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 م18/05/2021قبل للنشر بتاريخ  -م 20/05/2020شر بتاريخ قدم للن

ابستخدام ( COVD-19)هدفت هذه الدراسة إىل توضيح اجلوانب الرتبوية املستثمرة خالل اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان : املستخلص
( شخص من خمتلف األعمار واملراحل الدراسية من 970قدارها )املنهج الوصفي التحليلي، وابستخدام استبيان الكرتوين ومت استطالع عينة عشوائية م

ادة من جمتمع مدينة مكة املكرمة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أن الوابء يكشف للناس قدرهتم على التكيف مع الظروف واالستف
ا أن سنة االبتالء تكشف معادن الناس. وأن النتشار وابء ( من نتائجه2007اإلمكاانت املتاحة هلم، وبذلك اتفقت مع دارسة أبو سحيل )

(COVD-19 CORONAVIRUS )( من 2018جوانب إجيابية شخصية وأسرية واجتماعية، وبذلك اتفقت مع دراسة املنصوري وبو رقيبة )
د مجة روحية واجتماعية ووظيفية، وكذلك ( من نتائجها أن لالبتالء فوائ2009نتائجها أن لالبتالء جوانب إجيابية، كما اتفقت مع دراسة معمر )

( من نتائجها لالبتالء دروس تربوية تعود على النفس املؤمنة، واالبتالء يوضح عيوب الشخص، واالبتالء يذكر بنعم 2007اتفقت مع دراسة األنس )
وتقديره متوسط  (2.3103)انب الشخصية مقداره هللا على اإلنسان. وهناك استفادة يف اجلوانب الشخصية متوسطة حيث إن الوسط املرجح حملور اجلو 

سرية أي أن االستفادة يف اجلوانب الشخصية تقديرها متوسط. وهناك استفادة يف اجلوانب األسرية عالية حيث إن الوسط املرجح حملور اجلوانب األ
استفادة يف اجلوانب االجتماعية عالية حيث إن الوسط وتقديره عال، أي أن االستفادة يف اجلوانب األسرية تقديرها عال. وهناك  (2.4238)مقداره 

 وتقديره عال، أي أن االستفادة يف اجلوانب االجتماعية تقديرها عال. (2.2648)املرجح حملور اجلوانب االجتماعية مقداره 
  19-اجلوانب؛ الرتبوية؛ فريوس؛ كوفيد الكلمات املفتاحية:
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The Abstract: This study aimed to: clarify the educational aspects that are invested during the health procedures 
that were used to prevent the spread of Coronavirus (COVD-19) by following the descriptive analytical 
approach, and by using an electronic questionnaire, where a random sample of (970) people of different ages and 
educational levels from Makkah community was surveyed. The study concluded with a number of results, the 
most important results are  : In the epidemic, people reveals their ability of adaptation to the circumstances, and 
how to benefit from the capabilities which are available to them, and thus I agreed with Abu Suhail's study 
(2007) that concluded with the result that affliction reveals the essence of people. The spread of the epidemic 
(COVD-19 CORONAVIRUS) has positive aspects on personal, family and social life. And thus I agreed with 
the study of Al-Mansouri and Bou Raqiba (2018), that concluded with the results that affliction has positive 
aspects. And I also agreed with the Muammar's study (2009) where results indicated that affliction has spiritual, 
social and vocational benefits. Moreover, I agreed with Al-Anas's study (2007) where it indicated that affliction 
clarifies the person’s faults, and it reminds the blessings of God upon man. There is an average benefit in 
personal aspects, as the weighted average of the axis of personal aspects is (2.3103) and its estimation is average, 
so the benefit in personal aspects is an average. There is a high benefit in the family aspects, as the weighted 
average of the axis of the family aspects is (2.4238), its estimation is high, so the benefit in the family aspects is 
high. There is a high benefit in the social aspects, as the weighted mean of the axis of the social aspects is 
(2.2648), its estimation is high, so the benefit in the social aspects is highly estimated. 
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(، جملا اامعا أم القخى COVD-19 CORONAVIRUSالصحيا تنع انتشار ووا  )
 (  2(، العدد )13للعلوم البووةا والنفثيا، اجمللد )

 ة:  ـــاملقدم

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ک  ک  ٹ چضالو علاى كثاري مان افلاق فقاال خلق هللاُ تعاىل اإلنساان  وكرمماو وف
( ومااان تكااارح هللا سااابحانو وتعااااىل لجنساااان، أن أساااجد لاااو 70)ساااورة اإلساااراء:  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

)سااااورة األعااااراف  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئٹ ٹ چ املالئكااااة 
مب  ىب  يب   چ  نسااو خملااور مكارم، علااى سااائر املخلوقااات يف األرهللا، اساتخلفو هللا فيهااا إلعمارهااا وبنائهااا( فاإلنساان ج11:

( فاال يوجااد 165)ساورة األنعاام:  چجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس
يف األرهللا، وأفااااهللا علياااو ابلااانعم، فقاااال فقاااد ساااخر هللا لاااو ماااا يف الساااماوات وماااا  ،يف األرهللا مااان هاااو أفضااال وأكااارم مااان اإلنساااان

( وخلقااو علااى أحساان 20)سااورة لقمااان:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  ساابحانو:
ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  چ  ( وقااال ساابحانو4)سااورة التاا :  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  هيئااة

 (.64سورة غافر:) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے
وهلذا التكرح اإلهلي لجنسان مقتضيات منها حفا  الانفس البشارية، ولاذلك جعلهاا العلمااء مان مقاصاد الشاريعة اإلساالمية، 
واثين الضرورايت افمسة وب م ذلك الشاطيب يف قولو: "هذه الشريعة املعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفاق رارد إدخاال 

 :وروعاي يف كال حكام منهاا لدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معاا،الناس حتت سلطة ا
، الا  هاي أساس العماران املرعياة يف كال ملاة، -الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال - إما حف  شيء من الضرورايت افمس

