجٛك غشق انٕلبٚخفٓى انص -

 .انُظبفخ انشخصٛخ ٔانؼبيخ -

1 
األيشاض ٔاألٔثئخ 

 يٍ يُظٕس ششػٙ

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 اندبَت انؼمذ٘ ػٍ األيشاض ٔاألٔثئخ.  -

 .ػٍ األيشاض ٔاألٔثئخ اإلًٚبَٙاندبَت  -

 .اندبَت انفمٓٙ انؼًهٙ ػٍ األيشاض ٔاألٔثئخ -
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 .األيشاض ٔاألٔثئخاندبَت اإلًٚبَٙ انتشثٕ٘ ػٍ  -

1 

األٔثئخ ٔاأليشاض 

انًؼذٚخ زبفض 

 نهؼٕدح إنٗ خبنمُب

 يؼشفخ:أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا 

 تبج فٕق انشؤٔط. كانصسخ دٔس  -

 .كثشح انًؼبصٙ سجت اَتشبس األٔثئخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ -

 .تٕخٛٓبد انتؼبيم يغ األٔثئخ -

 .األٔثئخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ ثالء َٔؼًخ -

1 
 يٙسالانؼالج اإل

 نأليشاض انًؼذٚخ

 يؼشفخ:أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا 

 أيش اإلسالو ثبنًسبفظخ ػهٗ َظبفخ اإلَسبٌ. -

 انسفبظ ػهٗ انجٛئخ. -

 يُغ اإلسالو اإلَسبٌ يٍ تُبٔل كم يب ٚعشِ. -

زشو اإلسالو كم انسهٕن ٔانًًبسسبد انتٙ تكٌٕ يدبالً  -

 خصجبً نُمم األيشاض انًؼذٚخ.

1 
انطت انٕلبئٙ فٙ 

 اإلسالو

 يؼشفخ:ٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا أ

 يفٕٓو انطت انٕلبئٙ فٙ االسالو. -

 كٛفٛخ صسخ انجٛئخ فٙ االسالو. -

 .دٔس اإلسالو ٔيكبفسخ األٔثئخ -

25 
نهٕلبٚخ يٍ األٔثئخ 

 اتجغ تؼبنٛى اإلسالو

 أٌ ٚصجر انطبنت لبدًسا يؼشفخ:

 يفٕٓو انُظبفخ انشخصٛخ. -

 :انتسكى فٙ األيشاض انتٙ تُتمم ػٍ غشٚك انٕٓاء -

 .انسٛطشح ػهٗ ثؼط األيشاض انُبتدخ ػٍ انجٕل ٔانجشاص -

 .انتسكى فٙ األيشاض انًتُمهخ ػٍ غشٚك انًبء -

 انختبيٛخ 22

 انٕلٕف ػهٗ يذٖ تسمٛك أْذاف انجشَبيح. -

تؼضٚض انسهٕكٛبد اإلٚدبثٛخ انتٙ اكتسجٓب غالة انًدًٕػخ  -

 انتدشٚجٛخ.

تسذٚذ يذٖ َدبذ انجشَبيح فٙ تغٛٛش يستٕٖ انٕػٙ  -

 يشاض انًؼذٚخ ٔانٕثبئٛخ.ثبأل

انًدًٕػخ انتدشٚجٛخ ػهٗ انًسبفظخ ػهٗ  ةتشدٛغ غال -

 انتغٛش اإلٚدبثٙ انز٘ تى تسمٛمّ خالل يذح انجشَبيح.

شكش غالة انًدًٕػخ انتدشٚجٛخ ػهٗ انًشبسكخ فٙ خهسبد  -

 انجشَبيح، ٔتفبػهٓى خالل تطجٛك اندهسبد.

