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مصار العربياة، مقساميف ومستويات تعليمياة متاايناة، وماف الريال والحرار برباوع جممورياة 

( مااف 645( أكااار ساان ا، و)636( أصااغر ساان ا، )864( إاااا و و)569( ذكااور، )931)كالتااالي: 

. وبتطايق مقياسي المعتقدات عف فيرو  كورواا المستجد "كوفياد ( مف الحرر855الريل، )

– 19 "(Covid-19) .وذلاك ، واالتجاهات احو المريل المصا  به، وهما مف إعداد/ الااحث

باكل إلكترواي عف طريق االاترات ووسا ل التواصل االجتمااعي )إيميال، فايس باوو، تاويتير، 

 ، 2020وواتس آ ( خالل الفترة مف منتصل رمر فارايار وحتاى منتصال رامر ماار  عاا  

وبحساااا  التكاااارارات والنسااااص الم ويااااة ل جابااااة علااااى باااادا ل االسااااتجابة علااااى المقياساااايف 

ارياة، وقايم )ت( للكاال عاف الفارو  بايف المتوساطات، أسافر والمتوسطات واالاحرافات المعي

ا في المعتقدات المتصلة بفيرو   ذلك اإلجراء عف الحصول على مؤررات تعكس تحسن ا واضح 

كورواا المستجد لدى أفراد عينة الدراسة، وتحسن ا مماثال  في االتجاهات احو المريل المصا  

اللاة إحصاا ية بايف أفاراد الااعص المصاري فاي وجاود فارو  ذات دبه، كما كافت النتاا   عاف 

واالتجاهااات احااو  (Covid-19)" 19 –كورواااا المسااتجد "كوفيااد المعتقاادات عااف  فياارو  

لصااالع الاا،كور، والعُماار لصااالع ااكااار ساان ا.  النااوعالمااريل المصااا  بااه ترجاا  إلااى كاال مااف: 

مكان اإلقامة. وفي ضوء  ترج  إلىفي تلك المعتقدات واالتجاهات وجود فرو  عد   إضافة إلى

 النتا   قد  الااحث مجموعة مف التوصيات والمقترحات.

المعتقااادات، ، (Covid-19)" 19 –المساااتجد "كوفياااد فيااارو  كوروااااا كلماااات مفتاحياااة: 

 االتجاهات.
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The New Corona Virus (Covid-19): Beliefs about it and attitudes 

toward the patient with it in different samples from the 

Egyptian people: a psychometric study 

Prepared by 

Dr. Soliman abd El Wahed Yousef 

Ph.D. in Educational Psychology, learning disabilities 

Faculty of Education - Suez Canal University - Egypt 

Assist. Prof. Dr. of Special Education, learning disabilities 

Faculty of Education - Jazan University - Saudi Arabia "Previously" 

Abstract 
The current study aimed to know the beliefs of different samples of the 

Egyptian people about the new Corona virus "Covid-19" and their attitudes 

towards the patient with it, in light of some demographic variables represented 

in (gender, age, and place of residence). The study was conducted on a sample 

of (1500) individuals of both sexes of varying age groups and different 

educational levels, and from the countryside and urban areas throughout the 

Arab Republic of Egypt. By applying the two standards of beliefs about the 

emerging coronavirus (Covid-19), and the attitudes towards the infected 

patient, prepared by the researcher. This procedure resulted in obtaining 

indicators that reflect a clear improvement in the beliefs related to the emerging 

covid virus-19 (Covid-19) among the study sample individuals, and a similar 

improvement in attitudes towards the infected patient, and the results also 

revealed a statistically significant difference between Members of the Egyptian 

people have beliefs about the new Corona virus (Covid-19) and attitudes 

toward the infected patient are due to: gender for the benefit of men, and age 

for the benefit of the elderly. Finally, the results showed that there were no 

statistically significant differences among the Egyptian people in the beliefs 

about the new Corona virus "Covid-19" and the attitudes towards the infected 

patient are due to the place of residence. 
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 مقدمة:
فااي  اال التااداعيات المطروحااة علااى الساااحة فااي أيامنااا هاا،هو خاصااة مااا يتعلااق بعاادو  

ذلااك الفياارو   (Covid-19)" 19 –الاااارية المساامى بفياارو  كورواااا المسااتجد "كوفيااد 

 وباااء عااالمي يماادد الاااارية جمعاااء، يااثتي دور الاحااث العلمااي وأهميتااهأصاااع  القاتاال والاا،ي

 بفرال بمختلل فروعه في مجابمة ه،ه اازمة العالميةو فال ريء ينق، الاارية اليو  ومستقاال  

ف هللا تاااارو وتقااد  إال العلاام والمعرفااة، ولعاال ترااافر جمااود الااااحثيف فااي مختلاال الميااادي

ة ة حتمية ماف أجال إاقااذ الااارية علاى وجاه الكارة اارضايومختلل أاحاء العالم أصاع ضرور

 –جد مف اازمات التي تتصدى لما وتجابمما اليو  وكل يو و ولعل أزمة فيرو  كوروااا المسات

اماال قظ وينتاااه اهميااة تكمااات اليااو  والتااى جعلاات العااالم يسااتيزأحااد أباارز اا -طاااعون العصاار 

 ة في المقا  ااول. وترافر جمود الاارية مع ا مف أجل اإلاسااي

ااا فااي خلااق وتوجيااه معتقاادات واتجاهااات   ا هام  ولمااا كاااات الخلفيااة الثقافيااة تلعااص دور 

ود مصاطلع ثقافاة فاي ااصال اإلاجليالي يادل علاي وجااافراد وسلوكمم أو تعاديلماو ولماا كاان 

أاماط سلوكية، وقيم وعاادات، وأفكاار لماا عماق تااريخي، وخصاا ك تااترو فيماا مجموعاات 

زهاا النا  وتنتقل عار ااجيال في وجود مجتم ، ويتم تعميمما م  الوقات حياث تنتقال رمو مف

عوامال ياد ماف اللتكون المعالم المتكاملة لم،ه الثقافةو فإن تكويف الخلفية الثقافية ياؤثر فياه العد

ليمااي، ، والمرحلااة العمريااة، والمسااتوى التعوالنااوعالمختلفااة منمااا: اللغااة، والااديف، والتاارا ، 

  ومكان اإلقامة.

وهااا بالكاماال طااوال ساانوات حيااث يجمع وتمثاال المعتقاادات ااسااا  فااي حياااة اافااراد، 

  ماحياتمم مف اتجاهاتمم وأفكارهم وآرا مم و اروفمم، ويجادون أافسامم فاي النماياة يعيااون 

اساة مجموعة مف المعتقدات يُطلق عليما الديف ومجموعة أخرى مف المعتقدات يُطلق عليما سي

ااا، يُطلااق عليمااا ومجم وعااة ثالثااة مااف المعتقاادات تاادور حااول المحيطاايف وعااف اارااياء عموم 

 .(Anthony, 2004, 3-4)معتقدات يحصلون عليما مف الخارة التي يمرون بما 

التعلايم وعوامال  كما أن المعتقدات هي أفكار تناث لادى الفارد اتيجاة الخاارة ومساتوى 

طاثه ماف خفي اتجاه تكويف الُمعتقد، وه،ه اافكار تُحدد لنا صوا  الائ ماف  أخرى تترافر مع ا

 وجمااة ا اار صاااحاما. إذن فاالعتقاااد هااو الجاال  واليقاايف، ومااف ثاام يُاااكل اتجاهااات وساالوكيات

تفكياار اارااخاا الفكريااة والدينيااة واالجتماعيااة... إلااا. وتحتااوي المعتقاادات اإليجابيااة علااى ال

لصاحيع ت والماااعر اإليجابياة عاف المساتقال، والتفااال، والتقيايم ااإليجابي، وتسوده التخايال

اااعر لألمورو بينماا تحتاوي المعتقادات السالاية علاى التفكيار السالاي، وتساوده التخايالت والم

ر السااالاية عاااف المساااتقال، والتاااااا ، والتقيااايم الخااااطئ، والماالغاااة فاااي تقااادير ااذى والخطااا

(Masood., Turner., & Baxter.,  2013, 179). 

وعلااى جااااص آخاار، فقااد االاات دراسااة اتجاهااات اافااراد كثحااد موضااوعات علاام الاانفس  

ا فااي ااد   اهتمااا  العديااد مااف العلماااء والااااحثيف، حيااث تحتاال دراسااة االتجاهااات مكاا ااا بااارز 

السيكولوجي في راتى مجاالتاه التطايقياة مثال التربياة والتعلايم والصاحة والخدماة االجتماعياة 

اة واإلاتاج وغيرها. وتعد اتجوالصناع على سالوكه احاو  اهات الفرد احو موضوع معيف مؤرر 

ف موقاال يتخاا،ه حيااال هاا،ا هاا،ا الموضااوع، حيااث إن اتجاااه الفاارد احااو أي موضااوع عاااارة عاا

( أن لكااال فااارد مناااا اتجاهاتاااه احاااو 265، 2000جاااابر ) ذكاااروفاااي هااا،ا اإلطاااار الموضاااوع، 

النا  والجماعات والمن مات االجتماعية والسياسية  الموضوعات المختلفة مثل اتجاهاته احو

واالقتصادية، واحاو الفلسافة والاديف والفاف وغيار ذلاك، كماا أن لكال فارد اتجاهاتاه احاو افساه 
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 واحو الماكالت المحيطة به.

الردعاان وو مقران (Kitchener & Jorn., 2002)كيتاينر وجورن كل مف  واتفق 

تُعاد ماف أهام موضاوعات الاحاث فاي علام الانفس والصاحة ( على أن دراسة االتجاهاات 2017)

و النفسية، كواما مف أهام العناصار التاي تُسامم فاي بنااء الاخصاية وتوجياه ودفا  السالوو احا

ه، منحى معيف، حيث يساعد قيا  اتجاهات اافاراد علاى التنااؤ بسالوكمم إزاء موضاوع االتجاا

لقااة يااة والنلوعيااة )الساالوكية( المتعوذلااك لكااون االتجاااه يتراامف الجوااااص المعرفيااة والوجداا

 بموضوع االتجاه، مف حص أو كره، تجنص أو قاول أو رفل.

