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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع

 



( 2021ٌولٌو  –د السابع  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   18 

 

س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت

 
 
 
 
 
 
 



األعًبل، عهٗ ضٕء فهغفتٙ: انتعهى االجتًبعٙ انٕجذاَٙ، ٔسٚبدح  انتًُٛخ املُٓٛخ نهًعهًني
  عجذ انعظٛى أمحذ سٚىد.أ.  د حمًذ سجت فضم اهلل أ. ""سؤٚخ يغتمجهٛخ نتذسٚت سٚبد٘ فعبل بًٔتطجٛمبتٓ
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 الثانيالبحث 

 
 
 
 
 
 
 

 فتح هللا أ.د/ يحًذ يحًذ

 أستاذ القياس والتقويـ واإلحصاء النفسي والتربوي بالمركز القومي

 التربويلبلمتحانات والتقويـ  

 ) رئٍس فزٌق انذراست ( 

 

 

 

  

مً حائدت هىسوها جدلُل معخىٍاث هىباث الهلع 

COVID-19  ت الاظخجابت باظخخذام هظٍش

على عُىاث مً اإلافشدة :دساظت حشخصُت فاسكت 

 اإلاجخمع العشبي 
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 فزيق الذراسة

 

 الوظيفة اإلسـ

أ.د/ محمد محمد فتح 
 اهلل

رئػػػػيس الفريػػػػؽ أسػػػػتاذ القيػػػػاس والتقػػػػويـ واإلحصػػػػاء النفسػػػػي 
-بلمتحانػػػػات والتقػػػػويـ التربػػػػويوالتربػػػػوي بػػػػالمركز القػػػػومي ل

 مصر -رئيس مجمس أمناء المؤسسة القومية
https://orcid.org/0000-0002-8290-207X 

أ.د/ عبدالناصر السيد 
 عامر

أستاذ القياس والتقويـ واإلحصاء النفسي والتربوي بكمية 
 مصر-التربية جامعة قناة السويس

أ.د/ مراد عمى عيسى 
 سعد

نائب رئيس جامعػة كػاى لمدراسػات  - أستاذ التربية الخاصة
 مصر-العميا والبحوث 

https://orcid.org/0000-0002-1520-4482 

أ.د/ نادية عبده عواض 
 أبو دنيا 

 مصر-أستاذ عمـ النفس التربوي كمية التربية جامعة حمواف

أ.د/ منى مصطفى 
  الزاكى محمد

األسػػػرة والطفولػػػة سػػػابقا أسػػػتاذ ورئػػػيس قسػػػـ ادارة مؤسسػػػات
 كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر. مصر

https://orcid.org/0000-0003-2197-1511 

 أ.د/خالد جماؿ جاسـ
أسػػػػتاذ القيػػػػاس والتقػػػػويـ فػػػػي كميػػػػة التربيػػػػة ابػػػػف رشػػػػد لمعمػػػػـو 

 العراؽ -جامعة بغداد -االنسانية 

أ.د/ السيد محمد أبو 
 ىاشـ حسف

حصػػػػػاء( أسػػػػتاذ عمػػػػـ الػػػػػنفس التربػػػػوي )القيػػػػػاس النفسػػػػي واإل
 كمية التربية. –جامعة الممؾ سعود 

 أ.د / وفاء محمد مفرج 
أستاذ المناىج بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية 

 مصر-جامع حمواف

د/ ىيثـ خمؼ سميماف 
 الحنيطي

المممكػػػػة -رئػػػػيس قسػػػػـ ريػػػػادة األعمػػػػاؿ جامعػػػػة أربػػػػد األىميػػػػة
 األردنية الياشمية

https://orcid.org/0000-0002- 4018-8736 
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د/ مي السيد خميفة 
 المكاوي

أستاذ مساعد قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـ النفس التربوي كمية 
 مصر-التربية جامعة حمواف

 د/ وليد أحمد مسعود 

أسػػتاذ عمػػـ الػػنفس التربػػوي المسػػاعد مػػدير مركػػز االختبػػارات 
 جامعة قطر

https://orcid.org/ 0000-0001-6023-5336 

 عيس محمد حاتـ الد د/
نائػػػػػػب كميػػػػػػة األدارب  –أسػػػػػػتاذ القيػػػػػػاس النفسػػػػػػي المشػػػػػػارؾ 

 جامعة تعز اليمف-لمدراسات العميا

 د / محمد ابراىيـ محمد 
أسػػػػتاذ عمػػػػـ الػػػػنفس التربػػػػوي المسػػػػاعد كميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة 

 مصر -المنيا

 د/ غادة احمد شحاتة 
أسػػػػتاذ عمػػػػـ الػػػػنفس التربػػػػوي المسػػػػاعد كميػػػػة عمػػػػـو اإلعاقػػػػة 

 ؽجامعة الزقازي

د / محمد عبد القيار 
 العاني

المحاضػر بكميػة  أسػتاذ مشػارؾ منػاىج وطػرؽ تػدريس العمػوـ
 اإلماـ األعظـ العراؽ.

https://orcid.org/0000-0002-4432-9575 

 د/ جناد عبد الوىاب
أستاذ محاضر بشعبة عمـ النفس وعمـو التربية بكمية العمػـو 

 الجزائر-جامعة مستغانـ  –االجتماعية 

 وريشة جميمةد/ ب
أسػػػػتاذة محاضػػػػرة بشػػػػعبة عمػػػػـ الػػػػنفس وعمػػػػـو التربيػػػػة بكميػػػػة 

 الجزائر-جامعة مستغانـ  –العموـ االجتماعية 

 د / وساـ سرحاف ذياب
أسػػتاذ تخصػػص إحصػػاء وعضػػو ىيئػػة تػػدريس جامعػػة بنػػي 

 ليبيا  –وليد 

د/ أحمد محمد أحمد أبو 
 ندا

لتربويػة دكتور المناىج وطرؽ التػدريس مػدير عػاـ التقنيػات ا
 فمسطيف-وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية

 د/ ياسر جاموس 
جامعػػػة دمشػػػؽ قسػػػـ القيػػػاس والتقػػػويـ -مػػػدرس بكميػػػة التربيػػػة

 سوريا -التربوي والنفسي

مػػػػػػدرس بقسػػػػػػـ عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس بكميػػػػػػة التربيػػػػػػة جامعػػػػػػة مدينػػػػػػة د/ عمياء رجب محمد 
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 مصر -السادات السيد

د / عزة يوسؼ سبلمة 
 رحمة

صػػػػوؿ التربيػػػػة جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس /معمػػػػـ خبيػػػػر دكتػػػػوراه أ
 مصر-عضو وحدة قياس الجودة باإلدارة التعميمية

https://orcid.org/0000-0002-1509-7760 

 د/ رانيو جميؿ رضواف
رئػيس قسػـ القيػاس التربػوي بمركػز  -وزارة التربية في سػورية
 سوريا -القياس والتقويـ التربوي

 د/ بحرة كريمة
قسػػـ عمػػـ الػػنفس وعمػػـو التربيػػة جامعػػة أسػػتاذة محاضػػرة ب 

 الجزائر -مصطفي اسطمبولي معسكر

 أ/ سمر فوزي ميدي
منسػقة لػذوي االحتياجػات الخاصػػة  -أسػتاذة المغػة االنكميزيػة

 لبناف -كاتبة قصص لؤلطفاؿ-في بيروت 

أ/ حميمة عمي صالح 
 الحداء

مدرس مساعد في قسـ العموـ النفسية والتربويػة كميػة التربيػة 
 اليمف. -عة إب جام

 أ/آيات محمد محمد 
باحثػػة دكتػػوراه صػػحة نفسػػية بقسػػـ عمػػـ الػػنفس بكميػػة التربيػػة 

 مصر-جامعة مدينة السادات

أ/ سممي الشحات 
 نورالديف 

باحثػػة ماجسػػتير تخصػػػص الصػػحافة قسػػػـ االعػػبلـ التربػػػوي 
 مصر -جامعة طنطا –كمية التربية النوعية 

https://orcid.org/0000-0001-8331-8193 

  أ/ حناف احمد ضاىر
مكتػػػب -وزارة التربيػػػة ماجسػػػتير عمػػػـ نفػػػس نمػػػو فػػػي سػػػورية

 المكتب اإلعبلمي. سوريا-السيد الوزير

https://orcid.org/0000-0001-8331-8193
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-COVIDمً حائدت هىسوها جدلُل معخىٍاث هىباث الهلع 

ت الاظخجابت اإلافشدة  19 :دساظت باظخخذام هظٍش

 على عُىاث مً اإلاجخمع العشبي حشخصُت فاسكت 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

 رئٍس فزٌق انذراست

 مستخمص 

نوبػات اليمػع مػف جائحػة كورونػا  بنػؾ أسػئمة لقيػاسىدفت الدراسة إلى إعداد وتطوير   
COVID-19   وفقا لنظريػة االسػتجابة لممفػردةIRT التشخيصػية لمسػتويات  وتقيػيـ المعػايير

اليمػع لػػدي  ، ومقارنػة نوبػػاتفػػي المجتمػع العربػػيدرجػػات القطػع بػات اليمػػع باسػتخداـ نو 
عمػػى عينػػة  مفػػردات بنػػؾ األسػػئمةفػػي المجتمػػع العربػػي. وطبػػؽ المشػػاركة فئػػات بعػػض ال

( مشػػػػارؾ تػػػػـ ٕ٘ٗ)لممقيػػػػاس ا، فبمغػػػػت عينػػػػة التػػػػدريج مػػػػف المجتمػػػػع العربػػػػي إلكترونًيػػػػ
، كمػػػػا تكونػػػػت عينػػػػة IRTنظريػػػػة  شػػػػتراطاتال( أفػػػػراد لعػػػػدـ مطػػػػابقتيـ ٙاسػػػػتبعاد عػػػػدد )

 الدراسػػػة عمػػػى واعتمػػػدت( مشػػػارؾ مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة. ٕٕ٘ٛالدراسػػػة األساسػػػية مػػػف )
مفػػػػػردات الاسػػػػػتخداـ نمػػػػػوذج انػػػػػدريش ج فػػػػػي بنػػػػػاء وتػػػػػدريج حيػػػػػث  WINSTEPSبرنػػػػػامج 
( ٜٙعمػى ) االسػتطبلعيفي صورتو النيائية لمتطبيؽ  بنؾ األسئمة. واشتمؿ االختبارية
 أعػػػراض( مفػػػردة، ٖٔأعػػػراض جسػػػدية ) ىػػػى أبعػػػاد (ٙ)ختباريػػػة، موزعػػػة عمػػػى مفػػػردة ا
 وأعػػراض اجتماعيػػةمفػػردة(  ٔٔوعقميػػة ) وأعػػراض معرفيػػةمفػػردة(  11)وانفعاليػػة نفسػػية 

( ٕٔ. الممارسػػػػػات اليوميػػػػػة )المعيشػػػػػية( )مفػػػػػردة( ٖٔمفػػػػػردات( وأعػػػػػراض عامػػػػػة ) ٚ)
وتػػػـ حػػػذؼ مفػػػردتيف  IRTدة لممفػػػر ضػػػات نظريػػػة االسػػػتجابة ار تفووفقػػػا لشػػػروط وأمفػػػردة، 
 مفردة ببنػؾ األسػئمة وتمتعػت تمػؾ المفػردات المقبولػة( ٚٙتـ قبوؿ )، و  ٜٙ، ٕٕرقمي 

اسػػػتخداميا ب بمػػػا يسػػػمحبدرجػػػة مناسػػػبة، بخصػػػائص سػػػيكومترية وثبػػػات بصػػػفة عامػػػة 
، COVID-19فيػروس  نوبػات اليمػع نتيجػة وتشػخيص قيػاسوبدرجة مناسبة مف الثقة في 
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أو لػبعض  مختمفػة متكافئػة ومتعادلػة القيػاس ختباريػة مختصػرةيمكف سحب صػور ا كما
وىنػػاؾ حاجػػة إلثػػراء ، المختمفػػةالتشخيصػػية لؤلغػػراض  السػػتخداميااألبعػػاد الفرعيػػة كػػؿ 

وتػػـ تحديػػددرجات  بعػػض األبعػػاد بعػػدد مػػف المفػػردات ذات مسػػتويات صػػعوبة متباينػػة.
ـ طريقػة انجػوؼ المعدلػة القطع لممواصفات القياسية التشخيصية لنوبػات اليمػع باسػتخدا

مػػػنخفض(، كمػػػا أشػػػارت  -متوسػػػط  –حيػػػث تػػػـ االتفػػػاؽ عمػػػى ثػػػبلث مستويات)شػػػديد 
 COVID-19نوبػػات اليمػػع مػػف جائحػػة كورونػػا ا فػػي حصػػائيً إوجػػود فػػرؽ داؿ  النتػػائج إلػػى

 فػػػيوطبيعػػة العمػػػؿ وبعػػض المتغيػػرات الديمغرافيػػػة األخػػرى  نػػوعترجػػع إلػػى الجنسػػػية وال
 لمشاركة .العربي االمجتمع  عينة

 الكممات المفتاحية: 
، درجػػة القطػػع، (COVID-19)جائحػػة كورونػػا ، نظريػػة االسػػتجابة لممفػػردة، نوبػػات اليمػػع 

 العربي. ، المجتمعطريقة أنجوؼ المعدلة
 

Analyzing levels of panic attacks from the COVID-19 pandemic 

using the item response theory: 

a differential diagnostic study on samples of the Arab Society 

Abstract 

 The purpose of this study was to develop Item Bank to assess 

panic attacks from the COVID-19 pandemic according to the 

item response theory (IRT), assess the diagnostic criteria for 

panic attacks levels using cutoff scores in the Arab society, and 

compare panic attacks among some groups of particpants. The 

question bank items were administered to a sample of Arab 

soceity electronically, so the graduating sample for the scale was 

(452) participants, and (6) individuals were omitted for not 

meeting the requirements of the IRT theory, and the basic study 

sample consisted of (2285) participants from Arab countries. The 
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study made use of item response theory, the Andrich model, in 

developing and graduating the scale items bank to be used in 

evaluating levels of panic attacks as a result of Corona Virus on 

samples of the Arab society. The Item Bank included in its final 

form, sixty- nine test items, distributed over 6 subscales: Physical 

symptoms, includes 13 items, all of which were approved 

according to the assumptions of the IRT, Psychological and 

emotional symptoms: the approved items were 11 after deleting 

item (22), Cognitive and mental symptoms: the approved items 

were 11, (D) Social symptoms: the approved items were 7, 

General symptoms: the approved items were 13, and finally 

,Daily practices: the approved items were 13. According to 

assumptions of the IRT, And two vocabulary numbers 22 and 69 

have been deleted ,(67) items were accepted in the question bank 

and those generally accepted items possessed psychometric 

properties, allowing their use with an appropriate degree of 

confidence in measuring and diagnosing panic attacks as a result 

of the COVID-19 virus, and different, equivalent and brief test 

forms can also be withdrawn to be used for different diagnostic 

purposes. There is a need to enrich some dimensions with a 

number of items with different levels of difficulty. The cut-off 

scores for the diagnostic standard specifications for panic attacks 

were determined using the modified Angouf method, where three 

levels were agreed (severe - medium - low), and the results 

indicated a statistically significant difference in panic attacks 

from the COVID-19 pandemic due to nationality, gender, nature 

of work and some Other demographic variables among 

particpants. 
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 COVID-19تحميؿ مستكيات نكبات اليمع مف جائحة ككركنا 
 باستخداـ نظرية االستجابة المفردة :

 دراسة تشخصية فارقة عمى عينات مف المجتمع العربي
 :مقدمة

يعيش أفراد الشعوب العربية شأنيـ شأف جميع شعوب العالـ فترة عصيبة مؤلمة ىي     
 -قمؽ)ُتضفي نوًعا مف النوبات المختمفة ، والتي COVID-19 19فترة أو مرحمة فيروس 

غضب(، حيث تشير التقارير الطبية العممية أف ىناؾ زيادة كبيرة في عدد المرضى الذيف 
ُيعانوف مف حاالت غامضة تتمثؿ في نوبات القمؽ واليمع وخاصة فيما بيف المرضى 

األطباء في وكبار السف، مما يدفعيـ لمراجعة المستشفيات وأقساـ الطوارئ، وعيادات 
مختمؼ التخصصات. وبما أف الغموض عادة ما يحيط بيذه النوبات الفجائية فإنيا تثير 

 .(Zhang& Ma,2020) الخوؼ والقمؽ الشديد بالنسبة ليـ وألقاربيـ

ـ، ٕٕٓٓفي معظـ دوؿ العالـ تقريًبا في بدايات عاـ  COVID-19وانتشر فيروس      
المختمفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، وأيضا  وأحدث ارتباكًا في كؿ نواحي الحياة

لو العديد مف اآلثار النفسية، وأطمقت عميو منظمة الصحة العالمية بجائحة نظًرا النتشاره 
خارج حدود الدوؿ تقريًبا في كؿ دوؿ العالـ، وأودى بحياة أكثر مف ثبلثة مبلييف وفاة 

وف إصابة حتى تاريخ كتابة تقرير البحث. ممي 132تقريًبا وبمغ عدد اإلصابات أكثر مف 
جتماعية والتعميمية واال االقتصاديةوغيرت ىذه الجائحة كثيًرا مف األنظمة السياسية و 

واتباع  ،جراءات الحجر والعزؿ المنزليإاالجتماعي تسببت في ى وغيرىا. فعمى المستو 
ية عديدة أىميا نفس اضطراباتسياسة التباعد االجتماعي، وتسبب ىذا في ظيور آثار و 

القمؽ :مثؿ،ت النفسية باالخوؼ مف جائحة كورونا والعديد مف المشكبلت واالضطرا
واإلحباط والوحدة النفسية والضغوط النفسية والقمؽ والخوؼ عمى األسرة وغيرىا، وبالتالي 
يعيش األفراد حياة تتضمف مظاىر عدـ الصحة النفسية والبلسوية وىذا انعكس عمى 

 (Guo, Crum& Fowler, 2021)لحياة لؤلفراد. مظاىر جودة ا
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مف أكثر األحداث  COVID-19فيروس  وُتعتبر نوبات اليمع بسبب وباء     
ت النفسية، حيث يتعرض الفرد خبلليا إلى باالحياتية الضاغطة والُمسببة لبلضطرا

اف ت الطعاـ وُفقدباالنـو والكوابيس المزعجة، والمخاوؼ الُمختمفة واضطرا اضطرابات
الشيية أو زيادتيا بشكؿ ممحوظ وغير قابؿ لمسيطرة، كما يؤدي الشعور بالعجز والذنب 
واإلحباط والفقد واالكتئاب والميؿ لمُعزلة دوًرا بالغ األىمية في التأثير عمى الجوانب 
االجتماعية وفقداف الرغبة في التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف، عبلوة عمى السموكيات 

لقابمة لمتنبؤ أو السيطرة مف غضب وبكاء وتشتت باإلضافة إلى سموكيات الُمفاجئة غير ا
(، وليس ذلؾ فقط بؿ Porter &Chambless,2015عدوانية مع األىؿ واألصدقاء )

 Hossain et)  . مف الممكف أف تصاحب نوبات اليمع نوبات تشنجية تؤدي إلى صرع

al., 2020) 

إلى أف نوبات اليمع تظير في  Robillard et a.(2021)ويشير روبيبلرد واخروف      
زيادة العرؽ،  :مثؿ،صورة مخاوؼ شديدة متكررة يصاحبيا بعض التغيرات الفسيولوجية 

ويزيد معيا شعور يسيطر عمى الفرد بالخوؼ مف الموت، وينتيي ىذا الفزع في بضع 
)وردة  . اليمع دقائؽ ولكف يترؾ أثًرا سمبًيا في نفس الفرد خوًفا مف تكرار ىذه النوبة مف

الخوؼ  يصاحبيا(، وليس كؿ نوبات اليمع Quittkat et al. ,2020، ٕٚٔٓبمحسيني ،
نو مف الممكف أف تصؿ نسبة نوبات اليمع التي ال يصاحبيا الخوؼ مف إمف الموت، بؿ 

 ولكف تشترؾ مع نوبات اليمع األخرى في بقية األعراض.،% ٖٓالموت إلى 

ائحة كورونا ىو التعرض لمضغوط مف خبلؿ ومف أىـ أسباب الخوؼ مف ج   
األخبار التي يسمعيا الفرد كؿ يوـ عف اإلصابات والوفيات في وسائؿ اإلعبلـ، وىذا 
يصاحبو أعراض ،مثؿ: الشعور بالخوؼ والرعب وغيرىا وىذا ماتوصؿ إليو كويتكات 

ة ( حيث أشار إلى أف ىذا الفيروس تسبب في زياد(Quittkat et al. 2020وآخروف 
بعضيـ البعض. وقد يطمؽ عمى الخوؼ  فويرفضو  فمستوي القمؽ وجعؿ األفراد يتجنبو 
 Corona anxietyأو قمؽ كورونا  Corona-Phobiaمف جائحة كورونا بفوبيا كورونا 

وكميا حاالت انفعالية تصاحب الفرد جراء مصدر تيديد وىو اإلصابة بجائحة كورونا. 
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استجابات انفعالية جراء احتماؿ اإلصابة بفيروس  يابأنوُيعرؼ الخوؼ مف جائحة كورونا 
الرعب، الوسواس القيري، و الذعر،  :كورونا وينشأ عنيا أعراض أو اضطرابات نفسية، مثؿ

وأعراض التجنب لآلخريف. وقد يكوف الخوؼ عامؿ حماية فيسبب حالة مف الحرص 
مف الخوؼ تأثيًرا سمبًيا  ، بينما تسبب المستويات المرتفعةىوتجنب اآلخريف خوفًا مف العدو 

كما يؤثر عمى ، عمى حياة الفرد حيث يتداخؿ مع عادات النوـ ويسبب األرؽ الطويؿ 
الشيية والحالة المزاجية بشكؿ عاـ مما يؤثر عمى كفاءة جياز المناعة )عبد الناصر 

 (.2020aعامر، 

األفراد الذيف ( لعينة مف المجتمع العربي إلى أف 2020aوتوصؿ عبد الناصر عامر )    
يعانوف مف الخوؼ مف كورونا بدرجة متوسطة لمعظـ المفردات ما عدا مفردات" ينتابني 

نا عندي رعب مف اإلصابة بكورونا." و " أثناء النوـ مف اإلصابة بكورونا." أحبلـ مرعبة أ
ا توصؿ عبد الناصر عاني مف أعراض كورونا" بدرجة قميمة. وأيضً أنني أباستمرار شؾ أ

عينة مف ى ( إلى توفر الخوؼ مف جائحة كورونا بدرجة متوسطة لد2020bعامر )
 المجتمع المصري.

وبالنسبة لآلثار النفسية لجائحة كورونا، ففي المجتمع السعودي توصؿ       
(Alkhamees  et al. 2020)   أقروا بشعورىـ بتأثير نفسي متوسط إلى  %23.6إلى أف

بأعراض متوسطة إلى شديدة  %22.3و  %24و  %28.3شديد جراء جائحة كورونا، وأقر
 Wang)مدينة في الصيف توصؿ  194)مف االكتئاب والقمؽ والتوتر عمى التوالي. وفي )

et al. 2020)  عانوا مف صعوبات وآثار نفسية سمبية جراء الجائحة %53.8ف أإلى
عراض مف المستجيبيف بمعاناتيـ بأ %16.5تراوحت مف معتدلة إلى شديدة، حيث أقر 

أقروا بمستويات متوسطة إلى شديدة مف  %28.8اكتئابية مف متوسطة إلى شديدة، و
أقروا بمستويات متوسطة إلى شديدة مف الضغوط. وفي المجتمع  %8.1أعراض القمؽ، و

مف %36إلى أف   (Rodriguez et al. 2020)سباني توصؿ رودريغيز وآخروف اإل
أظيروا مستويات %25مف متوسطة إلى شديدة، و  المشاركيف أقروا بمعاناتيـ بآثار نفسية
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شعروا  %41أظيروا أعراض اكتئابية و %41مف خفيفة إلى شديدة مف القمؽ، و 
 بالضغوط.