 البخح:خطوات تطبيق 

صحي، والتحقق من الصدق والثبات، وجمسات البرنامج القائم تم إعداد مقياس األمن ال -1
 ة، والتحقق من صدقإسالميعمى التوعية باألمراض المعدية واألوبئة من رؤية 

 .المحكمين
جامعة الطائف عمى التطبيق لجنة أخالقيات البحث العممي بتم الحصول عمى موافقة  -2

 طائف.اآلداب بجامعة البكمية  عمم النفسعمى طالب قسم 
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رباع إل ( طالًبا، وتم انتقاء الطالب الذين تقع درجاتيم في ا162تم التطبيق القبمي عمى ) -3
 .( طالًبا22، ووجد أنيم )لدرجات مقياس األمن الصحي األدنى

طالًبا بالمجموعة  11تجريبية وطالًبا بالمجموعة ال 11)تم تقسيميم إلى مجموعتين  -4
كافؤ بينيم في المستوى االجتماعي االقتصادي والعمر عمى الترتيب، وتم الت( ضابطةال

 .واألمن الصحي الزمني
 تم تطبيق الجمسات عمى طالب المجموعة التجريبية فقط. -5
القياس التتبعي بعد كذلك في تم تطبيق مقياس األمن الصحي في القياس البعدي، و  -6

 أسابيع. خمسةمرور 
 بمجموعة من التوصيات والبحوث المستقبمية. تم استخراج النتائج وتفسيرىا، والخروج -7

 الهتائج وتفشرييا:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات "توجد  :الفرضية األولى تنص عمى
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة في القياس 

 يبية.البعدي لمقياس األمن الصحي لصالح طالب المجموعة التجر 
تم استخدام اختبار مان وتني لممقارنة بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية 

 ( يوضح ذلك:5والضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الصحي، وجدول )
 ( 0خذٔل )

 هًمبسَخ ثٍٛ يتٕسطٙ ستت دسخبد غالة َتبئح اختجبس يبٌ ٔتُٙ ن

 انجؼذ٘ نًمٛبط األيٍ انصسٙ انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ ٔانعبثطخ فٙ انمٛبط

 ذ  و ٌ انًدًٕػخ انجؼذ
يتٕسػ 

 انشتت

يدًٕع 

 انشتت
U Z انذالنخ 

زدى 

 انتأثٛش

 انشخصٙ 
 211.5 21.55 2.1 11.1 22 انتدشٚجٛخ

5.555 1.510 
 دانخ ػُذ

5.52 

5.11 

 11.5 1.5 5.11 12.1 22 انعبثطخ

األسش٘ 

 ٔانًدتًؼٙ

 211.5 21.5 5.11 01.2 22 انتدشٚجٛخ
5.555 1.512 

 دانخ ػُذ

5.52 

5.11 

 11.5 1.5 5.11 11.5 22 انعبثطخ

 انجٛئٙ

 211.5 21.55 2.1 11.0 22 انتدشٚجٛخ

5.555 1.551 

 دانخ ػُذ

5.52 

5.11 

 22 انعبثطخ
11.1 2.1 1.5 11.5 

انذسخخ 

 انكهٛخ

 211.5 21.5 1.1 211.0 22 انتدشٚجٛخ
5.555 1.551 

 دانخ ػُذ

5.52 

5.11 

 11.5 1.5 1.1 11.1 22 انعبثطخ
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( وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية 5يوضح جدول )
ومتوسط رتب درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الصحي لصالح 

( عمى جذر Zالمجموعة التجريبية، ويؤكد ذلك حساب حجم األثر، وىو ما ينتج عن قسمة )
مما يوضح أن البرنامج  ،(6087التجريبية والضابطة، ووجد أنيا ) طالب المجموعتينمجموع 

(، وذلك دليل عمى %87) بنسبة القائم عمى التوعية باألمراض المعدية واألوبئة كان لو تأثير
 وجود تأثير كبير.

الوعي  وىتحسين مست وىو أن (2616) القصىذه النتيجة مع ما توصل إليو  اتفقت
الصحي وتغيير سموكيات الخطر عقب التدريب عمى برنامج تربية صحية. وبحث النوري 

( الذي توصل إلى تحسن مستوى السموك الصحي لدى طالب المرحمة المتوسطة 2616)
 بالكويت، عقب التدريب عمى برنامج التربية الصحية االلكتروني.