ومف ااحية أخرى اجد أانا ودون سابق إا،ار وجداا أافسنا في  ل الحجر الصحي ما   

ممااا جعلنااا اخراا   (Covid-19)" 19 –كورواااا المسااتجد "كوفيااد إاتاااار رهيااص لفياارو  

يل ال إحترازي جد ممم لمواجمة الفيرو ، وهو خيار أكيد لم اختره، كللحجر المنللي كإجراء 

حيطاة واحف إعتداا أن ال اجلس في المنلل إال وقات معايف، لكاف الواقا  الياو  يجعال ماف أحا، ال

ا جد ضروري ا. وكل ه،ا بساص ذلك ال ي تنتمي إحدي الفيروسات التفيرو  ال،ي يُعد والح،ر أمر 

 م كورواااكايرة المعروفة بتثثيرها على اإلاسان والحيوان وتسمى باسإلى العوا ل الفيروسية ال

  . وتمتاز1960في عا   العا لة ه،ه مف فيرو  أول اكتااف وتم Coronaviridaeفيريدي 

 ريااي حمال يسامي القطاياة موجاص مفارد خيط عف عاارة بثاما الفيرو  لم،ا المادة الوراثية

 راكل يثخا، الفيارو  إن حياث ،Crownالتااج  نايتع آلتينياة كلمة وكورواا ،(RNA)اووي 

ا التاج، وينتمي إليما  (. 11، 2020و صابر، 4، 2013سار  )خليل،  فيرو  أير 

الااعص المصاري عيناات متاايناة ماف أفاراد والدراسة الراهنة جاءت لتتناول معتقدات  

الماااريل احاااو واتجاهااااتمم  (Covid-19)" 19 –كوروااااا المساااتجد "كوفياااد فيااارو  عاااف 

ا للااار ية المصا  به في ضوء بعل المتغيرات الديموجرافية، ذلك الفيرو  ال،ي أصاع عدو 

 على مستوى العالم.

 مشكلة الدراسة:
هتما  بالمجال العقلي واالافعالي والسلوكيو فاإن المعتقادات لام تلاق االعلى الرغم مف  

 دات تُعادهااتو حياث إن دراساة المعتقااالهتما  ال،ي تلقته المفاهيم النفسية ااخارى مثال االتجا

مااف الدراسااات ذات ااهميااة فااي مجااال علاام الاانفس باارغم مااف ااادرة الدراسااات حولمااا وااادرة 

 (. 2، 2002االهتما  بوض  مقاييس افسية عف المعتقدات على الصعيد العربي )رقير، 

خااالل  (Covid-19)" 19 –كورواااا المسااتجد "كوفيااد فياارو    مااور آثااار لقاادو 

ره معادالت ااتااا أن أُجما  علاى ول العاالم، حياثوتساااالت حا الماضاية جادال  الاامور القليلاة 

ا، كما أن  دديوجاد عا حياث ااحياان، بعال فاي ليست بالقليلاة عنه الناجمة الوفيات سريعة جد 

 تالال " ماا19 –كورواا المستجد "كوفيد  بعدوى  مور فيرو المصابيف  اارخاا مف كاير

 اطاقاه ماف ويوسا  دولي اا كايارة بصاورة قاد ااتاارالقاتال الفيارو   فما،ا، الموياةمجمولاة 

وها،ه هاي  الادول بايف والتجاارة االاتقاال تساميالت السافر وحركاة  ال فاي الجغرافاي، خاصاة

 تقاااريروفااق   2020أبرياال  2حتااى يااو  حيااث بلغاات اإلصااابة بااه حاول العااالم  الكارثاة الكاااري،

( حالااة وفاااة، 47000)حاوالي )مليااون( حالاة إصااابة، ومن ماة الصااحة العالمياة مااا يقار  مااف 

لعاالم االجوياة حاول  دول العالم ومنما مصر أن تُعلّق بعال رحالتماامر ال،ي جعل العديد مف اا

وغلاق دور الدراساة بالمادار  والجامعاات، بال  بال ووصال اامار إلاى غلاق المطاارات وتعلياق

 وو مماا جعال هنااوالحجار المنللاي لى فرض ح ر التجوالإضافة إجد وكنا س، العاادة مف مسا

 أن يُسميه الااحث الحالي بـ "فوبيا كورواا". ما يمكف 
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و 2013ورغاام وجااود بعاال الدراسااات والاحااو  فااي مجااال فياارو  كورواااا مثاال: )خلياال، 

Breban.,  Riou.,  Fontanet., 2013وReusken., Haagmans., Muller., 

Gutierrez., Godeke., Meyer et al., 2013 وWHO, Global Alert and Response 

(GAR), 2013 وHaagmans., Al Dhahiry., Reusken., Raj., Galiano., Myers et 

al., 2014 ،و 2014و وزارة الصااحة السااعوديةLaidback, 2014 و2014قابياال، ووWHO, 

Global Alert and Response (GAR), 2014 في حدود إطاالع  -( إال أاه 2020صابر، وو

تقدات واالتجاهات احو فيرو  لم توجد دراسة سيكولوجية عربية تعني بالمع –الااحث الحالي 

"، ومااف ثاام فااإن هاا،ا الموضااوع لاام يحااظ حتااى اآلن بالقاادر 19 –كورواااا المسااتجد "كوفيااد 

المناسص مف االهتما  والطرح المال م للماكلة في الثقافة العربية وخاصة فاي مصار ماف جاااص 

لي المعتقدات المتخصصيف في الممف النفسية، وذلك التخاذ خطوات لمواجمة اآلثار المترتاة ع

الخاط ااة واالتجاهااات الساالاية عااف هاا،ا الفياارو  وعااالج المصااابيف بااه، ومااا ياارتاط بمااا مااف 

ساالايات يعااااي منمااا المااريل المصااا  بماا،ا الفياارو  والمحيطاايف بااه ومااف يقومااون بتقااديم 

يمكااف تحديااد ماااكلة الدراسااة الحاليااة فااي محاولااة اإلجابااة عااف ااساا لة ومااف ثاام الرعايااة لااه. 

  التالية:

والوقاياة " 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد ما معتقدات أفراد الاعص المصري عف فيرو   .1

 منه؟.

كورواااا المسااتجد مااا اتجاهااات أفااراد الاااعص المصااري احااو المااريل المصااا  بفياارو   .2

 ؟."19 –"كوفيد 

" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد هل تتاايف معتقدات أفاراد الااعص المصاري عاف فيارو   .3

  مة(؟.، العُمر، ومكان اإلقاالنوع) متغيرات و المريل المصا  به بتاايفواتجاهاتمم اح

 أهداف الدراسة: 
" 19 –كورواا المستجد "كوفياد التعرف على معتقدات أفراد الاعص المصري عف فيرو   .1

(Covid-19) .والوقاية منه 

كورواااا التعاارف علااى اتجاهااات أفااراد الاااعص المصااري احااو المااريل المصااا  بفياارو   .2

 ".(Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

كورواااا المسااتجد الكااال عااف الفاارو  فااي معتقاادات أفااراد الاااعص المصااري عااف فياارو   .3

واتجاهاااتمم احااو المااريل المصااا  بااه تاع ااا لمتغياارات  (Covid-19)" 19 –"كوفيااد 

 ، والعُمر، ومكان اإلقامة(. النوع)

 أهمية الدراسة: 
الموضوع ال،ي تدرسه حيث إاما تاحث فاي موضاوع  فيأهمية الدراسة الحالية  تكمف 

 (Covid-19)" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد معتقدات أفراد الاعص المصري عاف فيارو  

وتتحادد تلاك واتجاهاتمم احو المريل المصا  باه فاي ضاوء بعال المتغيارات الديموجرافياة، 

لن ريااة اماا يتعلااق بااهميااة ااهمياة مااف خااالل تو يال اتااا   الدراسااة ا ري اا وتطايقي اااو أمااا في

 فتتحدد فيما يلي:

ف بدايااة لدراسااات مصاارية وعربيااة لاااعل الااااحثيف الالحقاايف الاا،يالحاليااة تعتااار الدراسااة -1

" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد سوف يقومون بإجراء دراساات تماتم بجا حاة فيارو  

(Covid-19) د والمجتم .لفرالحالة النفسية ل مف الوجمة السيكولوجية وآثارها على 

حسااص علاام  –تعاود أهميااة هاا،ه الدراسااة فاي أامااا تعتااار ااولااى فااي مصار والعااالم العربااي  -2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fontanet%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23831141
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" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد التي تناولات المعتقادات عاف فيارو   –الااحث الحالي 

(Covid-19) .واالتجاهات احو المريل المصا  به 

قاد تعطاي هاا،ه الدراساة مؤرارات علااى مادى تااثثير المعتقادات واالتجاهاات فااي الوقاياة مااف -3

 لدى أفراد الاعص المصري. (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفيد فيرو  

 ن تُسمم الدراسة بما يلي:فيمكف أهمية التطايقيةو أما فيما يتعلق باا 

روااا كوالمتعلقاة بجا حاة فيارو  فمم المعتقدات واالتجاهات قد تتيع ه،ه الدراسة المجال ل-1

ة ها،ه ال ااهرة فاي سيساعد علاى فمام طايعامما  (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

 الاي ة المصرية.

اتااا   هاا،ه الدراسااة يمكااف أن تساااعد المختصاايف علااى اتخاااذ االجااراءات والسياسااات  إن -2

اا   وأن عيناة الدراساة هاي ماف رارا ع وأعماارالمناساة للتعامل م  ها،ه الحااالت خصوص 

 متااينة مف الجنسيف بربوع جممورية مصر العربية.

ط لااى القاعادة المعرفياة التاي ستسااعد علاى التخطاايمكاف أن تُرايل اتاا   ها،ه الدراساة إي -3

للارام  التوعوياة التاي تمادف إلاى توعياة المجتما  المصاري والعرباي بفيارو  كوروااا 

والطر  النفسية المناسااة للتعامال ما  المرضاى  (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

 لمصابون بم،ا الفيرو  والتصدي له.ا

يمكف أن تساعد ه،ه الدراسة على توفر بياااات ومعلوماات عاف فيارو  كوروااا المساتجد  -4

د والمريل المصا  به والتي يُمكف أن يستند إليما المرر (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

ا  ال،ي أصاع القاتلتعامله م  أي حالة مصابة بم،ا الفيرو   دعنأو المعال  النفسي  عدو 

 للاارية جمعاء.

 مصطلحات الدراسة:
 : Attitudes االتجاهات .1

 American Psychological)قاااادمت الجمعيااااة اامريكيااااة لعلاااام الاااانفس"  

Association APA, 2009, 40)  تعريف اا لالتجاهاات بانك علاى أاماا "مصاطلع يااير إلاى

التقيايم العاا  والثابات اسااي ا لموضاوع أو راخك أو جماعاة أو قراية أو مفماو  علاى مقياا  

ايتدرج مف السلاية إلى اإل وعات موض  بالتقييمات عف الموض يجابية. وتوفر االتجاهات ملخص 

واافعاالت وسالوكيات ساابقة مرتاطاة بتلاك  ما يفترض أاما ماتقة مف معتقدات المدف، وغالا ا

 الموضوعات.