وقد أشارت عديد مف الدراسات السابقة عمى كؿ مف العينات السريرية والوبائية إلى      
المجتمع المصري توصؿ ففي  .النفسية اباتأف نوبات اليمع ترتبط بمجموعة مف االضطر 

مف المشاركيف يشعروف بالخوؼ مف كورونا %74.6( إلى أف 2021)عبد الناصر عامر، 
% يشعروف باالكتئاب بدرجة متوسطة إلى كبيرة،  40بدرجة مف متوسطة إلى كبيرة، و

يشعروف  %ٗ.ٓٙيشعروف بالضغوط النفسية بدرجة متوسطة إلى كبيرة، و %ٗ.ٜ٘و
يشعروف باإلحباط بدرجة متوسطة إلى  ٖ.٘ٗتوسطة إلى كبيرة، وبالممؿ والضيؽ بدرجة م

بالقمؽ عمى  %ٕ.ٚٛبالوحدة النفسية بدرجة متوسطة إلى كبيرة، و %52.4كبيرة، و
أسرتيـ. ووجود فروؽ دالة إحصائًيا في كؿ المشكبلت النفسية ما عدا الوحدة النفسية بيف 

 ,Amer & Farragالعربي توصبل الذكور واإلناث لصالح اإلناث. ولعينة مف الشباب 

مف عينة مف الشباب في البيئة العربية أقروا بشعورىـ بالخوؼ مف % ٕٚ( إلى أف (2020
% يشعروف باالكتئاب بدرجة 34.6جائحة كورونا بدرجة مف متوسطة إلى كبيرة، و 

% يشعروف بالضغوط النفسية بدرجة متوسطة إلى كبيرة، و 52.2متوسطة إلى كبيرة، و 
يشعروف باإلحباط  %39.6متوسطة إلى كبيرة، و  بدرجةيشعروف بالممؿ والضيؽ 54.1%

يشعروف بالوحدة النفسية بدرجة متوسطة وكبيرة و  %46.9بدرجة متوسطة وكبيرة، و
 يشعروف بالقمؽ عمى أسرتيـ.  83.5%

وفي إطار الخوؼ مف الجائحة في ظؿ الموجة الثانية توصؿ )عامر والعظامات وبف      
مف أفراد العينة في المجتمع العربي يعانوف مف الخوؼ مف  %50إلى أف  2021)د، خال

مف إجمالي العينة يعانوف مف %72.80الموجة الثانية مف الجائحة بدرجة متوسطة و 
 الخوؼ مف جائحة كورونا الموجة الثانية بدرجة مف متوسطة إلى شديدة.

نا مف الرجاؿ وىذا يتفؽ مع التراث كورو  جائحةواتضح أف النساء أكثر خوفًا مف      
 (,2020a,bفالنساء أكثر خوفًا وحزنًا مف الذكور. )عبدالناصرعامر، ، السيكولوجي 
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 غالًبا. الحركة شؿ وشدة التوقع بعدـ يتسـ شديد خوؼ" عمي أنيا اليمع تعرؼ نكبةو    
 عندما يًضاأ تحدث وقد ، واضح سبب ليا يكوف ال ما وغالًبا ، تحذير أي دوف تضرب ما

 نوبة تحدث أف يمكف. شائعة اليمع نوبات. النوـ أثناء حتى أو مسترخًيا الشخص يكوف
 فترة في ، النوبات تكرار مف األشخاص مف العديد يعاني ما عادةً  ولكف ، واحدة لمرة اليمع
 ((Dimitar & Andromahi ,2020,P.1 .أطوؿ" عمر

بأنيا فترة  (panic attack) لَيَمعنوبة ا (Perna et al., 2020)كذلؾ عرؼ      
وجيزة مف الضيؽ الشديد، والقمؽ، أو الخوؼ الذي يبدأ فجأة ويرافقو أعراض جسدية أو 

( عمى ىجمات ذعر عفويَّة تحدث (panic disorderنوبات اليمع  عاطفية. وتنطوي
ر، وقمؽ حوَؿ اليجمات في المستقبؿ، وتغيُّرات في السُُّموؾ لتجنُّ  ب المواقؼ بشكٍؿ متكرِّ

ألـ الصدر، والشعور : ويمكف أف تسبِّب نوباُت اليمع أعراًضا، مثؿ .التي ترتبط باليجمة
ويتفؽ العديد مف الباحثيف أف نوبات اليمع ىو .باالختناؽ، والدوخة، والغثياف، وضيؽ النفُّس

الناحية األكثر عنًفا واألقوى شدة مف بيف جميع اضطراًبات القمؽ، وىو األكثر تكمفة ال مف 
لما يولده مف ضرر مادي ومعنوي، وىذا ما دفع  ولكف ال االقتصادية فقط، الشخصية و

فيروس  الكثير مف الباحثيف إلى دراسة ىذا الموضوع، وىو اليمع الناتج عف وجود
COVID-19 ألف ذلؾ اليمع قد يحد قدرات الفرد ويعطؿ حياتو ؛الذي غزا العالـ بأكممو

(Perna et al., 2021.) 

عمى الصحة العقمية في جميع COVID-19إف الكيفية الدقيقة التي أثرت بيا جائحة        
أنحاء العالـ ليست مفيومة بشكؿ جيد حالًيا. وقد حاولت بعض الدراسات فيـ ذلؾ، وعمى 

 (Saiful., Most., Most& Marc, 2020) سبيؿ المثاؿ: ىدفت دراسة سيفوؿ وآخريف

مؽ بيف األفراد في عموـ سكاف بنغبلديش في وقت مبكر مف إلى تقييـ حالة اليمع والق
مارس  ٜٕ. حيث تـ إجراء مسح مقطعي عبر اإلنترنت في الفترة مف COVID-19تفشي 
 ٖٙو ٖٔفرًدا مف سكاف المجتمع تتراوح أعمارىـ بيف  ٖٔٔٔ، شمؿ ٕٕٓٓأبريؿ  ٙإلى 

أكمؿ المشاركوف مقياًسا عبر عاًما ويقيموف في بنغبلديش، وبعد تقديـ الموافقة المستنيرة 
اإلنترنت لتقييـ المتغيرات االجتماعية والديموغرافية واستخداـ مقياس شدة اضطراب اليمع 
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( لتقييـ أعراض اليمع والقمؽ عمى التوالي. أجريت GAD-7واضطراب القمؽ العاـ )
ٝ ٖ.ٖٚو ٝٙ.ٜٚتحميبلت االنحدار الموجستي الثنائي. وكانت تقديرات اليمع والقمؽ العاـ 

عمى التوالي. كانت العوامؿ التي تتنبأ إحصائًيا باليمع تتمثؿ في العمر الزمنى )أكثر مف 
عاًما(، ومستوى التعميـ )فوؽ درجة البكالوريوس(، والزواج، والعيش مع األسرة. كانت  ٖٓ

 عاًما(، ٖٓالعوامؿ التي تتنبأ إحصائًيا بالقمؽ العاـ ىي اإلناث األكبر سًنا )أكثر مف 
 ومستوى التعميـ )فوؽ البكالوريوس(، والزواج، والوظيفة غير الحكومية. 

( (Basheti, Mhaidat& Mhaidat,2021في حيف ىدفت دراسة باشيتى وآخريف      
الى تقييـ مستوى القمؽ واالكتئاب لدى طبلب الرعاية الصحية الذيف يعيشوف في األردف، 

. ُأجريت ىذه الدراسة COVID-19أثناء جائحة  وتأثير ذلؾ عمى عممية التعمـ الخاصة بيـ
الوصفية عبر القطاعية مف خبلؿ استطبلع عبر اإلنترنت أكممو الطبلب الذيف يدرسوف 
درجة موجية نحو الرعاية الصحية في إحدى جامعات األردف. تـ دعوة المشاركيف مف 

تبياف (. تـ استخداـ اسWhatsAppو Facebookخبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي )
( الذي تـ نشره مسبًقا كجزء مف االستبياف HADSمقياس القمؽ واالكتئاب في المستشفى )

عبر اإلنترنت لتقييـ درجات القمؽ / االكتئاب لدى الطبلب. تـ أيًضا تقييـ ردود الطبلب 
. كاف متوسط عمر المشاركيف COVID-19فيما يتعمؽ بعممية التعمـ الخاصة بيـ أثناء 

ٕٔ.ٕٙ (SD = 4.90( وكانت الغالبية مف اإلناث ،)ٙٚ.ٔ أظير تقييـ القمؽ .)ٝ
ٝ مف المشاركيف لدييـ درجات قمؽ ٓ.ٓٗٝ وٛ.ٖٗأف HADsواالكتئاب في المستشفى 

ٝ(. تـ ٛ.ٖٖٝ درجات قمؽ / اكتئاب غير طبيعية )ٗ.ٕٕواكتئاب طبيعية، بينما أظير 
مؽ غير طبيعية، بينما تـ ٝ( عمى أنيـ لدييـ درجات قٛ.ٖٖتصنيؼ العديد مف الطبلب )

 = pٝ( عمى أنيا درجات اكتئاب غير طبيعية. ارتبط التدخيف )ٕ.ٕٙتصنيؼ نسبة أقؿ )

( بشكؿ p = 0.032(، واستخداـ األدوية )p = 0.039(، وانخفاض دخؿ األسرة )0.022
-COVIDإيجابي مع درجات أعمى )أسوأ( مف القمؽ. أظير ترتيب عممية التعمـ خبلؿ 

 ٝ مف المشاركيف يعتقدوف أنيا كانت عممية "جيدة / جيدة جًدا / ممتازة".ٛ.٘ٗأف 19
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؛ تـ اإلعبلف عف انخفاض ممحوظ في الصحة COVID-19خبلؿ جائحة       
نفسية موجودة مسبًقا واألشخاص  اباتالعقمية لدى األشخاص الذيف يعانوف مف اضطر 

ف يعانوف مف نقاط ضعؼ نفسية الذيف ال يعانوف منيا. ومع ذلؾ قد يختمؼ األفراد الذي
. اقترح دانيبل وآخروف COVID-19مختمفة في استجاباتيـ لمضغوط المرتبطة بػ 

Daniela., Silvia, Daccò., Francesco.& Giampaolo,2021)  في دراستيـ )
بعض االعتبارات حوؿ األنماط الغريبة المحتممة لمسموكيات أو الشكاوي المرتبطة بالجائحة 

(. AG( مع أو بدوف رىاب الخبلء )PDالذيف يعانوف مف اضطراب اليمع ) في المرضى
قد يكوف األفراد المصابوف بمرض شمؿ الرعاش حساسيف بشكؿ خاص لمجوانب المتعددة 

ارتداء أقنعة الوجو أو أعراض :المرتبطة بالوباء والتي تتضمف التنفس )عمى سبيؿ المثاؿ
التي قد تتفاقـ أو تؤدي إلى ظيور أعراض و  COVID-19الجياز التنفسي المرتبطة بػ 

في حالة مرض رىاب الخبلء المرضي ربما حدث تحسف مبدئي في أعراض اليمع . اليمع(
عندما أصبحت إجراءات االحتواء  ةوالرىاب أثناء اإلغبلؽ، متبوًعا بتفاقـ األعراض البلحق

ؼ في توطيد انقراض أقؿ صرامة، وربما تتعمؽ بالتعزيز السمبي المرتبط باإلغبلؽ والضع
 الخوؼ . 

مف أىـ التطورات التي حدثت في استراتيجيات  (IRT)وُتعد نظرية االستجابة لممفردة      
القياس والتقويـ أواخر القرف الماضي، حيث تفترض تمؾ النظرية أف السمة المراد قياسيا 

واحتماالت  ىي قدرة معينة لمفرد، وأف ىناؾ عبلقة منتظمة بيف مستويات قدرة الفرد،
استجابتو الصحيحة لمفردات مختمفة. كما تفترض أيًضا أف ىناؾ دالة مميزة خاصة بكؿ 
مفردة، وأف احتماؿ اإلجابة الصحيحة لمفرد عف المفردة المعنية يكوف مستقبًل عف ناتج 
إجابتو عف أي مفردة أخرى. وخبلًفا لمنظرية الكبلسيكية لمقياس؛ تكوف خصائص مفردات 

ؤشر الصعوبة والقدرة التمييزية مستقمة عف عينة األفراد التي استخدمت في المقياس كم
أحمد تقديرىا، ويتـ تفسير درجات المقياس استناًدا لممفردات وليس إلى الجماعة المرجعية )

 (.ٕٙٔٓمحمد طالب دبوس  ،ٖٕٔٓمحمد التقي ،
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بات عمى مفردات نماذج نظرية االستجابة لممفردة وفًقا لتدريج االستجا وُتصنؼ      
، وتستخدـ عندما تأخذ تقدير Dichotomousالمقياس إلى نماذج االستجابة الثنائية 

(، )نضاؿ كماؿ الشريفيف، أحمد ٔ، ٓدرجات استجابة المتعمـ عمى المفردة قيًما ثنائية )
 Graded Response(، ونموذج االستجابة المتدرجة ٖٖٔ،صٕٔٔٓعبد اهلل الشريفيف، 

Modelج التقدير الجزئي ، ونموذPartical Credit Model ونموذج سمـ التقدير ،
Rating Scale Model ندريشأ، وطوره Andrichندريش ، وقد بنى مقياس التقدير أل

Andrich  ليناسب المقاييس ذات المفردات المرتبة الفئات، والتي تمثؿ درجات متفاوتة
يس االتجاىات، والشخصية، والتي عمى مستوى السمة المقاسة، ويشيع استخدامو مع مقاي

 (ٕ٘ٔٓ)غادة شحاتة ،تصحح وفؽ مقياس ليكرت. 

وقد اىتمت معظـ الدراسات المرتبطة بنظرية االستجابة لممفردة )عمى سبيؿ المثاؿ،        
، أسماء عبد المنعـ أحمد ٕٓٔٓ، أحمد محمود الثوابية، ٜٕٓٓابتساـ توفيؽ أبو خميفة ،

( باستخداـ نموذج راش، وىو ما قاد فريؽ الدراسة ٕ٘ٔٓ، ، غادة شحاتةٜٕٓٓعرفاف ،
 Itemإلى تناوؿ القضية في دراستو الحالية وقد كاف لظيور نظرية االستجابة لممفردة 

Response Theory (IRT)  األثر الكبير في إحداث تمؾ التطورات المعاصرة في
رت بشكؿ كبير في بناء نظريات القياس النفسي والتربوي ونماذجو وتطبيقاتو، والتي أث

 (.ٜٖ: ٜٜ٘ٔوتطوير أساليب القياس وأدواتو )صبلح عبلـ ،

ألندريش مف أنسب نماذج نظرية االستجابة لممفردة لتدريج التقدير وُيعد نموذج سمـ       
مقياس نوبات اليمع نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث ُيستخدـ لتدريج المقاييس ذات 

بصفة خاصة لنمط ليكرت لقياس سمة ما، حيث يتـ تقدير  التدريج المتصؿ، فقد وضع
قيمة التدريج لكؿ بند)عبارة( لتعكس موقع البند عمى متصؿ السمة المقاسة )حصة عبد 

 (.ٔٗٔ: ٜٕٓٓالرحمف فخرو وآخروف، 

طبلع عمى البحوث السابقة التي استخدمت نموذج سمـ التقدير ومف خبلؿ اال       
ا، ُوِجد أف البرامج التي تـ استخداميا في تحميؿ بيانات المقاييس ألندريش في بناء مقاييسي
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، (Winsteps- Bigsteps- Rumm 2020- Rumm 2030- Parscale)ىي برامج 
لحساب ثبات وصدؽ المقاييس بالطرؽ التقميدية، وكذلؾ التأكد مف  (SPSS)بجانب برنامج 

ي. وحديثًا يمكف اآلف استخداـ افتراض أحادي الُبعد لمنموذج باستخداـ التحميؿ العامم
في تحميبلت نماذج االستجابة لممفردة والتي مف بينيا نموذج سمـ  (STATA)برنامج ستاتا 

 التقدير ألندريش.

 عف نموذج مقياس تقدير أندريش فيما يمي::Baghaei, 2010) (316"ويعبر "باجياي  

Pxni = 
     ∑ (    (        

 

   

∑       ∑      (
 

   
        

 

   

 …………………………. (4) 

( ىي Ti( عمى التوالي، و)i( والمفردة )n( ىما موقعي الفرد )  ( و)nوفي ىذه الدالة )
 (x=0,1,……..m)( ىي الفئة. k( في كؿ مفردة و)J,thموقع خطوة )

ويمكف التعبير عف نموذج أندريش بالشكؿ الموغاريتمي الخطي وفؽ ما ذكره "ليناسري" 
(Linacre, 1990: 4( ،)Linacre, 1999: 105 ،)(Linacre, 2010: 2) :كما يمي 

Log ( Pnij/ Pni(j-1))=Bn-Di-fj ……………………………. (1) 

( مف j( ويبلحظ في الفئة )i( يواجو المفردة )n( ىو االحتماؿ بأف الفرد )Pnijحيث )    
مقياس التقدير تحسب بػ  فئات( حتى أف S+M, j=s+1مجموعة فئات االستجابة الترتيبية )

(s,s+m في متوالية تسمسمية تصاعدية مف األعداد الترتيبية. ولمصياغة الجبرية فإف )
(S=0ىنا. و )Pni(j-1) ( ىو االحتماؿ بأف الفردn( يواجو المفردة )i والمبلحظة في )

( ىي سقؼ i( ،)Fj( ىي صعوبة المفردة )n( ،)Di( ىي قدرة الفرد )(Bn(. وj-ٔالفئة )
( Fj( ومجموعة )j( و )j-ٔلمفئات ) المتساويراش أندريش التي تقع عند نقطة االحتماؿ 

 تسمى ىنا بنية مقياس التقدير.

استخداـ ىذا النموذج في تحميؿ البيانات مف أجؿ مطابقتيا؛ نظًرا لمناسبتو  تـوقد       
ياس موضوعية، لمتدريج المستخدـ في بناء المقياس المستخدـ. وذلؾ لمتوصؿ إلى أداة ق
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بحيث تتمتع بخصائص سيكومترية مرتفعة يمكف مف خبلليا تقدير مستويات نوبات اليمع 
 .لفئات المجتمعات العربية COVID-19نتيجة انتشارفيروس 

مع تزايد أىمية تحديد مستويات األداء، زاد االىتماـ بطرائؽ تحديد الحد األدنى       
بتقويـ األفراد مف حيث  الحديثةلذلؾ تيتـ األساليب  ،المقبوؿ مف األداء المطموب لعمؿ ما

تحصيميـ واتجاىاتيـ ومعارفيـ ومياراتيـ وغيرىا بعدة جوانب واتخاذ قرارات ميمة حياؿ 
ذلؾ وتشخيص جوانب القوة والضعؼ لدييـ لتوجيييـ إلى برامج عبلجية مناسبة. وتتـ 

د بالنقطة المحددة مسبقا عمى عممية التشخيص والتصنيؼ بناًء عمى مقارنة أداء األفرا
متصؿ التصنيؼ، والتي تقابؿ ما يسمى بدرجة القطع التي تفصؿ بيف المجتازيف وغير 

 المجتازيف لمظواىر المقاسة أو المراد قياسيا.

إلى المعيار، أو المحؾ، أو النقطة، أو العبلمة  cut-off scoreوتشير درجة القطع      
حققوا مستوى األداء المطموب، والذيف لـ يحققوه التي تفصؿ بيف األفراد الذيف 

(Brandon, 2002 .) ،( عمى أنيا نقطة عمى متصؿ ٚٗ: ٜٜ٘ٔوعرفيا )محمد فتح اهلل
الكفاية، يمثؿ طرفو األدنى األفراد غير المتقنيف، وطرفو األعمى األفراد المتقنيف، وكذلؾ 

( Sizmur, 1997,P. 4رفيا )فإف ىذه النقطة تفصؿ بيف المتقنيف وغير المتقنيف، كما ع
 عمى أنيا الحد األدنى المقبوؿ مف الكفاية التي أعد االختبار لقياسيا.

وقد تعددت مسميات درجات القطع فأحياًنا يطمؽ عمييا مستويات األداء، وأحياًنا       
يطمؽ عمييا مستويات التمكف، أو درجات النجاح واالجتياز، أو الحد األدنى لمكفاية، أو 

ستويات المحكية، أو درجات النجاح والرسوب أو الدرجة الفاصمة )صبلح عبلـ، الم
ٜٜٔ٘ :ٕٕٜ .) 

ومف خبلؿ استعراض التعريفات المختمفة لمفيوـ درجة القطع يتضح أف بعض     
الباحثيف اعتبروا أف لكؿ اختبار درجة قطع واحدة تفصؿ بيف األفراد المتقنيف واألفراد غير 

تبر بعضيـ اآلخر أف أي اختبار يمكف أف تحدد لو أكثر مف درجة قطع المتقنيف، بينما اع
تفصؿ األفراد المختبريف إلى فئات متباينة في السمة التي يقيسيا االختبار، كما أف بعض 



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   121 

 

الباحثيف اعتبر أف درجة القطع ىي الحد األدنى المقبوؿ لؤلداء وبعضيـ اعتبرىا نقطة 
، والبعض ركز عمى أىمية اإلحصاءات أو عمى متصؿ الدرجات تعبر عف ىذا الحد

 الدرجات وما تعبر عنو مف سمات أو مفاىيـ نفسية.