 ( 5. ص:1. ج:1997لفاتت النجاة يف اآلخرة " )الشاطيب. وال  لوالها، مل جتِر مصاحل الدنيا على استقامة، و 
ومن حف  النفس محايتها من األمراهللا املعدية، مما يرتتب على ذلك قيام اجلهات املساؤولة بتادابري وقائياة حلماياة ارتماع مان 

. 15. ج:2001د" )الشايباين. تفشي األمراهللا ب  أفراده، قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: " فِارم مان اراذوم فارارك مان األسا
 ( 449ص:

ويتضااح املاانهج النبااوي جليااا يف االحاارتا ات الصااحية ااداااة طاااعون الشااام يف عهااد أمااري املااؤمن  عماار باان افطاااب رضااي هللا 
وه فاخخ   ،ولقيو أمراء األجنااد وعلاى رأساهم الصاحاو أباو عبيادة عاامر بان اجلاران رضاي هللا عناو ،عنو، وذلك عندما قدم إىل الشام

بوقوع الطاعون يف الشام، فاختلفوا على قادوم أماري املاؤمن  ومان معاو إىل الشاام أو عودتاو إىل املديناة، فبا  ذلاك املانهج الصاحاو 
أن عمار خارج إىل الشاام، فلماا كاان  -عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنو، فقد جاء يف صحيح البخااري "عان عباد هللا بان عاامر 

أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم قال: إذا مسعاتم باو ضرهللا   فخخ ه عبد الرمحن بن عوف: - وقع ابلشام بسرغ بلغو أن الوابء قد
 ( 130. ص:7. ج:2002فال تقدموا عليو، وإذا وقع ضرهللا وأنتم هبا، فال خترجوا فرارا منو" )البخاري. 

صا ،   انتشار يف مجياع أ ااء األرهللا مان م يف دولاة ال2019ماع ااياة عاام  (COVD-19)وقد انتشر وابء فريوس كوروان 
ممااا دفااع احلكومااات يف خمتلااف دول العااامل ابختاااذ إجااراءات وقائيااة، ملنااع تفشااي هااذا الفااايروس، وقااد اختلفاات  ،م2020بدايااة عااام 

ساااان اإلجااراءات مااان دولااة إىل أخااار اساااب سياسااتها واساااب اعتباراهتااا، وكانااات نظااارة حكومااة اململكاااة العربيااة الساااعودية إىل اإلن
وسالمتو هي املقدمة على كل اعتبار، فاختاذت إجاراءات مشاددة بفارهللا الكثاري مان اإلجاراءات االحرتا ياة، الا  أساهمت يف وقاياة 
ارتمع من التفشي  الكبري للفريوس، ومن ضمن هذه اإلجراءات مت تطيق حظر التجول يف أوقاات داددة ومناع التجمعاات، ومناع 

 السفر، وغريها من اإلجراءات.
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يف غاياة  (COVD-19)عد اإلجراءات االحرتا ية املتخذة من قبل اجلهات الرمساة حلماياة ارتماع مان تفشاي فاريوس كاوروان ت
من األمهية، وأهم عنصر يف هذه اإلجاراءات هاو املاواطن، الاذي بتطبيقاو هلاذه اإلجاراءات، تتضاح فائادهتا وقاحهاا يف وقاياة ارتماع 

 من خطر الفريوس.
ت املتخذة بر ت لنا العديد من الظروف واألوقات الا  ككان للشاخص أن يساتفيد منهاا ترباواي، واساتغالهلا ويف ظل اإلجراءا

يف تطااوير العديااد ماان اجلوانااب الشخصااية، وعلااى نطااار األساارة، كمااا ككاان إفااادة ارتمااع احملاايط ابلشااخص ماان األقااارب واملعااارف 
 اصل عن بعد.واألصدقاء واجلريان، ع  وسائل االتصال، ومنصات التو 

 كما أاا ستخلق عادات جديدة مستقبلية، ذات جوانب متعددة، يف اجلانب الشخصي واجلانب األسري واجلانب االجتماعي.

 مشكلة الدراسة:

وابلنظاار إىل الظااروف الاا  نشااخت جاارماء تطبيااق اإلجااراءات الصااحية املتخااذة، تتضااح لنااا مشااكلة الدراسااة واملتمثلااة يف مااد  
ية من هذه الظاروف، وهال مت اساتثمار األوقاات الكثارية الا  تاوفرت للفارد بشاكل صاحيح، ناا يعاود ابلنفاع الرتباوي االستفادة الرتبو 

علااااى الشااااخص أو النفااااع املتعاااادي إىل غااااريه، ولااااذلك جاااااءت هااااذه الدراسااااة لتتعاااارف علااااى اجلوانااااب الرتبويااااة الشخصااااية واألساااارية 
ومن ذلك يتضح لنا التساؤل الرئيس للدراساة، وهاو: ماا اجلواناب الرتبوياة  واالجتماعية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية،

املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية املتخذة من قبل اجلهات الرمسياة يف اململكاة العربياة الساعودية ملناع انتشاار فاريوس كاوروان 
(COVD-19:؟ ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة الدراسة) 

 أسئلة الدراسة: 

 وانب الرتبوية الشخصية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروانما اجل (COVD-19)؟ 
 ما اجلوانب الرتبوية األسرية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان (COVD-19)؟ 
 ية النتشار فريوس كوروانما اجلوانب الرتبوية ارتمعية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصح (COVD-19)؟ 

 أهمية الدراسة:

 ككن توضيح األمهية النظرية والتطبيقية للدراسة يف النقاط التالية: 

 األمهية النظرية: 
 .(COVD-19) إاراء اإلطار النظري للدراسات الرتبوية فيما يتعلق نوضوع فريوس كوروان  -1
 اإلارائية لألحداث والظروف احلاداة يف أوقات وأ مان معينة. احتياج املكتبة الرتبوية ملثل هذه الدراسات   -2

 األمهية التطبيقية:
 لفت انتباه أفراد ارتمع إىل اجلوانب ال  ككن استثمارها خالل األ مات أو الظروف غري الطبيعية.   -1
 وما نتج عنو من تفاعالت اجتماعية.   (COVD-19) االهتمام العلمي نوضوع فريوس كوروان  -2
 يح اجلوانب الشخصية واألسرية وارتمعية وال  ككن استثمارها خالل األ مات أو الظروف غري الطبيعية.توض  -3