وإجرا ي ا يعرفما الااحث الحالي بثاماا "التصاورات المعرفياة، واالافعالياة، والسالوكية  

كماا يعكساما  (Covid-19)التي يتاناها أفراد الاعص المصري احاو فيارو  كوروااا المساتجد 

 المقيا  المستخد  بالدراسة الحالية".

 :Beliefs المعتقدات .2

أن المعتقادات هاي "جملاه أفكاار الفارد،  إلاى (Hofer, 2008, 163)هاوفر  أراارت 

ضااوء خااارات ومعلومااات، وسااياقات معينااة،  لتااى تتاااكل فاايوتصااوراته عااف موضااوع مااا، وا

يمكاف ووتمتاز بدرجة كايرة مف االستقرار، وتمثل قوة دافعة تعمل علاى توجياه سالوو اافاراد، 

 االستدالل عليما مما يقوله الفرد، أو ما يفعله".

مادركات أو المعاارف تمثايالت الداخلياة أو الوإجرا ي ا يعرفما الااحاث الحاالي بثاماا "ال 

 (Covid-19)التي تاكلت لدي أفاراد الااعص المصاري عاف فيارو  كوروااا المساتجد  ال،اتية

 .واعتقدوا بصحتما ضمني ا أو صراحة، كما يعكسما المقيا  المستخد  بالدراسة الحالية"
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-Coronavirus emerging "Covid" 19 – فيروس كورونا المستجد "كوفيدد .3

19" : 

واساا  فااي الطايعااة، كمااا أاااه اااوع مااف  هااو أحااد الفيروسااات الموجااودة علااى اطااا  

سم الفيروسات جديد يصيص الجماز التنفسي للمرضى المصابيف بالتما  ر وي، وُسمي بم،ا اال

ا اااه يتخا، راكل التااج عناد فحصاه تحات المجمار اإللكتروااي، وهاو مجماول –كورواا  –  ا ار 

 8  . وفاي تااريا2019واخار العاا  "ووهان" الصينية في أالساص )إلى اآلن(،  مر في مدينة 

  أطلقااات لجناااة الصاااحة الوطنياااة فاااي جممورياااة الصااايف الااااعاية تسااامية 2020فارايااار عاااا  

   اوي النااجم عاف اإلصاابة بفيارور"فيرو  كورواا المستجد" )أو الجديد( علاى اإللتماا  ال

  فاراير غيرت االسم اإلاجليلي الرسامي للمارض النااجم عاف فيارو 22كورواا، ثم في تاريا 

صاحة ، قال أن تُعتمد ه،ه التسمية رسمي ا ماف قاال من ماة ال"Covid-19"اا الجديد إلى كورو

لادليل سام الصايني لما،ا الفيارو  باال تغييار )افارايار، فاي حايف بقاي اال 11المية في تاريا الع

و ودليال الوقاياة ماف فيارو  كوروااا المسااتجد، 2، 2020الااامل لفيارو  كوروااا المساتجد، 

2020 ،10.) 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
: االتجاهات:  أوالا

ا يعار عف اافكار اإليجابية أو السلا   ية العامة حول رخك ماا أو تُعد االتجاهات مفموم 

لي، و موضوع ما، وتتكون مف ثالثة مكواات هى: المكون المعرفاي، والمكاون االافعااريء ما أ

، ومف ثم ياؤثر كال مكاون ماف (Kowalska & Winnicka, 2013, 40)والمكون السلوكي 

 المكوااات الثالثااة لالتجاهااات علاى اآلخاارو حيااث إن تاوافر المعلومااات لاادى فارد حااول موضااوع

ه باوع "المكاون االافعاالي" فتاؤدي معيف "المكون المعرفي" قد يغير رغاته تجاه ها،ا الموضا

 (.   277، 2018بيل، لى اتخاذ قرار بإجراء معيف تجاه ه،ا الموضوع "المكون السلوكي" )قاإ

( إلى أن االتجاهات لما صافة الثااات واالساتمرار النسااي، 18، 2005حناوي ) وأرار  

ف امااط سالوكية يمكال  اروف معيناةو حياث إن االتجاهاات أولكف يمكف تعديلما وتغييرها فاي  ا

رارح و اكتسابما وتعديلما بالتعلم، حيث تعتمد أسااليص تغييار االتجاهاات علاى الجاااص المعرفاي

 المعلومات والحقا ق الموضوعية الخاصة بموضوع االتجاه.

   

االتجاه بثاه "حالة مف االستعداد العقلي تولد  (Hewstone, 1996)ف هيوستون وعرّ  

تفاعل لتيجة ايجابي ا أو سلاي ا جابة الفرد وسلوكه احو موضوع ما إا دينامي ا علي استتثثير  

 د وتحدد سلوكه احوالفر واالافعالية والسلوكية لدىمعرفية مجموعة مف الجوااص ال

 رياء المحيطة به.الموضوعات واا

بثاااه "حالااة مااف االسااتعداد أو التثهاااص  (162 – 161، 2000ة )فااه المعايطااعرّ كمااا   

ناامي العصاي والنفسي التي تنت م مف خالل خارة الفرد والتاي تكاون ذات تاثثير تاوجيمي أو دي

 ي  الموضوعات والمواقل التي تستثيرها ه،ه االستجابة".على استجابة الفرد لجم

( إلى أاه "رعور إيجابي أو سلاي احاو موضاوع Nitko, 2001, 450ايتكو ) وأرار  

 أو رخك أو وض  أو فكرة معينة".

(  أاااه "اسااتعداد عقلااي وجاادااي وساالوكي مكتسااص عااف طريااق 2003زهااران )وذكاار   

استجابات الفارد لكال تلاك ااراياء والمواقال التاي تتعلاق الخارات الاخصية يعمل على توجيه 

 في حوله مف الموضوعات أو لألرياء السالاة أو الموجاة الفرد برغاة بم،ا االستعداد، ويتمثل
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 معما". اطا  تفاعله

-Kassin, Fein & Markeus, 2011, 203)كاسايف وفيايف ومااركيو   وأراار  

ييم موضاوع )موضاوع االتجااه( أو رمال ذلاك الموضاوع أاه "الميل أو االستعداد لتقإلى  (204

 بطريقة معينة بالقاول أو الرفل".

ا يقااد  الااحااث الحااالي تعريف ااا لالتجاهااات ياانك علااى أامااا "   تن يمااات معينااة وأخياار 

ص ماف لمااعر أو أفكار فرد ما واستعداده أو تثهاه العصاي والنفسي إلصدار فعال ماا احاو جااا

ت تاثثير لسلوو الموجمة احو أفراد أو أفكار أو أرياء بعينما وتكاون ذاجوااص بي ته، والعات ا

 توجيمي أو دينامي على استجابته". 

( أن هناااو مجموعااة مااف الااااحثيف اسااتخدمت مخطط ااا 466، 2017أبوالنياال ) وذكاارت  

رهاا قااوال  اهاات أكثا ووجدااي ا وسلوكي ا وه،ا المن ور لالتجا معرفي  ثالثيًّا لالتجاه باعتااره مكوا  

( الاا،ي ياااير إلااى أن 2002وراايوع ا اليااو  ومااف هااوالء الااااحثيف ماااو أااادرو وفراساايس )

ماات لالتجاهات ثالثة مكواات وجدااية ومعرفية وسلوكيةو حياث يتعلاق المكاون المعرفاي بمعلو

 لالتجااه ته بالوقا   حوله، أما المكون الوجاداايالفرد ومعتقداته عف موضوع االتجاه، أو معرف

 يء ما أورفيتثلل مف تقويمات الفرد )مااعره, استجاباته العاطفية( اإليجابية أو السلاية احو 

تتعلاق رخك ما، في حيف ياير المكون السلوكي لالتجاه إلى السلوكيات التي يقو  بما الفرد و

 رد الموجه احو موضوع االتجاه.بموضوع االتجاه ويامل السلوو ال اهر للف

 ثانياا: المعتقدات:
تكون مف عده أبعاد عروية وعقلية واافعالياةو فاإن يلما كاات رخصية اإلاسان خليط  

لوكيات المعتقدات تُعد واحدة مف أهم الجوااص التي تؤثر في بناء الاخصية ومف ثم تؤثر في س

 و تثثيره كثير مف الاار.ومااعر الفرد, فالمعتقدات عامل خفي يغفل عف إدرا

 اإلاسااي، حيث يُن ر السلوو عليه يقو  ااسا  ال،ي مف يتجلأ ال جلء   المعتقدات إن 

 فما ياواجممم ماا وحال تا،ليل الصاعا ، فاي اافاراد متغير ممم يساعد أاما على المعتقدات إلى

 ةالاي ا تقاال علاى اافاراد تُعايف كماا أاماا(Fleener, 2002, 315) السالوو  تناقرات وتوجه

 (.36، 2016بمم )أبوليلة،  المحيطة

( هاي "مفمااو  أضايق مااف مفماو  االتجاااه  92، 1999عطااوة ) ذكرهاافالمعتقادات كمااا   

ويعني مجرد معارف الاخك وتصوراته عاف موضاوع ماا، أو أراخاا بعيانمم. فالمعتقاد إذن 

لى مكاون اتالي فمو ياير ذو طايعة معرفية )أو معلوماتية(، وال يتصل بالصفة االافعالية، وبال

 واحد مف مكواات االتجاه".

اأامااا "إلااى   (Murphy, 2000)مااورفي  وأراار   ااا معقااد  ذا ترابطااات داخليااة،  ا ام 

ط ويتكون مف المعرفة الاخصية، والممنياة للفارد، وتعامال علاى أاماا ا رياات ضامنية، وخارا 

 معرفية للخارة، واالستجابة للواق ، وهى تعتمد على مكواات معرفية، واافعالية".

 عاف العقلياة الفارد ومادركات ومعاارف أاماا "معلوماات (3، 2002) راقير وذكارت  

 أو الااخك أو الموضاوع لم،ا المحدد الوصل في يساعد معيف موقل أو رخك أو موضوع

 الموقل".

( إلااى أامااا "أعلااى مااف ال ااف و أقاال مااف 546، 2014) الجاادعاايويعقااو   وأرااارت  

 اإليمان ويمكف أن تكون خاط ة لايس لماا أساا  منطقاي وال ُحجاة ويمكاف أن بعراما قاد تكاون

 معتقدات منطقية وأاما تاكل اختيارات الفرد و تصرفاته واتجاهاته احو اارياء".