ة إحصائية بين متوسط رتب توجد فروق ذات داللتنص عمى: الفرضية الثانية  
لمقياس األمن الصحي لدى طالب  البعديومتوسط رتب درجات القياس  القبمي درجات القياس

 لصالح القياس البعدي. المجموعة التجريبية
ومتوسط  القبميتم استخدام اختبار ويمككسون لممقارنة بين متوسط رتب درجات القياس 

 ( يوضح ذلك:6، وجدول )لمقياس األمن الصحي البعديرتب القياس 
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 (1خذٔل )

 انمجهَٙتبئح دالنخ انفشٔق ثٍٛ يتٕسػ ستت دسخبد انمٛبط 

 نًمٛبط األيٍ انصسٙ انجؼذ٘ٔيتٕسػ ستت انمٛبط  

 انذالنخ Z يح انشتت و انشتت ٌ انشتت انًتغٛش

 انشخصٙ

 5.55 5.55 5 انشتت انسبنجخ

1.111 
غٛش 

 دانخ

 22 انشتت انًٕخجخ

 5 نشتت انًتسبٔٚخا 11.55 1.55

 22 انًدًٕع

األسش٘ 

 ٔانًدتًؼٙ

 5.55 5.55 5 انشتت انسبنجخ

1.101 
غٛش 

 دانخ

 22 انشتت انًٕخجخ

 5 انشتت انًتسبٔٚخ 11.55 1.55

 22 انًدًٕع

 انجٛئٙ

 5.55 5.55 5 انشتت انسبنجخ

1.111 
غٛش 

 دانخ

 22 انشتت انًٕخجخ

 5 تت انًتسبٔٚخانش 11.55 1.55

 22 انًدًٕع

 انذسخخ

 انكهٛخ

 5.55 5.55 5 انشتت انسبنجخ

1.111 
غٛش 

 دانخ

 22 انشتت انًٕخجخ

 5 انشتت انًتسبٔٚخ 11.55 1.55

 22 انًدًٕع
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 القبمي( وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات القياس 6يوضح الجدول ) 
لو، وذلك في الدرجة الكمية  البعديومتوسط رتب درجات القياس  لمقياس األمن الصحي

 .لصالح القياس البعدي واألبعاد
 تفشري الفرضيتني األوىل والجاني :

يفسر الباحثون تحسن مستوى األمن الصحي لدى طالب المجموعة التجريبية في 
تحسن مستوى  وكذلكعند المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة، القياس البعدي 

إلى عند المقارنة بين القياسين القبمي والبعدي طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
أن البرنامج القائم عمى التوعية باألمراض المعدية واألوبئة والمستند إلى القرآن والسنة 

أشعر الطالب  المطيرة، قد تضمن العديد من اآليات القرآنية، واالحاديث النبوية الشريفة، مما
في المجموعة التجريبية أن ىناك عالقة وثيقة بين العبادة واالىتمام بالنظافة الشخصية، وأن 
المسمم ال تقبل لو صالة إال إذا كان طاىر ونظيف، مما ولد لدييم شعورًا بالمسؤولية الصحية 

التعاليم عن أنفسيم، وأن إىمال التحصين من األمراض المعدية واألوبئة قد جعمو يخالف 
اإلسالمية، ويؤدي ذلك إلى اإلصابة باألمراض المعدية واالوبئة، وأن الوقاية منيا ىي خير 
من العالج، وىي السبيل الوحيد لتفادي االصابة باألمراض، وأن عميو االىتمام كذلك بالغذاء 

طالب الصحي، وتناول الوجبات الغذائية المتوازنة، والعادات الصحية الغذائية، مما جعل ال
يشعرون أن االلتزام بالعادات الصحية ىو طاعة هلل تعالي ولرسولو الكريم، وأن عدم اتباعيا 
ىو مخالة دينية، مما أدى إلى تحسين مستوى الشعور باألمن الصحي ، وىو ما ظير خالل 

 القياس البعدي لممقياس.
ط رتب فروق ذات داللة إحصائية بين متوس دال توجتنص عمى: الفرضية الثالثة  

 درجات القياس البعدي ومتوسط رتب درجات القياس التتبعي لمقياس األمن الصحي.
تم استخدام اختبار ويمككسون لممقارنة بين متوسط رتب درجات القياس البعدي ومتوسط 