 أهداف الدراسة:

وممااا ساابق يتباا  لنااا أن اهلاادف الاارئيس للدراسااة هااو: توضاايح اجلوانااب الرتبويااة املسااتثمرة خااالل تطبيااق اإلجااراءات الصااحية 
، ومن اهلدف الرئيس تتضح (COVD-19)ملكة العربية السعودية ملنع انتشار فريوس كوروان املتخذة من قبل اجلهات الرمسية يف امل

 األهداف التالية: 
  توضيح اجلوانب الرتبوية الشخصية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان(COVD-19). 
  اءات الصحية النتشار فريوس كوروان توضيح اجلوانب الرتبوية األسرية املستثمرة خالل تطبيق اإلجر(COVD-19). 
  توضيح اجلوانب الرتبوية ارتمعية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان(COVD-19). 

 حدود الدراسة: 

من قبل اجلهات الرمسية  املتخذة اهتمت الدراسة بتوضيح اجلوانب الرتبوية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءاتاحلدود املوضوعية: 
 .(COVD-19) يف اململكة العربية السعودية ملنع انتشار فريوس كوروان

   .مت تطبيق هذه الدراسة يف مدينة مكة املكرمةاحلدود املكانية: 
 م.2020مت تطبيق الدراسة امليدانية خالل النصف األول من عام احلدود الزمانية: 

 مصطلحات الدراسة:

تعرف الرتبية ضاا "العملية ال  عن طريقها تتم تنمية جوانب الشخصية اإلنسانية يف مستوايهتا املختلفة،  ة:اجلوانب الرتبوي
مستو  الوعي واإلدراك املعريف، واملستو  العاطفي والوجداين الذي يشتمل على امليول واالجتاهات والقيم، واملستو  احلركي 

( وككن 8. ص:1995علمية املختلفة ال  تعتمد ابلدرجة ألوىل على حركة البدن" )علي. ال والنزوع واملهارة الذي يتصل ابملهارات
أن نعرف اجلوانب الرتبوية إجرائيا ضاا )العوامل ال  تعود ابلنفع الرتبوي على الشخص وديطو األسري واالجتماعي، يف خمتلف 

 اجلوانب الوجدانية والسلوكية(. 
يعرف ابنو " فساد يعرهللا جلوهر اهلواء ألسباب مساوية أو أرضية" )السيوطي.  الوابء :(COVD-19) وابء فريوس كوروان

لطاعون" )الشاماين. (، ويعرف ضنو "كل مرهللا شديد العدو  سريع االنتشار، وعادة ما يكون قاتال كا187. ص:2004
  .(175. ص:2019

يعااين معظام األشاخاص الاذين  .كتش اف حاديثا  (: "هو مرهللا ُمعٍد يسبِمبو فريوس كوروان املCOVD-19) وفريوس كوروان
ويُاع ادم كباار السان وأولئاك الاذين   يصابون باو مان اعاتالالت تنفساية خفيفاة إىل متوساطة، ويتعاافون دون حاجاة إىل عاالج خااص.

شخاص األكثر يعانون من مشاكل طبية كامنة مثل األمراهللا القلبية الوعائية والسكري وأمراهللا اجلها  التنفسي املزمنة والسرطان األ
 (https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)  عرضة لجصابة ابعتالالت خطرية"

)اجلوانب والعوامل ال  تعاود ابلنفاع الرتباوي علاى الشاخص وديطاو األساري واالجتمااعي، يف  وميكن تعريف العنوان إجرائيا
 عليماااات االحرتا يااااة األمنياااة والصااااحية حلماياااة ارتمااااع مااان انتشااااار فاااريوس كااااوروانخمتلاااف اجلوانااااب، مااان جااااراء تطبياااق التاااادابري والت

(COVD-19).    
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 أهداف الدراسة:

وممااا ساابق يتباا  لنااا أن اهلاادف الاارئيس للدراسااة هااو: توضاايح اجلوانااب الرتبويااة املسااتثمرة خااالل تطبيااق اإلجااراءات الصااحية 
، ومن اهلدف الرئيس تتضح (COVD-19)ملكة العربية السعودية ملنع انتشار فريوس كوروان املتخذة من قبل اجلهات الرمسية يف امل

 األهداف التالية: 
  توضيح اجلوانب الرتبوية الشخصية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان(COVD-19). 
  اءات الصحية النتشار فريوس كوروان توضيح اجلوانب الرتبوية األسرية املستثمرة خالل تطبيق اإلجر(COVD-19). 
  توضيح اجلوانب الرتبوية ارتمعية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءات الصحية النتشار فريوس كوروان(COVD-19). 

 حدود الدراسة: 

من قبل اجلهات الرمسية  املتخذة اهتمت الدراسة بتوضيح اجلوانب الرتبوية املستثمرة خالل تطبيق اإلجراءاتاحلدود املوضوعية: 
 .(COVD-19) يف اململكة العربية السعودية ملنع انتشار فريوس كوروان

   .مت تطبيق هذه الدراسة يف مدينة مكة املكرمةاحلدود املكانية: 
 م.2020مت تطبيق الدراسة امليدانية خالل النصف األول من عام احلدود الزمانية: 

 مصطلحات الدراسة:

تعرف الرتبية ضاا "العملية ال  عن طريقها تتم تنمية جوانب الشخصية اإلنسانية يف مستوايهتا املختلفة،  ة:اجلوانب الرتبوي
مستو  الوعي واإلدراك املعريف، واملستو  العاطفي والوجداين الذي يشتمل على امليول واالجتاهات والقيم، واملستو  احلركي 

( وككن 8. ص:1995علمية املختلفة ال  تعتمد ابلدرجة ألوىل على حركة البدن" )علي. ال والنزوع واملهارة الذي يتصل ابملهارات
أن نعرف اجلوانب الرتبوية إجرائيا ضاا )العوامل ال  تعود ابلنفع الرتبوي على الشخص وديطو األسري واالجتماعي، يف خمتلف 