في ذهف الفرد تناث في  ( بثاما "أفكار راسخة إلى حد ما8، 2019كما عرفتما غنايم )  
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فترة عمرية معينة اتيجة لعوامل ثقافية وبي ية واجتماعية ويتمخل عنما اتجااه معايف إيجاابي 

 أو سلاي ي مر في سلوو الفرد وممارساته المختلفة".

ا يعارّ    أو  ف الااحاث الحاالي المعتقادات بثاماا "التصاورات الاخصاية وااعارافوأخير 

ا يتعلاق أفكار فيما مف لديه تداخل مف خارات وما يمر به ما خالل دالفر تاكلت لدى اآلراء التي

ات بموضوعات معينه، وت مر فى أثناء محاوالتاه تفساير الاي اة المحيطاة باه، وتتااكل فاى أوقا

مااف  –فاى جالء منماا  –علاى ساياقات معينااةو حياث تكتساص  –فاى تااكيلما  –ماكارة ، وتعتماد 

فااة   باادور هااا   فااى تحديااد الساالوو، وتن اايم المعرخااالل الخااارات التااى يماار بمااا الفاارد، وتقااو

والمعلومااات، ويمكااف أن تسااتخد  كمنا ااات بالساالوكيات التااى يمكااف أن تصاادر فااى المواقاال 

 المختلفة".

ا غامر ا خاصة في الترا  النفسي، فقد حاول العديد مف    ولما كاات المعتقدات مصطلح 

إلاى أن   (Ambrose, 2003, 95)ماارو  أ فثراارالااحثيف التمييال بينماا وبايف االتجاهاات. 

ا  المعتقدات تترمف مكوا ا اافعالي او إال أاه أقل بكثير مما تنطوى عليه االتجاهاات، ووجاد تااابم 

ا بيف المعتقدات واالتجاهات فكل منمما يتكون ماف ثالثاة مكوااات أ ساسايةو وهاي: المكاون كاير 

موضااوع، أو راايء مااا، والمكااون  : والاا،ي ياااتمل علااى المعلومااات، واافكااار عاافالمعرفااي

: المكاون السالوكي، أو راىء ماا، إضاافة إلاى موضاوع: ال،ي ياير إلى الاعور احاو عالياالاف

المعتقاادات  ، أو راىء ماا. وباالرغم ماف ذلاك فاإنموضااوعحياث يااير إلاى الميال للسالوو احاو 

د خااالل علااى قاادر أقاال اساااي ا فااي الااادة االافعاليااة مااف االتجاهاااتو حيااث ي ماار الفاار تنطااوي

االتجاهات استجابات اافعالية سالاة، أو موجاة بصورة مااررةو ولم،ا يكاون تغييار االتجاهاات 

 طوى على مكون معرفايبصورة أسمل وأسرع إلى حد ما مف المعتقدات. في حيف أن االتجاه ين

في أقل اساي ا مما هو موجود في المعتقداتو حيث يُ مر الفرد خالل المعتقدات استجابات قا مة 

هناا يكاون لاه تاثثير  ل،لك فاالمكون المعرفاي ااسا  على معرفته الاخصية بموضوع المعتقد،

 ,Muis, 2004)ماويس   ذكاركاير في استجابة الفرد تجاه موضوع المعتقد. وفي ه،ا الصادد 

كاررة، أن االتجاهات تمثل تجمع ا مف االافعااالت، والماااعر ت مارو كاساتجابة اافعالياة م (350

ثابتااة اساااي ا، ولمااا مكااون معرفااي أقاال مااف المعتقاادات.  أكاااات موجاااة أ  سااالاة، وهاايسااواء 

( أن ساالوو الفاارد واتجاهااه احااو أي موضااوع يكااون 143، 2017الردعااان )ومقااران  وأضاااف

 ماني على اافكار والمعتقدات التي يمتلكما احو ه،ا الموضوع.
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التجاهاات ياتلخك فاي أن المعتقادات ويرى الااحث الحالي أن الفر  بيف المعتقدات وا  

 ف بدراساةت أكثر اافعاال  ووجاداا او وعلياه فيجاص علاى الاااحثيف الممتماياأكثر معرفة، واالتجاه

 ومااااف المن ااااور النفسااااي –المعتقاااادات واالتجاهااااات  –المعتقاااادات أن يمتمااااوا بالمصااااطلحيف 

ماااف )المعتقااادات فالدراساااات النفساااية تكاااون ذات فا ااادة فاااي تفساااير طايعاااة العالقاااة بااايف كااال 

 واالتجاهات( والسلوو الااري، إضافة إلى فمم و يفة وبنية كل منمما على حد سواء.

 ":19 –كورواا المستجد "كوفيد فيرو  ثالث ا: 

الا،ي  مار فاي  (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفياد اجد أن وباء فيرو    

  2020جممورية الصايف الااعاية للعاا   ، وتفاي قال حلول عيد الربي  في 2019اماية العا  

ا في العديد مف ااماكف داخل مقاطعاة "هاوبي" الصاينية، ثام ااتاار ها، لاى إا الفيارو  وتحديد 

 ، ليصاع ذلك هو أخطر حد  في مجال الصاحة العاماة بعاد فيارو  الساار جمي  ااحاء العالم

SARS   2003ال،ي اجتاح الصيف عا.  

 (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفياد يرو  ولكف ثمة بعل الفرو  بيف ف  

ا ينتمااون إلااى عا لااة واحاادة وهااي و فجميعمااMERSوالمياار   SARSوفيروسااي السااار  

"عا لة فيروسات كورواا"، وقد أ مر تحليل الجينات في الماضي أن خصا ك الجيف الخااا 

ا عااف جينااي  (nCov-2019)بااـ  . (MERS-CoV)، و(SARS-CoV)تختلاال اختالف ااا كاياار 

-Bat-SL)و  (nCov-2019)أمااااا اليااااو ، فقااااد أثاتاااات التحالياااال أن اساااااة التماثاااال باااايف 

CoVZC45)  (.              11، 2020% )دليل الوقاية مف فيرو  كورواا المستجد، 85أكثر مف 

 واتيجاة ااصال فاي الحياوان تصايص التي كورواا فيروسات وفيرو  كورواا هو أحد 

ا الفيرو  وأصاع تكيفه إلي أدي مما ضغط تحت الفيرو  أصاع به اإلاسان إلصابة  ليع قادر 

 ماف دال  با لاىالكُ  خالياا إصاابة علاي القدرة في اإلضافية تمثلت وبالتالي قدراته اإلاسان، إصابة

 لام ولكاف ااساساي، الفيارو  هاي مصادر الخفاافي  أن ويعتقاد فقاط، التنفسي الجماز إصابة

 (.7، 2013قطعي )خليل،  باكل ذلك يثات

كوروااا بفيرو   العدوى الاتقال الواس  لالاتاار واضحة براهيف توجد وحتى اآلن ال 

 العدوى إاتقال حاالت تحد  وحينما آلخر، رخك مف (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

 قاد لااخك الماريل أو المصاا  مخالطاة اتيجاة تحاد  ماا آلخر فغالا ا مف رخك بالفيرو 

لفيارو  االصاحية، كماا أن ها،ا  الرعاياة في مجال العامليف مف أحد أو العا لة،أفراد  أحد يكون

 كار مف إصابته بالصغار وااطفال.كاار السف باكل ايصيص  القاتل

كورواا المستجد فيرو   فنجد أن قدرات جغرافيا، ااتاار ه،ا الفيرو  توس  عف أما 

وذلاك بعاد أن ضار  ها،ا  ،"عاالمي وبااء"جا حاة  إحدا  علي (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

تاثتي  الفيرو  دول العالم بثسره بسرعة رديدة ولم يستثني منه أى دولة فى العاالم. وماف هناا

 خطورة ه،ا الفيرو  الفتاو. 

ولقد أجريت العديد مف الدراسات والاحو  في مجاال فيارو  كوروااا منماا دراساات:  

 Assiri., McGeer., Perl., Price., Al Rabeeah., Cummings etو 2013)خليل، 

al., 2013 وDoremalen.,  Bushmaker.,  Munster., 2013 و ومن مااة الصااحة

و وزارة WHO, Global Alert and Response (GAR), 2013و 2013العالمياة، 

 ,.Reusken.,  Messadiو 2014جمجو ، وو Mackay, 2014و2013الصحة السعودية، 

Feyisa.,  Ularamu., Godeke.,  Danmarwa et al., 20142020صااابر، و و )

سااا ر بااارية ة فيروسااات كورواااا، ومااا تخلفااه مااف خحيااث أرااارت جميعمااا إلااى خطاار عا لاا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bushmaker%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munster%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Messadi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feyisa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ularamu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Godeke%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danmarwa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062254
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 التي  مرت بما.واقتصادية واجتماعية على رعو  الدول 

وبالرغم مف الدراسات السابق عرضما أعاالهو فإااه لام توجاد بماا دراساة سايكولوجية  

ااا كوروعربية أو أجناية تعني بالمعتقدات واالتجاهات احو عا لاة فيروساات كوروااا، وخاصاة 

، وماااف ثااام تصااادى الااحاااث الحاااالي لمااا،ه المااااكلة (Covid-19)" 19 –المساااتجد "كوفياااد 

ا بالفحك  والدر  في الثقافة العربية وخاصاة فاي مصار، حياث إن ها،ا الفيارو  أصااع عادو 

 للاارية جمعاء.

 فروض الدراسة:
 في ضوء ما ساق، تسعي الدراسة الحالية إلي التحقق مف صحة الفروض التالية: 

كورواااا المسااتجد تتساام معتقاادات أفااراد الاااعص المصااري باإليجابيااة فيمااا يتعلااق بفياارو   .1

 والوقاية منه. (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

كوروااا تتسم اتجاهات أفراد الااعص المصاري باإليجابياة احاو الماريل المصاا  بفيارو   .2

 .(Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

( إااا  -)ذكاور  للناوعال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعص المصاري تعالي  .3

واالتجاهاات  (Covid-19)" 19 –فياد كوروااا المساتجد "كوفيارو   عف في المعتقدات

 احو المريل المصا  به.

 –ا ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعص المصري تعالي للعُمار )ااصاغر سان   .4

 (Covid-19)" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد فيارو   عاف ااكار سن ا( في المعتقادات

 واالتجاهات احو المريل المصا  به.

 –ل ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعص المصري تعلي لمكان اإلقاماة )رياال توجد فرو   .5

 (Covid-19)" 19 –كوروااااا المساااتجد "كوفياااد فيااارو   عاااف حرااار( فاااي المعتقااادات

 واالتجاهات احو المريل المصا  به.