(،  ٜ٘ٛٔوأكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تحديد درجة القطع صبلح عبلـ )     
نما ٜٜٔٔصبلح عبلـ )و  (، إال أنيـ جميعا لـ يتبعوا طريقة عممية واحدة في تحديدىا، وا 

محمد فتح اهلل  :د عمى آراء الخبراء والدراسات السابقة أمثاؿاكتفى بعضيـ باالعتما
 محمد محمد فتح اهلل ة، باستثناء دراسوغيرىـ( ٜٛٛٔ( وآماؿ محروس )ٜٜ٘ٔ)
( حيث تـ ٕٓٓٓصبلح شريؼ )، و (ٖٕٓٓزياد عبد الحسيب الخولى )و (، ٕٓٔٓ)

(: ٜٗ٘ٔ) استخداـ طريقة أنجوؼ. وتتعدد طرؽ تحديد درجة القطع مثؿ طريقة ندلسكي
Nedlesky Method ( ٜٔٚٔوطريقة أنجوؼ :)Angoffs Method  وطريقة إيبؿ

(ٜٕٔٚ :)Ebel's Method ( ٜٙٚٔوطريقة المجموعات المحكية :)Criterion 

Groups Method ( ٜٚٚٔوطريقة المجموعات المتضادة أو المتناقضة :)
Contrasting Groups Method، ( وغيرىا.ٕ٘ٓٓ)صبلح الديف عبلـ 

بتطوير بنؾ أسئمة لقياس مستويات نوبات اليمع  الحاليةلذا فقد اىتمت الدراسة       
الذي يستند إلى معايير معتمدة  COVID-19نتيجة النتشار المرض الذي يسببو فيروس 

ندريش في تحميؿ البيانات مف أجؿ أباستخداـ نموذج عمى نظرية االستجابة لممفردة، 
وكذلؾ توصيؼ وتحديد مستويات  .تدريج االستجابة المستخدمةمطابقتيا، نظرًا لمناسبتو ل

وفقا  cut-off scoreنوبات اليمع )المنخفض والمتوسط والمرتفع( باستخداـ درجات القطع 
 .Modified Angoff Empirical Method لطريقة طريقة أنجوؼ المعدلة

اس مقننة دقيقة تيدؼ ومف ثَـّ تمثمت مشكمة الدراسة في الحاجة إلى وجود أداة قي      
إلى تحديد وتوصيؼ دقيؽ لمستويات نوبات اليمع النتشار فيروس كورونا، وتتمتع 
بخصائص سيكومترية جيدة، وتتوافر فييا خصائص القياس الموضوعي. كما أف معظـ 

كانت  COVID-19أدوات القياس التي تـ بناؤىا لقياس نوبات اليمع النتشار فيروس 
صائصيا السيكومترية وفؽ النظرية التقميدية في القياس، والتي التحقؽ مف خ إجراءات
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عجزت عف تفسير بعض القضايا الميمة في القياس النفسي، لذا تـ االعتماد عمى النظرية 
الحديثة في القياس )نظرية االستجابة لممفردة( في بناء ىذه األداة)بنؾ األسئمة(، فضبًل 

اىتماـ كبير في األدبيات والدراسات األجنبية، عف أف نظرية االستجابة لممفردة تحظى ب
خاصة عند بناء المقاييس النفسية والتربوية بشكؿ عاـ، نظرا لما تتمتع بو مف مزايا 

في ىذه الدراسة يستخدـ إف  موضوعية في بناء أدوات القياس النفسي والتربوي.يشار إلى:
بنؾ أسئمة لقياس نوبات مصطمح مقياس نوبات اليمع إذا ما تـ استخداـ جميع مفردات 

 .IRTاليمع وفؽ نظرية 
 الدراسة:أسئمة 

ما درجة مطابقة االستجابات عمى مفردات بنؾ مقياس نوبات اليمع  السؤاؿ األكؿ:
مع نموذج سمـ التقدير ألندريش لدى فئات المجتمعات  COVID-19النتشار فيروس 

 العربية؟

اد ولصعوبة المفردات الناتجة عف تطبيؽ ما القيـ المتحررة لقدرات األفر  السؤاؿ الثاني:
وفؽ نموذج سمـ التقدير  COVID-19مفردات بنؾ مقياس نوبات اليمع النتشار فيروس 

 ألندريش؟
ما الخصائص السيكومترية لمفردات بنؾ مقياس نوبات اليمع النتشار  السؤاؿ الثالث:

دريش لدى فئات المتحررة مف األفراد وفؽ نموذج سمـ التقدير ألن COVID-19فيروس 
 المجتمعات العربية لمدوؿ المشاركة؟

ما المدى الذي تغطيو دالة المعمومات التي تقدميا مفردات بنؾ مقياس  السؤاؿ الرابع:
 نوبات اليمع عند كؿ مستوى مف مستويات القدرة لدى أفراد عينة التدريج؟

نوبات اليمع ما توصيؼ المواصفات القياسية التشخيصية لمستويات  السؤاؿ الخامس:
باستخداـ درجات القطع وفؽ طريقة أنجوؼ المعدلة؟ وما نسب عينة الدراسة األساسية في 

ضعيؼ ( ألبعاد مقياس  –متوسط  –كؿ مستوى مف المستويات الثبلث المحددة )شديد 
 ووفقا لبعض المتغيرات الديمجرافية؟ COVID-19نوبات اليمع نتيجة الفيروس 
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 ركض الدراسةف
ثير لتفاعؿ النوع والجنسية والمرحمة التعميمية والحالة االجتماعية والعمر ال يوجد تأ

 -عامة -اجتماعية -معرفية -نفسية-جسديةالزمنى عمي أبعاد مستويات اليمع)
إجمالي اضطرابات اليمع( فى ظؿ أزمة  انتشار جائحة كورونا  -ممارسات يومية

."COVID-19". 

 اآلتية: ومف ىذا الفرض الرئيسي تتفرع الفروض

 ال توجد فروؽ في أبعاد نوبات اليمع كؿ عمي حدة تعزي إلى النوع. -

 ال توجد فروؽ في أبعاد نوبات اليمع تعزي إلى الجنسية. -

 ال توجد فروؽ في أبعاد نوبات اليمع تعزي إلى المرحمة التعميمية -

 ال توجد فروؽ في أبعاد نوبات اليمع تعزي إلى الحالة االجتماعية -

 في أبعاد نوبات اليمع تعزي إلى العمر. ال توجد فروؽ -

 

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:أىداؼ الدراسة: 

وفؽ نموذج "سمـ  COVID-19نتشار فيروس تطوير بنؾ أسئمة لقياس نوبات اليمع إل -
التقدير ألندريش" المنبثؽ عف نموذج راش كأحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة يتمتع 

لتحقؽ مف البنية العاممية لمقياس نوبات اليمع، واستكشاؼ بخصائص سيكومترية جيدة، وا
أدلة الصدؽ البنائي لو مف خبلؿ تحميؿ مفردات المقياس في إطار نظرية االستجابة 

، والتعرؼ عمى تكافؤ القياس / (STATA- WINSTEPS)لممفردة باستخداـ برنامجي 
 الشكمي والمتري والتدريج والبواقي لممقياس.
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لمستويات نوبات اليمع مف جائحة التشخيصية  قا لممواصفات القياسيةتحديد وصفا دقي -
باالستعانة بدرجات القطع باستخداـ طريقة أنجوؼ المعدلة باالعتماد  COVID-19فيروس 

 -متوسط  –مستويات)شديد  ةفي ضوء ثبلث عمي مجموعة مف الخبراء المتخصصيف
 .منخفض(.

والجنسية والمرحمة  غرافية وكؿ عمي حدة )النوعتفاعؿ المتغيرات الديمو التعرؼ عمى تأثير  -
 ( عمى أبعاد نوبات اليمع متفاعمة وكؿ عمي حدة.التعميمية والحالة االجتماعية والعمر

دراسة مدى مناسبة البنية متعددة األبعاد لنوبات اليمع ومدى مطابقتيا لبيانات العينة  -
 ومقارنتيا بنموذج العامؿ العاـ.

 أىمية الدراسة:

-COVIDُتمقى الدراسة الحالية الضوء عمى مستويات نوبات اليمع نتيجة فيروس      

بوصفيا أحدث المستجدات التي غيرت كثيًرا مف مناشط ونواحي الحياة المختمفة، 19
وبخاصة خبلؿ الموجة األولى لمجائحة مف خبلؿ مقياس موضوعي مقنف ألبعاد اليمع 

حد نماذج االستجابة لممفردة بما يضمف مدرج وفؽ أ COVID-19نتيجة النتشار فيروس 
يمكف االستفادة منو في تطوير االختبارات التحقؽ مف صدؽ القياس وثباتو وعدالتو. 

النفسية في المجاالت المختمفة واالستفادة مما يوفره استخداـ ىذا النموذج مف ضماف دقة 
ا في ضوء باستخداـ نظرية استجابة المفردة وأيض وموضوعية وصدؽ وثبات القياس

النظرية الكبلسيكية مف ثبات ألفا كرونباخ وأيضا التأكد مف البنية العاممية التوكيدية لمبناء 
والتربوييف  خصائييف النفسييف، وتزود اإلمتعدد األبعاد ومقارنتيا بنموذج العامؿ العاـ

بنتائج الدراسة لكؿ دولة لوضع عبلجات وبرامج تعمؿ عمى معالجة اليمع ضد مرض 
نتائج ىذه الدراسة و رونا ومواجيتو بطريقة عممية وتربوية مف وجية النظر العممية، الكو 

الخوؼ واليمع لدى اضطرابات تسيـ في زيادة معرفة الخبراء النفسييف ممف يتعامموف مع 
المرضى أو الميتميف في ىذا الموضوع في الدوؿ العربية عمى وجو الخصوص وفي كؿ 

تجري عمى مستوى الدولة والقطر في الدوؿ العربية، بينما  معظـ الدراسات أنحاء العالـ.
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لمشخصية  اىا تصورً ؤ ىذه الدراسة تناولت جزًءا كبيًرا مف الدوؿ العربية مما يعني إعطا
العربية بشكؿ عاـ ولممرضى العرب المصابيف بفيروس كورونا، كما تقدـ الدراسة دليبل 

 نجوؼ المعدلة التحكمية.أتشخيصيا لمستويات نوبات اليمع في ضوء طريقة 
 مصطمحات الدراسة:

  Pannic Attackنكبة اليمع 

 ما غالًبا. الحركة شؿ وشدة التوقع بعدـ يتسـ شديد خوؼ" عمي أنيا اليمع تعرؼ نكبة 
 يكوف عندما أيًضا تحدث وقد واضح، سبب ليا يكوف ال ما وغالًبا تحذير، أي دوف تضرب
 اليمع نوبة تحدث أف يمكف. شائعة اليمع نوبات. النوـ أثناء حتى أو مسترخًيا الشخص

 عمر فترة في النوبات، تكرار مف األشخاص مف العديد يعاني ما عادةً  ولكف واحدة، لمرة
 ((Dimitar & Andromahi ,2020,P.1 .أطوؿ"

 ويمكف تعريؼ أبعاد نوبات اليمع عمى النحو االتى:
حساس ينتاب الفرد ماألعراض الجسدية:  (1 ف ألـ أو ضيؽ في التنفس أو تعب، ىو شعور وا 

 تعرؽ مستمر، خفقاف شديد في القمب.

ىي مجموعة مف العبلمات يتميز بيا الفرد في ىذه االنفعالية:  –األعراض النفسية  (ٕ
المرحمة )مرحمة كورونا( مف حزف وكآبة وقمؽ وتوتر وغضب ألتفو األشياء والخوؼ مف 

 الموت.

 كيات تنتاب الجانب المعرفي العقمي عند الفرد وىي سمو العقمية:  –األعراض المعرفية  (3
الذي يخص بالتفكير في النتائج السمبية عف تداعيات كورونا، كما ىو حالة تصيب تركيز 

 الفرد وشروده الذىني وتزاحـ األفكار لديو. 

حالة اجتماعية تخص الفرد بعبلقاتو مع اآلخريف داخؿ األسرة األعراض االجتماعية:  (ٗ
 مجتمع ككؿ في تجنب لقاء واستقباؿ أفراد آخريف في ظؿ أزمة كورونا.وخارجيا ومع ال
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ا في ىي مجموعة السموكيات التي يبدييا الفرد العربي ويقوـ بيا يوميً األعراض العامة:  (٘
 اعتاده قبؿ كورونا. عماظؿ أزمة كورونا، وىي تشكؿ لو نمط عيش يختمؼ 

ت التى تتـ بشكؿ يومى وترتبط بالفرد أنماط مف اإلجراءا: اليكمية )المعيشية( الممارسات (ٙ
 في ظؿ انتشار فيروس كورونا

  Item Response Theory (IRT)نظرية االستجابة لممفردة 

حد أىـ التطورات المعاصرة في نظريات القياس النفسي المعاصرة، تقوـ عمى إمكانية أ   
و خصائص مميزة تفسير أداء األفراد في اختبار نفسي أو تربوي معيف، في ضوء خاصية أ

ليذا األداء، وذلؾ مف خبلؿ استجابات الفرد المبلحظة لمفردات اختبار ما. وينبثؽ منيا 
مجموعة مف النماذج الرياضية االحتمالية تيدؼ إلى تحديد العبلقة القائمة بيف األداء 
المبلحظ لمفرد عمى االختبار وبيف السمة التي يقيسيا ىذا االختبار، وتكمف خمؼ ىذا 

 (  ٖ٘:  ٕ٘ٓٓ.) صبلح عبلـ، داء وتفسرهاأل
 اسيالق لتطوير أدوات و أساليب ثةيالحد أىـ المرتكزاتأحد  "بأنيافريؽ الدراسة عرفيا ي  

وتيدؼ إلى تحقيؽ قدر أكبر لموضوعية القياس  ،المعاصرة والتربوي النفسي والتقويـ
ت في ضوء اختبار أداء الفرد عمى أحد اال ريتفس مكفيوتفترض أنو النفسي والتربوى 

مباشرة مف  ريغ قةيبطر  اسيايمبلحظتيا وق يمكف، والتي األداء ىذا زيُتم )سمة( ةيخاص
وتشترط وجود عدة افتراضات، وتحقؽ  مف مفردات االختبار نةيعمى ع الفرد خبلؿ إجابات

 .قدرات األفراد مف خبلؿ عدد مف البارامترات"

 

 نمكذج سمـ التقدير ألندريش:

يأخذ شكؿ  أحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة المنبثؽ عف نموذج راشؼ بأنو:عر ي  
 .متساوية بتدريجات تفصؿ بينيا مسافات  Polytomousاالستجابات المتعددة  

 cut-off scoreدرجة القطع  
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، لمسمة المقاسة نقطة عمى متصؿ الكفاية، يمثؿ طرفو األدنى األفراد غير المتقنيف ىي  
فراد المتقنيف، وكذلؾ فإف ىذه النقطة تفصؿ بيف المتقنيف وغير المتقنيف، وطرفو األعمى األ

 (ٚٗ: ٜٜ٘ٔ)فتح اهلل، 
 الطريقة كاإلجراءات:

دراسة وصًفا الفي إطار اإلجابة عف تساؤالت وفروض الدراسة الحالية يتناوؿ فريؽ    
جراءاتيا وخطة المعالجة اإلحصائية المتبعة.  لعينة الدراسة وأدواتيا وا 

تصميـ الدراسات المستعرضة االستكشافية مف  ىاعتمدت الدراسة عمصميـ الدراسة: ت
 Googleلكتروني مف خبلؿ اإلالرابط ى خبلؿ تطبيؽ مفردات بنؾ األسئمة )المقياس( عم

form  ٕٛحتى  ٕٕٓٓ-ٗ-ٗٔفي الفترة مف-ٙ-ٕٕٓٓ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKoxNaAX-l-1-
DJBbIvFRWZgYQXv6660sGlCOLXL-avj9zQ/viewform 

 إلىوتـ الحصوؿ عمي استجابات عينة الدراسة الحالية مف خبلؿ إرساؿ ىذا الرابط      
طبلبيـ إلى السادة الباحثيف فريؽ الدراسة في العديد مف الدوؿ العربية وبدورىـ يرسمونو 

والفيسبوؾ وتميجراـ  وزمبلئيـ مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي اإللكتروني) واتساب
ف كانت ال  وغيرىا( وبالتالي ىي عينة كرة الثمج وىي استراتيجية مستخدمة في العينات وا 

 تضمف العشوائية تماًما.

( ٙ( مشارؾ تـ استبعاد عدد )ٕ٘ٗعينة التدرج لبنؾ األسئمة )المقياس( بمغ عددىا ) أكالن: 
 .IRTأفراد لعدـ مطابقتيـ الشتراطات نظرية 

ذكر  815( مشارؾ وتوزعت إلى  2285عينة الدراسة األساسية تكونت مف) :ثانيا 
( وفيما يمي توزيع أفراد العينة حسب بعض المتغيرات %64.3أنثى ) ٓٚٗٔ( و35.7%)

 الديمغرافية:
 ( التكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الجنسية1جدكؿ )

 الجنسية العدد النسبة المئكية %
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 مصر 744 32.6

 العراؽ 429 18.8

 اليمف 293 12.8

 فمسطيف 262 11.5

 لبناف 200 8.8

 الجزائر 176 7.7

 األردف 181 7.9

 المجمكع ٕٕ٘ٛ ٓٓٔ

عينة الدراسة تـ أخذىا مف سبع دوؿ عربية تفاوتت نسب العينة  ( أفٔيتضح مف جدوؿ )
وأقميا كانت % وىي أكبر نسبة  ٙ.ٕٖبيف الدوؿ فنجد أف جميورية مصر العربية مثمت بػ

 %. ٚ.ٚمف الجميورية الجزائرية والتي تمثمت بػ 

 ( التكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المينة2جدكؿ )
 المينة العدد النسبة المئكية %

 طالب 613 26.8

 مدرس 466 20.4

 ستاذ جامعيأ 339 14.8

 ربة بيت 103 4.5

 متقاعد 55 2.4

 خصائيإ 164 7.2

 حككميمكظؼ  217 9.5

 بدكف عمؿ 123 5.4

 ميندس 51 2.2

 عمؿ حر 154 6.7

 المجمكع 2285 100
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( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب المينة وأف أعمى فئة كانت ٕيتضح مف جدوؿ )
 ٕ.ٕ% وأقميا كانت لمميندسيف حيث بمغت نسبتيـ  ٛ.ٕٙلمطبلب حيث بمغت نسبتيـ 

.% 

 نة الدراسة حسب المستكل التعميمي( التكزيع النسبي ألفراد عي3جدكؿ )
 المستكل التعميمي العدد النسبة المئكية %

 أقؿ مف الثانكية العامة 62 2.7

 ثانكية عامة 159 7.0

 دبمكـ متكسط 89 3.9

 ليسانس بكالكريكس 1141 49.9

 ماجستير 379 16.6

 دكتكراه فأعمى 455 19.9

 المجمكع ٕٕ٘ٛ ٓٓٔ

زيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي حيث ( التو ٖيتضح مف جدوؿ )  
%، وأقميا أقؿ مف  ٜ,ٜٗيوضح أف حوالي نصؼ العينة تعميـ جامعي حيث بمغت نسبتيـ 

 %. ٚ.ٕالثانوية العامة حيث بمغت نسبتيـ 

 ( التكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب اإلصابة بمرض مزمف4جدكؿ )
 اإلصابة بمرض مزمف ددالع النسبة المئكية %

 ال 1927 84.3

 نعـ 358 15.7

 المجموع ٕٕ٘ٛ ٓٓٔ

بمرض مزمف  اإلصابة( التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب ٗيتضح مف جدوؿ )
ف أغمب أفراد العينة في إ% لمغير مصابيف بمرض مزمف حيث  ٖ.ٗٛجاءت أعمى نسبة 

 سف الشباب.



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   130 

 

" 19-عينة الدراسة حسب اإلصابة بفيركس "ككفيد ( التكزيع النسبي ألفراد5جدكؿ )
"ىؿ سبؽ كأف تـ تشخيصؾ مف قبؿ مختص أنؾ تعاني مف نكبات ىمع قبؿ جائحة 

 ككركنا؟"

 سبؽ اإلصابة العدد النسبة المئكية %

 ال 2222 97.2

 نعـ 63 2.8

 المجموع ٕٕ٘ٛ ٓٓٔ

ب اإلصابة بفيروس كرونا ( التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حس٘يتضح مف جدوؿ )  
% لـ يصابوا بالفيروس "حيث تـ تطبيؽ أدوات  ٕ.ٜٚف أ" ويتضح ٜٔ-المستجد "كوفيد

 في بداية ظيور الجائحة". الدراسة
 أدكات الدراسة:

فيروس  في بنؾ أسئمة لقياس نوبات اليمع نتيجة انتشارتمثمت أدوات الدراسة      
COVID-19  وتدريج البنؾ.وفيما يمي وصؼ إلجراءات بناء 

قاـ فريؽ الدراسة الحالي باالطبلع  ذلؾوفي ضوء تحديد أبعاد ومكونات المقياس:  أكال:
عمى العديد مف المقاييس والدراسات العربية واألجنبية لبناء مقياس نوبات اليمع الناتجة 

 عف فيروس كورونا، ومف ىذه المقاييس:

 (. ٕٕٓٓارؾ وليامز )مقياس أروف بيؾ، ودينيس غريبنير، جاف سكوت، وم 

 (.ٕ٘ٓٓزينب شقير،:مقياس الدالالت االكمينيكية التشخيصية لميمع )الفزع( )إعداد 

  ،(.ٕٗٔٓمقياس نوبات اليمع )إعداد/ فاطمة السيد خشبة، بدوية محمد السعيد 

كما قاـ فريؽ البحث بعقد أكثر مف جمسة بيف المشاركيف في إعداد الدراسة وتخممتيا 
ىني لموصوؿ إلى أفضؿ أبعاد أو مكونات نوبات اليمع وحدث خبلؼ مناقشات وعصؼ ذ
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عمي تسميتو الخوؼ أـ اليمع مف كورونا ولكف اتفؽ عمى مصطمح نوبات اليمع ألنو أكثر 
 شدة نفسيا وانفعاليا في ظؿ ىذه الجائحة واليمع منيا و آثارىا النفسية الشديدة.

)األعراض :ألبعاد لنوبات اليمع وىي عمى مجموعة مف ا تفاؽاإلومف خبلؿ ذلؾ تـ      
الجسدية، األعراض النفسية واالنفعالية، األعراض المعرفية والعقمية، األعراض 
االجتماعية، األعراض العامة، الممارسات اليومية )المعيشية(، موزعة عمى األبعاد كاآلتي 

 تعريفات فريؽ البحث: 

إذا أصيب بيا الفرد، فإنو قد  مجموعة األعراض التي تشمؿوىي  األعراض الجسدية:
)ألـ الحمؽ، أو ضيؽ في التنفس أو  :مثؿ،يشعر أنو قد أصيب بالفيروس وىذه األعراض 
 تعب، تعرؽ مستمر، خفقاف شديد في القمب( .

مف االنفعاالت التي يشعر بيا الفرد في ىذه  مجموعةىي  االنفعالية: –األعراض النفسية 
نا( مف حزف وكآبة وقمؽ وتوتر وغضب ألتفو األشياء المرحمة )فترة وجود فيروس كورو 

 والخوؼ مف الموت .
تنتاب الفرد، وعادة ما تكوف أفكاًرا سمبية في  أفكارىي  العقمية: –األعراض المعرفية 

النتائج المترتبة عمى وجود ىذا الوباء )فيروس كورونا(، وقد تصيب تركيز الفرد وتسبب لو 
 ر لديو .وتزاحـ األفكا اذىنيً  اشرودً 

مع اآلخريف داخؿ األسرة  بعبلقاتوحالة اجتماعية تخص الفرد  األعراض االجتماعية:
 ومع المجتمع ككؿ في تجنب لقاء واستقباؿ أفراد آخريف في ظؿ أزمة كورونا.، وخارجيا

ىي مجموعة السموكيات التي يقـو بيا الفرد يوميا في ظؿ أزمة كورونا،  األعراض العامة:
 .COVID-19فيروس  نمط عيش يختمؼ عما اعتاده قبؿ ظيوروىي تشكؿ لو 

بو الفرد مف أعماؿ يومية، مع محاولة  يقوـىي ما  :الممارسات اليكمية )المعيشية(
 الحفاظ عمى عوامؿ الوقاية لعدـ اإلصابة بالفيروس .
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سئمة)عبارات المقياس( ألبعاد مقياس نوبات إعداد المفردات االختبارية لبنؾ األ ثانيا:
وقد استعاف مقياس نوبات اليمع في ضوء المواصفات القياسية ألبعاد ومكونات اليمع: 

في إعداد وتطوير المفردات االختبارية  تخصصيففريؽ الدراسة بمجموعة مف الخبراء والم
وذلؾ باالستعانة بالمفردات المتضمنة في المقاييس التي سبؽ ورودىا ضمف اإلطار 

ستعانة بيـ في ضبط الجانب ـ عقد ورش عمؿ مع الخبراء لبلوت، النظري لمدراسة الحالية
( وتـ إعداد ٔالمغوي والفني األكاديمي لممفردات االختبارية قائمة المحكميف ممحؽ رقـ ) 

 (ٕالقائمة المبدئية لؤلبعاد والمفردات التي تقيسيا ممحؽ رقـ )

)غير مف المحكميفبعد إعداد الصورة األولية لممقياس تـ عرضيا عمى مجموعة  ثالثا:
مف المتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس والصحة النفسية،  المشاركيف في الدراسة(

وقد تـ التحكيـ وفًقا لتعريفات أبعاد نوبات اليمع الذي تبنتو الدراسة الحالية، بغرض 
الوقوؼ عمى مدى قياس المفردات لميدؼ المحدد ومدى دقتيا العممية والفنية وصياغتيا 

غوية ومدى تغطيتيا وشموليا لمجوانب التي تقيسيا ومطابقتيا لمسمة التي ُأعدت الم
 لقياسيا. 