 اجلوانب الوجدانية والسلوكية(. 
يعرف ابنو " فساد يعرهللا جلوهر اهلواء ألسباب مساوية أو أرضية" )السيوطي.  الوابء :(COVD-19) وابء فريوس كوروان

لطاعون" )الشاماين. (، ويعرف ضنو "كل مرهللا شديد العدو  سريع االنتشار، وعادة ما يكون قاتال كا187. ص:2004
  .(175. ص:2019

يعااين معظام األشاخاص الاذين  .كتش اف حاديثا  (: "هو مرهللا ُمعٍد يسبِمبو فريوس كوروان املCOVD-19) وفريوس كوروان
ويُاع ادم كباار السان وأولئاك الاذين   يصابون باو مان اعاتالالت تنفساية خفيفاة إىل متوساطة، ويتعاافون دون حاجاة إىل عاالج خااص.

شخاص األكثر يعانون من مشاكل طبية كامنة مثل األمراهللا القلبية الوعائية والسكري وأمراهللا اجلها  التنفسي املزمنة والسرطان األ
 (https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)  عرضة لجصابة ابعتالالت خطرية"

)اجلوانب والعوامل ال  تعاود ابلنفاع الرتباوي علاى الشاخص وديطاو األساري واالجتمااعي، يف  وميكن تعريف العنوان إجرائيا
 عليماااات االحرتا يااااة األمنياااة والصااااحية حلماياااة ارتمااااع مااان انتشااااار فاااريوس كااااوروانخمتلاااف اجلوانااااب، مااان جااااراء تطبياااق التاااادابري والت

(COVD-19).    
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 الدراسات السابقة: 

( دراسة يعنوان: األبعاد الرتبوية لسنة 2007فقد استفاد الباحث من عدد من الدراسات السابقة، حيث أجر  أبو سحيل )
ت الدراسة إىل التعرف على األبعاد الرتبوية لسانة االباتالء يف ضاور الفكار الرتباوي االبتالء يف ضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي، وهدف

اإلسااالمي، واسااتخدم الباحااث املاانهج الوصاافي التحليلااي، جمااع اآلايت واالحاديااث الاا  تااتكلم عاان االبااتالء، وحتليلهااا، السااتنباط 
دن النااس. ويتعارهللا اإلنساان ألناواع خمتلفاة مان االباتالءات األبعاد الرتبوية، ومن أهم نتاائج الدراساة، أن سانة االباتالء تكشاف معاا

فيهااا عمااوم وخصااوص، واتفقاات دارسااة أبااو سااحيل، مااع الدراسااة احلاليااة، ابسااتخدام املاانهج الوصاافي التحليلااي، كمااا اتقاات معهااا 
رس األبعاااد الرتبويااة والدراسااة احلاليااة تاادرس تفشااي فااريوس كااوران وهااو ماان االبتالءااا بينمااا دراسااة أبااو سااحيل تااد ،بدراسااة االبااتالء

لالبتالء، وهذه الدراسة تدرس اجلوانب الرتبوية املستفادة من اإلجراءات الصاحية ملناع انتشاار الفاريوس، واساتفاد الباحاث مان هاذه 
 الدارسة ببناء االستبانة املوجهة لعينة الدراسة، ويف األدب النظري.

وال  هتدف إىل جتلية بعض ظواهر احملن واالبتالء  ،لقرآن الكرح( دراسة بعنوان: سنة االبتالء يف ا2007كما أجر  األنس )
وموقف اإلنساان منهاا، والكشاف عان ظاواهر احملان واالباتالء يف القارآن الكارح والسانمة النبوياة، اساتخدم الباحاث املانهج االساتقرائي 

البتالء يوضح عيوب الشخص، واالبتالء ياذكر والتحليلي، ومن أهم نتائجها أن لالبتالء دروس تربوية تعود على النفس املؤمنة، وا
بنعم هللا على اإلنسان، اتفقت دارسة األنس، مع الدراسة احلالية بدراسة االبتالء، والدراسة احلالية تدرس تفشي فريوس كوران وهاو 

استخدمت املنهج الوصفي من االبتالءا بينما اختلف عنها يف املنهج حيث استخدمت االستقرائي والتحليلي، بنما الدراسة احلالية 
 التحليلي، واستفاد الباحث من هذه الدارسة ببناء االستبانة املوجو لعينة الدراسة واألدب النظري. 

دراساة تربويااة آلايت االباتالء يف القاارآن الكارح، والاا  هاادفت إىل  –( دراساة بعنااوان: الرتبياة ابالبااتالء 2009وأجار  معماار )
واساتخدم الباحاث املانهج الفلسافي التحليلاي، ومان أهام نتاائج البحاث تعادد  ،ن الكارح دراساة تربوياةدراسة آايت االباتالء يف القارآ

لالبتالء أنواع، ابتالء ابلسراء واباتالء ابلضاراء، ولالباتالء فوائاد مجاة روحياة  ،جماالت االبتالء فمنو ابتالء للفرد ومنو ابتالء للجماعة
الدراسة احلالية بدراسة الرتبية ابالباتالء، والدراساة احلالياة تادرس تفشاي فاريوس كاوران  اتفقت دارسة معمر، مع ،واجتماعية ووظيفية

وهو من االبتالءا بينما اختلف عنها يف املنهج حيث استخدمت املنهج الفلسفي التحليلي بينما الدراسة احلالية اساتخدمت املانهج 
 تبانة املوجهة لعينة الدراسة واألدب النظري. الوصفي التحليلي، واستفاد الباحث من هذه الدارسة ببناء االس

( وال  بعوان: املنهج القرآين يف التعامل ماع االباتالء، فقاد هادف إىل بياان بعاض ماا 2018أما دراسة املنصوري و بو رقيبة )
بااتالء جواناب إجيابيااة، جااء يف القارآن الكاارح يف التعامال ماع الاابالء، ابساتخدام املاانهج االساتنباطي، ومان أهاام نتاائج الدراساة أن لال

سنن االبتالء سنن شاملة تعم وال ختص، والص  على االبتالء والشكر مان أهام متطلباات اإلكاان، وقاد اتفقات دارساة املنصاوري و 
بورقيبااة، مااع الدراسااة احلاليااة بدراسااة التعاماال مااع االبااتالء، والدراسااة احلاليااة تاادرس تفشااي فااريوس كااوران، وهااو ماان االبااتالء ا بينمااا 

ختلفااات يف املااانهج حياااث اساااتخدمت املااانهج االساااتنباطي بينماااا الدراساااة احلالياااة اساااتخدمت املااانهج الوصااافي التحليلاااي، واساااتفاد ا
 الباحث من هذه الدارسة ببناء االستبانة املوجو لعينة الدراسة واألدب النظري.