 الطريقة واإلجراءات:
 منهج الدراسة:  .أ
الايااااات بالدراسااة اوعيااة تاام اتااااع الماانم  الوصاافي لمناساااته لنوعيااة الفااروض و  

 الحالية. 

 عينة الدراسة:  .ب

 عينة الخصائص السيكومترية: -1
ا مااف الجنساايف مااف راارا ع ( 120تكوااات عينااة الخصااا ك الساايكومترية مااف ) فاارد 

عمريااة متفاوتااة ومسااتويات تعليميااة متااينااة، ومااف الرياال والحراار بربااوع جمموريااة مصاار 

ااا( 61 – 18تراوحاات أعماارهم اللمنيااة مااا بايف ) العربياة ، بماادف التحقاق مااف الخصااا ك عام 

 الدراسة.  تيالسيكومترية ادا

 عينة الدراسة األساسية: -2
ا ماف الجنسايف ماف رارا ع عمرياة 1500(تكوات عينة الاـدراسة ااساساية ماف    ( فارد 

 متفاوتااة ومسااتويات تعليميااة متااينااة، ومااف الرياال والحراار بربااوع جمموريااة مصاار العربيااة

ا( 63 – 20تراوحت أعمارهم اللمنية ما بيف ) اع اا توالجدول التالي يوضع وصل للعيناة ، عام 

 . لمتغيرات الدراسة
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 (1جدول )

 الدراسةوصل العينة ااساسية تاع ا لمتغيرات  

 % العدد اوع المتغير المتغير

اوع 

 الجنس

 %62.1 931 ال،كور

 %37.9 569 اإلاا 

 %100 1500 المجموع

 %57.6 864 ااصغر سن ا العمر

 %42.4 636 ااكار سن ا

 %100 1500 المجموع

مكان 

 اإلقامة

 %43 645 الريل

 %57 855 الحرر

 %100 1500 المجموع

 أداتي الدراسة:  .ج
استخدمت الدراسة الحالية المقياسيف التالييف، وهما مف إعداد/ الااحث الحاالي، حياث   

جتماعي كترواي عف طريق االاترات ووسا ل التواصل االإلتم تطايقمما على أفراد العينة باكل 

)إيميل، فيس بوو، تويتير، وواتس آ (، وذلاك خاالل الفتارة ماف منتصال رامر فارايار وحتاى 

 ا لمما.  وفيما يلي اقد  وصف  2020عا  منتصل رمر مار  

 : (Covid-19)" 19 –فيروس كورونا المستجد "كوفيد  عنمقياس المعتقدات  .1
( تدور حول المعتقادات 2( مفردة )ملحق 20يتكون المقيا  في صورته النما ية مف )  

مف  " والوقاية منه، ويتم االستجابة علي المفردات19 – عف فيرو  كورواا المستجد "كوفيد

حاد معارض بادة( يقو  الفرد باختياار وا –خالل مقيا  خماسي يتراوح ما بيف )موافق بادة 

ف مامف بينما. وتم اعتماد ُسلم ليكرت الخماساي لتصاحيع المقياا  الحاالي بإعطااء كال مفاردة 

: )موافق باادة، موافاق، محاياد، معاارض، مفرداته درجة واحدة مف بيف درجاته الخمس وهي

قاد تام و( المقابلة لالستجابات علاى الترتياص. 1، 2، 3، 4، 5معارض بادة( وهى تُمثل رقمي ا )

(: مسااتوى ماانخفل، ومااف 2.33 - 1اعتماااد الطريقااة التاليااة اغااراض تحلياال النتااا  : مااف )

على أسا  أن طول  ( مستوى مرتف و وذلك5 -3.68(: مستوى متوسط، ومف )3.67 -2.34)

الا،ي ، و3(، علاى 1(، وأقل تقدير )5(، وهو خارج قسمة الفر  بيف أعلى تقدير )1.33الف ة )

مرتفاا ( للمعتقاادات عااف  فياارو  كورواااا  –متوسااط  –يمثاال المسااتويات الثالثااة: )ماانخفل 

 ".19 –المستجد "كوفيد 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 :صدق المقياس 

تم عرضه على قتيف، ااولى: صد  المحكميف، حيث المقيا  بطريتم حسا  صد   

مجموعاة ماف الساادة المحكمايف ماف أعراااء هي اة التادريس المتخصصايف فاي علام الاانفس 

، وذلك لتحديد مدى صالحيته لماا (1)ملحق واالجتماع باعل الجامعات المصرية والعربية 

%و وتام إجاراء بعال 90عاف وض  لقياسه، حيث حازت جميعما علاى اسااة اتفاا  ال تقال 

ا لصاد   ، أماا المقياا التعديالت بناء على توجيمات السادة المحكميف، وأُعتار ذلاك مؤرار 

(، حيث تم ترتيص درجاات أفاراد لمقاراات الطرفية )الصد  التمييليالطريقة الثااية فكاات ا
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"ت" اار ، وحسا  اختالخصا ك السيكومترية باكل تصاعدي على المقيا  الحالي عينة

(، وأدااااى %27وهماااا أعلاااى )المجماااوعتيف الطااارفيتيف،  لداللاااة الفااارو  بااايف متوساااطي

ا، وأداااى )32أعلااى ) %(، أي27) ا )32( فاارد  او فاارو  (، فكاااات هنااX 120% 27( فاارد 

ت قيماة "ت" المحساوبة حياث بلغادرجات أفراد المجماوعتيف،  دالة إحصا ي ا بيف متوسطي

مما يُعد دليال  علاى (، 0.05و 0.01عند مستويي داللة )قيمة دالة إحصا ي ا  ( وهي10.312)

ااداء علياه، وماف ثام تام اعتااار ذلاك  ة المقيا  علاى التمييال بايف مرتفعاي ومنخفرايقدر

ا لصد  المقيا .  مؤرر 

 :ثبات المقياس 
تاام حسااا  ثاااات المقيااا  بطااريقتيف، ااولااى: طريقااة معاماال ألفااا كروااااا  لمفااردات 

أمااا الطريقااة (. 0.01( وهااي قيمااة مرتفعااة ودالااة عنااد مسااتوى )0.82)المقياا  فكاااات قيمتااه 

اط اساتُخدمت درجاات النصافيف فاي حساا  معامال االرتااالثااية فكاات التجل ة النصافية، حياث 

 –نذلااك اساتخدا  معادلاة سااارما وتلاى(، 0.77فكااات قيمتاه )بينمماا )معامال الثااات النصاافي( 

 (.0.01)قيمة دالة عند مستوى  وهي( 0.87)غ كله حيث بل المقيا براون لحسا  ثاات 

 :االتساق الداخلي للمقياس 
ة تم حسا  االتسا  الداخلي للمقيا  حيث كال عف ارتااطات دالة وقوياة بايف المفارد

 (.0.85 - 0.56تراوحت معامالت االرتااط ما بيف ) و حيثوالدرجة الكلية للمقيا 
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 ة.سيكومترية مقاولبخصا ك مما ساق يترع أن المقيا  يتسم 

  19 –مقياس االتجاهات نحو المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد "

(Covid-19) : 
(، تركل علاي الماااعر 3( مفردة )ملحق 20يتكون المقيا  في صورته النما ية مف )  

 االستجابة ". ويتم19 –والسلوكيات احو المريل المصا  بفيرو  كورواا المستجد "كوفيد 

معاارض باادة( يقاو   –علي المفردات مف خالل مقيا  خماسي يتراوح ما بيف )موافق باادة 

لي الفاارد باختيااار واحااد مااف بينمااا. وتاام اعتماااد ُساالم ليكاارت الخماسااي لتصااحيع المقيااا  الحااا

بإعطاء كل مفاردة ماف مفرداتاه درجاة واحادة ماف بايف درجاتاه الخماس وهاي: )موافاق باادة، 

( المقابلاااة 1، 2، 3، 4، 5ياااد، معاااارض، معاااارض باااادة( وهاااى تُمثااال رقمي اااا )موافاااق، محا

 - 1) لالستجابات علاى الترتياص. وقاد تام اعتمااد الطريقاة التالياة اغاراض تحليال النتاا  : ماف

( مساتوى 5 -3.68(: مساتوى متوساط، وماف )3.67 -2.34(: مستوى منخفل، وماف )2.33

(، وهاو خاارج قسامة الفار  بايف أعلاى تقادير 1.33مرتف و وذلك على أساا  أن طاول الف اة )

 ( مرتفا –متوساط  –، وال،ي يمثل المستويات الثالثة: )منخفل 3(، على 1(، وأقل تقدير )5)

 ".19 –لالتجاهات احو المريل المصا  بفيرو  كورواا المستجد "كوفيد 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 :صدق المقياس 

تم عرضه على يف، ااولى: صد  المحكميف، حيث قتتم حسا  صد  المقيا  بطري 

مجموعاة ماف الساادة المحكمايف ماف أعراااء هي اة التادريس المتخصصايف فاي علام الاانفس 

ماا ، وذلك لتحديد مدى صالحيته ل(1)ملحق واالجتماع باعل الجامعات المصرية والعربية 

راء بعال %و وتام إجا90وض  لقياسه، حيث حازت جميعما علاى اسااة اتفاا  ال تقال عاف 

ا لصاد   ماا أ، المقياا التعديالت بناء على توجيمات السادة المحكميف، وأُعتار ذلاك مؤرار 

أفاراد  (، حيث تم ترتيص درجااتالصد  التمييليالطريقة الثااية فكاات المقاراات الطرفية )

اار "ت" ، وحسا  اختالخصا ك السيكومترية باكل تصاعدي على المقيا  الحالي عينة

(، وأدااااى %27وهماااا أعلاااى )المجماااوعتيف الطااارفيتيف،  رو  بااايف متوساااطيلداللاااة الفااا

ا، وأداااى )32أعلااى ) %(، أي27) ا )32( فاارد  او فاارو  (، فكاااات هنااX 120% 27( فاارد 

غات قيماة "ت" المحساوبة حياث بلدرجات أفراد المجماوعتيف،  دالة إحصا ي ا بيف متوسطي

 علاى مماا يُعاد دلايال  (، 0.05و 0.01مستويي داللة ) قيمة دالة إحصا ي ا عند ( وهي7.965)

ا ااداء علياه، وتام اعتااار ذلاك مؤرار   ة المقيا  على التمييال بايف مرتفعاي ومنخفرايقدر

 لصد  المقيا .