 ( يوضح ذلك:7رتب القياس التتبعي لمقياس األمن الصحي، وجدول )
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 (1خذٔل )

 دسخبد انمٛبط انجؼذَ٘تبئح دالنخ انفشٔق ثٍٛ يتٕسػ ستت 

 ٔيتٕسػ ستت انمٛبط انتتجؼٙ نًمٛبط األيٍ انصسٙ 

 انذالنخ Z يح انشتت و انشتت ٌ انشتت انًتغٛش

 انشخصٙ

 22,05 1,11 1 انشتت انسبنجخ

5.110 
غٛش 

 دانخ

 1 انشتت انًٕخجخ

 1 انشتت انًتسبٔٚخ 21,05 1,12

 22 انًدًٕع

األسش٘ 

 ٔانًدتًؼٙ

 11.55 1.15 0 نسبنجخانشتت ا

5.112 
غٛش 

 دانخ

 0 انشتت انًٕخجخ

 2 انشتت انًتسبٔٚخ 12.55 1.15

 22 انًدًٕع

 انجٛئٙ

 1.55 1.55 1 انشتت انسبنجخ

2.55 
غٛش 

 دانخ

 1 انشتت انًٕخجخ

 0 انشتت انًتسبٔٚخ 20.55 1.10

 22 انًدًٕع

 انذسخخ

 انكهٛخ

 15.55 0.55 1 انشتت انسبنجخ

5.111 
غٛش 

 دانخ
 1 انشتت انًٕخجخ

 2 انشتت انًتسبٔٚخ 0.11 1.11

 22 انًدًٕع

( عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات القياس 7يوضح الجدول ) 
البعدي لمقياس األمن الصحي ومتوسط رتب درجات القياس التتبعي لو، وذلك في الدرجة 

 بعاد.الكمية واأل
عدم وجود وىي ( 2616) القصتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج بحث 

فروق ذات داللة احصائية بين القياسين البعدي والتتبعي لمقياس الوعي الصحي، وبحث 
لى عدم وجود فروق ذات إ( الذي توصل إلى أن برنامج الثقيف الصحي أدي 2617دليمة )

ياس البعدي والقياس التتبعي لمقياس التحكم الذاتي لدى داللة احصائية بين درجتي الق
 مرضى السكر.

اقتناع الطالب في المجموعة التجريبية بأن الدين يدفعنا ويفسر الباحثون ذلك أنو بسبب 
واألحاديث الشريفة  القرآنيةالعديد من اآليات  أنمن األمراض واألوبئة، حيث  التحصينإلى 
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يمر بو الفرد إال عندما يغير ما بنفسو، أي أمر سيئ  ن يتغيربأنو لالناس  تيدف إلى اقناع
وأن المواطن الصالح ىو من يحافظ عمى نفسو وعمى المحيطين، وذلك باتخاذ الوسائل 

، وضرورة العزل الصحي في حالة االصابة باألمراض، وىو ما الالزمة لموقاية من األمراض
عميو أفضل الصالة والسالم، والصحابة أوضحتو العديد من المواقف التي رويت عن النبي 

 الكرام، وىو ما ظير خالل القياس التتبعي بعد انتياء التدريب بأربعة أسابيع.
 التوصيات:

 لطالب الجامعات والمدارس.التثقيف الصحي االىتمام ب -
، لتوعيتيم إسالميتدريس طالب المدارس والجامعات لمقرر األمن الصحي من منظور  -

 واألوبئة. المعدية األمراض من اإلصابة بالتحصين بكيفية 
توفير برامج من خالل وسائل التواصل االجتماعي لتوعية الطالب باألمن الصحي وكيفية  -

 الوقاية من األمراض المعدية واألوبئة.
حض خطاء المساجد عمى توضيح رأي الدين في كيفية الوقاية من األمراض المعدية  -

 واألوبئة.
والمعممين وأساتذة الجامعة في مراقبة البيئة الصحية داخل  عمل شراكة بين الطالب -

 المؤسسات التربوية.
 البخوخ املشتدقبلي :