وقد ُطمب مف السادة المحكميف أيًضا كتابة أية مبلحظات يرونيا مناسبة سواء بتعديؿ     
أو حذؼ المفردات غير المبلئمة، أو أية مقترحات مناسبة لتحسيف المفردات في األماكف 

 الستمارة المعدة لذلؾ.المخصصة في ا

وقد أوصت نتائج التحكيـ بما يمي: تبسيط صياغة بعض المفردات لتكوف أكثر مناسبة  
رابات النفسية طلمعينة المستيدفة. اقتراح استخداـ بعض األلفاظ في أبعاد االض

والممارسات اليومية لتكوف العبارة واضحة ومحددة. واتفؽ السادة المحكموف عمى جودة 
 بشكؿ عاـ ومناسبتيا لقياس اليدؼ الذي وضعت لقياسو. )العبارات(تالمفردا

ف فإف المفردات التي استقر و وبعد إجراء التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكم      
الرأي عمييا أخيرًا ىي المفردات التي تتكوف منيا الصورة األولية لمفردات بنؾ أسئمة قياس 

 الحالية إلى تدريجو. نوبات اليمع الذي تسعى الدراسة 



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   133 

 

(مفردة، األعراض ٕٔاالنفعالية ) –( مفردة، األعراض النفسية ٖٔاألعراض الجسدية)     
( مفردات، األعراض ٛ( مفردات، األعراض االجتماعية )ٜالعقمية: ) –المعرفية 
مفردات البنؾ  وبمغ عدد( مفردة. ٖٔ( مفردة، الممارسات اليومية )المعيشية(: )ٖٔالعامة)

ويستجيب لعينة التدريج. ي ستطبلع( مفردة اختبارية جاىزة لمتطبيؽ االٜٙمالي )إج
، ٕ،أحيانًا=ٖ، غالبًا=ٗ)دائمًا=المشارؾ باختيار اإلجابة في ضوء مقياس ليكرت الرباعي

 (ٖ.ممحؽ رقـ )( ٔبدًا=أ

 اإلجراءات:

ؼ عمى: وقد جربت المفردات استطبلعيًا بغرض الوقو التجريب االستطالعي لممفردات: 
وضوح التعميمات، والصياغة المغوية ومبلءمة المفردات لمسمات المقاسة وخموىا مف 
األخطاء المغوية والمطبعية، والمشكبلت التقنية وااللكترونية التي تتعمؽ بالتطبيؽ حتى 

 يمكف تداركيا قبؿ التطبيؽ عمى عينة التدريج األساسية.

عيًا بتطبيقيا عمى )عينة التدريج( مف خبلؿ وتـ تطبيؽ المفردات االختبارية استطبل     
لمتطبيؽ عمى عينة  الكتروني كما سبؽ ذكره، وبذلؾ أصبح المقياس جاىزً رساؿ الرابط اإلإ

إلى وتحويمو  Excelالدراسة األساسية، وتـ تجميع استجابات المشاركيف مف خبلؿ ممؼ 
جراء التحميؿ اإلحصائي المناسب وفؽ  spssممؼ ض الدراسة. وتحديد وفرو تساؤالت وا 

 وفؽ طريقة أنجوؼ المعدلة مستويات األداء لنوبات اليمع وذلؾ بتحديد المستويات الثبلثة
نوبات متوسطة اليمع مف فيروس -Covid 19وىي )نوبات شديدة اليمع مف فيروس 

Covid 19- نوبات قميمة اليمع مف فيروسCovid 19  جراء تحديد لدرجات القطع (، وا 
ة أنجوؼ المعدلة وفي ضوء المواصفات القياسية المحددة. وتـ االستعانة باستخداـ طريق

بعشرة محكميف خبراء في مجاؿ الصحة النفسية وعمـ النفس لتحديد مستويات نوبات اليمع 
نجوؼ أوالثانية والثالثة وفؽ منيجيات طريقة األولى جراء ثبلث جوالت إبعاد وتـ لؤل

 .Sizmur, S., (1997)المعدلة 
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 ميؿ االحصائي:التح

التحميؿ ى اعتمدت الدراسة عمي الوصفية والتكرارات والنسب المئوية، وتـ االعتماد عم     
باستخداـ أسموب المكونات األساسية  (Factor Analysis)العاممي االستكشافي 

(Principal Component Analysis)حد مسممات نظرية أ، الختبار أحادية البعد ك
ذلؾ الستجابات األفراد عف مفردات بنؾ األسئمة لقياس نوبات اليمع، وتـ استجابة المفردة و 

 Explained)ونسبة التبايف المفسر  (Eigen Value)حساب قيمة الجذر الكامف 

Variance0) لتحديد المفردات ذات األداء المتمايز باستخداـ  لكؿ عامؿ مف العوامؿ
، ولمتحقؽ مف Graded response model (GRM)نموذج االستجابة المتدرجة 

ككؿ  المقياسافتراض منحنى خصائص المقياس ككؿ تـ استخراج منحنيات خصائص 
وتـ  .Angoffs Method(: ٜٔٚٔ. طريقة أنجوؼ )Winstepsباستخداـ برنامج 

لدراسة الفروؽ  Multivariate ANOVA(MANOVA)استخداـ تحميؿ التبايف المتدرج 
إلجراء LISREL(8.8) الديموغرافية واستخدـ برنامج  في نوبات اليمع نتيجة المتغيرات

التحميؿ العاممي التوكيدي لنموذج الستة أبعاد ولنموذج العامؿ العاـ لمعرفة أي منيما أكثر 
 مطابقة مع البيانات.

جريت إلجراء المعالجات اإلحصائية البلزمة لبناء وتدريج أدوات الدراسة أُ        
 ة:المعالجات اإلحصائية التالي

 . SPSSإدخاؿ وتصحيح البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  •

 .SPSSرسـ المنحنى البياني مفردات المقياس باستخداـ برنامج  •

، WINSTEPSتحميؿ البيانات بناء عمى األساس النظري لنموذج راش باستخداـ برنامج  •
STATA. 

 تقدير صعوبات المفردات )العبارات( لممقياس. •

 لمقياس.اقدرة المقابمة لكؿ درجة خاـ كمية محتممة عمى تقدير تقديرات ال •
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 رسـ دالة المعمومات المقياس والتعميؽ عمييا.  •

 رسـ خريطة مفردات المقياس والتعقيب عمييا. •

ولتحقيؽ ذلؾ تـ تقدير قدرة كؿ فرد، والخطأ المعياري في قياس القدرة، وقيـ إحصائي    
 The Standardized Information Wieghted Fit Statisticsالمطابقة الداخمية

for Persons Intfit (ZSTD) أو إحصائي متوسط المربعات التقاربي ،Mean 

Square Infit Statistics (MNSQ) وىو مؤشر إحصائي لمسموكيات غير المتوقعة ،
التي تؤثر في االستجابات عف المفردات التي تكوف قريبة مف مستوى قدرة الفرد، كما تـ 

 The Standardized Informationيـ إحصائي المطابقة الخارجيةتقدير ق

Wieghted Fit Statistics for Persons Outfit (ZSTD) أو إحصائي متوسط ،
، وىو مؤشر Mean Square Outfit Statistics (MNSQ)المربعات التباعدي 

المفردات  إحصائي أكثر حساسية لمسموكيات غير المتوقعة التي تؤثر في االستجابات عف
التي تكوف بعيدة مف مستوى قدرة الفرد، وذلؾ لكؿ تقدير مف تقديرات القدرة، تـ إيجاد 

لمقياس نوبات اليمع  Information Functions Curveالمعموماتمنحنى دالة 
ولتحديد المواصفات القياسية لمستويات نوبات اليمع تـ  Winstepsباستخداـ برنامج 

ولمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة تـ استخداـ Angoff عدلةاستخداـ طريقة أنجوؼ الم
المتوسطات باستخداـ  ، ولموقوؼ عمى الفروؽ بيف المجموعات تـ حسابAnovaاختبار 
 .LSDاختبار 

 النتائج كمناقشتيا:

: نتائج تحميؿ كتدريج   مفردات المقياس. بنؾ أكالن

اس نوبات اليمع ما درجة مطابقة االستجابات عمى مفردات مقي :السؤاؿ األكؿ
مع نموذج سمـ التقدير ألندريش لدى فئات  COVID-19النتشار فيروس 
 المجتمعات العربية؟
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نظرية االستجابة لممفردة  افتراضاتلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف  
 كالتالي: SPSSباستخداـ برنامج 

الواجب  مسممات: التحقؽ مف افتراض أحادية البعد: يمثؿ ىذا االفتراض أوؿ الأكالن 
تفترض  حيثتحقيقيا في أية دراسة تستخدـ نماذج االستجابة لممفردة أحادية البعد؛ 

تمؾ النماذج وجود قدرة واحدة تفسر أداء الفرد في المقياس، ولذلؾ تسمى بالنماذج 
أحادية البعد؛ ولمتحقؽ مف افتراض أحادية الُبعد، فقد تـ استخداـ أسموب التحميؿ 

 Principal)باستخداـ أسموب المكونات األساسية  (Factor Analysis)العاممي 

Component Analysis) وذلؾ الستجابات األفراد عف مفردات مقياس نوبات ،
ونسبة التبايف المفسر  (Eigen Value)اليمع، وتـ حساب قيمة الجذر الكامف

(Explained Variance0)  ( يوضح ذلؾ ٙلكؿ عامؿ مف العوامؿ، والجدوؿ )
 فصيبًل.ت

(: قيـ الجذر الكامف، كنسبة التبايف المفسر كالتبايف المفسر التراكمي لكؿ 6دكؿ )
 (446عامؿ مف العكامؿ ف= )

Total Variance Explained 

 ؿالعام

 Extraction Sums of Squared Loadings الجذر الكامف

 الكمي
نسبة التبايف 
 المفسر %

نسبة التبايف 
المفسر التراكمي 

% 

 ميالك
نسبة التبايف 
 المفسر %

نسبة التبايف 
 المفسر التراكمي %

1 22.266 32.269 32.269 22.266 32.269 32.269 

2 7.141 10.349 42.618 7.141 10.349 42.618 

3 3.041 4.407 47.025 3.041 4.407 47.025 

4 2.852 4.133 51.158 2.852 4.133 51.158 

5 2.218 3.215 54.373 2.218 3.215 54.373 

6 1.894 2.744 57.117 1.894 2.744 57.117 

7 1.679 2.433 59.551 1.679 2.433 59.551 

8 1.533 2.222 61.773 1.533 2.222 61.773 

9 1.444 2.093 63.866 1.444 2.093 63.866 

10 1.342 1.945 65.811 1.342 1.945 65.811 
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Total Variance Explained 

 ؿالعام

 Extraction Sums of Squared Loadings الجذر الكامف

 الكمي
نسبة التبايف 
 المفسر %

نسبة التبايف 
المفسر التراكمي 

% 

 ميالك
نسبة التبايف 
 المفسر %

نسبة التبايف 
 المفسر التراكمي %

11 1.230 1.783 67.594 1.230 1.783 67.594 

12 1.150 1.667 69.261 1.150 1.667 69.261 

13 1.011 1.465 70.726 1.011 1.465 70.726 

%( مف التبايف، ٜٕٙ.ٕٖ(: أف العامؿ األوؿ يفسر ما نسبتو )ٙيتضح مف الجدوؿ )
( وىي قيـ مرتفعة مقارنة ببقية العوامؿ، ٕٙٙ.ٕٕوأف قيمة الجذر الكامف لو تساوي )

مما يشير إلى أف المقياس يقيس سمة واحدة، وباعتماد قيمة محؾ الجذر الكامف 
أف المفردات تكوف أحادية الُبعد  (Lord)رد" كمؤشر عمى أحادية الُبعد، فقد ذكر "لو 

إذا كانت قيمة الجذر الكامف لمعامؿ األوؿ كبيرة بالمقارنة مع قيمة الجذر الكامف 
( ٔلمعامؿ الثاني، وأف نسبة الجذر الكامف األوؿ إلى العامؿ الثاني كبيرة وتزيد عمى )

سة، واعتمادًا (، وىذا متحقؽ في ىذه الدرا٘ٚٔ، ٕٙٓٓ)نضاؿ كماؿ الشريفيف، 
مف إمكاف أف يفسر  (Rechase)عمى محؾ نسبة التبايف المفسر اقترح "ريكاس" 

%( مف التبايف المفسر عمى األقؿ، فإف ذلؾ يعد مؤشرًا عمى ٕٓاألوؿ ) العامؿ
(؛ ومف ٔٗٔ، ٕٔٔٓأحادية البعد )نضاؿ كماؿ الشريفيف، أحمد عبد اهلل الشريفيف، 

 screeورسـ امؿ السائد، وبالتالي تتحقؽ أحادية البعد، ثَـّ فإف العامؿ األوؿ ىو الع

plot :التالي يوضح ذلؾ 

 

 

 

 
 (: التمثيؿ البياني لقيـ الجذكر الكامنة لمعكامؿ المككنة لمقياس نكبات اليمع1شكؿ )
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كما نبلحظ مف خبلؿ التمثيؿ البياني لقيـ الجذر الكامنة لمعوامؿ المكونة لممقياس     
ي ميؿ المنحنى عند العامؿ الثاني، ويبقى الميؿ متقارًبا لبقية أف ىناؾ تحواًل ف

 العوامؿ؛ مما يرجح أيًضا وجود عامؿ سائد يمكف أف يستدؿ منو عمى أحادية البعد.

التحقؽ مف افتراض االستقبلؿ الموضعي: ويقصد بو أف يكوف احتماؿ اإلجابة  ثانينا:
تج إجابتو عمى أي مفردة أخرى الصحيحة لمفرد عمى مفردة ما يكوف مستقبًل عف نا

القيمة التقديرية لخصائص  في االختبار عند ضبط كؿ مف القيمة التقديرية لقدرتو و
(، وقد أشار "ىامبمتوف ٗٙ، صٕ٘ٓٓالمفردة )صبلح الديف محمود عبلـ، 

وسوامينثاف" إلى أف افتراض االستقبلؿ الموضعي مكافئ الفتراض أحادية البعد، 
قو؛ لذا تـ االكتفاء بالتحقؽ مف افتراض أحادية البعد لبلستدالؿ متحقؽ بتحق ويعتبر

عمى تحقؽ افتراض االستقبلؿ الموضعي )أمؿ خميس الزعابية، وعبد الحميد حسف، 
 (.٘ٓ٘: ٜٕٔٓوراشد سيؼ المحرزي، 

خصائص منحنى المقياس ككؿ: لمتحقؽ مف افتراض منحنى خصائص  ثالثنا:
خصائص المقياس ككؿ باستخداـ برنامج المقياس ككؿ تـ استخراج منحنيات 

Winsteps والذي يتضح منو؛ أف المنحنيات تأخذ شكبًل مطرًدا يمثؿ العبلقة بيف ،
القدرة واحتمالية اإلجابة الصحيحة عف المفردات، وىو يمثؿ تحقؽ ذلؾ االفتراض 
 عمى مستوى المقياس ككؿ، وتـ رسـ منحنى خصائص المقياس ككؿ، كما يتضح مف 
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 الشكؿ التالي:

 

 

 
 

 

 ( منحنى خصائص المقياس ككؿ2شكؿ )

إلى  ٛ-(: أف المقياس يغطي مستوى مف القدرة يتراوح بيف )ٕويتضح مف الشكؿ )
تقريًبا، وأف العامؿ المؤثر ىو  S( في المقياس ككؿ، وأف المنحنى يأخذ شكؿ ٛ+

فردات المقياس. الصعوبة، وكمما ازدات القدرة زاد احتماؿ اإلجابة الصحيحة عمى م
وبشكؿ عاـ؛ فإف نتائج السؤاؿ األوؿ تشير إلى تحقؽ افتراضات نظرية االستجابة 

 لممفردة.
ما القيـ المتحررة لقدرات األفراد ولصعوبة المفردات الناتجة عف  السؤاؿ الثاني:

وفؽ نموذج سمـ التقدير  COVID-19تطبيؽ مقياس نوبات اليمع النتشار فيروس 
 ألندريش؟

ُأخضعت البيانات لمتحميؿ باستخداـ برنامج  لئلجابة عف السؤاؿ الثانيو     
(Winsteps)  ،بيدؼ التحقؽ مف درجة مطابقة االستجابات عمى مفردات المقياس

وعممية مطابقة البيانات يتـ خبلليا حذؼ األفراد غير المطابقيف لمنموذج؛ ولتحقيؽ 
قياس القدرة، وقيـ إحصائي المطابقة ذلؾ تـ تقدير قدرة كؿ فرد، والخطأ المعياري في 

 The Standardized Information Wieghted Fit Statistics forالداخمية

Persons Intfit (ZSTD) أو إحصائي متوسط المربعات التقاربي ،Mean 

Square Infit Statistics (MNSQ) وىو مؤشر إحصائي لمسموكيات غير ،
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عف المفردات التي تكوف قريبة مف مستوى قدرة المتوقعة التي تؤثر في االستجابات 
 The Standardizedالفرد، كما تـ تقدير قيـ إحصائي المطابقة الخارجية

Information Wieghted Fit Statistics for Persons Outfit (ZSTD) أو ،
 Mean Square Outfit Statisticsإحصائي متوسط المربعات التباعدي

(MNSQ)أكثر حساسية لمسموكيات غير المتوقعة التي تؤثر  ، وىو مؤشر إحصائي
في االستجابات عف المفردات التي تكوف بعيدة مف مستوى قدرة الفرد، وذلؾ لكؿ 

نحراؼ اال ( يبيف المتوسط الحسابي، وٚالقدرة، والجدوؿ )  تقديراتتقدير مف 
لقدرة، وقيـ المعياري لكؿ تقدير مف تقديرات القدرة، والخطأ المعياري في قياس ىذه ا

إحصائيات المطابقة الداخمية والخارجية، ومتوسطات المربعات لممطابقة الداخمية 
 والخارجية.

(:المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لقدرات األفراد، كالخطأ 7جدكؿ ) 
حصائيات المطابقة الداخمية كالخارجية ف= )  (.446المعيارم في تقدير القدرات، كا 

 البياف
الدرجة 

لخاـ ا
Raw 

Score 

القدرة 
Measure 

 

 

الخطأ 
المعيارم 
Model 
Error 

إحصائي المطابقة 
 INFITالداخمية 

إحصائي المطابقة 
 OUTFITالخارجية 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

المتكسط 
 الحسابي

13336 -0393 0318 1303 - 032 1307 - 031 

االنحراؼ 
 232 0373 233 0348 0307 1302 3530 المعيارم

أعمى 
 939 8322 932 3374 1301 2319 25030 درجة

أدنى 
 531 - 0331 539 - 0330 0314 5346- 6930 درجة

REAL RMSE 0.21 ADJ.SD 1.00 SEPARATION 4.66 PERSON RELIABILITY 0.96 
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MODEL RMSE 0.19 ADJ.SD 1.00 SEPARATION 5.20 PERSON RELLIABILITY 0.96 
S.E. OF PERSON MEAN = 0.05 

(: أف المتوسط الحسابي لمتوسط المربعات الداخمية والخارجية ٚيتضح مف الجدوؿ )
(MNSQ)  يساوي الواحد، وأف المتوسط الحسابي لمتوسطات إحصائي المطابقة

الي، الذي يفترضو يقترب مف الصفر، وىو الوضع المث (ZSTD)الداخمية والخارجية 
 (، بينما االنحراؼ المعياري يبتعد عف الواحد إلى حد ما.ٔاألنموذج )صفر، 

وعند تفحص قيـ إحصائي المطابقة الخارجية لؤلفراد، والذي يشير إلى مطابقة    
قدرة الفرد مع قدرات مجموعة األفراد التي ينتمي إلييا في قياس السمة التي يقيسيا 

( كما يذكر "جيمياف" ٕقيمة ىذا اإلحصائي تزيد عمى )+ المقياس، فإذا كانت
(Julian, 1988)  تعتبر قدرة الفرد غير مطابقة لقدرات مجموعة األفراد )تغريد عبد
 (. ٛٙ، ٕٕٔٓالرحمف حجازي، 

( الذي يوضح خصائص األفراد وتقديرات ٗ( ممحؽ رقـ )ٛوقد تبيف مف جدوؿ )     
( أفراد تبتعد استجاباتيـ الممحوظة عف ٙرجية أف )القدرة والمطابقة الداخمية والخا

ألف ؛االستجابات المتوقعة تبًعا لقدراتيـ، ويعد ىؤالء األفراد غير مطابقيف لمنموذج
استجاباتيـ الممحوظة تبتعد عف توقعات النموذج. حيث تزيد قيـ إحصائي المطابقة 

عات المقابمة لدرجاتيـ ( أو قيـ متوسطات المربٕالخارجية المقابمة لدرجاتيـ عمى )+
 Wright)(، وىي القيـ التي يتوقعيا األنموذج كما ذكرىا "رايت وستوف" ٔتزيد عمى )

& Stone, 1979)  ،تغريد عبد الرحمف حجازي(ٕٕٓٔ :ٙٛ.) 

وكانت النتائج بعد حذؼ األفراد غير المطابقيف لمنموذج كما ىو موضح في        
 (التالي:ٛجدوؿ )
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تكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم لقدرات األفراد، كالخطأ (: الم8جدكؿ )
حصائيات المطابقة الداخمية كالخارجية بعد حذؼ  المعيارم في تقدير القدرات، كا 

 (.466األفراد غير المطابقيف ف=)

 البياف
الدرجة 
الخاـ 
Raw 

Score 

القدرة 
Measure 

 

 

الخطأ 
المعيارم 
Model 
Error 

إحصائي المطابقة 
 INFITية الداخم

إحصائي المطابقة 
 OUTFITالخارجية 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

المتكسط 
 الحسابي

208.2 1.02 0.16 1.02 0.0 1.02 0.0 

االنحراؼ 
 1.7 0.31 1.7 0.31 0.02 0.65 25.1 المعيارم

أعمى 
 درجة

268 3.50 0.38 2.35 5.7 2.45 6.0 

أدنى 
 6.1- 0.25 6.3- 0.24 0.15 2.12- 85 درجة

REAL RMSE 0.17 ADJ.SD 0.62 SEPARATION 3.58 PERSON RELIABILITY 0.93 
MODEL RMSE 0.16 ADJ.SD 0.63 SEPARATION 3.83 PERSON RELLIABILITY 0.94 
S.E. OF PERSON MEAN = 0.03 

بعاد األفراد غير المطابقيف لمنموذج، تمت ( أنو وبعد استٛيتضح مف جدوؿ )   
إعادة التحميؿ لمكشؼ عف المفردات غير المطابقة لمنموذج، حيث تـ تقدير معمـ 
الصعوبة لكؿ مفردة، والخطأ المعياري في قياس ىذا المعمـ، وقيـ إحصائي المطابقة 

 The Standardized Information Wieghted Fitالداخمية لممفردات

Statistics for Items Infit (ZSTD) ويعبر عنو بإحصائي متوسط المربعات ،
، كما تـ تقدير قيـ Mean Square Infit Statistics (MNSQ))لممفردات
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 The Standardized Informationإحصائي المطابقة الخارجية لممفردات

Wieghted Fit Statistics for Items Outfit (ZSTD) ويعبر عنو بإحصائي ،
لكؿ  Mean Square Outfit Statistics (MNSQ))المربعات لممفردات  متوسط

نحراؼ ال( يبيف المتوسط الحسابي، واٜمعمـ مف معالـ الصعوبة، والجدوؿ )
المعياري، والخطأ المعياري في قياس معمـ الصعوبة، وقيـ إحصائي المطابقة 

 الداخمية والخارجية لمعالـ الصعوبة.

نحراؼ المعيارم، كالخطأ المعيارم في قياس ي، كاال (: المتكسط الحساب9جدكؿ )
 معمـ الصعكبة، كقيـ إحصائي المطابقة الداخمية كالخارجية لمعالـ الصعكبة.

 البياف
الدرجة 
الخاـ 
Raw 

Score 

القدرة 
Measure 

الخطأ 
المعيارم 
Model 
Error 

إحصائي المطابقة 
 INFITالداخمية 

إحصائي المطابقة 
 OUTFITالخارجية 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

متكسط 
المربعات 
MNSQ 

قيمة 
اإلحصائي 

ZSTD 

المتكسط 
 الحسابي

86935 0300 0307 1300 -031 1307 033 

االنحراؼ 
 238 0342 236 0320 0301 0391 23835 المعيارم

 939 3368 939 1397 0312 1377 141330 أعمى درجة
 437- 0363 435- 0371 0306 1385- 36730 أدنى درجة

REAL RMSE 0.07 ADJ.SD 0.91 SEPARATION 12.53 ITEM RELIABILITY 0.99 
MODEL RMSE 0.07 ADJ.SD 0.91 SEPARATION 12.92 ITEM RELLIABILITY 0.99 
S.E. OF ITEM MEAN = 0.11 

(: أف المتوسط الحسابي لمتوسط المربعات الداخمية ٜيتضح مف الجدوؿ )      
واحد، وأف المتوسط الحسابي لمتوسطات إحصائي المطابقة  (MNSQ)خارجية وال

صفر، وىو الوضع المثالي، الذي يفترضو النموذج  (ZSTD)الداخمية والخارجية 
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(، واالنحراؼ المعياري يقترب مف الوضع المثالي الذي يتوقعو النموذج، ٔ)صفر، 
 وىو اقترابو مف الواحد.