 :ثبات المقياس 
لمفااردات  تاام حسااا  ثاااات المقيااا  بطااريقتيف، ااولااى: طريقااة معاماال ألفااا كروااااا 

أمااا الطريقااة (. 0.01( وهااي قيمااة مرتفعااة ودالااة عنااد مسااتوى )0.89المقياا  فكاااات قيمتااه )

اط اساتُخدمت درجاات النصافيف فاي حساا  معامال االرتااالثااية فكاات التجل ة النصافية، حياث 

 –نذلااك اساتخدا  معادلاة سااارما وتلاى(، 0.74فكااات قيمتاه )بينمماا )معامال الثااات النصاافي( 

 (.0.01)قيمة دالة عند مستوى  وهي( 0.85)كله حيث بلغ  المقيا براون لحسا  ثاات 

 :االتساق الداخلي للمقياس 



 المصا  االتجاهات احو المريل: المعتقدات عنه و)Covid-19(فيرو  كورواا المستجد 

...................... 

- 1119 - 

ة تم حسا  االتسا  الداخلي للمقيا  حيث كال عف ارتااطات دالة وقوياة بايف المفارد

 (.0.88 - 0.67تراوحت معامالت االرتااط ما بيف ) و حيثوالدرجة الكلية للمقيا 

 .ُمرضيةا ساق يترع أن المقيا  يتسم بخصا ك سيكومترية مم  

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج الفرض األول ومناقشتها: .1

ا تتسم معتقدات أفراد الاعص المصري باإليجابية فيمينك ه،ا الفرض على أاه "

 والوقاية منه".  (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفيد يتعلق بفيرو  

دا ل ل جابة على ب حسا  التكرارات والنسص الم ويةوالختاار ه،ا الفرض فقد تم 

ف عللمعتقدات ، وك،ا حسا  المتوسطات واالاحرافات المعيارية المقيا  االستجابة على

والوقاية منه لدى أفراد عينة  (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد فيرو  كورواا 

  التالييف: الدراسة، ويترع ذلك بالجدوليف
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 ( 2جدول )

" 19 –عف فيرو  كورواا المستجد "كوفيد أفراد الاعص المصري  لمعتقداتالنسص الم وية 

(Covid-19) والوقاية منه 

رقم 

 المفردة

 معارض بادة معارض محايد موافق  موافق بادة

 % و % و % و % و % و

1 350 23.33 480 32 290 19.33 210 14 170 11.33 

2 344 22.93 500 33.33 288 19.2 200 13.33 168 11.2 

3 368 24.53 490 32.66 265 17.66 230 15.33 57 3.8 

4 378 25.2 433 28.86 234 15.6 247 16.46 208 13.86 

5 325 21.66 455 30.33 258 17.2 211 14.06 251 16.73 

6 364 24.26 489 32.6 247 16.46 216 14.4 184 12.26 

7 378 25.2 478 31.86 236 15.73 220 14.66 188 12.53 

8 321 21.4 500 33.33 258 17.2 233 15.33 188 12.53 

9 321 21.4 499 33.26 244 16.26 220 14.66 216 14.4 

10 384 25.6 478 31.86 255 17 211 14.06 172 11.46 

11 321 21.4 415 27.66 291 19.4 220 14.66 253 16.86 

12 336 22.4 463 30.86 236 15.73 210 14 255 17 

13 358 23.86 444 29.6 299 19.93 221 14.73 178 11.86 

14 342 22.8 421 28.06 265 17.66 220 14.66 252 16.8 

15 352 23.46 477 31.8 296 19.73 218 14.53 157 10.46 

16 377 25.13 466 31.06 278 18.53 216 14.4 163 10.86 

17 368 24.53 433 28.86 258 17.2 220 14.66 221 14.73 

18 321 21.4 496 33.06 244 16.26 247 16.46 192 12.8 

19 354 23.6 487 32.46 287 19.13 231 15.4 141 9.4 

20 350 23.33 500 33.33 274 18.26 200 13.33 176 11.73 

 (3جدول )

 وروااكالمتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية لمعتقدات أفراد الاعص المصري عف فيرو   

 مرتاة تنازلي ا حسص المتوسطات الحسابية (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

رقم  الرتاة

 المفردة

المتوسط 

 الحسابي

االاحراف 

 المعياري

رقم  الرتاة المستوى

 المفردة

المتوسط 

 الحسابي

االاحراف 

 المعياري

 المستوى

 متوسط 0.735 3.550 20 11 مرتف  0.698 4.745 15 1

 متوسط 0.724 3.446 17 12 مرتف  0.604 4.742 16 2

 متوسط 0.602 3.347 4 13 مرتف  0.508 3.924 8 3

 متوسط 0.569 2.830 19 14 مرتف  0.836 3.839 10 4

 متوسط 0.932 2.775 2 15 مرتف  0.839 3.836 5 5

 متوسط 0.660 2.634 1 16 مرتف  0.572 3.759 6 6

 متوسط 0.740 2.552 18 17 مرتف  0.586 3.756 14 7

 متوسط 0.725 2.446 7 18 متوسط 0.647 3.630 12 8

 متوسط 0.854 2.383 11 19 متوسط 0.463 3.587 3 9

 منخفل 0.802 1.663 13 20 متوسط 0.609 3.578 9 10

 متوسط 0.458 3.211 الدرجة الكلية
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كوروااا ( وجاود تحساف واضاع فاي المعتقادات المتصالة بفيارو  2يترع مف جدول )  

 %( مااف أفااراد العينااة علااى أن حاااالت33.33لاادى أفااراد عينااة الدراسااة، فقااد وافااق )المسااتجد 

تحاد  اتيجاة اقاك  (Covid-19)" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد الوفاة لمصاابي فيارو  

ا إلاى علاى أن المناعاة النفساية جنا ا%( مف أفاراد العيناة 31.86المناعة الجسمية، كما وافق )

كماا وافاق كوروااا المساتجد، جنص م  المناعة الجسمية تساعد في التعافي مف مارض فيارو  

لوقاياة %( مف أفراد العينة على أن الحجر المنللي "الاقاء في المنلل" يُعد أهم طار  ا29.6)

اد العيناة أن تكاون %( ماف أفار16.46في حيف رفل ) كورواا المستجد.مف اإلصابة بفيرو  

 %( ماف أفاراد العيناة أن3.8كماا رفال )كورواا المساتجد، المرادات الحيوية عالج لفيرو  

 مي و  مف رفااه.كورواا المستجد يكون مرض فيرو  

 - 1.663( أن المتوسااطات الحسااابية قااد تراوحاات مااا باايف )3كمااا يترااع مااف جاادول )  

مااارض فياارو  كوروااااا ك علااى أن "( والتااي تااان15(، حيااث جااااءت المفااردة رقااام )4.745

" فاي المرتااة ااولاى وبمتوساط حساابي مرض ُمعدي (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

فياارو  ( واصااما "ينتقاال 13( وبمسااتوى مرتفاا ، بينمااا جاااءت المفااردة رقاام )4.745)بلااغ 

ماف راخك إلاى آخار بمجارد المارور باالقر   (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفياد 

( وبمساتوى مانخفل. وبلاغ المتوساط 1.663)" بالمرتااة ااخيارة وبمتوساط حساابي بلاغ منه

( 3.211ككااال )كوروااااا المساااتجد لمعتقااادات أفاااراد الااااعص المصاااري عاااف فيااارو  الحساااابي 

اد أفار لدىوتعكس ه،ه النتا   بصورتما الراهنة معتقدات إيجابية ملحو ة وبمستوى متوسط. 

ل والوقاية منه، ما ياير إلي تحقق الفارض ااو المستجدكورواا الاعص المصري عف فيرو  

 مف فروض الدراسة الحالية. 

وعلى الرغم مف عد  وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض ه،ه النتيجاة التاى توصال   

ن فاإ– حادود إطالعاه فاي –إليما الااحث والمتعلقة بم،ا الفرض اتيجة لندرة الدراسات السابقة 

ي أفاراد الااعص المصار توافر المعلومات والمعاارف لادى يرها في ضوءه،ه النتيجة يمكف تفس

والوقاياة مناه، ساواء أكاان ذلاك  (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفياد حول فيرو  

  بالارام مف خالل وسا ل اإلعال  المر ية بالارام  التليفليواية واارات ااخاار أو المسموعة

ل توباة فاي الصاحل والمجاالت، أ  ماف خاالل وساا ل التواصااإلذاعية وااارات اإلذاعاة أو المك

مفااهيم االجتماعي )كالفيس بوو، وتويتير، والواتس آ (. وهو ما يساعد في تعديل اافكاار وال

 ، وكيفيااة التعاماال ماا  المرضااىوأساااليص الوقايااة منااهكورواااا المسااتجد المرتاطااة بفياارو  

 المصابيف به.

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: .2
 تتسم اتجاهات أفراد الاعص المصري باإليجابية احوينك ه،ا الفرض على أاه "

 ". (Covid-19)" 19 –كورواا المستجد "كوفيد المريل المصا  بفيرو  

دا ل رارات والنسص الم وية ل جابة على بحسا  التكتم فقد والختاار ه،ا الفرض 

احو  رافات المعيارية لالتجاهات، وك،ا حسا  المتوسطات واالاحالمقيا  االستجابة على

 لدى أفراد عينة (Covid-19)" 19 –المريل المصا  بفيرو  كورواا المستجد "كوفيد 

 الدراسة، ويترع ذلك بالجدوليف التالييف:
 (4جدول )

تجد فيرو  كورواا المسبالنسص الم وية التجاهات أفراد الاعص المصري احو المريل المصا   

 (Covid-19)" 19 –"كوفيد 
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رقم 

 المفردة

 معارض بادة معارض محايد موافق  موافق بادة

 % و % و % و % و % و

1 413 27.53 450 30 310 20.66 215 14.33 112 7.46 

2 355 23.66 498 33.2 300 20 216 14.4 131 8.73 

3 340 22.66 460 30.66 290 19.33 288 19.2 122 8.13 

4 333 22.2 509 33.93 250 16.66 300 20 108 7.2 

5 330 22 480 32 237 15.8 233 15.53 220 14.66 

6 430 28.66 501 33.4 200 13.33 289 19.26 80 5.33 

7 320 21.33 490 32.66 310 20.66 201 13.4 179 11.93 

8 290 19.33 444 29.6 356 23.73 247 16.46 163 10.86 

9 350 23.33 560 37.33 250 16.66 211 14.06 129 8.6 

10 320 21.33 499 33.26 310 20.66 250 16.66 121 8.06 

11 290 19.33 340 22.66 509 33.93 308 20.53 53 3.53 

12 378 25.2 471 31.4 359 23.93 154 10.26 138 9.2 

13 333 22.2 479 31.93 334 22.26 279 18.6 75 5 

14 347 23.13 492 32.8 254 16.93 238 15.86 169 11.26 

15 342 22.8 498 33.2 364 24.26 201 13.4 95 6.33 

16 342 22.8 510 34 302 20.13 222 14.8 124 8.26 

17 302 20.13 446 29.73 365 24.33 225 15 162 10.8 

18 423 28.2 507 33.8 201 13.4 265 17.66 104 6.93 

19 321 21.4 399 26.6 345 23 287 19.13 148 9.86 

20 337 22.46 554 36.93 365 24.33 178 11.86 66 4.4 
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 (5جدول )