 األمن الصحي لدى طالب الجامعة.الشعور بفعالية الحديث الذاتي االيجابي في  -
في األمن الصحي لدى  سالميفعالية استخدام التعميم االلكتروني القائم عمى المنظور اإل -

 معة.طالب الجا
األمن الصحي لدى فئات عمرية الشعور بفاعمية الخطاب الديني في المساجد في  -

 متنوعة.
في مستوى  سالميالمنيج اإل التثقيف الصحي من خالل أثر التعمم التعاوني القائم عمى -

 األمن الصحي لدى طالب الجامعة.
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 املراد 

 املراد  العربي : أوتًا:

ي حاسوبي مقترح في التربية الصحية في (. فاعمية برنامج تدريب3102أبو الحمائل، أحمد عبدالمجيد )
رسالة التربية وعمم تنمية التحصيل واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدى معممي العموم بمدينة جدة. 

 .66 -32، 10الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية،  - النفس، جامعة الممك سعود
ط المتعددة لتنمية المفاىيم والوعي الصحي في فعالية برنامج بالوسائ(. 3116أبو زايدة، حاتم يوسف )

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة العموم لدى طمبة الصف السادس االبتدائي
 اإلسالمية بغزة.

ضوء االعجاز النفسي لمقران  في(. فاعمية تدريس وحدة مقترحة 3131أحمد، شعبان عبد العظيم )
ي تنمية التفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى طالب المرحمة الکريم لتدريس عمم النفس ف

 .011-32(، 3)26،مجمة كمية التربية بأسيوطالثانوية. 
(. المفاىيم الصحية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لمصفين التاسع 3102البرديني، سمية محمد )

 .013-28(، 32)2، سيةمجمة العموم التربوية والنفوالعاشر األساسيين في األردن. 
(. مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين 3108)جمال مقراني،  سيفي؛بن زيدان، حسين؛ بمقاسم، 

-21، 08، مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانيةحركيا الممارسين لمنشاط الرياضي. 
22. 

نب الوعي الغذائي والصحي (. فاعمية برنامج ارشادي في تنمية بعض جوا3106الحداد، نرمين عزت )
 .332-303(، 3)06، مجمة كمية التربية بكفر الشيخلطالب كمية التربية بجامعة كفر الشيخ. 

(. مدى توافق الوعي الصحي لدى طمبة عمادة البرامج التحضيرية في 3102حرب، راجح سعدي )
. 3121السعودية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض مع رؤية المممكة العربية 

 .022-031(، 8)2، المجمة التربوية الدولية المتخصصة
(. درجة مستوى الوعي الصحي لدى طمبة كميات المجتمع في 3102الحضيبي، إبراىيم عبدالرحمن )

 .026-002(، 33)2، مجمة العموم التربوية والنفسيةجامعة شقراء بالمممكة العربية السعودية. 
 عمى الغذائية الثقافة في كمبيوتري برنامج (. فعالية3131سعيد حامد ) يحيى، عاطف؛خالد، زينب 

المجمة الدولية اإلعدادية.  المرحمة تالميذ لدى والصحي الوعي الغذائي وتنمية المعرفي التحصيل
 .033-22، 12، لمعموم التربوية والنفسية

صحي لدى طمبة المركز (. أثر الضبط الصحي عمى مستوى الوعي ال3102خمفي، عبدالحميم محمد )
 .321-362، 3(02، )مجمة العموم االنسانية واالجتماعيةالجامعي بتامنغست بالجزائر. 
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فعالية برنامج تثقيف صحي في رفع درجة تقبل المرض والتحكم الذاتي (. 3108) محمد دليمة، عطية
سانية . رسالة دكتوراه غير منشور، كمية العموم االنلدى مرضى السكري النمط الثاني

 واالجتماعية، جامعة باتنة بالجزائر.
، وزارة األوقاف ىدي اإلسالم(. كيف اعتنى اإلسالم بالصحة والنظافة. 3103الدىون، إبراىيم أحمد )

 .011 – 22(، 0)36والشئون والمقدسات اإلسالمية، 
. القاىرة: عالم التنور البيئي والصحي لطالب المدارس العميا والجامعات(. 3112السايح، السيد محمد )