وفي ضوء محكات المطابقة لممفردات المستخدمة، الجدوؿ وفيما يتعمؽ بالمفردات،   
( يبيف قيـ إحصائيات المطابقة الداخمية والخارجية ومتوسطات المربعات ٓٔ)

 الموزونة، ومعامؿ الصعوبة والتمييز. 
( خصاص المفردات بارامتر الصعكبة كالمطابقة الداخمية كالخارجية  10جدكؿ )

 كمعامؿ التمييز
ENTRY 
 االدخاؿ

MEASURE 

 الصعكبة
ERROR 

 IN.MSQ IN. ZSTD OUT.MSQ OUT.ZSTD الخطأ
PTME 

 التمييز

1 0.78 0.08 0.89 -1.42 0.91 -0.96 0.5 

2 1.26 0.09 0.84 -1.62 0.74 -1.78 0.45 

3 1.77 0.1 0.95 -0.41 0.86 -0.69 0.37 

4 1.54 0.09 0.91 -0.85 0.9 -0.6 0.43 

5 1.11 0.09 1.12 1.27 1.18 1.42 0.37 

6 1.49 0.1 0.9 -0.84 0.77 -1.35 0.41 

7 1.66 0.11 0.92 -0.56 0.8 -0.88 0.4 

8 1.45 0.12 0.94 -0.49 0.84 -0.85 0.35 

9 1.11 0.08 0.99 -0.08 0.98 -0.09 0.42 

10 0.29 0.07 1.03 0.48 1.09 0.92 0.48 

11 0.23 0.07 1.07 1.02 1.13 1.41 0.47 

12 0.82 0.08 0.84 -1.79 0.84 -1.28 0.5 

13 0.62 0.07 0.87 -1.65 0.95 -0.36 0.51 

14 0.17 0.07 0.8 -3.06 0.8 -2.85 0.6 

15 0.36 0.07 0.71 -4.52 0.66 -4.71 0.63 

16 0.49 0.07 0.84 -2.26 0.79 -2.33 0.55 

17 0.69 0.07 0.91 -1.13 0.89 -1 0.51 

18 0.38 0.07 0.9 -1.3 0.9 -1.04 0.53 

19 -0.49 0.06 0.99 -0.2 1.05 0.74 0.56 

20 0.3 0.07 0.76 -3.63 0.73 -3.14 0.59 

21 0.5 0.07 0.87 -1.86 1.03 0.33 0.52 

22 0.58 0.07 1.97 9.9 3.68 9.9 0.02 

23 0.82 0.08 1.1 1.24 1.04 0.41 0.43 

24 1 0.08 0.84 -1.99 0.75 -2.21 0.51 

25 -0.16 0.06 0.81 -2.98 0.8 -2.88 0.61 
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ENTRY 
 االدخاؿ

MEASURE 

 الصعكبة
ERROR 

 IN.MSQ IN. ZSTD OUT.MSQ OUT.ZSTD الخطأ
PTME 

 التمييز

26 -0.53 0.07 0.91 -1.45 0.92 -1.18 0.59 

27 0.73 0.07 0.79 -2.68 0.7 -2.7 0.54 

28 -0.19 0.06 0.91 -1.35 0.96 -0.45 0.57 

29 0.79 0.07 0.83 -2.27 0.79 -1.78 0.52 

30 0.72 0.07 0.75 -3.67 0.69 -3.08 0.57 

31 0.15 0.06 0.81 -2.88 1.13 1.38 0.57 

32 0.44 0.07 0.85 -2.08 0.94 -0.52 0.54 

33 0.93 0.08 0.86 -1.49 0.7 -2.18 0.5 

34 0.52 0.07 1.16 2.06 1.29 2.25 0.44 

35 -0.38 0.06 1.23 3.4 1.24 2.59 0.5 

36 0.73 0.07 0.81 -2.35 0.63 -3.2 0.54 

37 -1.19 0.06 1.31 4.65 1.45 5.8 0.49 

38 -0.99 0.06 1 -0.04 1 0.02 0.6 

39 -1.46 0.06 0.97 -0.53 0.96 -0.57 0.62 

40 -1.85 0.06 1.1 1.49 1.26 2.51 0.59 

41 -1.27 0.06 0.99 -0.13 0.99 -0.11 0.61 

42 -0.64 0.06 0.87 -2.19 0.84 -2.47 0.63 

43 -1.24 0.06 0.91 -1.53 0.9 -1.53 0.64 

44 -1.36 0.06 1.09 1.52 1.27 3.16 0.58 

45 -0.99 0.06 0.92 -1.32 0.92 -1.21 0.62 

46 -1.55 0.06 0.9 -1.71 1 0.05 0.65 

47 -0.68 0.06 1.01 0.14 0.99 -0.05 0.59 

48 -0.75 0.06 1.14 2.23 1.23 3.19 0.53 

49 -0.31 0.06 1.08 1.22 1.1 1.37 0.52 

50 -0.73 0.06 0.95 -0.85 0.94 -0.9 0.61 

51 -0.73 0.06 0.92 -1.27 0.93 -1.04 0.61 

52 -1.17 0.06 0.9 -1.78 0.89 -1.7 0.64 

53 -0.82 0.09 1.19 1.78 1.13 1.09 0.54 

54 -0.88 0.06 0.96 -0.63 0.95 -0.82 0.61 

55 -0.67 0.06 0.86 -2.49 0.84 -2.16 0.63 

56 -0.37 0.06 1.3 4.3 1.46 4.32 0.47 

57 -0.55 0.06 1.08 1.32 1.16 2.29 0.53 

58 -0.87 0.06 1.22 3.4 1.25 3.34 0.52 

59 -0.83 0.06 1.21 3.37 1.23 3.03 0.52 

60 -0.45 0.06 0.89 -1.87 0.88 -1.76 0.61 

61 0.11 0.06 0.96 -0.61 0.83 -1.69 0.55 
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ENTRY 
 االدخاؿ

MEASURE 

 الصعكبة
ERROR 

 IN.MSQ IN. ZSTD OUT.MSQ OUT.ZSTD الخطأ
PTME 

 التمييز

62 0.58 0.07 1.05 0.66 1.26 1.98 0.44 

63 0.82 0.08 1.43 4.04 1.71 3.66 0.3 

64 -0.28 0.06 1.2 2.81 1.23 2.86 0.48 

65 -0.03 0.06 1 -0.04 1.06 0.67 0.53 

66 1.21 0.09 1.02 0.23 1.03 0.22 0.39 

67 -1.31 0.06 1.48 7 1.77 8.1 0.45 

68 -1.56 0.06 1.37 5.14 1.83 6.95 0.49 

69 0.15 0.06 1.05 0.75 2.13 8.2 0.49 

( ٜٙ، ٕٕ( مف المفردات رقـ )ٕ( تبيف عدـ مطابقة )ٓٔيتضح مف الجدوؿ السابؽ )   
لمنموذج وبعيدة إلى حد ما عف توقعات النموذج، وأنيا قيـ مضطربة وتشوش البيانات، 
حيث زادت قيـ متوسطات المربعات الموزونة ليا عمى الواحد الصحيح، وبالنسبة لنتائج 

ييز، إذا كانت قيـ معامؿ االرتباط الثنائي الخاص بيا حسف المطابقة وفؽ مؤشر التم
سالبة، حيث يتـ حساب معامؿ االرتباط الثنائي  (rpbis))معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير( 

الخاص بيف الدرجات المبلحظة عف المفردة، أو الفرد والدرجات الكمية لمفرد بعد حذؼ 
فرد، وتحذؼ القيـ المحسوبة المتطرفة المفردة، أو الدرجات الكمية لممفردة بعد حذؼ ال

لمدرجات، والقيـ السالبة لمعامبلت التمييز تشير إلى مطابقة سيئة، أو تقدير باالتجاه 
 المعاكس؛ ومف ثَـّ تبيف جميع معامبلت التمييز موجبة.

ما الخصائص السيكومترية لمفردات مقياس نوبات اليمع النتشار  السؤاؿ الثالث:
متحررة مف األفراد وفؽ نموذج سمـ التقدير ألندريش لدى فئات ال COVID-19فيروس 

لئلجابة عف السؤاؿ تـ حساب قيـ الصعوبة  المجتمعات العربية لمدوؿ المشاركة؟
 ( يبيف تمؾ القيـ .ٔٔبالوجيت والجدوؿ التالى )
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( يبيف قيـ الصعكبة لممفردات، كالخطأ المعيارم في تقدير ىذه الصعكبة لكؿ  11جدكؿ )
 فردة مف مفردات المقياس كمرتبة ترتيبنا تنازلينا كفؽ صعكبة المفردات )التدريج(.م

SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

69 -6.68 1.83 0.3 31 151 

70 -5.47 1 0.99 131 83 

71 -4.77 0.71 1.97 189 59 

72 -4.36 0.58 2.93 223 48 

73 -4.06 0.51 3.88 247 42 

74 -3.83 0.46 4.82 266 38 

75 -3.64 0.42 5.75 282 34 

76 -3.48 0.39 6.67 295 32 

77 -3.34 0.36 7.58 307 30 

78 -3.22 0.34 8.48 317 28 

79 -3.1 0.33 9.36 326 27 

80 -3 0.31 10.24 335 26 

81 -2.91 0.3 11.11 343 25 

82 -2.82 0.29 11.97 350 24 

83 -2.74 0.28 12.81 356 23 

84 -2.66 0.27 13.65 363 22 

85 -2.59 0.26 14.47 369 22 

86 -2.53 0.26 15.29 374 21 

87 -2.46 0.25 16.09 379 21 

88 -2.4 0.24 16.88 384 20 

89 -2.34 0.24 17.66 389 20 

90 -2.29 0.23 18.42 394 19 

91 -2.24 0.23 19.17 398 19 

92 -2.18 0.22 19.91 402 19 

93 -2.13 0.22 20.64 407 18 

94 -2.09 0.22 21.36 410 18 

95 -2.04 0.21 22.06 414 18 

96 -2 0.21 22.75 418 17 

97 -1.95 0.21 23.42 422 17 

98 -1.91 0.2 24.09 425 17 

99 -1.87 0.2 24.74 428 17 
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SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

100 -1.83 0.2 25.37 432 16 

101 -1.79 0.2 26 435 16 

102 -1.75 0.19 26.61 438 16 

103 -1.72 0.19 27.21 441 16 

104 -1.68 0.19 27.8 444 16 

105 -1.64 0.19 28.38 447 16 

106 -1.61 0.19 28.94 450 15 

107 -1.57 0.18 29.49 453 15 

108 -1.54 0.18 30.04 456 15 

109 -1.51 0.18 30.57 458 15 

110 -1.48 0.18 31.09 461 15 

111 -1.44 0.18 31.59 464 15 

112 -1.41 0.18 32.09 466 15 

113 -1.38 0.18 32.58 469 14 

114 -1.35 0.17 33.06 471 14 

115 -1.32 0.17 33.52 474 14 

116 -1.29 0.17 33.98 476 14 

117 -1.26 0.17 34.43 479 14 

118 -1.23 0.17 34.87 481 14 

119 -1.2 0.17 35.3 483 14 

120 -1.18 0.17 35.71 486 14 

121 -1.15 0.17 36.12 488 14 

122 -1.12 0.17 36.53 490 14 

123 -1.09 0.16 36.92 493 14 

124 -1.07 0.16 37.3 495 14 

125 -1.04 0.16 37.68 497 13 

126 -1.01 0.16 38.05 499 13 

127 -0.99 0.16 38.41 501 13 

128 -0.96 0.16 38.76 504 13 

129 -0.94 0.16 39.1 506 13 

130 -0.91 0.16 39.44 508 13 

131 -0.89 0.16 39.76 510 13 

132 -0.86 0.16 40.08 512 13 

133 -0.84 0.16 40.39 514 13 

134 -0.81 0.16 40.7 516 13 

135 -0.79 0.16 41 518 13 
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SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

136 -0.76 0.16 41.29 520 13 

137 -0.74 0.16 41.57 522 13 

138 -0.71 0.15 41.85 524 13 

139 -0.69 0.15 42.11 526 13 

140 -0.67 0.15 42.38 528 13 

141 -0.64 0.15 42.63 530 13 

142 -0.62 0.15 42.88 532 13 

143 -0.6 0.15 43.12 534 13 

144 -0.57 0.15 43.35 536 13 

145 -0.55 0.15 43.58 538 13 

146 -0.53 0.15 43.8 539 12 

147 -0.5 0.15 44.01 541 12 

148 -0.48 0.15 44.22 543 12 

149 -0.46 0.15 44.42 545 12 

150 -0.44 0.15 44.62 547 12 

151 -0.41 0.15 44.81 549 12 

152 -0.39 0.15 44.99 551 12 

153 -0.37 0.15 45.16 552 12 

154 -0.35 0.15 45.33 554 12 

155 -0.33 0.15 45.5 556 12 

156 -0.3 0.15 45.65 558 12 

157 -0.28 0.15 45.8 560 12 

158 -0.26 0.15 45.95 562 12 

159 -0.24 0.15 46.09 563 12 

160 -0.22 0.15 46.22 565 12 

161 -0.2 0.15 46.35 567 12 

162 -0.17 0.15 46.47 569 12 

163 -0.15 0.15 46.58 570 12 

164 -0.13 0.15 46.69 572 12 

165 -0.11 0.15 46.79 574 12 

166 -0.09 0.15 46.89 576 12 

167 -0.07 0.15 46.98 578 12 

168 -0.05 0.15 47.06 579 12 

169 -0.02 0.15 47.14 581 12 

170 0 0.15 47.21 583 12 

171 0.02 0.15 47.28 585 12 
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SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

172 0.04 0.15 47.34 586 12 

173 0.06 0.15 47.39 588 12 

174 0.08 0.15 47.44 590 12 

175 0.1 0.15 47.48 592 12 

176 0.12 0.15 47.51 593 12 

177 0.14 0.15 47.54 595 12 

178 0.17 0.15 47.56 597 12 

179 0.19 0.14 47.57 598 12 

180 0.21 0.14 47.58 600 12 

181 0.23 0.14 47.58 602 12 

182 0.25 0.14 47.58 604 12 

183 0.27 0.15 47.56 605 12 

184 0.29 0.15 47.54 607 12 

185 0.31 0.15 47.51 609 12 

186 0.33 0.15 47.48 611 12 

187 0.35 0.15 47.44 612 12 

188 0.38 0.15 47.39 614 12 

189 0.4 0.15 47.33 616 12 

190 0.42 0.15 47.27 618 12 

191 0.44 0.15 47.19 619 12 

192 0.46 0.15 47.11 621 12 

193 0.48 0.15 47.02 623 12 

194 0.5 0.15 46.93 625 12 

195 0.52 0.15 46.82 626 12 

196 0.55 0.15 46.71 628 12 

197 0.57 0.15 46.58 630 12 

198 0.59 0.15 46.45 632 12 

199 0.61 0.15 46.31 634 12 

200 0.63 0.15 46.16 635 12 

201 0.65 0.15 46 637 12 

202 0.68 0.15 45.84 639 12 

203 0.7 0.15 45.66 641 12 

204 0.72 0.15 45.47 643 12 

205 0.74 0.15 45.27 644 12 

206 0.76 0.15 45.07 646 12 

207 0.79 0.15 44.85 648 12 
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SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

208 0.81 0.15 44.62 650 12 

209 0.83 0.15 44.38 652 12 

210 0.85 0.15 44.13 654 12 

211 0.88 0.15 43.87 655 12 

212 0.9 0.15 43.6 657 13 

213 0.92 0.15 43.32 659 13 

214 0.94 0.15 43.03 661 13 

215 0.97 0.15 42.72 663 13 

216 0.99 0.15 42.41 665 13 

217 1.02 0.15 42.08 667 13 

218 1.04 0.15 41.74 669 13 

219 1.06 0.16 41.38 671 13 

220 1.09 0.16 41.02 673 13 

221 1.11 0.16 40.64 675 13 

222 1.14 0.16 40.25 677 13 

223 1.16 0.16 39.84 679 13 

224 1.19 0.16 39.43 681 13 

225 1.21 0.16 39 683 13 

226 1.24 0.16 38.55 685 13 

227 1.26 0.16 38.1 688 13 

228 1.29 0.16 37.62 690 13 

229 1.32 0.16 37.14 692 14 

230 1.34 0.17 36.64 694 14 

231 1.37 0.17 36.13 696 14 

232 1.4 0.17 35.6 699 14 

233 1.43 0.17 35.05 701 14 

234 1.46 0.17 34.5 704 14 

235 1.49 0.17 33.92 706 14 

236 1.52 0.17 33.34 708 14 

237 1.55 0.17 32.73 711 14 

238 1.58 0.18 32.11 713 15 

239 1.61 0.18 31.48 716 15 

240 1.64 0.18 30.83 719 15 

241 1.67 0.18 30.17 721 15 

242 1.71 0.18 29.49 724 15 

243 1.74 0.19 28.79 727 15 
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SCORE 
 الدرجة

MEASURE 

 الصعكبة
S.E. 

 الخطأ المعيارم
INFO 

 NORMED S.E.NORMED المطابقة

244 1.78 0.19 28.08 730 16 

245 1.81 0.19 27.36 733 16 

246 1.85 0.19 26.62 736 16 

247 1.89 0.2 25.86 739 16 

248 1.93 0.2 25.09 742 17 

249 1.97 0.2 24.3 746 17 

250 2.01 0.21 23.5 749 17 

251 2.05 0.21 22.68 753 17 

252 2.1 0.21 21.85 756 18 

253 2.14 0.22 21 760 18 

254 2.19 0.22 20.14 764 18 

255 2.24 0.23 19.27 769 19 

256 2.3 0.23 18.38 773 19 

257 2.35 0.24 17.48 778 20 

258 2.41 0.25 16.57 782 20 

259 2.47 0.25 15.65 788 21 

260 2.54 0.26 14.72 793 22 

261 2.61 0.27 13.77 799 22 

262 2.68 0.28 12.82 805 23 

263 2.77 0.29 11.86 812 24 

264 2.85 0.3 10.89 819 25 

265 2.95 0.32 9.91 827 26 

266 3.06 0.33 8.93 836 28 

267 3.17 0.35 7.94 846 29 

268 3.31 0.38 6.96 857 31 

269 3.46 0.41 5.96 869 34 

270 3.65 0.45 4.97 885 37 

271 3.87 0.5 3.98 903 41 

272 4.16 0.58 2.99 927 48 

273 4.57 0.71 1.99 961 59 

274 5.26 1 1 1018 83 

275 6.47 1.83 0.3 1118 151 

التعميؽ عمى نتائج تدريج صعكبات عبارات مقياس نكبات اليمع في صكرتو 
 النيائية:
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( أف عبارات المقياس الكمي المبلئمة ألسس القياس ٔٔيتضح مف الجدوؿ السابؽ)    
        يف ( مفردة تغطى مدى الصعوبة بشكؿ مناسب، حيث تراوحت ما بٜٙوعددىا )

( كما يبلحظ أف ىناؾ عددًا مناسبًا مف المفردات التي تغطي 6.47: 6.68-) 
المستويات المختمفة عمى مدى متصؿ الصعوبة. وامتدت األخطاء المعيارية لتقديرات 

صغيرة  –ىذه  –( لوجيت، وتعتبر قيـ األخطاء المعيارية 1.83: 0.14الصعوبة بيف )
ات تقديرات صعوبات المفردات. حيث بمغ معامؿ ثبات نسبيًا مما يدؿ عمى دقة وثب

إف النسبة الصغيرة مف المفردات غير : (. وبوجو عاـ يمكف القوؿ ٜٚ,ٓالمفردات )
المبلئمة لنموذج راش تشير أيًضا إلى ُحسف مبلءمة البيانات لمنموذج، وىذا بدوره 

يفيا لممتغير محؿ يبرىف عمى أف ىذه المفردات متجانسة فيما بينيا، وصادقة في تعر 
 القياس.

 :خريطة المفردات كاالفراد

كما يبلحظ أف ىناؾ عدًدا مناسًبا مف المفردات التي تغطي المستويات المختمفة عمى 
مدى متصؿ الصعوبة، حيث ال توجد فجوات عمى متصؿ ىذه الصعوبات، وذلؾ 

لؾ مف باعتبار الخطأ المعياري عمى جانبي تقدير صعوبة كؿ مفردة، كما يتضح ذ
 ( لخريطة توزيع مفردات المقياس:ٖشكؿ ) 
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 ( خريطة تكزيع مفردات المقياس3شكؿ )
( وجود عدد مناسب مف المفردات تغطى متصؿ القياس مع ٖيتضح مف الشكؿ ) 

األدنى وبذلؾ يكوف  الصعوبة األعمى وي الحاجة إلى عدد إضافي مف المفردات لتغط
 دراسة.التساؤؿ الثالث لم فقد تمت اإلجابة ع

: ما المدل الذم تغطيو دالة المعمكمات التي يقدميا مقياس نكبات السؤاؿ الرابع
 اليمع عند كؿ مستكل مف مستكيات القدرة لدل أفراد عينة التدريج؟

 Informationولئلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ تـ إيجاد منحنى دالة المعمومات       

Functions Curve ـ برنامج لمقياس نوبات اليمع باستخداWinsteps  ؛ ويوضح
 التالي: الشكؿذلؾ في 
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 (: منحنى دالة المعمومات لمقياس نوبات اليمعٗشكؿ )

( أف منحنى دالة المعمومات لمقياس نوبات اليمع عمى شكؿ ٗيتضح مف الشكؿ )     
منحنى جرسي يمثؿ العبلقة بيف مستويات القدرة وكمية المعمومات التي يقدميا 

ؿ مستوى مف مستويات القدرة، كما أف كمية المعمومات التي يقدميا عند ك المقياس
المقياس تزداد عند نقطة صفر التدريج وتنخفض عند األطراؼ؛ مما يشير إلى أف 
المقياس يعطي معمومات متقاربة وعف نفس الفئة، مع وجود اختبلفات بسيطة بينيا، 

الختبار يمدنا بمعمومات مف القدرات، وىذا يعني أف ا اكما أنيا تغطي مدى واسع
 أفضؿ عند المستوى المتوسط والمرتفع مف القدرة.

ف مفردات مقياس :إومف اإلجراءات السابقة، وبناًء عمى نتائج الدراسة يمكف القوؿ   
نوبات اليمع تتمتع بخصائص سيكومترية عالية وجيدة في ضوء نموذج أندريش، والتي 

ف مجتمعات الشعوب العربية بدقة؛ حيث نجد ُتسيـ في قياس نوبات اليمع لدى عينة م
أف جميع قيـ معالـ التمييز موجبة لجميع مفردات المقياس وال يوجد قيـ سالبة؛ وذلؾ 

( (Baker, 2001يدؿ عمى أنو تـ صياغة مفردات المقياس بشكؿ جيد؛ حيث أشار 
التالي إلى أف المفردات ذات التمييز السالب تدؿ عمى سوء صياغة المفردات، والتي ب

األفراد، كما أف قمة المفردات غير المبلئمة، وانخفاض الخطأ  استجاباتتؤثر عمى 
المعياري لتقدير معالـ المفردات يدؿ عمى ثبات المقياس ودقتو )نعماف محمد صالح، 

(، وقد تحقؽ ذلؾ في نتائج الدراسة أيًضا؛ ومف ثَـّ يكوف العدد النيائي ٕٙ: ٕٗٔٓ
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مختمفة  ا( مفردة يمكف سحب منيا صور ٚٙس نوبات اليمع )لمفردات بنؾ أسئمة مقيا
 .IRTمتكافئة ومتعادلة القياس وفؽ أسس نظرية 

التساؤؿ الخامس: ما تكصيؼ مستكيات أداء عينة الدراسة في نكبات  عفاإلجابة 
 اليمع؟ كما نسبة عينة الدراسة في كؿ مستكل مف مستكيات األداء المحددة؟

:  داء باستخداـ درجة القطع وفؽ طريقة أنجوؼ المعدلةتحديد مستويات األ أكالن

Angoffs Method المواصفات القياسية لمستويات األداءPerformance 

Standards  يطمؽ عمييا أحيانا الحد األدنى لمكفايةMinimum Competency 

Level وأحيانا درجة النجاح واالجتياز ،Passing Scores أو مستويات المحؾ ،
Criterion Level  وىي درجات تتحدد بحسب مستويات اإلتقاف المطموبة، وتستخدـ

لمفصؿ بيف المتعمميف المتقنيف وغير المتقنيف لميدؼ، وىى تعد بمثابة نقطة عمى 
متصؿ يمثؿ طرفو األدنى غير المتقف وطرفو األعمى المتقف تماًما لؤلداء. )صبلح 

 (.ٓٙ: ٕ٘ٓٓعبلـ،

المعايير في أنيا أسس لمحكـ عمى األداء في ضوء  وتتشابو مستويات األداء مع     
ذاتو، إال أنيا تختمؼ عنيا في جانبيف، أوليما: أنيا قد تأخذ الصورة الكمية أو الكيفية، 
ثانييما: أنيا تتحدد في ضوء ما يجب أف يكوف عميو األداء وليس في ضوء ما ىو 

ؼ التربوى قد تكوف عميو بالفعؿ، أما المحكات فيى أسس خارجية لمحكـ عمى اليد
 كمية أو كيفية. 