صا  ل المالمتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية التجاهات أفراد الاعص المصري احو المري 

 مرتاة تنازلي ا حسص المتوسطات الحسابيةبفيرو  كورواا المستجد 

رقم  الرتاة

 المفردة

 المتوسط

 الحسابي

االاحراف 

 المعياري

رقم  الرتاة المستوى

 المفردة

المتوسط 

 الحسابي

االاحراف 

 المعياري

 المستوى

 متوسط 0.592 2.756 2 11 مرتف  0.830 3.999 9 1

 متوسط 0.497 2.750 7 12 مرتف  0.759 3.804 11 2

 متوسط 0.608 2.599 10 13 مرتف  0.963 3.801 1 3

 متوسط 0.735 2.596 16 14 مرتف  0.841 3.712 6 4

 متوسط 0.804 2.530 4 15 مرتف  0.625 3.705 14 5

 متوسط 0.602 2.498 18 16 مرتف  0.479 3.688 17 6

 متوسط 0.639 2.436 12 17 متوسط 0.852 3.463 5 7

 متوسط 0.489 2.359 20 18 متوسط 0.610 3.101 15 8

 منخفل 0.745 2.201 13 19 متوسط 0.547 2.863 19 9

 منخفل 0.536 1.984 3 20 متوسط 0.596 2.804 8 10

 متوسط 0.883 2.987 الدرجة الكلية

 مف أفراد العينة ياعرون بالخوف ماف المرضاى %(37.33( أن )4يترع مف جدول )  

، وذلااااك فاااي مقاباااال (Covid-19)" 19 –فيااارو  كورواااااا المساااتجد "كوفياااد المصاااابيف ب

%( مااف أفااراد العينااة الجلااو  ماا  14.66ياااعرون بااالخوف ماانمم، كمااا رفاال ) %( ال8.6)

عيناة %( ماف أفاراد ال33.93. ووافاق )فيرو  كورواا المستجداافراد المتعافيف مف اإلصابة ب

، وذلاك فيرو  كورواا المساتجدمف  متعافىعلى أامم ال ياعرون بالريق مف مجاورة مريل 

%( ماف أفاراد العينااة 33.8) . كماا يارىمجااوراتمم لماام%( ال يتراايقون ماف 7.2فاي مقابال )

 فياارو  كوروااااأاماام ال ياااعرون بااالحرج عنااد التعاماال ماا  اافااراد المتعااافيف مااف اإلصااابة ب

%( أاماام ياااعرون بااالحرج عنااد التعاماال معماام. كمااا ياارفل 6.93) فااي حاايف ياارىالمسااتجد، 

فياارو  كورواااا ب %( مااف أفااراد العينااة الاالواج مااف رااخك يوجااد فااي أساارته مااريل4.4)

ااا ب5ا ياارفل )، وأخياار  المساتجد فياارو  %( مااف أفااراد العينااة الالواج مااف رااخك كااان مرير 

 .كورواا المستجد وتعافى منه

 - 1.984( أن المتوسااطات الحسااابية قااد تراوحاات مااا باايف )5كمااا يترااع مااف جاادول )  

( والتاي تاانك علااى "ال أراعر بالراايق لاو كااان جاااري 9(، حياث جاااءت المفاردة رقاام )3.999

" في المرتااة ااولاى (Covid-19)" 19 –فيرو  كورواا المستجد "كوفيد ببالسكف مريل 

( واصااما 3( وبمسااتوى مرتفاا ، بينمااا جاااءت المفااردة رقاام )3.999)وبمتوسااط حسااابي بلااغ 

ااا بكااا"أرفال الاالواج مااف رااخك  " بالمرتاااة فياارو  كورواااا المسااتجد وتعااافى منااهن مرير 

( وبمساااتوى مااانخفل. وبلاااغ المتوساااط الحساااابي 1.984)ااخيااارة وبمتوساااط حساااابي بلاااغ 

 –بفيارو  كوروااا المساتجد "كوفياد  التجاهات أفراد الاعص المصري احو الماريل المصاا 

19 "(Covid-19) ( وبمستوى متوسط. 2.987ككل )بصاورتما الراهناة وتعكس ه،ه النتاا   

بفيارو  كوروااا  أفراد الاعص المصري احو المريل المصاا  لدىاتجاهات إيجابية ملحو ة 

، مااا ياااير إلااي تحقااق الفاارض الثااااي مااف فااروض (Covid-19)" 19 –المسااتجد "كوفيااد 

 الدراسة الحالية. 
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توصال  وعلى الرغم مف عد  وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض ه،ه النتيجاة التاى  

ن فاإ– حادود إطالعاه فاي –إليما الااحث والمتعلقة بم،ا الفرض اتيجة لندرة الدراسات السابقة 

ل ه،ه النتيجة يمكف تفسيرها في ضوء متابعة أفراد الاعص المصري لوسا ل اإلعال  ماف صاح

كورواااا المسااتجد ومجااالت وباارام  إذاعيااة وتلفيليوايااة حااول كاال المسااتجدات عااف فياارو  

لا،ي اّكون لديمم معتقادات إيجابياةو اامار  وال،ي والوقاية منه، (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

ا إيجابي ااا فااي هاا،ا الاااثن، حيااث إن وجااود معتقاادات إيجابيااة احااو فياارو  كورواااا  لعااص دور 

 أصااع لادىالمصاابيف باه، و ف االتجاهاات احاو المرضاىالمستجد وأساليص الوقاية منه قد حّسا

 (Covid-19)" 19 –كوروااا المساتجد "كوفياد لفاة بفيارو  ااُ أفراد عينة الدراسة اوع مف 

ما،ا وأساليص الوقاية منه، وهي ا رة اختلفت عف التصور السابق عف الفيرو  قال ااتاااره ب

 الاكل الوبا ي الحالي على مستوى العالم بثسره.

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها: .3
 ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعصينك ه،ا الفرض على أاه "

 –د كورواا المستجد "كوفيفيرو   عف إاا ( في المعتقدات -)ذكور  للنوعالمصري تعلي 

19 "(Covid-19)  ."والختاار ه،ا الفرض فقد تمواالتجاهات احو المريل المصا  به 

د، يرو  كورواا المستجحسا  المتوسط واالاحراف المعياري وقيمة "ت" للمعتقدات عف ف

لك ، ويترع ذللنوعواالتجاهات احو المريل المصا  به لدى أفراد عينة الدراسة تاع ا 

 بالجدول التالى:
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 ( 6جدول )

 عينة المتوسطات واالاحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفرو  بيف متوسطات درجات أفراد

 واالتجاهات احو المريل المصا  به.فيرو  ال عف في المعتقدات للنوع تاع االدراسة 

درجات  ع   ن النوع المتغيرات

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 مستوى

 الداللة

المعتقدات عف  فيرو  

 كورواا المستجد

 دالة 2.616 1498 7.080 42.696 931 ذكور

 4.343 41.834 569 إاا 

االتجاهات احو المريل 

 المصا  به

 دالة 2.940 1498 7.556 42.856 931 ذكور

 4.349 41.844 569 إاا 

 لداللة الطرفيف. 1.960( = 0.05و وعند مستوى )2.576( = 0.01* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى )

 

 (1ركل )
 "19 –فيرو  كورواا المستجد "كوفيد  عف  في المعتقداتأفراد الاعص المصري بيف الفرو   

 للنوعواتجاهاتمم احو المريك المصا  به وفق ا 

 في أفراد الاعص المصري( وجود فرو  ذات داللة إحصا ية بيف 6يترع مف جدول )

 واالتجاهات احو (Covid-19) "19 –فيرو  كورواا المستجد "كوفيد  عف المعتقدات
( 0.05و 0.01، حيث كاات قيمة "ت" دالة عند مستويي )للنوعبه ترج  المصا   المريل

لاعص واالتجاهات لصالع ال،كور، مما ياير إلى أن أفراد افي كل مف متغيري المعتقدات 

المصري مف الجنسيف يختلفون عف بعرمم الاعل في معتقداتمم عف  فيرو  كورواا 

ثالث المستجد واتجاهاتمم احو المريل المصا  به، وهو ما ياير إلى عد  تحقق الفرض ال

 للدراسة الحالية.
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وعلى الرغم مف عد  وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض ه،ه النتيجة التى توصل   

ن فإ – العهحدود إط يف –إليما الااحث والمتعلقة بم،ا الفرض اتيجة لندرة الدراسات السابقة 

ايقات ا  تطه،ه النتيجة يمكف تفسيرها في ضوء إقاال ال،كور باكل أكار مف اإلاا  على استخد

ا موم  ع،كور ماعيو وبخاصة في الجوااص اإلعالمية واإلخاارية، إضافة إلى أن الالتواصل االجت

ية القوموأكثر متابعة لوسا ل اإلعال  المقروءة والمر ية المتعلقة بالموضوعات السياسية 

برام  وسالت راة باإلاا  الالتي يفرلف متابعة المسلاواازمات التي تتعرض لما الاالد بالمق

  ء رارات الفرا يات، مما أسمم في تاكيل معتقدات صحيحة عفحت تمليالطاا التي أصا

 واتجاهات إيجابية احو المريل المصا  به وجعل ه،ه الفرو  كورواا المستجدفيرو  

 . لصالع ال،كور واضحة وجلية

 نتائج الفرض الرابع ومناقشتها: .4
د الاعص ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراينك ه،ا الفرض على أاه "

د المستج كورواافيرو   عف ااكار سن ا( في المعتقدات –المصري تعلي للعُمر )ااصغر سن ا 

رض والختاار ه،ا الفواالتجاهات احو المريل المصا  به".  (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

 فقد تم حسا  المتوسط واالاحراف المعياري وقيمة "ت" للمعتقدات عف فيرو  كورواا

ترع ، ويرللعُمالمستجد، واالتجاهات احو المريل المصا  به لدى أفراد عينة الدراسة تاع ا 

 ذلك بالجدول التالى:
(7جدول )  

عينة  الفرو  بيف متوسطات درجات أفرادالمتوسطات واالاحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة 

لمريل اهات احو افيرو  واالتجالااكار سن ا( في المعتقدات عف   –لعُمر )ااصغر سن ا ل تاع االدراسة 

 المصا  به.