مجعااا ودراسااة مقارنااة،  -صاايب البشاارية ( بعنااوان: األحكااام املتعلقااة ابألوبئااة الاا  ت2019يف حاا  جاااءت دراسااة الشاااماين )
وهدف البحث يف دراستو إىل التعريف نفهوم األوبئة ال  تصيب البشرية، وذكر مناذج لألوبئة ال  مرت على البشرية، مع توضيح 

علااى كاال ماارهللا املاانهج الشاارعي يف التعاماال معهااا، ُمتمبعااا املاانهج االسااتقرائي واملاانهج الوصاافي، وماان أهاام نتائجهااا، أن الااوابء يطلااق 
شديد العدو  سريع االنتشار وعادة ما يكون قاتال، وال ضس من أخذ اللقان والتطعيم من الوابء وهذا ليس من اساتعجال الابالء، 

ابلرغم من أن دراسة الشاماين، ذات صلة بسيط ابلدراسة احلالية إال أن الباحث استفاد منها يف األدب النظري للبحاث، واتفقات 
، مااع الدراسااة احلاليااة بدراسااة األوبئااة الاا  تصاايب البشاارية، والدراسااة احلاليااة تاادرس تفشااي فااريوس كااوران، وهااو وابء دارسااة الشاااماين

أصاااب البشاارية عامااة، بينمااا اختلفاات يف املاانهج حيااث اسااتخدمت املاانهج االسااتقرائي والوصاافي، بنمااا الدراسااة احلاليااة اسااتخدمت 
 هذه الدارسة ببناء االستبانة املوجو لعينة الدراسة.املنهج الوصفي التحليلي، واستفاد الباحث من 

 اإلطار النظري للدراسة

 (COVD-19) انتشار فريوس كورونا
 أواًل: االنتشار على مستوى العامل 

م يف 1918اجتاحات العاامل أماراهللا عديادة وانتشارت وكاان هلاا ،ااري ابلاك، ومان ذلاك اإلنفلاونزا اإلسابانية والا  انتشارت عاام 
طة أاااا كاناات هااي األشااهر علااى اإلطااالر، والساابب ببسااا 1918إنفلااونزا عااام األرهللا أابن اايااة احلاارب العامليااة األوىل، و" مجيااع بقاااع

ملياون  500األخطر واألكثر كلفاة علاى مساتو  األروان البشارية خاالل القارن العشارين، ورناا عا  التااريف البشاري، فقاد أصاابت )
 SKY NEWSمليااون(" )عاارب  100إىل  50إنسااان(، وهااو رقاام يزيااد عاان ربااع سااكان األرهللا وقتهااا، وأودت اياااة )مااا باا  

12/5/2020 .) 
م انتشارت العدياد 2020م ولغاية العام 2010اهللا افطري خالل السنوات املاضية ففي الفرتة " من كما ظهرت بعض األمر 

 إنفلونزا الطيور ، وسبقهما يف العقد السابقنا يروإنفلونزا اف ، مثل كوروان الشرر األوسطاإلنفلونزا من األوبئة، كان أبر ها أنواع جديدة من
(Arabs of SKY NEWS, on 12/5/2020)  . وهنا تفصيل ألكثر مخسة أمراهللا تفشت يف السنوات القليلة املاضية 

، ومت اكتشفها أوال  يف املكسيك يف شهر أبريل من ذات العام، ويعت  من 2009انتشرت عام  (H1N1): افنا ير اإنفلونز  -1
أكثر الفريوسات خطورة، لكونو يتمتع بقدرة تغري سريع، هراب من تكوين مضادات لو يف األجسام ال  يستهدفها، حيث 

أعوام، وعندما تبدأ األجسام ال  يستهدفها بتكوين مناعة  وه،  3يقوم الفريوس بتحوير نفسو بشكل طفيف كل عام  إىل 
 اجلها  املناعي مسببا حدوث "جائحة" أو وابء جيتان العامل كل عدة سنوات الصمود أمام يتحور الفريوس ويتمكن من

(https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/ar). 
، وانتشااار الفاااريوس أيباااوال القاتااال شاااديد العااادو  بسااارعة عااا  غينياااا إىل ليبااارياي غينياااا يف 2013: بااادأ يف ديسااام  أيباااوال ابءو  -2

ا يف غرب أفريقيا"، األمار الاذي كااد يتسابب اباياار اقتصاادات  أيبوالبعدها ابسم فاشية "فريوس  وسرياليون اراورت ، ليعرف
  .شخص جراء الفريوس 6000البلدان الثالاة، وخالل ذلك العام، تويف حوايل 

(https://www.who.int/csr/disease/ebola/ebola-6-months/guinea/ar/) 
واحلمى النامجة عنو  الفريوس : على الرغم من أن فريوس  يكا ليس فريوسا قاتال، لكن منظمة الصحة العاملية صنفت يكا وابء -3

 صغر"مرضا وابئيا، ابلنظر إىل عالقتو ابلتشوه افلقي عند األطفال حديثي الوالدة، وهي احلالة ال  صارت تعرف ابسم 
وال يوجد عالج أو تطعيم وقائي ضد فريوس  يكا،  .ال  تنجم عن طريق انتقال العدو  من األم احلامل إىل اجلن  -الرأس