كما تصؼ مستويات األداء الكفايات المطموب تحقيقيا بصورة إجرائية سواء كانت    
ىذه الكفايات تمثؿ معارؼ تقريرية أو معارؼ إجرائية، فيى بذلؾ تضع مواصفات 

مطموب تحقيقيا لمحكـ عمى اجتياز الطالب لمرحمة دراسية  أداءاتالمحتوى في صورة 
عينة أو لمحكـ عمى صبلحيتو ألداء وظيفة معينة في المجتمع، ىذه المواصفات م

بالنسبة لؤلفراد يمكف استخداميا لمحكـ عمى ، القياسية يمكف استخداميا بطرؽ مختمفة 
أو لمحصوؿ عمى شيادة أو درجة معينة، كما يمكف  محددي اجتياز الطالب لصؼ دراس
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دارات أو المدارس لتوضيح مدى التقدـ تجاه تحقؽ ستخداميا لممقارنة بيف الدوؿ أو اإلا
 (.ٜٙ: ٕٔٔٓأىداؼ عامة. )محمد فتح اهلل، 

 Performance Standardsكيفية كضع المكاصفات القياسية لألداء 

يصاغ مستوى األداء عمى صورة أف ىناؾ متصبًل لمستويات نوبات اليمع يمثؿ أحد 
اآلخر المستوى الشديد لمسمة، وأداء  طرفيو عدـ وجود السمة المقاسة، ويمثؿ الطرؼ

 (:٘الفرد عمى المقياس يناظر إحدى نقط ىذا المتصؿ، كما يوضحو شكؿ )
  

 

  

 ( متصؿ يكضح مستكل نكبات اليمع كدرجة القطع المحددة ليا5شكؿ )

( أف كؿ نقطة مف نقط المتصؿ تحدد مستوى أداء أو مستوى ٘يبلحظ مف الشكؿ )
معيف مف مستويات نوبات اليمع، كما يقيسو المقياس، ويوازف مستوى األداء الفعمى 
لمفرد في المقياس لمستوى أداء مقبوؿ محدد مسبًقا، ويمثؿ مدى ىذا المتصؿ ما يكوف 

ات محكية المرجع بمعمقات محددة عند درجة عميو المشارؾ، وبذلؾ تزودنا االختبار 
: ٜٜ٘ٔيكوف عمييا الفرد مستقمة عف أداء أقرانو )محمد فتح اهلل،  ينوبات اليمع الت

بتقدير الحد ولتحديد درجات القطع، في ضوء المواصفات القياسية لؤلداء (، ٕٛ
ح فيما كما يتض األدنى لؤلداء المتوقع عمى كؿ مفردة، ذلؾ عمى مدار ثبلث جوالت.

 -يمي: 
 تقدير المفردات بصورة فردية في ضوء المواصفات القياسية لؤلداء، الجكلة األكلى:

تنتيى الجولة األولى منيا بتحديد درجة القطع الحصوؿ عمى تغذية راجعة ومناقشتيا. 
ات المواصفات القياسية لؤلداء. ويتـ حساب النسبة يالخاصة بكؿ مستوى مف مستو 

مستوى أداء 

 الفرد
مستوى األداء 

 المحدد

عدم  شديد

 كفاءة 
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ركيف الواقعيف في كؿ مستوى مف مستوىات األداء لبلستجابات المئوية لعدد المشا
 الفعمية ودرجاتيـ.

 حيث تـ تقدير لى: في ضوء مناقشة نتائج تقديرات الجولة األو الجكلة الثانية ،
المفردات بصورة فردية مرة أخرى في ضوء المواصفات القياسية لؤلداء، الحصوؿ عمى 

ثـ يتـ  بنتائج الجولة الثانية. لىالجولة األو  تغذية راجعة ومناقشتيا. ومقارنة نتائج
 تعديؿ درجات القطع.

 :يتـ إجراء تقديرات الجولة الثالثة )عند الحاجة( في ضوء مناقشة  الجكلة الثالثة
نتائج تقديرات الجولة األولي والثانية، حيث تـ تقدير المفردات بصورة فردية مرة أخرى 

خاصة بكؿ مستوى. مقارنة نتائج الجولة الثانية في ضوء المواصفات القياسية لؤلداء ال
: ٕٔٔٓبنتائج الجولة الثالثة، ثـ االتفاؽ النيائي عمييا بالجولة الثالثة.)محمد فتح اهلل، 

 (، وتـ تحديد مستوىات األداء وفقا لمخطوات التالية:ٓ٘ٔ
 Performance Standardsكضع المكاصفات القياسية لألداء 

سة بعدد مف الخبراء المتخصصيف كفريؽ عمؿ لعقد ورش عمؿ استعاف فريؽ الدرا    
ات األداء، ودرجات القطع التى تفصؿ بيف تمؾ يلتحديد المواصفات القياسية لمستو 

 .المستويات المحددة وفقا لممنيجية التى سبؽ عرضيا
في  وات األداء باالستعانة بمجموعة الخبراء، وفقا لما سبؽ عرضيتـ تحديد مستو 

 ةنظرى ليذه الدراسة، حيث تـ االتفاؽ عمى تحديد عدد المستويات ثبلثاإلطار ال
 Covid)نوبات شديدة اليمع مف فيروس مستويات لممواصفات القياسية لؤلداء وىى 

نوبات قميمة اليمع مف فيروس  - Covid 19نوبات متوسطة اليمع مف فيروس - 19
Covid 19ليمع، وتـ مراجعتيا مف ( وتـ وضع توصيؼ عاـ لكؿ منيا وفقا لنوبات ا

( التوصيؼ ٔ) قائمةوضح تقبؿ فريؽ الخبراء، وأصبحت في صورتيا النيائية و 
 لممواصفات القياسية لؤلداء. يالنيائ
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 Covid 19( المكاصفات القياسية لمستكيات نكبات اليمع نتيجة انتشار فيركس 1) قائمة

 الكصؼ المستكل

نكبات 
 شديدة

اليمع مف 
فيركس 
Covid 

19 

 مف مجمكعة األعراض اآلتية: بدرجة كبيرةيعاني 

 الجسدية متمثمة في:-
شعور بألـ شديدة وضيؽ في التنفس وتعب جسمى وصداع، وتعرؽ مستمر،وخفقاف 

 .ونوبات معوية ودوار ،شديد في القمب، وقمؽ عند التعرض لمبرد العادي
 النفسية كاالنفعالية متمثمة في:-

ب في ضخامتو وسرعة الغضب ألتفو األسباب، قمؽ شديد ومتواصؿ وغير متناس
ويعيش في حالة حزف وكآبة وانزعاج دائـ وخوؼ، ونـو متقطع وحاالت عصبية 

تزاف، فقداف اإلحساس باألماف والوحدة النفسية والخوؼ مف مصحوبة بفقداف اال
 الموت بدرجة كبيرة.

 المعرفية متمثمة في:-
بقمؽ حوؿ المستقبؿ، االطبلع الدائـ نتباه وتشويش في األفكار، وشعور تشتت اال

واالطبلع ’نتشار فيروس الكورونا بمصر والدوؿ العربية واألجنبيةاعمى أخبار 
حترازية، وتوفير المطيرات، الكمامات، الدائـ عمى مدي توفير اإلجراءات اال

ونسياف  .وشعور بفقداف االستمتاع بطعـ الحياة بشكؿ عاـ،ىوالمستمزمات األخر 
 ر ميمة، مع إىماؿ شديد لعادات القراءة والرياضة.متكرر ألمو 

 االجتماعية متمثمة في: -
تغيرات في السموؾ.مثؿ تجنب تماما لقاء واستقباؿ أفراد آخريف في ظؿ أزمة 

االنعزاؿ عف األسرة داخؿ المنزؿ.، فقداف الدافع ’ كورونا، تجنب الزيارات العائمية
 عبادة.لمخروج أو لمعمؿ أو حتي العبادة بدور ال

 العامة متمثمة في: -
عف الذىاب لمعمؿ أو استخداـ المواصبلت العامة أو الذىاب إلى  ااالمتناع تمام

األسواؽ المزدحمة، الخوؼ الشديد مف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمطيرات، 
السمع الغذائية مف المنزؿ، وعدـ القدرة عمى عبلج نفسي أو عائمتي في حاؿ  دونفا

 الحجر الصحي، والخوؼ الشديد مف مف الدخوؿ في، الخوؼ الشديد اإلصابة



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   160 

 

 الكصؼ المستكل

 . مصبلة في دور العبادة قبؿ قرار الغمؽ الرسمي لياالذىاب ل

 الممارسات اليكمية )المعيشية( متمثمة في:-
تكرار تعقيـ منزلي ومبلبسي وأدواتي والمشتريات قبؿ تخزينيا بالمطيرات بشكؿ 

ائية والمكمبلت العبلجية، وعبوات الكحوؿ الطبي كبير ومستمر، شراء السمع الغذ
بكميات كبيرة جدا بما يفوؽ احتياجي، منع خروج أي فرد مف أسرتي مف المنزؿ 

، أفرط  االلتزاـتحت أي ظرؼ،  بمبس القفازات والكمامات الصحية حتى أثناء النـو
اع عف في استخداـ معقمات اليديف، أكرر كثيرا قياس درجة حرارتي يوميا، االمتن

شراء الوجبات مف المطاعـ، أو استخداـ أية مراحيض )حمامات( خارج منزلي 
 ميما كانت حاجتي ليا.

نكبات 
متكسطة 
اليمع مف 
فيركس 
Covid 

19 

 مف مجمكعة األعراض اآلتية: بدرجة متكسطةيعاني 

 الجسدية متمثمة في:-
يرافقو أعراض فترة وجيزة مف الضيؽ الشديد والقمؽ أو الخوؼ الذي يبدأ فجأة و 

’ جسدية، مثؿ ) ألـ الصدر، الشعور باالختناؽ، الدوخة، الغثياف، ضيؽ التنفس 
ويعد قمؽ مؤقت نتيجة لموقؼ محدد عادة مرتبط بالسمة الرئيسة ليذا االضطراب، 

تختمؼ عف  ةولكف ىذه اليجمات مف اليمع الظرفي )اليجمات المتوقعة ( بػ ىوتسم
المتوقعة التي تحدث في نوبات اليمع غالبًا حيث  العفويو وىي تمؾ اليجمات غير

تحدث ىذه اليجمات دوف أي سبب واضح.مثؿ ألـ الحمؽ، وضيؽ في التنفس 
وتعب جسمي واضطراًبات معوية ودوار وصداع، وتعرؽ مستمر، وخفقاف متوسط 

 في القمب، وقمؽ عند التعرض لمبرد العادي.
 النفسية كاالنفعالية متمثمة في:-

ة مف الضيؽ الشديد والقمؽ أو الخوؼ الذي يبدأ فجأة ويرافقو أعراض فترة وجيز 
)حزف وكآبة واكتئاب وقمؽ وتوتر وغضب غير مبرر،  :انفعالية، مثؿ وة عاطفي

ويعد قمؽ مؤقت  وفقداف اإلحساس باألماف والوحدة النفسية والخوؼ مف الموت.
اب، وتحدث ىجمات نتيجة لموقؼ محدد عادة مرتبط بالسمة الرئيسة ليذا االضطر 

 متوقعة مف اليمع دوف أي سبب واضح.
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 الكصؼ المستكل

 المعرفية متمثمة في:-
شرود ذىني وتزاحـ بعض األفكار، وضعؼ التركيز في العمؿ عامة، وشعور 

ونسياف األمور الميمة، مع إىماؿ  بفقداف االستمتاع بطعـ الحياة بشكؿ عاـ،
 ية.لعاب الذىنالرياضة أو ممارسة بعض األ :مثؿة ميمة ،أنشط

 االجتماعية متمثمة في: -
قصر التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء عبر التميفوف أو قنوات التواصؿ االجتماعي، 
تقميؿ استقباؿ أو زيارة أي مف األصدقاء أو األىؿ بالبيت، تجنب مصافحة 

 اآلخريف.
 العامة متمثمة في: -

األسواؽ  الذىاب لمعمؿ أو استخداـ المواصبلت العامة أو الذىاب إلى تقميؿ
بعض  درتفاع أسعار المواد الغذائية والمطيرات، أو نفااالمزدحمة، الخوؼ مف 

السمع الغذائية مف األسواؽ، وعدـ القدرة عمى عبلج نفسي أو عائمتي في حاؿ 
مصبلة في الذىاب ل الحجر الصحي، والخوؼ مف مف الدخوؿ فياإلصابة، الخوؼ 

 دور العبادة قبؿ قرار الغمؽ الرسمي ليا.

 الممارسات اليكمية )المعيشية( متمثمة في:-
تكرار تعقيـ منزلي ومبلبسي وأدواتي والمشتريات قبؿ تخزينيا بالمطيرات، شراء 
السمع الغذائية والمكمبلت العبلجية وعبوات الكحوؿ الطبي وفؽ احتياجاتي، منع 

ات بمبس القفاز  االلتزاـخروج أي فرد مف أسرتي مف المنزؿ إال لظروؼ محددة، 
والكمامات الصحية عادة، استخداـ معقمات اليديف، أقـو بقياس درجة حرارتي 

متناع عف شراء الوجبات مف المطاعـ، أو استخداـ أية مراحيض يوميا، اال
 )حمامات( خارج منزلي ميما كانت حاجتي ليا.

نكبات 
قميمة 

اليمع مف 
فيركس 
Covid 

 ية:مف مجمكعة األعراض اآلت بدرجة بسيطةيعاني 

 الجسدية متمثمة في:-
تخاذ اإلجراءات احيانًا يصاب الفرد بالضيؽ والقمؽ وقميبًل مف الخوؼ ويعتمد عمى أ

حترازية، ويصبح قمقًا مع ظيور بعض األعراض مثؿ التعرؽ، الخوؼ، وتسرع اال
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 الكصؼ المستكل

،بعض التعب الجسمي. ودوار وصداع، ةمعدؿ ضربات القمب، االرتعاش، السخون 19
 قميؿ في القمب، وقمؽ قميؿ عند التعرض لمبرد العادي. وبعض التعرؽ، وخفقاف

 النفسية كاالنفعالية متمثمة في:-
األحداث، فيمكف أف ينشأ و استجابات الشخص لمضغوط مناسبة إال إذا طغت عمي

 اضطراب القمؽ، والتوتر لئلصابة بالمرض، والخوؼ مف الموت عموما.
 المعرفية متمثمة في:-

 ي التركيز عامة، ونقص االستمتاع بالحياة بشكؿ عاـ.تزاحـ لؤلفكار، وتشتت ف
 االجتماعية متمثمة في: -

صابات الكورونا، يقؿ مف التواصؿ مع إاالنزعاج مف التحدث مع اآلخريف حوؿ 
األىؿ واألصدقاء عبر التميفوف أو قنوات التواصؿ االجتماعي قدر المستطاع، 

ندية الرياضية مع اتخاذ وارتياد األالذىاب لمعمؿ ودور العبادة  ، تقميؿ لمصافحتيـ
 حترازية .الجراءات ااإل
 العامة متمثمة في: -

الذىاب لمعمؿ واستخداـ المواصبلت العامة والذىاب إلى األسواؽ غير المزدحمة 
خذ االحتياطات االحترازية، الخوؼ مف ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمع 

مصبلة الذىاب ل ف األسواؽ، التقميؿ مفبعض السمع الغذائية م دوالمطيرات، أو نفا
 في دور العبادة قبؿ قرار الغمؽ الرسمي ليا.

 الممارسات اليكمية )المعيشية( متمثمة في:-
تعقيـ اليديف واألدوات والمشتريات بالمطيرات كمما أمكف ذلؾ، شراء السمع الغذائية 

وج أي فرد والمكمبلت العبلجية وعبوات الكحوؿ الطبي حسب الحاجة، تقميؿ خر 
لبس القفازات والكمامات الصحية عادة، أمف أسرتي مف المنزؿ إال عند الحاجة، 

استخداـ معقمات اليديف، أحيانا أقـو بقياس درجة حرارتي، التقميؿ مف شراء 
 الوجبات مف المطاعـ، أو استخداـ أية مراحيض )حمامات( خارج منزلي.

 مستكيات األداء مع عينة الدراسةثانينا: نتائج استخداـ درجة القطع لتحديد 



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   163 

 

  :وفي ضوء وصؼ المواصفات القياسية لؤلداء قاـ مجموعة الجكلة األكلى
الخبراء بتحديد درجات القطع التي تفصؿ بيف مستويات األداء المحددة نوبات 

 Covidنوبات متوسطة اليمع مف فيروس - Covid 19شديدة اليمع مف فيروس 

بطريقة فردية وفقا لطريقة ( Covid 19فيروس نوبات قميمة اليمع مف  - 19
أنجوؼ المعدلة والتى سبؽ اإلشارة إلييا، وجاءت نتائج الجولة األولى كما يعبر 

 : التالي( ٙعنيا شكؿ )

( تكزيع أفراد العينة عمى مستكيات األداء كفقنا لدرجات القطع بالجكلة 6شكؿ )
 األكلى

 تـ التي القطع قيـ درجات ( يتضح أفٙاألولى وشكؿ ) مف خبلؿ نتائج الجولة    
( ٚٛٔعف أف درجة القطع األولى )درجة  افتراضيا مف قبؿ مجموعة الخبراء أسفرت

 ،%( مف إجمالي العينة الكمية في مستوى نوبات قميمة اليمعٕٜأدت إلى وقوع نسبة )
%( مف إجمالي ٚدرجة( أدت إلى وقوع نسبة ) ٕٕٕوكانت درجة القطع الثانية )

%( في مستوى نوبات ٔنة الكمية في المستوى نوبات متوسطة اليمع، ووقوع نسبة )العي
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مع النسبة المماثمة في كؿ مف  النسبةشديدة اليمع. وتجدر اإلشارة إلى تقارب ىذه 
 عينتي الذكور واإلناث لعينة األساسية. 

ية مرتدة وفي ضوء استعراض ومناقشة نتائج الجولة األولى وتقديـ تغذالجكلة الثانية: 
عف الخصائص السيكومترية والبيانات اإلحصائية لنتائج تطبيؽ المفردات االختبارية 

، وجاءت نتائج الجولة يقاـ مجموعة الخبراء بإعادة تقدير درجات القطع بشكؿ فرد
 ( يوضح بياناتيا.ٚالثانية والشكؿ رقـ )

القطع بالجكلة ( تكزيع أفراد العينة عمى مستكيات األداء كفقنا لدرجات 7شكؿ )
 الثانية.

 

( السابؽ يتضح أف المشاركيف قد سعوا إلى تحقيؽ ٚمف خبلؿ شكؿ )    
النتائج إلى  مزيد مف االقتراب إلى الواقع، فقاموا بخفض قيـ درجات القطع، وقد أشارت

مف  لكؿ لمتأىيؿ األدنى الحد عف لمتعبير افتراضيا تـ التي القطع درجات قيـ أف
( أدت إلى وقوع نسبة ٕٗٔثة، فوصمت درجة القطع األولى )درجة المستويات الثبل

%( مف إجمالي العينة الكمية في المستوى نوبات قميمة اليمع، وكانت درجة القطع ٙ٘)
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%( مف إجمالي العينة الكمية في ٜٖدرجة( أدت إلى وقوع نسبة ) ٕٔٓالثانية )
نوبات شديدة اليمع مف  %( في مستوىٗوقوع نسبة ) مستوى نوبات متوسطة اليمع، و

مع النسبة المماثمة في كؿ  النسبة. وتجدر اإلشارة إلى تقارب ىذه Covid 19فيروس 
مف عينتي الذكور واإلناث لعينة األساسية، مع وجود فروؽ واضحة لصالح عينة 

%( ٙ%( مقارنة )ٔنسبة الذكور أقؿ في مستوى اليمع الشديد ) تاإلناث، حيث كان
عكس عمى بقية المستويات. وقد ناقش الخبراء نتيجة الجولة الثانية لئلناث، والذي ان

ف نسبة كؿ مستوى تعكس الواقع الذي خبروه في المجتمع، لذا فقد أجمعوا عمى أو 
اكتفى فريؽ العمؿ بالجولة الثانية واعتبار النتائج التي تـ التوصؿ إلييا النتيجة النيائية 

 لمدراسة. 

 ع لمستكيات األداء الثالث( يكضح درجات القط12جدكؿ )

 النسبة الفعمية لمعينة الدرجة عمى المقياس المستكل

 %56 درجة 142أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(

 %39 201إلى أقؿ مف  142مف  الثاني )نكبات متكسطة(

 %6 296إلى  201مف  الثالث )نكبات شديدة(

ؿ، طبقت درجات القطع وبناًء عمى نتائج الجولة الثانية عمى المقياس كك     
عمى أبعاد المقياس الفرعية لمحصوؿ عمى درجات قطع خاصة بكؿ بعد والنسبة 

 الفعمية لمعينة التي تقع في كؿ مستوى.
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 ( تكزيع أفراد العينة عمى مستكيات األداء8شكؿ )
 عد مف أبعاد المقياس.وفًقا لدرجات القطع بالجولة الثانية عمى كؿ بُ  
 ضح درجات القطع لمستكيات األداء الثالث لألبعاد الفرعية لممقياس( يك 13جدكؿ )
 النسبة الفعمية لمعينة الدرجة عمى البعد المستكل البعد

أعراض 
 جسدية

 %90 درجة 26أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(

 %8 39إلى أقؿ مف  26مف  الثاني )نكبات متكسطة(

 %1 52إلى  39مف  الثالث )نكبات شديدة(

راض أع
نفسية 
 كانفعالية

 %78 درجة 26أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(

 %16 35إلى أقؿ مف  26مف  الثاني )نكبات متكسطة(

 %7 48إلى  35مف  الثالث )نكبات شديدة(

أعراض 
معرفية 
 كعقمية

 %73 درجة 22أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(

 %20 32إلى أقؿ مف  22مف  الثاني )نكبات متكسطة(

 %7 44إلى  32مف  الثالث )نكبات شديدة(

 %24 درجة 15أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(أعراض 
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 النسبة الفعمية لمعينة الدرجة عمى البعد المستكل البعد

 %24 21إلى أقؿ مف  15مف  الثاني )نكبات متكسطة( اجتماعية

 %51 16إلى  21مف  الثالث )نكبات شديدة(

 أعراض عامة

 %29 درجة 28أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(

 %41 40إلى أقؿ مف  28ف م الثاني )نكبات متكسطة(

 %12 52إلى  40مف  الثالث )نكبات شديدة(

الممارسات 
اليكمية 
 )المعيشية(

 %43 درجة 26أقؿ مف  األكؿ )نكبات قميمة(
 %45 39إلى أقؿ مف  26مف  الثاني )نكبات متكسطة(

 %12 52إلى  39مف  الثالث )نكبات شديدة(

ة العينة الكمية في المستويات ( يتضح تبايف نسبٖٔمف الجدوؿ السابؽ)
%( في ٚ-ٔف نسبة النوبات الشديدة منخفضة )أبعاد الفرعية، فنجد الثبلث بيف األ

األعراض جسدية، والنفسية االنفعالية، والمعرفية العقمية. بينما ترتفع بشكؿ بسيط 
%( في ٔ٘%( في كؿ مف األعراض العامة والممارسات اليومية، وترتفع بشدة )ٓٔ)

اض االجتماعية. وبطبيعة الحاؿ ينعكس ذلؾ عمى بقية المستويات بنفس النسبة األعر 
 ٜٔليمع مف كوفيد اف يستخمص مف ذلؾ مدى التأثير المرتفع عمى أتقريبا. ويمكف 

عمى العبلقات االجتماعية في عينة الدراسة. وبيذا يكوف قد تمت اإلجابة عف التساؤؿ 
 الخامس مف تساؤالت ىذه الدراسة.