 الكتب.
 . القاىرة: دار الفكر العربي.الصحة والتربية الصحية(. 3110سالمة، بياء إبراىيم )

(. برنامج مقترح في التربية الصحية قائم عمى 3102عطية، ايناس محمد ) رجب؛سميمان، فوقية 
الصحية  بعض القضايا الصحية المعاصرة لتنمية الوعي الصحي الوقائي وتصويب المعتقدات

 .13-0(، 1)33، المجمة المصرية لمتربية العمميةالخطأ لدى طمبة الدبموم العام في التربية. 
(. التنور الصحي لدى طالبات كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة. 3106سميسم، نبأ عبدالرؤوف )

ات لمعموم اإلنسانية، كمية التربية لمبن - مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية، جامعة الكوفة
01(02 ،)211 – 212. 

االجتماعي واألمان الصحي لمفئات االجتماعية الفقيرة دراسة  ي(. الوع3112شحاتو، عاطف محمد )
، مجمة كمية اآلداب بجامعة طنطاحالة لممقيمين بمنطقة اإليواء الشعبي في مدينة بدر الصناعية. 

06(3 ،)632-623. 
(. أثر برنامج تدريبي مقترح لمعممي التربية 3102اني عبد اهلل )وشاح، ى أحمد؛شما، محمود 

االسالمية قائم عمى االساليب التربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية في تحسين ممارستيم 
 .683-633(، 2)36، مجمة الدراسات التربوية والنفسيةالتدريسية. 

 في النبوية الكريم والسنة القرآن في الصحة دعائم عمى قائم برنامج (. أثر3102صالح، سامح فوزي )
مجمة التربية بكمية التربية بجامعة والرياضة.  الصحية ممارسة العادات نحو الطالب ميول تنمية

 .386-333(، 0)088، األزىر
(. فعالية برنامج مقترح في التربية الصحية في تنمية التنور الصحي لدى 3113صالح، صالح محمد )

المجمة المصرية لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية  ة اإلعدادية بشمال سيناء.تالميذ المرحم
 .22-3(، 1)3، العممية

(. تأثير فيروس نقص المناعة البشرية عمى األمن 3102حسن، مؤيد جبار ) باسم؛عبداألمير، حسين 
 .302 -122(، 0)32، مجمة أىل البيتالصحي في القارة األفريقية. 
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(. الوعي الصحي لدى طمبة 3102محمد، جاسم جابر ) مطر؛عراك، محمد  مسمم؛ين، عقيل عبدالحس
(، 3)8، المجمة الدولية لمبحوث النوعية المتخصصةكمية التربية الرياضية بجامعة المثنى. 

022- 322. 
(. مستوى الوعي الصحي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة 3103عبدالحق، عماد صالح )

 .232-222(، 3)36، العموم االنسانية -مجمة جامعة النجاح لألبحاث. القدس
(. فعالية برنامج قائم عمى تدبر االشارات النفسية في بعض آيات القرآن 0122عبداهلل، بكر محمد )

الكريم في تنمية فعالية الذات األكاديمية واالتجاىات الدراسية نحو التوجيو االسالمي لعمم النفس. 
 .322 -012، 13 م االنسانية واالجتماعية بجامعة الممك سعود،مجمة العمو 

أثر برنامج تربوي من قصص القرآن الكريم في تنمية قيمة الصبر (. 3101العبيدي، خميل صكر )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة تكريت.لدى طمبة المرحمة المتوسطة

(. مفاىيم التربية الصَحية المتضمنة في كتب الثقافة 3102مد )الخوالدة، ناصر أح عبود؛العجل، لبنى 
دراسات اإلسالمية لممرحمة الثانوية في األردن ودرجة اكتساب الطالبات ليا العنوان بمغة أخرى. 