 .الذي ينتشر بواسطة بعوضة احلمى الصفراء
(https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus) 

أو )متال مة  (التنفسية األوسط الشرر متال مة، الذي صار يعرف ابسم )كوروان ، ظهر فريوس2012ام : يف العكوروان -4
، بُلك عن حاالت 2015واعتبارا من يوليو  -فريوس كوروان اجلديد-اسم االلتهاب الرئوي احلاد(، وأطلق عليو يف ابدئ األمر 
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حالة  254، مت تشخيص 2014أبريل  24واسب آخر إحصائية نشرهتا منظمة الصحة العاملية، يف . دولة 21يف أكثر من 
 ( .SKY NEWS 12/5/2020)عرب  93مؤكدة يف العامل تويف منهم 

، مت اإلبالغ عن أول حالاة مشاتبو هباا ملنظماة الصاحة العاملياة، لفاريوس  2019م / ديسم  عا31يف  (COVD-19)كوروان  -5
، الصاا  وكااان أول تفشااي للفااريوس يف وهااان نقاطعااة هااوو يف (nCoV-2019) كااوروان املسااتجد، الااذي صااار يعاارف ابساام

قبل أن ينتقل إىل عدد من دول جنوب شرر أسيا   انتشر بعد ذلك يف مجيع أقطاار العاامل تقريباا. ولقاد بلاك عادد اإلصااابت 
( 105278379( شخصاا ، وعادد احلااالت الا  شافيت مان الااوابء )130780338م )1/4/2021ابلفاريوس حاات يرياف 

 .(https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries)( شخصا  2840909) شخصا ، وعدد الوفيات
م )اإلنفلونزا اإلسبانية( ظل العامل عاجزا عن احلد 1918وابلرغم من التطور العلمي الطيب الكبري الذي مل يواكب جائحة عام 
حرتا ية للحد مان تقشاي الاوابء، ومان هاذه اإلجاراءات، من تفشي هذا الوابء، فاجتهت السلطان يف دول العامل إىل اختاذ إجراءات ا

 منع التجول، احلرص على اتباع تعليمات صحية شخصية، وغريها من اإلجراءات سيتم بسطها يف مبحث قادم.
 اثنيا : االنتشار على مستوى الوطن واإلجراءات املتخذة 

 2/3م  ماااان البحاااارين بعااااد عااااودهتم ماااان إيااااران، يف باااادأت أول إصااااابة ابملاااارهللا يف اململكااااة العربيااااة السااااعودية ملااااواطن  قاااااد
 م، وقد سبق ذلك عدة إجراءات اختذهتا حكومة اململكة، ومن هذه اإلجراءات،  2020/
  ،إجالء عشرة طالب مبتعث  يف منطقة وهان(https://www.okaz.com.sa/news/local/2008472) 

  ،وب  مدينة قوانزو يف الص . وقفت افطوط السعودية الرحالت اجلوية بن الرايهللا، وجدة 
(https://www.okaz.com.sa/news/local/2008472 ) 

  تعليق سفر املواطن  واملقيم  من اململكة العربية السعودية إىل الص (https://www.spa.gov.sa/2031113).  

 والزايرة، وللسيان العمرة تعليق الدخول ألداء مناسك (https://www.okaz.com.sa/news/local/2012455). 

   وتفعيل الدراسة عن بعد جلميع املراحل  ،9/3/2020تعليق الدراسة يف مجيع مناطق ودافظات اململكة اعتبارا  من يوم اإلان
 .(https://www.spa.gov.sa/2044433)التعليمية 

  واالسرتاحات وقاعات املناسبات والفنادرتعليق إقامة املناسبات يف صاالت األفران (https://www.spa.gov.sa/2047167 ) 

 .تعليق الرحالت اجلوية الدولية للمسافرين، إال يف احلاالت االستثنائية 
 (https://www.al-jazirahonline.com/2020/12/20/113537/)  

 .تعليق النشاط الرايضي نختلف األلعاب الرايضية ومجيع البطوالت واملسابقات وإغالر الصاالت واملراكز الرايضية افاصة  
(https://www.alyaum.com/articles/6244202/)  

 افة اجلهات احلكومية، عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومركز األمن اإللكرتوين، تعليق احلضور ملقرات العمل يف ك
 (، https://www.spa.gov.sa/2047983) .ومنظومة التعليم عن بعد يف قطاع التعليم

  ع افاص عدا القطاعات احليوية، وقطاعات البنية التحتية احلساسة مثل تعليق احلضور ملقرات العمل يف مجيع اجلهات يف القطا
 .(https://www.okaz.com.sa/news/local/2015712) )الكهرابء، واملياه واالتصاالت(

 ا الصيدليات واألنشطة التموينية الغذائيةإغالر األسوار وارمعات التجارية املغلقة واملفتوحة، عد. 
(https://ajel.sa/FY742X/ ) 

  اقتصااار افدمااة يف أماااكن تقاادح األطعمااة واملشااروابت ومااا يف حكمهااا علااى الطلبااات افارجيااة فقااط، وعاادم الساامان للعمااالء
  .(/https://ajel.sa/nFpmc2) حملالتابجللوس على طاوالت افدمة املخصصة داخل ا

 يف  منع التجمعات يف األماكن العامة املخصصة للتنزه، مثل احلدائق والشواطئ واملنتجعات واملخيمات واملتنزهات ال ية وما
  .(/https://ajel.sa/PKrQHz) حكمها

 أبواب  إيقاف صالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفروهللا يف املساجد واالكتفاء برفع األذان، ابستثناء احلرم  الشريف ، وأن تكون
  .(https://www.spa.gov.sa/2048662) املساجد مغلقة.

  واحلافالت وسيارات األجرة والقطارات. تعليق مجيع رحالت الطريان الداخلي 
(https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1358617 ) 

 ة جلميع املصاب  بفريوس كوروان واملشتبو يف التوجيو السامي بتقدح العالج جماان  يف املستشفيات واملراكز الطبية احلكومية وافاص
 إصابتهم من املواطن  واملقيم  وخمالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن احلدود.