 لُل العاملي الخىهُذي :الخد

تـ إجراء التحميؿ العاممي التوكيدي لمنموذج المفترض في ضوء الدراسات 
 : وكانت مؤشرات حسف المطابقة إحصاء كاي تربيع= LISREL(8.8)السابفة 

17769.15(p=0.0)  و بينما مؤشرات  حصائيا نتيجة كبر حجـ العينةإوىي دالة
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RMSEA= 0.08 وNNFI=0.96  وCFI=0.96 وRFI=0.95  تشير قيـ ىذه
 :ات المفرداتشبعمطابقة جيدة وفيما يمي ت إلىالمؤشرات 

 

نكبات  مقياس مفرداتبنؾ لالعاممي التككيدم  التحميؿ نتائج(: 14الجدكؿ)
 (N=2285)اليمع  مف الجائحة

 F1 اإلافشدة

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

F2 

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

F3 

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

F4 

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

F5 

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

F6 

 الخازير

)الخطأ 

 اإلاعُاسي(

T 

Q1 0.42 

(0.014) 

30.84 

     

Q2 0.40 

0.012 

35.04 

     

Q3 0.30 

0.009 

31.35 

     

Q4 0.44 

0.012 

36.93 

     

Q5 0.41 

0.013 

32.68 

     

Q6 0.41      
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0.011 

38.20 

Q7 0.33 

0.01 

34.06 

     

Q8 0.29 

0.01 

28.89 

     

Q9 0.49 

0.013 

37.33 

     

Q10 0.37 

0.014 

26.59 

     

Q11 0.35 

0.014 

24.14 

     

Q12 0.50 

0.013 

39.26 

     

Q13 0.56 

0.016 

34.89 

     

Q14  0.64 

0.016 

40.66 

    

Q15  0.67 

0.015 

45.10 
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Q16  0.63 

0.015 

41.97 

    

Q17  0.61 

0.015 

40.32 

    

Q18  0.69 

0.016 

43.04 

    

Q19  0.65 

0.020 

33.17 

    

Q20  0.69 

0.017 

40.82 

    

Q21  0.63 

0.017 

37.65 

    

Q24  0.65 

0.020 

33.17 

    

Q27   0.61 

0.014 

42.23 

   

Q28   0.63 

0.019 

33.61 

   

Q29   0.63 

0.014 
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45.50 

Q30   0.67 

0.013 

49.88 

   

Q31   0.73 

0.016 

46.30 

   

Q32   0.71 

0.014 

49.20 

   

Q33   0.56 

0.013 

43.53 

   

Q34   0.52 

0.018 

29.61 

 

   

Q37    

 

0.67 

0.021 

31.55 

  

Q38    0.89 

0.020 

44.64 

  

Q39    0.95 

0.018 

51.66 

  

Q40    0.92 

0.019 

49.67 
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Q41    0.95 

0.019 

50.10 

  

Q42    0.68 

0.020 

33.25 

  

Q43     0.78 

0.021 

37.13 

 

Q44     0.81 

0.022 

35.96 

 

Q45     0.81 

0.019 

43.24 

 

Q46     0.84 

0.018 

45.56 

 

Q47     0.88 

0.021 

41.35 

 

Q48     0.57 

0.021 

26.41 

 

Q49     0.55 

0.022 

25.50 

 

Q50     0.65 

0.022 
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29.46 

Q51     0.67 

0.022 

30.40 

 

Q52     0.68 

0.020 

34.29 

 

Q53     0.52 

0.024 

22.23 

 

Q55     0.71 

0.022 

32.31 

 

Q56      0.61 

0.026 

23.54 

Q57      0.75 

0.020 

37.96 

Q58      0.90 

0.021 

42.59 

Q59      0.91 

0.021 

42.97 

Q60      0.77 

0.020 

38.92 

Q61      0.55 
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0.020 

27.78 

Q62      0.44 

0.019 

22.83 

Q63      0.32 

0.017 

18.97 

Q64      0.75 

0.019 

39.46 

Q65      0.64 

0.019 

33.10 

Q66      0.25 

0.013 

18.95 

Q67      0.62 

0.024 

26.34 

Q68      0.64 

0.024 

26.78 

ؿ المحدد لو ولكف المبلحظ ف مفردات كؿ بعد تشبعت بالعامأ 14) يتضح مف الجدوؿ)
كثر المفردات تشبعا ىي مفردات بعد األعراض االجتماعية حيث زادت معظـ أف أ

مة في المناشط الحياتية المختمفة وفي ايميو مفردات بعد الحالة الع 0.80التشبعات عف 
دلة عف الصدؽ البنائي لبنية أف نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي تقدـ إضوء ذلؾ ف

 وفيما يمي شكؿ المسار: اليمع في البيئة العربية. نوبات
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شكؿ المسار لنمكذج التحميؿ العاممي التككيدم لمقياس نكبات اليمع (: ٜالشكؿ)

 حصائياإبمساراتو الدالة 
 نمكذج العامؿ العاـ

تـ تحميؿ نموذج العامؿ العامؿ حيث تتشبع كؿ المفردات عمى عامؿ واحد وكانت 
 =RMSEAومؤشر  (p=0.00)44676.937وىي كاي تربيع=  مؤشرات حسف المطابقة 

وىذا يدؿ عمى مطابقة سيئة مع البيانات أي  NNFI=0.47و  CFI= 0.49ومؤشر  0.101
 أف نموذج العوامؿ الستة أفضؿ في تمثيؿ بنية نوبات اليمع مف نموذج العامؿ العاـ.
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 :وفيما يمي شكؿ المسار لنموذج العامؿ العاـ

 
 .لمقياس نكبات اليمع  العامؿ العاـالمسار لنمكذج  شكؿ(: 10الشكؿ)

 تحميؿ الثبات ألفا ألبعاد المقياس

 أكال: تحميؿ الثبات: 

وبمغت  13لػ : تـ تقدير الثبات ألفا كرونباخ لممفردات األعراض الجسديةالبعد االكؿ: 
ي ال 0.89وتراوح معامؿ ألفا لمبعد  بعد حذؼ المفردة مف البعد مف   0.896قيمتو 
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مما  0.68إلى  0.50، وتراوح معامؿ االرتباط المصحح لممفردات في المدى مف  0.885
 يدؿ عمي تجانس مفردات البعد وصبلحيتيا لقياس بعد األعراض الجسمية.

تـ تقدير ثبات االتساؽ الداخمي  :االنفعالية –األعراض النفسية البعد الثاني: 
وتراوح ألفا لمبعد  بعد   0.884ت قيمتو وبمغ 12لػ المعامؿ ألفا كرونباخ لممفردات 

وتراوح معامؿ االرتباط المصحح لممفرات في  0.88الي  0.86استبعاد المفردة مف البعد 
وعميو توجد درجة جيدة مف التجانس بيف مفردات البعد  0.74إلى  0.59المدى مف 

 .االنفعالية –األعراض النفسية وصبلحيتيا لقياس بعد 

وبمغت  9لػ تـ تقدير الثبات لممفردات  :العقمية –عراض المعرفية األالبعد الثالث: 
وتراوح  0.90الي  0.88وتراوح ألفا لمبعد  بعد حذؼ المفردة مف البعد   0.904قيمتو 

مما يدؿ عمي تجانس  0.80إلى  0.56معامؿ االرتباط المصحح لممفرات في المدى مف 
 مفردات البعد وصبلحيتيا لقياس.

 0.859وبمغت قيمتو  9لػ تـ تقدير الثبات لممفردات  :األعراض االجتماعية البعد الرابع:

وتراوح معامؿ االرتباط  0.85الي  0.83وتراوح ألفا لمبعد  بعد حذؼ المفردة مف البعد  
مما يدؿ عمي تجانس مفردات البعد  0.81الي  0.45المصحح لممفرات في المدى مف 

 .وصبلحيتيا لقياس 

  0.902وبمغت قيمتو  13لػ تـ تقدير الثبات لممفردات  :عراض العامةاألالبعد الخامس: 
وتراوح معامؿ االرتباط  0.901إلى  0.89وتراوح ألفا لمبعد  بعد حذؼ المفردة مف البعد 

مما يدؿ عمى تجانس مفردات البعد  0.70إلى  0.54المصحح لممفرات في المدى مف 
 وصبلحيتيا لقياس البعد.

 13لػ تـ تقدير الثبات لممفردات  :)ممارسات اليكمية )المعيشيةالالبعد السادس: 
 0.885إلى  0.873وتراوح ألفا لمبعد  بعد حذؼ المفردة مف البعد   0.886وبمغت قيمتو 

مما يدؿ عمى  0.68الي  0.42وتراوح معامؿ االرتباط المصحح لممفرات في المدى مف 
 تجانس مفردات البعد وصبلحيتيا لقياس البعد.
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 : لتحقؽ مف افتراضات الدراسةا

ال يوجد تأثير لتفاعؿ النوع والجنسية والمرحمة التعميمية والحالة :العاـالفرض 
 -معرفية -نفسية-جسديةاالجتماعية والعمر الزمنى عمي ابعاد مستويات اليمع )

اليمع( فى ظؿ أزمة انتشار  نوباتإجمالي  -ممارسات يومية -عامة -اجتماعية
 ومف ىذا الفرض الرئيسي تتفرع الفروض اآلتية: ." COVID-19".جائحة كورونا 

 ال توجد فروؽ في أبعاد  نوبات اليمع كؿ عمي حدة تعزي إلى النوع. -

 ال توجد فروؽ في أبعاد اليمع تعزي إلى الجنسية. -

 ال توجد فروؽ في أبعاد اليمع تعزي إلى المرحمة التعميمية. -

 ى الحالة االجتماعية .ال توجد فروؽ في أبعاد اليمع تعزي إل -

 ال توجد  فروؽ في أبعاد اليمع تعزي إلى العمر. -

تغيرات الديموغرافية ولمتحقؽ مف مولموقوؼ عمى الفروؽ بيف المجموعات في ضوء ال  
تـ حساب المتوسطات باستخداـ و  Manovaصحة ىذه الفروض تـ استخداـ اختبار 

 LSD اختبار

والجنسية والمرحمة التعميمية  النوع إلىتعزي اليمع  نوبات بعادأفروؽ في  ال توجد
 :والحالة االجتماعية والعمر

بيف  0.01حصائيا عند إ: اتضح عدـ وجود فروؽ دالة تاثير المتغيرات الديمكغرافية
              اليمع متفاعمة  حيث نوبات بعاد أناث في الذكور واإل

الجنسيات السبعة المتضمنة في الدراسة ، بينما وجود فروؽ بيف              
وعدـ وجود فروؽ في                           في نوبات اليمع 
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              ابعاد اليمع مجتمعة بيف المستويات التعميمية المختمفة 

 مفةووجود فروؽ في ابعاد نوبات اليمع بيف المراحؿ العمرية المخت            
واتضح عدـ وجود فروؽ بيف                             .

  . بعاد نوبات اليمع متفاعمةأ ىالتعميمي والمرحمة العمرية عم ىتفاعؿ بيف النوع والمستو 
ثير باقي التفاعبلت الثنائية أما تأ                           

حصائيا)انظر إبعاد نوبات اليمع مجتمعة غير دالة أ ىوالثبلثية بيف المتغيرات عم
 (.٘الممحؽ 

بعاد كؿ حادية لممتغيرات الديموغرافية عمي األفيما يمي اختبارات الداللة لمتاثيرات األ
 حدة: ىعم

= أوال: الجنس: يتضح عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في األعراض الجسدية
عراض النفسية  بيف الذكور ووجود فروؽ في األ                    ) 

ناث وعدـ وجود فروؽ في باقي لصالح اإل                    ) واالناث 
 (٘األعراض االجتماعية واليومية والحالة العامة.)انظر ممحؽ 

ثانيا: الجنسية : اتضح وجود فروؽ بيف الجنسيات المختمفة المتضمنة في األعراض 
العرض البياني لتوزيع يمي وفيما                     ) الجسدية  

 :(ٔٔشكؿ ) متوسطات األعراض الجسدية في ضوء الجنسية
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 العرض البياني لتكزيع متكسطات األعراض الجسدية في ضكء الجنسية(11شكؿ )

 وفيما يمي العرض البياني                     ) وفي األعراض النفسية  
 :(ٕٔشكؿ )
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 في ضكء الجنسية نفسيةبياني لتكزيع متكسطات األعراض الالعرض ال(12شكؿ )

ناث إلالصالح                      ) وفي األعراض المعرفية العقمية  
شكؿ  ناثإلالصالح                      ) واألعراض االجتماعية 

(ٖٔ) : 



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   182 

 

 
في ضكء  معرفية العقميةت األعراض الالعرض البياني لتكزيع متكسطا(13شكؿ )
 الجنسية

ح االناث والممارسات للصا                    ) واألعراض العامة 
                    ) الحياتية 

ثالثا: المستوي التعميمي اتضح عدـ وجود فروؽ بيف المستويات التعميمية المختمفة في 
وأيضا عدـ وجود فروؽ في                     ) الجسدية األعراض 

 عراض نوبات اليمع بيف المستويات التعميمية المختمفة.أباقي 

رابعا: المرحمة العمرية: اتضح وجود فروؽ بيف المراحؿ العمرية المختمفة في بعد 
وبعد األعراض النفسية                     ) األعراض الجسدية 
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 15لصالح  المرحمة العمرية األصغر عمرا مف                     ) 
 :(ٗٔشكؿ ) ويما يمي التوزيع البياني 30 ىلإ

 
فروؽ بيف المراحؿ العمرية المختمفة في بعد األعراض الجسدية ( يوضح الٗٔشكؿ )

 وبعد األعراض النفسية

وال يوحد فروؽ في                     ) المعرفية وفي بعد األعراض 
 بعدي األعراض العامة والممارسات اليومية.

 حدة: ىكؿ بعد عم ىوفيما يمي تاثير التفاعبلت الثنائية المتغيرات الديموغرافية عم

بعد  ىوالجنسية: اتضح عدـ وجود تاثير لتفاعؿ النوع والجنسية عم نوعأوال: تفاعؿ ال
بعاد. انظر وىكذا لباقي األ                    )  األعراض الجسدية 

 (٘ممحؽ)
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 ىالمستو  و التعميمي: يتضح عدـ وجود تاثير لتفاعؿ النوع ىثانيا: النوع والمستو 
 (٘حدة)انظر ممحؽ  ىعم كؿبعاد نوبات اليمع أ ىالتعميمي عم

ثير داؿ لتفاعؿ الجنسية والمرحمة التعميمية أت ( عدـ وجود٘ثالثا: يتضح مف ممحؽ)
 نوبات اليمع. أبعاد ىالتعميمية والمرحمة العمرية عم ىوأيضا لتفاعؿ المستو 

رابعا: ال يوجد تاثير لتفاعؿ النوع والجنسية والمستوي التعميمي، وأيضا لتفاعؿ النوع 
. ويشار ىنا إلى (٘ )انظر ممحؽ. بعاد نوبات اليمعأوالجنسية والمرحمة العمرية عمي 

 أنو بالنسبة لمعرض البياني لبقية األبعاد كانت غير دالة احصائيا

 تفسير كمناقشة النتائج 

يكافحوف مف  ( كدولة نامية )الناس في مصرفيما يتعمؽ بالفروؽ حسب الجنسية،  
أجؿ العيش، مف بيف التسمسؿ اليرمي لبلحتياجات ماسمو فيـ ال يزالوف محاصريف 

(، فالخسارة Hamouche,2020ف الغذاء والحفاظ عمى األمف. كما أفاد )بيف تأمي
الضغوطات الرئيسة التي أثرت  المالية وانعداـ األمف الوظيفي يتمثبلف في صورة مف

عمى الصحة العقمية البشرية في الوباء منذ أف تعرضت العمالة الفردية واستدامة 
بعض أماكف العمؿ موظفييا  (. وّجيتBrooks et al.,2018األعماؿ لمتيديد )

لمعمؿ مف المنزؿ لضماف إنجاز مياـ العمؿ وسبلمة الموظفيف والحفاظ عمى الدخؿ. 
أفادت دراسات مختمفة لتقييـ الضغوط، والقمؽ، ونوبات اليمع في المجتمع المصري 

 (.Ali et al.,2016;Amer et al.,2018أيًضا أف اإلناث فريسة لنوبات اليمع )

التاريخ السابؽ لمشعب العراقي عبر عقود مف الصراعات الداخمية لقد مر      
النفسية شائعة بيف الشعب  اباتوالخارجية مما يجعؿ مف السيؿ تصديؽ أف االضطر 

القمؽ، ونوبات  الضطراباتالعراقي. وىذا بدوره يجبرىـ عمى أف يكونوا أكثر عرضة 
 اليمع.
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ع الحجر الصحي الجماعي، أو عاشوا غالبية األردنييف لـ يتعرضوا قط ألوبئة م    
في ظؿ قوانيف الدفاع الوطني في أوقات األوبئة، وتساىـ المخاوؼ مف طوؿ فترة 
الحجر الصحي واإلصابة بالعدوى وعدـ االستقرار المالي بشكؿ كبير في زيادة 

 Jordan’s efforts to contain COVID-19الضائقة النفسية، ونوبات اليمع 

,2020) ) 

ي الجزائر يعاني الناس مف اإلجياد خبلؿ فترة االحتواء الكمي والجزئي، ف     
ييدد حياة الناس وأنو ال  ٜٔ-وبالتأكيد فإف الناس عمى دراية جيدة بأف فيروس كوفيد 

يوجد عبلج في ىذه الفترة الحالية، مما تسبب في مجموعة متنوعة مف المشكبلت 
الحياة اليومية إلى أفعاؿ محدودة لمغاية  النفسية. باإلضافة إلى ذلؾ؛ ىناؾ تحوؿ في

والتي تصبح بمرور الوقت مممة لمغاية. أكد الناس شعورىـ بمزاج سيء خبلؿ ىذه 
الفترة األولى مف الحجر، مما يعني أف الفرد في حالة نفسية غير مستقرة مما يؤثر 

 ,Azzeddine, Saad & Christopherسمًبا عميو وكذلؾ عمى البيئة األسرية 

2020).) 

يعاني الفمسطينيوف مف العديد مف مشاكؿ الصحة العقمية المتعمقة بضغوط      
COVID-19ألنيـ يواجيوف بالفعؿ العديد مف الضغوطات عمى أساس يومي، بما في ؛

التمييز بيف الجنسيف، وعدـ  :مثؿ،ذلؾ الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
راضي الفمسطينية بسبب قيود االحتبلؿ اإلسرائيمي القدرة عمى التنقؿ بحرية بيف األ

وعدـ وجود مرافؽ ترفييية. وتتميز الضغوط االقتصادية بندرة فرص العمؿ وارتفاع 
الضغوط السياسية األولية بالعواقب الوخيمة لمعسكرة  معدالت الفقر، في حيف تتميز

مؿ ىو (. عامؿ ضغوط آخر محتMahamid & Berte, 2019, 2020اإلسرائيمية )
العدد الكبير مف الفمسطينييف الذيف يعمموف في المستوطنات اإلسرائيمية التي تـ 
تحديدىا عمى أنيا مناطؽ شديدة العدوى، مما يزيد مف تعرض العماؿ لمفيروس 

مكانية إصابة أسرىـ وجيرانيـ )  (.Mahamid et al., 2020وا 



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   186 

 

ديد مف التحديات، بما في لبناف إلى ظيور الع ٜٔلقد أدى تفشي مرض كوفيد      
في ذلؾ الخوؼ المتزايد مف العدوى، وتغييرات كبيرة في نمط حياة المرء بسبب 
إجراءات اإلغبلؽ، وزيادة إبراز المشاكؿ االقتصادية الحالية في الببلد. ترتفع معدالت 
البطالة مرة أخرى في الببلد، مما يؤدي إلى نشوء مشاعر اليأس وزيادة معدالت اليمع 

((Toguslu,2018 .وىو أمر مكروه مف الصحة النفسية 

بوجو عاـ؛ أظيرت اإلناث مستويات أعمى مف اليمع مقارنة أما بخصوص النوع ،    
بالذكور. بسبب التفاعبلت بيف العوامؿ البيولوجية والمحددات االجتماعية، بما في ذلؾ 

اعية، واالستقبللية القوالب النمطية لمجنسيف، واالختبلفات واألدوار، والوصمة االجتم
. في COVID-19(، تبيف عدـ المساواة في سياؽ Hou et al.,2020 االجتماعية )

عمى الذكور واإلناث بشكؿ مختمؼ، مما أدى إلى  ٜٔ-الواقع؛ أثر فيروس كوفيد 
ارتفاع معدالت الوفيات، والتشخيص السيئ، وزيادة خطر الوفاة لدى الذكور 

(Spagnolo, Manson& Joffe,2020) ومع ذلؾ، عمى الرغـ مف معدالت .
 Liu )الوفيات، فإف اإلناث أكثر انتشاًرا وشدة لمقمؽ واالكتئاب وأعراض اإلجياد الحاد 

et al.,2020) ومع ذلؾ، فقد عانت اإلناث مف عدد أكبر مف التغيرات النفسية التي .
ر الوظائؼ يمكف أف تترافؽ مع أعراض منعزلة واضطرابات معقدة، والتي ترتبط بتدىو 

(. باإلضافة PTSDوتطور القمؽ، واألرؽ، واالكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة )
إلى ذلؾ، يقـو النوع االجتماعي بتعديؿ العبلقة بيف االضطرابات العاطفية )عمى سبيؿ 

المرونة والدعـ االجتماعي لدى  :مثؿ،المثاؿ، الضيؽ النفسي( ونقاط القوة الشخصية 
فإف االختبلفات في المبلمح النفسية والعاطفية ىي عناصر أساسية الطبلب. وبالتالي 

لفيـ االختبلفات الصارخة بيف الذكور واإلناث فيما يتعمؽ بمعتقدات وسموكيات 
COVID-19. 

يمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف مستويات اليمع تتأثر ،  المعيشة فيما يتعمؽ بمستوى   
اف مستوى المعيشة مرتفع، كمما كانت مستويات بمستوى المعيشة لدى األفراد، فكمما ك

اليمع أقؿ، وربما يعود ذلؾ إلى احتمالية وصوؿ أصحاب المستوى المرتفع إلى 
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الخدمات الطبية عمى نفقاتيـ الخاصة، أما أصحاب المستويات المنخفضة، فيـ مف 
ف كاف مستوى  المعيشة البسطاء، وىذه الفئة ربما تعيش بمبدأ " ما كتبو اهلل سيكوف" وا 

قد تأثر كثيًرا بسبب وباء كورونا، حيث كشفت اإلحصائيات األخيرة لمنظمة العمؿ 
العاممة العالمية  ٝ مف القوىٓ٘قد تفقد  COVID-19فيروس  الدولية أنو بسبب وباء
مميار عامؿ في االقتصاد غير الرسمي خطًرا مباشًرا  ٙ.ٔيواجو   سبؿ عيشيا، حيث 

ٝ لكؿ  ٕد عدد األشخاص الذيف يعيشوف في فقر بنسبة بفقداف مصدر دخميـ. سيزدا
 & Voss, Martin)نقطة مئوية مف التباطؤ االقتصادي العالمي 

Laborde,2020)وقدر سومنر وآخروف .Sumner et al.(2020)  أفCOVID-19 
. ظروؼ جماىير ٜٜٓٔيمكف أف يؤدي إلى زيادة الفقر العالمي ألوؿ مرة منذ عاـ 

لنامية واإلغبلؽ القسري دوف ضماف االحتياجات اإلنسانية األساسية الناس في الدوؿ ا
والحوكمة الضعيفة واالتصاالت والبنية التحتية ومرافؽ الرعاية الصحية مف شأنو أف 

. لقد تأثرت جميع )(United Nations,2020يخمؽ قمًقا عاًما واضطراًبا في الحياة 
يعانوف مف األسى بسبب اآلثار المجتمعات بشدة بيذه األزمة وكثير مف الناس 

الصحية المباشرة لمفيروس والفيروسات. نتيجة العزلة الجسدية والخوؼ مف فقداف 
األحباء والخوؼ مف الموت مف الجوع. عبلوة عمى ذلؾ؛ أثر اإلغبلؽ بشدة عمى 

الذيف فقدوا وظائفيـ ومصادر الدخؿ، مما األشخاص ذوي الدخؿ المنخفض والمتوسط 
 ياية إلى القمؽ النفسي والتوتر والخوؼ مف الموت بسبب الجوعأدى في الن

(Kamruzzaman ,2020). 

تتوافؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي أشارت أما فيما يتعمؽ بالعمر،    
إلى درجات أعمى في التوتر والقمؽ وأعراض االكتئاب لدى الشباب مقارنة باألعمار 

-González-Sanguino et al.,2020; Su et al.,2007; Ozamiz)األكبر 

Etxebarria et al.,2020) مف ناحية أخرى يميؿ كبار السف إلى أف يكونوا أقؿ .
قدرة عمى الحركة االجتماعية مف الشباب، وبالتالي ربما يفسروف درجاتيـ المنخفضة. 

نوا مف عاًما قد عا ٓ٘مف المرجح أيًضا أف يكوف األشخاص الذيف تزيد أعمارىـ عف 
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شوا في الماضي يربما عاو السبب في ذلؾ العديد مف األحداث الرئيسة في الماضي، 
مف األوبئة، وبالتالي ربما كانوا أكثر مرونة. باإلضافة إلى ذلؾ قد يكوف الكثير 

عاًما، قد أدركوا أف آفاقيـ  ٕ٘الشباب، وخاصة أولئؾ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
 نية واالقتصادية معرضة بشكؿ أكبر لمتيديد بسبباألكاديمية واالجتماعية والمي

COVID-19   عاًما  ٓ٘مقارنة بمف ىـ فوؽ(Huang&Zhao,2020)  

اعتبرت الدراسات السابقة الخوؼ مف فقداف الوظيفة فيما يتعمؽ بالوظيفة،       
 Zhang et)اإلغبلؽ  :وانعداـ األمف المالي مف أىـ عواقب السياسات الحكومية مثؿ

al.,2020) في القطاع الخاص، الخوؼ مف انعداـ األمف الوظيفي ىو تيديد مستمر.
؛ ومع ذلؾ؛ فقد اكتسب مزيًدا مف االىتماـ خبلؿ ىذه الجائحة. الخوؼ مف التسريح 
مف وظائفيـ المستمرة أعمى مف الخوؼ مف اإلصابة. أظيرت الدراسات أف الناس 

 Mazza et)اف دخميـ وعمميـ يصابوف بالذعر عمى المستوى الفردي بسبب خطر فقد

al.,2020) 
وفًقا لمبحث يستغرؽ التعافي مف الخوؼ مف عدـ التوظيؼ سنوات. ظير الخوؼ    

كظاىرة عالمية. لقد أثرت عمى األفراد والمؤسسات والمجتمعات  COVID-19مف 
والدوؿ في جميع أنحاء العالـ. فشمت العديد مف الشركات في التغمب عمى الضغوط 

. كاف عمى الناجيف إيجاد وتنفيذ نماذج أعماؿ COVID-19دية التي فرضيا االقتصا
مبتكرة. عمى الرغـ مف ىذه االبتكارات أبمغت العديد مف المنظمات عف خسائر كبيرة 
أدت إلى تقميص الحجـ وآليات أخرى لخفض التكاليؼ. تشير األبحاث السابقة حوؿ 

بير عمى أداء الموظفيف والصحة األوبئة إلى أف مثؿ ىذه األمراض تؤثر بشكؿ ك
العقمية. ارتبط عدـ اليقيف بشأف المينة وخطر البطالة في مكاف العمؿ ارتباًطا مباشًرا 

. يؤدي عدـ اليقيف (De Witte et al.,2016)بمستوى أداء منخفض غير متوقع 
والتيديد ىذا إلى زيادة القمؽ والخوؼ واالكتئاب واإلنياؾ الوظيفي بيف الموظفيف 

(Ivanov,2020) كشفت الدراسات أف ضعؼ الصحة العقمية لمموظفيف يؤثر عمى .
 سموكيـ ويؤثر عمى جودة الخدمة التي يقدميا الموظفوف.
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ُيمكف القوؿ أف مستوى التعميـ في مجتمع ما قد ، التعميمي بالمستوى فيما يتعمؽ   
جـ عف الحبس يكوف مرتبًطا باالستجابة لمضغط و / أو السيطرة عمى اإلجياد النا

Park et al,2018)  المستويات التعميمية األعمى مستويات ي ( سُيظير األشخاص ذو
وتحكًما أفضؿ في ضغوط  (Rodríguez-Rey et al.,2020)أقؿ مف القمؽ والتوتر 

 الحبس مف أولئؾ الذيف لدييـ مستويات تعميمية أقؿ.

. تتفؽ ىذه النتيجة مع كما كاف حاممو شيادات الدراسات العميا أكثر مجابية     
المذيف حددا التأثير الكبير  (Hossain & Akhter,2020)نتائج حسيف وأختر 

لممؤىبلت التعميمية عمى الصحة العقمية لؤلفراد. يمكف استنتاج أف معظـ األفراد 
الحاصميف عمى مؤىبلت دراسات عميا كانوا موظفيف مدنييف حصموا عمى رواتبيـ 

الي كانت لدييـ الموارد البلزمة لمواجية التحديات عمى األقؿ الشيرية بسيولة، وبالت
 مف الناحية المالية. 

والحالة االجتماعية عمى مستويات اليمع بيف األفراد. عمى  بشكؿ تفاعمي أثر النوعو    
-COVIDوجو التحديد تتعامؿ اإلناث المتزوجات بشكؿ أفضؿ خبلؿ إغبلؽ جائحة 

 يفد أزواجيف أكثر وكاف لدييف مف يشارك. ربما شعرت المتزوجات بوجو 19
مشاعرىف خبلؿ ىذه الفترة. تعزز مثؿ ىذه األنشطة الحب والترابط والعواطؼ بسيولة 

 وىي مشاعر إيجابية يمكف أف تقمؿ مف المشاعر السمبية.

إذا كاف األفراد في حالة صحية سيئة أو COVID-19يزداد الخوؼ مف كما     
يزداد إذا كاف األفراد  COVID-19بيف أف الخوؼ مف ذ تإيعانوف مف مرض أساسي،

نو لوحظ أف العديد مف المرضى ال يذىبوف إمرضى أو في حالة صحية سيئة. حتى 
. نظًرا ألف COVID-19إلى المستشفى لمفحص بسبب الخوؼ مف اإلصابة بعدوى 

، فإف أولئؾ المرضى لدييـ مستويات أعمى COVID-19المرضى ىـ أكثر تضرًرا مف 
. )(COVID-19Azzam et al., 2020; Kang et al., 2020ف الخوؼ مف م
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عندما يكوف لؤلفراد أقارب أو COVID-19وبالمثؿ، يشعر المرء بمزيد مف الخوؼ مف 
 .COVID-19أصدقاء أصيبوا أو ماتوا مف 

كاف األفراد العامموف لحسابيـ الخاص يتعامموف بشكؿ أفضؿ مف الفئات األخرى      
يفي، في حيف أفاد العاطموف عف العمؿ بضغط أعمى وانخفاض احتراـ لموضع الوظ

 ,Hossain& Akhterالذات. تتناقض ىذه النتيجة مع تقرير حسيف وأختر 

الذي ذكر عدـ وجود تأثير كبير لحالة التوظيؼ عمى الصحة العقمية أثناء (2020)
الخاص أكثر . ومع ذلؾ يتبيف أف أولئؾ الذيف يعمموف لحسابيـ COVID-19جائحة 

قدرة عمى التعامؿ بشكؿ جيد ألنيـ يكسبوف الماؿ ميما كاف صغيرًا في فرصة ضئيمة. 
يمكف تفسير زيادة مستوى اليمع لمعاطميف عف العمؿ مف خبلؿ عدـ قدرتيـ المستمرة 
عمى تمبية احتياجاتيـ اليومية األساسية ؛ خاصة الغذاء، خبلؿ فترة اإلغبلؽ 

 لخطر أكبر. وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثامف جزئيًا.الجائحي. ىذا قد يعرضيـ 

 سيامات الدراسة:إ

تعد الدراسة الحالية أوؿ دراسة فى البيئة العربية تبحث فى مستويات نوبات       
ولكونيا  باستخداـ نظرية االستجابة المفردة، COVID-19اليمع مف جائحة كورونا 

أسئمة لقياس نوبات اليمع مف لى إعداد وتطوير بنؾ إدراسة تشخيصية، فإنيا سعت 
وتقييـ المعايير  IRTوفقا لنظرية االستجابة لممفردة  COVID-19جائحة كورونا 

التشخيصية لمستويات نوبات اليمع باستخداـ درجات القطع في المجتمع 
بعض الفئات المشاركة في  ىلى مقارنة نوبات اليمع لدإالعربي،ولكونيا فارقة، سعت 

ا لمجنسية والنوع وطبيعة العمؿ وبعض المتغيرات الديمغرافية المجتمع العربي وفق
( مفردة ٚٙيوجد ) IRTاألخرى. ووفقا لشروط وأفتراضات نظرية االستجابة لممفردة 

ببنؾ األسئمة وتمتعت تمؾ المفردات المقبولة بصفة عامة بخصائص سيكومترية وثبات 
الثقة في قياس وتشخيص  بدرجة مناسبة، بما يسمح باستخداميا وبدرجة مناسبة مف

، كما يمكف سحب صور اختبارية مختصرة COVID-19نوبات اليمع نتيجة فيروس 
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مختمفة متكافئة ومتعادلة القياس لبعض أو كؿ األبعاد الفرعية الستخداميا لؤلغراض 
 التشخيصية المختمفة.

 التكصيات:

ة مف التوصيات مف خبل ما توصمت اليو نتائج الدراسة الحالية، يمكف وضع مجموع  
 التي قد تفيد الباحثيف وصانعي القرارات، فضبل عف العامة عمى النحو اآلتي:

 أكال: تكصيات لمعامة:

 مف العديد مف األشخاص عمى يؤثر أف المرجح ومف COVID-19 أثر لقد -ٔ
 األشخاص إلى اإلشارة عند. الجغرافية المواقع مف العديد في البمداف،

 كف. معينة جنسية أو عرؽ بأي المرض تربط ال ،COVID-19 بػ المصابيف
 المصابوف األشخاص. بمد أي ومف بمد أي في المتأثريف جميع مع متعاطًفا

 .ولطفنا وتعاطفنا دعمنا يستحقوف وىـ خطأ، أي يرتكبوا لـ COVID-19 بػ
 أو" COVID-19 حاالت" باسـ بالمرض المصابيف األشخاص إلى تشير ال -ٕ

 المصابوف األشخاص" ىـ". المرضى" أو" COVID-19 أسر" أو" الضحايا"
 أو ،"COVID-19 مف عبلجيـ يتـ الذيف األشخاص" أو ،"COVID-19 بػ
 COVID-19 مف التعافي وبعد ،"COVID-19 مف يتعافوف الذيف األشخاص"

 الشخص فصؿ الميـ مف. واألحباء والعائبلت وظائفيـ في حياتيـ ستستمر
 .العار وصمة تقميؿ أجؿ فم ،COVID-19 بواسطة محددة ىوية عف

 وقت في اآلخريف مساعدة تفيد أف يمكف. لآلخريف داعًما وكف نفسؾ احـِ  -ٖ
 المثاؿ، سبيؿ عمى. والمساعد الدعـ يتمقى الذي الشخص مف كؿ الحاجة
 يحتاجوف قد الذيف مجتمعؾ في األشخاص أو الجيراف مف الياتؼ عبر تحقؽ
 واحد كمجتمع مًعا العمؿ ديساع أف يمكف. اإلضافية المساعدة بعض إلى
 .مًعا COVID-19 مواجية في التضامف خمؽ عمى

 ثانيا: تكصيات لمعامميف فى مجاؿ الرعاية الصحية:
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 أف الطبيعي مف. زمبلئؾ مف ولمعديد لؾ محتممة تجربة ىو بالضغوط الشعور -ٔ
 ليست بو المرتبطة والمشاعر التوتر. الحالي الوضع في الطريقة بيذه تشعر
. ضعفؾ أو وظيفتؾ أداء عمى قدرتؾ عدـ عمى انعكاًسا األحواؿ مف حاؿ بأي
 تقؿ ال الوقت ىذا خبلؿ االجتماعي النفسي ورفاىؾ العقمية صحتؾ إدارة إف

 .الجسدية صحتؾ إدارة عف أىمية

 ،مثؿ: المفيدة التأقمـ استراتيجيات استخداـ حاوؿ. الوقت ىذا في بنفسؾ اعتفِ  -ٕ
 كافًيا طعاًما و أف تتناوؿ ، الفترات بيف أو لعمؿا أثناء الكافية الراحة ضماف
 العائمة مع اتصاؿ عمى والبقاء ، البدني النشاط وممارسة ، وصحًيا

 :استخداـ ،مثؿ المفيدة غير المواجية استراتيجيات استخداـ تجنب. واألصدقاء
 يؤدي أف يمكف الطويؿ، المدى عمى. األخرى المخدرات أو الكحوؿ أو التبغ
 سيناريو COVID-19 تفشي يعد. والجسدية العقمية صحتؾ تفاقـ إلى ذلؾ
 استجابات في يشاركوا لـ إذا خاصةً  ، العماؿ مف لمعديد مسبوؽ وغير فريًدا
 الماضي في معؾ نجحت التي االستراتيجيات استخداـ فإف ذلؾ، ومع. مماثمة
 أف المرجح مف الذي الشخص أنت. اآلف يفيدؾ أف يمكف التوتر أوقات إلدارة
 نفسؾ عمى الحفاظ في تتردد أال ويجب التوتر مف التخمص يمكنو كيؼ يعرؼ
 .ماراثوف إنو. العدو ليس ىذا. النفسية الناحية مف جيًدا

 مف التجنب مف لؤلسؼ الصحية الرعاية مجاؿ في العامميف بعض يعاني قد   -ٖ
 يجعؿ أف يمكف ىذا. الخوؼ أو العار وصمة بسبب مجتمعيـ أو أسرىـ قبؿ
 عمى البقاء فإف ، ممكًنا ذلؾ كاف إذا. صعوبة أكثر بالفعؿ الصعب موقؼال

 عمى الحفاظ طرؽ إحدى ىي الرقمية، الطرؽ خبلؿ مف بأحبائؾ، االتصاؿ
 بيـ الموثوؽ األشخاص مف غيرىـ أو مديرؾ أو زمبلءؾ استشر. االتصاؿ
 .لؾ مماثمة تجارب لزمبلئؾ يكوف قد - االجتماعي الدعـ عمى لمحصوؿ

 لثا: تكصيات لمباحثيف كصانعي القرار:ثا

 إجراء المزيد مف البحوث عمى مشكبلت نفسية واجتماعية أخرى.-ٔ
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االستفادة مف نتائج الدراسة الحالية فى توجيو المؤسسات إلى أىمية العوامؿ  -ٕ
 النفسية فى القضايا العبلجية .

ت مختمفة استخداـ مفردات بنؾ األسئمة الحالي فى دراسات أخرى وعمى عينا -ٗ
. 

 الدراسات المقترحة:
مقارنة بيف أبنية العاممية االستكشافية والتوكيدية وثنائية الرتبة ألبعاد مقياس  -

 نوبات اليمع.

البروفيبلت النفسية ألبعاد نوبات اليمع لدى أفراد عينة الدوؿ العربية المتضمنة  -
 الدراسة.

فسية ،مثؿ: القمؽ واالكتئاب دراسة القدرة التنبؤية لمقياس التنبؤ باالضطرابات الن -
 واإلحباط والضغوط في ظؿ جائحة كورونا.

- COVID-19 

 مماثؿ تفشي مع مقارف تحميؿ - مصر في COVID-19 اندالع مف أسباب اليمع -
  .بعض الدوؿ االفريقية في

 الخالصة:

لقياس نوبات اليمع مف جائحة كورونا في معظـ  مفرداتأسيمت الدراسة بتقديـ بنؾ   
ات العربية وتميزت بدرجة مناسبة مف الصدؽ والثبات باستخداـ نظرية المجتمع

استجابة المفردة يمكف سحب العديد مف الصور االختبارية المتكافئة ومتعادلة القياس، 
وكذلؾ تحديد معاير تشخيصية لتحديد مستويات اليمع مف كورونا باستخداـ طريقة 

كمينيكي وفي المؤسسات التربوية أنجوؼ، بالتالي ُيسيـ المقياس بالتشخيصي اإل
 والمجتمعية المختمفة.

 المراجع



يٍ جبئذخ كٕسَٔب حتهٛم يغتٕٚبد َٕثبد اهلهع  COVID-19 َظشٚخ االعتجبثخ  ثبعتخذاو
  ًذ فتخ اهلل د حمًذ حمأ.    عهٗ عُٛبد يٍ اجملتًع انعشثٙاملفشدح :دساعخ تشخصٛخ فبسلخ 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   194 

 

(. توظيؼ نموذج راش في انتقاء فقرات مقياس تقدير ٜٕٓٓابتساـ توفيؽ أبو خميفة )
لتقييـ اتجاىات طبلب كمية العموـ التربوية نحو تخصص معمـ الصؼ. مجمة العمـو 

 .ٗٙٔ-٘ٗٔ(، ص ص ٗ(، العدد )ٓٔالتربوية والنفسية، المجمد )

عماف: دار  .(. النظرية الحديثة في القياس، الطبعة الثانيةٖٕٔٓأحمد محمد التقي )
 .المسيرة لمنشر والتوزيع

(. أثر حجـ العينة عمى تقدير صعوبة الفقرة والخطأ ٕٓٔٓأحمد محمود الثوابية )
مد المعياري في تقديرىا باستخداـ نظرية االستجابة لممفردة. مجمة جامعة دمشؽ، المج

 .ٙ٘٘-ٕ٘٘(، ص ص ٕ+  ٔ(، العدد )ٕٙ)

(. العبلج المعرفي ٕٕٓٓأروف بيؾ، ودينيس غريبنير، جاف سكوت، ومارؾ وليامز )
القاىرة: مكتبة زىراء  .والممارسة اإلكمينيكية، ترجمة حسف مصطفى عبد المعطي

 الشرؽ.

اإلنجاز (. دراسة سيكومترية حوؿ قياس دافعية ٜٕٓٓأسماء عبد المنعـ أحمد عرفاف )
(، العدد ٕالجزء ) .باستخداـ نظرية االستجابة لممفردة. مجمة الدراسة العممي في التربية

 .ٜٕٔ-ٖٓٔ(، ص ص ٓٔ)

(. مقارنة عدة طرؽ لحساب ثبات االختبارات المرجعية المحؾ، ٜٛٛٔآماؿ محروس )
 ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.غير منشورة رسالة دكتوراه

(. ٜٕٓٓو، أنور رياض عبد الرحيـ، محمد إبراىيـ محمد )حصة عبد الرحمف فخر 
فاعمية استخداـ نموذج سمـ التقدير في تحميؿ مفردات مقياس مداخؿ الدراسة لدى طبلب 
جامعتي قطر والمنيا. مجمة الدراسة في التربية وعمـ النفس، كمية التربية، جامعة المنيا، 

 .٘ٚٔ -ٖ٘ٔ(، ص ص ٕ(، العدد )ٕٕالمجمد )
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(. "طرؽ تحديد درجات القطع فى االختبار المرجع ٖٕٓٓعبد الحسيب الخولى )زياد 
، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات .إلى المحؾ، دراسة إحصائية مقارنة"

 التربوية، جامعة القاىرة.

 (. مقياس الدالالت االكمينيكية التشخيصية لميمع )الفزع(ٕ٘ٓٓزينب محمد شقير )
 ، . القاىرة: مكتبة النيضة المصريةM.S.M-v1).  ت.د(

(. استخداـ النموذج ذى الحديف فى تقدير درجة القطع ٜ٘ٛٔصبلح الديف عبلـ )
، .دراسة إحصائية تجريبية، المجمة العربية لمعموـ اإلنسانية -لبلختبار محكى المرجع
 .ٖٗ-ٕٙ(، ص ص ٜ(، العدد )٘جامعة الكويت، المجمد )

التوجيات المستقبمية لتقويـ تحصيؿ الطبلب في ضوء  (.ٜٜ٘ٔصبلح الديف عبلـ )
(، ص ص ٜٗمتطمبات القرف الحادي والعشريف، مجمة التربية، جامعة األزىر، العدد )

ٔٗ-٘ٗ. 

(. نماذج االستجابة لممفردة االختبارية أحادية البعد ٕ٘ٓٓصبلح الديف محمود عبلـ )
 بوي. القاىرة: دار الفكر العربي.ومتعدد األبعاد وتطبيقاتيا في القياس النفسي والتر 

(. تصميـ وتقييـ فاعمية برنامج تعميمي لكفايات بناء االختبارات ٕٓٓٓصبلح شريؼ )
 ، رسالة دكتوراه.التحصيمية مرجعية المحؾ لدى معممي العموـ بمرحمة التعميـ األساسي

 ، كمية التربية، جامعة األزىر.غير منشورة

(. الخصائص السيكومترية لمقياس الخوؼ مف a2020عبد الناصر السيد عامر. )
 -35 ,36، .في المجتمع العربي. المجمة العربية لمدراسات األمنية COVID-19كورونا 

http://search.mandumah.com/Record/1080626.46 
ة السببية لمعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية (. النمذجb2020عبد الناصر السيد عامر.)

وجودة  COVID-19والتديف والصمود النفسي والخوؼ االجتماعي والخوؼ مف كورونا 
-3،389الحياة في المجتمع العربي. المجمة الدولية لمبحث في العموـ التربوية،

.431do:https/doi.org/1029009/ijres.3.4.x 

http://search.mandumah.com/Record/1080626
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http://search.mandumah.com/Record/1070691 

(. المشكبلت النفسية اثناء جائحة كورونا في المجتمع 2021عبد الناصر السيد عامر. )
. 12 -1 ,81 .المصري. المجمة التربوية، كمية التربية جامعة سوىاج

http://search.mandumah.com/Record/1099246 
االستجابة  (. الكفاءة األكاديمية في ضوء نظريةٕ٘ٔٓغػػػادة محمػد أحمػػد شحػػػػاتة )

لممفردة وعبلقتيا بكؿ مف الصمود األكاديمي والتفكير اإليجابي لطمبة جامعة الزقازيؽ، 
 امعة الزقازيؽ.، كمية التربية، جغير منشورة رسالة دكتوراه

(. نوبات اليمع وعبلقتو بجودة الحياة ٕٗٔٓفاطمة السيد خشبة، بدوية محمد السعيد )
مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،  .لدى عينة مف المدخنيف وغير المدخنيف

(٘ٙ ،)ٖٕٖ-ٖٕٛ. 

بار (. استخداـ نظرية االستجابة لمفقرة في بناء فقرات اختٕٙٔٓمحمد طالب دبوس ) 
محكي المرجع في الرياضيات بفقرات ثنائية التدريج ومتعددة التدريج وفؽ النموذج 
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