 .622 – 631، 13، العموم التربوية -
الصحي  مستوى الوعي (.3102الكيالني، غازي حمد ) عاىد؛ذيب، ميرفت  فارس؛العرجان، جعفر 

مجمة ومصادر الحصول عمى المعمومات الصحية لدى طمبة جامعة البمقاء التطبيقية في األردن. 
 .212-200(، 0)01، العموم التربوية والنفسية

(. معايير التربية الصحية ودرجة 3103العزام، محمد نايل ) محمد؛السرور، فاطمة  نايل؛العزام، عمى 
دراسات مية لممرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين. منياج التربية االسال فيمراعاتيا 

 .310 – 361(، 3)22، العموم التربوية، الجامعة األردنية -
(. تأثير برنامج ثقافة صحية عمى 3106سعود، عبد العزيز عبد الرحمن ) السالم؛عطيتو، أحمد عبد 

مجمة عموم نوية بدولة الكويت. تنمية السموك الصحي والوعي القوامي لدى طالب المرحمة الثا
 .088-063، 2، الرياضة وتطبيقات التربية البدنية بجامعة جنوب الوادي

(. الوعي الصحي عبر وسائل االتصال دراسة لقياس الوعي الصحي لدى 3103العكيمي، جياد كاظم )
 .011-001(، 38)8، مجمة الباحث العمميطمبة جامعة بغداد بشأن مرض االيدز. 

(. دور مصادر المعمومات الصحية في تشكيل الوعي الصحي لممرأة 3112عبدالعزيز عمي ) الغريب،
(، 3)28، مجمة العموم االجتماعية بجامعة الكويتدراسة تطبيقية بمدينة الرياض.  السعودية:

13-22. 
 . االسكندرية: دارالعموم الصحية(. 3110طايل، سموى ) إيمان؛درويش  نادية؛فرغمي،  ىدى؛غريب، 

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
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دراسة تطبيقية  :الصحي(. استراتيجية العالقات العامة في نشر الوعي 3103الفكي، منتصر سعد )
 .213-201، 33، مجمة جامعة أم درمان اإلسالميةعمى مرضى سرطان األطفال بالخرطوم. 

جتماعية وزيادة الوعي العالقة بين الممارسة المينية لمخدمة اال(. 0222قاسم، مصطفى محمد )
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة  الصحي لدى طالب المدارس.

 القاىرة بالفيوم.
مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث (. الصحة الوقائية في اإلسالم. 3103قدومي، مروان عمي )

 .02 – 312، 36، اإلنسانية واالجتماعية
فعالية برنامج تربية صحية في تغيير سموكيات الخطر وتنمية الوعي (. 3106د )صميحة محم، القص

رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة  الصحي لدى المراىقين.
 بالجزائر. –بسكرة  –محمد خضير 

رس المرحمة األساسية دراسة تقويمية لواقع التربية الصحية في مدا(. 3111المجبر، منال أحمد )
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية  بمحافظات غزة في ضوء اتجاىات تربوية معاصرة.

 .جامعة األزىر بغزة
(. دور اإلعالم المرئي في نشر الوعي الصحي: 3103الصديق، مختار عثمان ) أحمد؛محمد، أثيمو 

-0(، 3)06، نسانية بجامعة السودانمجمة العموم االدراسة حالة برامج صحتك وصحة وعافية. 
02. 

 المدخل االجتماعية باستخدام لمخدمة الميني لمتدخل برنامج (. فعالية3102محمد، عاطف خميفة )
مجمة دراسات في الخدمة االبتدائية.  المرحمة لتالميذ الصحي الوعي تنمية في السموكي المعرفي

 .0280-0208(، 6)21، االجتماعية والعموم االنسانية
مجمة (. مستوى الوعي الصحي لدى طمبة كمية التربية في جامعة القادسية. 3118محمد، عمى رحيم )

 .32-0(، 6)0، القادسية في اآلداب والعموم التربوية
العموم  –دراسات (. مستوى الوعي الصحي لدى طمبة جامعة مؤتو. 3102ممحم، عمران عبدالقادر )

 .602-216، 16، التربوية بالجامعة األردنية
عمى مستوى السموك  وأثره(. برنامج تربية صحية الكتروني مقترح 3106النوري، أنوار عبد اهلل )

(، 2)12، مجمة كمية التربية بأسيوطالصحي لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت. 
303-323. 
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