 ( https://covid19awareness.sa/archives/1031)  
  مدن اململكة فرهللا حظر التجول اجلزئي أو الكلي يف 

(https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1334607) 

م حااات 2/3/2020م، وابتااداء ماان ظهااور أول حالااة للفااريوس يف 13/9/2020وبناااء علااى النشاارة الدوريااة لااو رة الصااحة يف 
( 378469( شخصاااا وعااادد احلااااالت الااا  شااافيت مااان الفاااايروس )390597م بلاااك عااادد اإلصااااابت يف اململكاااة )1/4/2021

 (https://covid19.moh.gov.sa)( )رمحهم هللا مجيعا( 6676شخصا  وعدد الوفيات )
كماا اهتماات اململكااة بشااكل كباري فجااراء الفحوصااات الال مااة للحاد ماان انتشااار الفااايروس حاات بلااك عاادد الفحوصااات حااات 

واهتمت بتوفري اللقان جلميع سكان اململكاة جمااان  (https://covid19.moh.gov.sa)( 15184311م )1/4/2021يريف 
( كمااا هتااادف و ارة الصااحة إىل تطعااايم كاال الساااكان يف 4500000أكثااار ماان )  1/4/2021حيااث بلااك مااان أخااذ اللقاااان حااات 

  ( https://arabic.rt.com/middle_east)م 2021اململكة مع ااية عام 
 يف اجلوانب الصحيةاثلثًا: اهلدي النبوي 

 -الشيخوخة-حث الرسول صلى هللا عليو وسلم على التداوي عند االبتالء ابملرهللا، وأوضح أن ال داء إال ولو دواء إال اهلرم 
قااال: نعاام، تااداووا عباااد هللا، فااملن هللا تعاااىل مل يضااع داء إال  نتااداو  اي رسااول هللا؟ عاان التااداوي "فقااالوا:رسااوهلم  وقااد سااخل الصااحابةُ 

( ويف ذلااك توجيااو 441. ص:4. ج:1990اهلاارم )باان حبااان.  :قااال لااو دواء، غااري داء واحااد، قااالوا: اي رسااول هللا ومااا هااو؟ وضااع
 نبوي صريح ابألخذ ابألسباب، والسعي ملعرف العالج املفيد لألمراهللا.

ك ااااِن ..." )ا اااط ُر اإل ِ . 37. ج:2001لشااايباين. وحاااث علياااو الصاااالة والساااالم علاااى الطهاااارة بشاااكل عاااام فقاااال "الط"ُهاااوُر ش 
اُد، و ق اص" الش اارِ 542ص: د  اِتح  ِت ااُن، و ااِلس  ِب، ( كما وجو عليو السالم بعدد من التوجيهات الصحة، منها قولو: "ال ِفط ر ُة مخ  ٌس: اف 

ِط" )البخااااري.  اب  لِااايُم األ  ظ ف ااااِر، و نا ت اااُف اآل  لاااذهاب إىل الناااوم وعناااد (، كماااا أمااار بغسااال اليااادين عناااد ا160. ص:7. ج:2002و تا ق 
ُه يف إِ  ِخل  ي د  ث  م ر اٍت، قا ب ل  أ ن  يُد  رِغ  ع ل ى ي ِدِه ا ال  تا يا ق    أ ح دُُكم  فا ل يُاف  ت ات  ي اُدُه" االستيقاظ، فقال: "ِإذ ا اس  رِي فِايم  اب  ئِِو، ف ملن ُو ال  ي اد  ان 

م  و يف ي اااا233. ص:1. ج:2010)القشااااريي.  ااااُو" ( وقااااال أيضااااا "م اااان  ان  ٌء ف ااااال  يا لُااااوم ن  ِإال  نا ف س  ااااي  ااااٌر، و مل   يا غ ِساااال ُو، ف خ ص اااااب ُو ش  ِدِه غ م 
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  اقتصااار افدمااة يف أماااكن تقاادح األطعمااة واملشااروابت ومااا يف حكمهااا علااى الطلبااات افارجيااة فقااط، وعاادم الساامان للعمااالء
  .(/https://ajel.sa/nFpmc2) حملالتابجللوس على طاوالت افدمة املخصصة داخل ا

 يف  منع التجمعات يف األماكن العامة املخصصة للتنزه، مثل احلدائق والشواطئ واملنتجعات واملخيمات واملتنزهات ال ية وما
  .(/https://ajel.sa/PKrQHz) حكمها

 أبواب  إيقاف صالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفروهللا يف املساجد واالكتفاء برفع األذان، ابستثناء احلرم  الشريف ، وأن تكون
  .(https://www.spa.gov.sa/2048662) املساجد مغلقة.

  واحلافالت وسيارات األجرة والقطارات. تعليق مجيع رحالت الطريان الداخلي 
(https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1358617 ) 

 ة جلميع املصاب  بفريوس كوروان واملشتبو يف التوجيو السامي بتقدح العالج جماان  يف املستشفيات واملراكز الطبية احلكومية وافاص
 إصابتهم من املواطن  واملقيم  وخمالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن احلدود.

 ( https://covid19awareness.sa/archives/1031)  
  مدن اململكة فرهللا حظر التجول اجلزئي أو الكلي يف 

(https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1334607) 

م حااات 2/3/2020م، وابتااداء ماان ظهااور أول حالااة للفااريوس يف 13/9/2020وبناااء علااى النشاارة الدوريااة لااو رة الصااحة يف 
( 378469( شخصاااا وعااادد احلااااالت الااا  شااافيت مااان الفاااايروس )390597م بلاااك عااادد اإلصااااابت يف اململكاااة )1/4/2021

 (https://covid19.moh.gov.sa)( )رمحهم هللا مجيعا( 6676شخصا  وعدد الوفيات )
كماا اهتماات اململكااة بشااكل كباري فجااراء الفحوصااات الال مااة للحاد ماان انتشااار الفااايروس حاات بلااك عاادد الفحوصااات حااات 