درجات  ع   ن العُمر المتغيرات

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 مستوى

 الداللة

المعتقدات عف  فيرو  

 كورواا المستجد

 دالة 2.778 1498 4.278 41.852 864 ااصغر

 7.276 42.750 636 ااكار

االتجاهات احو المريل 

 المصا  به

 

 دالة 3.140 1498 4.358 41.836 864 ااصغر

 7.772 42.922 636 ااكار

 لداللة الطرفيف. 1.960( = 0.05عند مستوى )و و2.576= ( 0.01عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *
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" 19 –(الفرو  بيف أفراد الاعص المصري في المعتقدات عف  فيرو  كورواا المستجد "كوفيد 2)

 واتجاهاتمم احو المريك المصا  به وفق ا للعُمر

 

ي ( وجود فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعص المصري ف7رع مف جدول )يت

واالتجاهات احو  (Covid-19)" 19 –فيرو  كورواا المستجد "كوفيد  عف المعتقدات

( 0.05و 0.01المريل المصا  به ترج  للعُمر، حيث كاات قيمة "ت" دالة عند مستويي )

ض الفر في متغيري المعتقدات واالتجاهات لصالع ااكار سن ا، وهو ما ياير إلى عد  تحقق

 الراب  للدراسة.

النتيجة التى توصل وعلى الرغم مف عد  وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض ه،ه   

ن فإ – العهحدود إط في –إليما الااحث والمتعلقة بم،ا الفرض اتيجة لندرة الدراسات السابقة 

ا ار سن  اافراد ااك ه،ه النتيجة يمكف تفسيرها في ضوء زيادة كم المعرفة التي يمتلكما

ا كار سن  اد اااافروالخارات الحياتية التي يتلود بما اافراد كلما تقدموا في العمر، كما أن 

قومية ة واليميلون لمتابعة وسا ل اإلعال  المقروءة والمر ية المتعلقة بالموضوعات السياسي

ة متابع سن ا ال،يف يفرلون ااصغرراة باافراد اواازمات التي تتعرض لما الاالد بالمق

ت قنواات والالمسلسالت واافال  والمصارعة وأغااي الممرجااات التي أصاحت تملىء الاار

  الفرا ية، مما أسمم في  مور ه،ه الفرو  واضحة وجلية لدى اافراد ااكار سن ا.
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 نتائج الفرض الخامس ومناقشتها:
 ال توجد فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعصينك ه،ا الفرض على أاه "

المستجد  كورواافيرو   عف حرر( في المعتقدات –المصري تعلي لمكان اإلقامة )ريل 

رض والختاار ه،ا الفواالتجاهات احو المريل المصا  به".  (Covid-19)" 19 –"كوفيد 

 فقد تم حسا  المتوسط واالاحراف المعياري وقيمة "ت" للمعتقدات عف فيرو  كورواا

، امةاإلق لمكانالمستجد، واالتجاهات احو المريل المصا  به لدى أفراد عينة الدراسة تاع ا 

 بالجدول التالى:ويترع ذلك 

ات ( المتوسطات واالاحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفرو  بيف متوسط8جدول )

و جاهات احفيرو  واالتالمكان اإلقامة في المعتقدات عف  ل تاع ادرجات أفراد عينة الدراسة 

 المريل المصا  به.

مكان  المتغيرات

 اإلقامة

درجات  ع   ن

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 مستوى

 الداللة

المعتقدات عف  فيرو  كورواا 

 المستجد

 دالة 0.338 1498 6.802 42.307 645 ريل

 5.705 42.416 855 حرر

االتجاهات احو المريل المصا  

 به

 دالة 0.356 1498 5.713 42.480 645 ريل

 7.515 42.538 855 حرر

ة لدالل 1.960( = 0.05مستوى ) عندو و2.576= ( 0.01عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *

 الطرفيف.

 
 –فيد ( الفرو  بيف أفراد الاعص المصري في المعتقدات عف  فيرو  كورواا المستجد "كو3ركل )

 " واتجاهاتمم احو المريك المصا  به وفق ا لمكان اإلقامة19
ري ( عد  وجود فرو  ذات داللة إحصا ية بيف أفراد الاعص المص8يترع مف جدول )

حو واالتجاهات ا (Covid-19)" 19 –المعتقدات عف  فيرو  كورواا المستجد "كوفيد في 

 المريل المصا  به ترج  لمكان اإلقامة، حيث كاات قيمة "ت" غير دالة عند مستويي

لاعص ( في كل مف متغيري المعتقدات واالتجاهات، مما ياير إلى أن أفراد ا0.05و 0.01)

 حرر ال يختلفون عف بعرمم الاعل في معتقداتمم عف المصري القاطنيف بالريل أو ال

فرض فيرو  كورواا المستجد واتجاهاتمم احو المريل المصا  به، مما ياير إلى تحقق ال

 الخامس للدراسة.

توصل  وعلى الرغم مف عد  وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض ه،ه النتيجة التى  

42.15

42.2

42.25

42.3

42.35

42.4

42.45

42.5

42.55

المعتقدات االتجاهات

ريف

حض  
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ن فإ – حدود إطالعه في –إليما الااحث والمتعلقة بم،ا الفرض اتيجة لندرة الدراسات السابقة 

ه،ه النتيجة يمكف تفسيرها في ضوء تاابه ال روف والعوامل التي يعي  فيما اافراد في كلتا 

حرر( في الوقت الحاليو فقد رمد الريل المصري تغيرات كايرة خالل  –المنطقتيف )ريل 

لسنوات ااخيرة جعلته يقتر  إلي حد كاير م  الُمدن مف زوايا النلعة الحررية، وزحل ا

ااااطة االقتصادية،  لعكس صحيع، والتعليم، والعمل، وحتىالسكان إلي المناطق الحررية وا

وهي أمور جعلت المجتم  المصري يعي  في  روف اجتماعية وثقافية متاابمة ااعكست 

فراد ومعتقداتمم واتجاهاتمم، مما أسمم في عد  وجود فرو  جوهرية ااباإليجا  علي حياة 

فيرو  كورواا المستجد  مم عففي معتقدات بيف اافراد ساكني القُرى واافراد ساكني الُمدن

(Covid-19)  .واتجاهاتمم احو المريل المصا  به 

 توصيات ختامية ومقترحات:
لى عواي ا إلكترقياسي الدراسة الل،ان ُطاقا ما أسفر عنه تحليل مهدف الدراسة، وفي إطار 

د أمكف ة، فقأفراد عينة الدراسة، ووفق ا لما أسفر عنه التحليل اإلحصا ي الستجابات أفراد العين

 التوصل إلى العديد مف التوصيات لعل مف أبرزها ما يلي: 

 "19 –إقامة مليد مف حمالت التوعية عف أهمية فيرو  كورواا المستجد "كوفيد  .1

(Covid-19)  ا كااقي اامراض يحتاج إلى تاخيك والن ر إليه بوصفه مرض 

 وعالج. 

ض التركيل ضمف حمالت التوعية على أن ترو المريل دون تاليغ فور  مور ااعرا .2

 ه. عليه قد يؤدى إلى تفاقم حالتة الصحية الجسدية والنفسية مما يصعص مف رفاا

 طنيفذاعة والتليفليون المقدمة للموااسترافة المتخصصيف في برام  التوعية باإل .3

خالل تواجدهم بالحجر المنللي، وعد  تركما لغير المتخصصيف، م  تكثيل ه،ه 

 . قاتلالارام  وفق راى علمية مخططة مف أجل الوقاية مف اإلصابة بم،ا الفيرو  ال

 وااكور االهتما  بتقديم الخدمة النفسية إلى ااعداد المتلايدة مف المرضى بفيرو  .4

 داخل مستافيات الحجر الصحي. (Covid-19)" 19 –المستجد "كوفيد 

 ه مفببرصد الرأي العا  وما يرتاط  عنىاالهتما  بإجراء مليد مف الاحو  التي تُ  .5

 معتقدات واتجاهات احو ما تتعرض له الاالد مف أزمات. 
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 .26 – 10، 13اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصادية، برلين، ألمانيا، 

 جتماعيلم النفس اال(. االتجاهات النفسية. في زين العابدين درويش ) محرر( ع1999عطوة، أحمد )

 أسسه وتطبيقاته. القاهرة: دار الفكر العربي.

ة قسم التربي (. أثر دراسة مقرر "الموهبة والتفوق" في إرتقاء معتقدات طالب2019أمل محمد )غنايم، 

ة ة كليالخاصة المعلمين ما قبل الخدمة حول الموهوبين والمتفوقين وبرامج رعايتهم. مجل

 .38 – 1(، 117) 30التربية، جامعة بنها، 

 (. هل تم تصنيع فيروس كورونا مخبرياا؟.2014طارق )قابيل، 

-BlankMap -http://www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1 

.World8.svgz 

ى عينة الجامعي لد (. الذكاء الثقافي وعالقته باالتجاه نحو دمج الصم بالتعليم2018قابيل، نهاد مرزوق )

 .318 – 265، 2(، 114) 29جامعة. مجلة كلية التربية، جامعة بنها، من طالب ال

يفة، وجمعة (. ترجمة: عبد اللطيف محمد خل2(. علم النفس البيئي )ط 2002ماك آندرو، فرانسيس، ت )

 سيد يوسف، الكويت: جامعة الكويت.

(. اتجاهات طالب كلية التربية نحو المرض 2017دالل عبدالهادي )الردعان، ، ومقران، معاذ أحمد

النفسي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية )دراسة عبر ثقافية(. المجلة الدولية التربوية 
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 .153 – 139(، 5) 6المتخصصة، 

 كورونا المسبب فيروس عن والمدونات المصنفة المعلومات (. أحدث2013العالمية ) الصحة منظمة

 .http://www.who.int/arآب/ أغسطس.  13لمتالزمة الشرق االوسط التنفسية. 

الجديد  كورونا" "فيروس وضع لتقييم العالمية الصحة منظمة بيان (.2013السعودية ) الصحة وزارة

 الرياض. أغسطس،الصحية،  والتوعية واإلعالم للعالقات اإلدارة العامة بالمملكة.

اإلدارة  التنفسية. األوسط الشرق لمتالزمة المسبب كورونا فيروس (.2014السعودية ) الصحة وزارة

 الصحية، مايو، الرياض. والتوعية واإلعالم للعالقات العامة

 (. المعتقدات حول المرض النفسي )دراسة فروق بين2014يعقوب، نسرين، والجدعاني، بخت )

 .568 – 541(، 85) 24المصرية للدراسات النفسية،  الجنسين(. المجلة
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