واهتمت بتوفري اللقان جلميع سكان اململكاة جمااان  (https://covid19.moh.gov.sa)( 15184311م )1/4/2021يريف 
( كمااا هتااادف و ارة الصااحة إىل تطعااايم كاال الساااكان يف 4500000أكثااار ماان )  1/4/2021حيااث بلااك مااان أخااذ اللقاااان حااات 

  ( https://arabic.rt.com/middle_east)م 2021اململكة مع ااية عام 
 يف اجلوانب الصحيةاثلثًا: اهلدي النبوي 

 -الشيخوخة-حث الرسول صلى هللا عليو وسلم على التداوي عند االبتالء ابملرهللا، وأوضح أن ال داء إال ولو دواء إال اهلرم 
قااال: نعاام، تااداووا عباااد هللا، فااملن هللا تعاااىل مل يضااع داء إال  نتااداو  اي رسااول هللا؟ عاان التااداوي "فقااالوا:رسااوهلم  وقااد سااخل الصااحابةُ 

( ويف ذلااك توجيااو 441. ص:4. ج:1990اهلاارم )باان حبااان.  :قااال لااو دواء، غااري داء واحااد، قااالوا: اي رسااول هللا ومااا هااو؟ وضااع
 نبوي صريح ابألخذ ابألسباب، والسعي ملعرف العالج املفيد لألمراهللا.

ك ااااِن ..." )ا اااط ُر اإل ِ . 37. ج:2001لشااايباين. وحاااث علياااو الصاااالة والساااالم علاااى الطهاااارة بشاااكل عاااام فقاااال "الط"ُهاااوُر ش 
اُد، و ق اص" الش اارِ 542ص: د  اِتح  ِت ااُن، و ااِلس  ِب، ( كما وجو عليو السالم بعدد من التوجيهات الصحة، منها قولو: "ال ِفط ر ُة مخ  ٌس: اف 

ِط" )البخااااري.  اب  لِااايُم األ  ظ ف ااااِر، و نا ت اااُف اآل  لاااذهاب إىل الناااوم وعناااد (، كماااا أمااار بغسااال اليااادين عناااد ا160. ص:7. ج:2002و تا ق 
ُه يف إِ  ِخل  ي د  ث  م ر اٍت، قا ب ل  أ ن  يُد  رِغ  ع ل ى ي ِدِه ا ال  تا يا ق    أ ح دُُكم  فا ل يُاف  ت ات  ي اُدُه" االستيقاظ، فقال: "ِإذ ا اس  رِي فِايم  اب  ئِِو، ف ملن ُو ال  ي اد  ان 

م  و يف ي اااا233. ص:1. ج:2010)القشااااريي.  ااااُو" ( وقااااال أيضااااا "م اااان  ان  ٌء ف ااااال  يا لُااااوم ن  ِإال  نا ف س  ااااي  ااااٌر، و مل   يا غ ِساااال ُو، ف خ ص اااااب ُو ش  ِدِه غ م 
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ُخُل اجل  ن اة  366. ص:3. ج:2011)السجستاين.  : "ال  ي اد  (، وأرشد عليو الصالة والسالم أمتو على التجمل وحسن املظهار فق اال 
ااان  يف قا ل بِااِو ِمثا ق اااُل ذ ر ٍة ِماان  كِاا    : م اان  ك  اان ة ؟ ق ااال  اان ا و نا ع لُااُو ح س  بُااُو ح س  يااٌل أُِااب" “. ق ااال  ر ُجااٌل: ِإن  الر ُجاال  أُِااب" أ ن  ي ُكااون  اا و  ِإن  هللا  مجِ 

اُط الن ااِس" )القشاريي. ج: ، و غ م  ُر: ب ط اُر احل  اقِم . ال ِكبا  ب أن فسااد اهلاواء جازء مان أجازاء الساب (، وذكار ابان القايم "93ص: 1اجل  م ال 
التام، والعلة الفاعلة للطاعون، فملن فسااد جاوهر اهلاواء املوجاب حلادوث الاوابء وفسااده، يكاون الساتحالة جاوهره إىل الارداءة، لغلباة 

 ( .33. ص:2010إحد  الكيفيات الرديئة عليو، كالعفونة، والننت والسمية يف أي وقت كان من أوقات السنة" )ابن القيم. 
: كمااا اهااتم اإلسااالم بنظافااة ال اايِمئُاه ا “بيئااة بشااكل عااام، فقااال عليااو الصااالة والسااالم   اانُاه ا و س  اااُل أُم ااِ  ح س  ُعِرض اات  ع ل ااي  أ ع م 

اهِل ا الن"خ اع ة  ت كُ  ُت يف م س اِوي أ ع م  اهِل ا األ  ذ   ُك اُط ع ن  الط رِيِق، و و ج د  ُت يف د  اِسِن أ ع م  ِجِد ال  ُتد  فا و ج د  )القشريي. ” ف نُ وُن يف ال م س 
ِ 390. ص:1ج: ( ويف احملافظة علاى األمااكن العاماة ومنااطق التنازه، ااى عان قضااء احلاجاة يف هاذه األمااكن فقاال "اتا ُقاوا الل ع اانا   

" )ا ل اااى يف ط رِياااِق الن ااااِس أ و  يف ِظلِمِهااام  ِن اي  ر ُساااول  هللِا ق اااال  ال اااِذي يا ت خ  (. ويف ظااال هاااذه 226. ص:1لقشاااريي. ج:ق ااااُلوا و م اااا الل ع ااااان 
التوجيهات النبوية، نالحا  حارص اإلساالم علاى النظافاة الشخصاية والنظافاة العاماة، وهاذا ماا تادعو لاو اجلهاات الصاحية للحفااظ 

 على ارتمع من انتشار األمراهللا واألوبئة، واحملافظة على نظافة ارتمع واألشخاص. 
ألمراهللا فقد كان لجسالم توجيو عظيم، فقد وجو عليو السالم ابلبعاد عمان أمال مرضاا وأما يف حال وقوع األوبئة وانتشار ا

(، ويف حاال وقاوع وابء يف بلاد معا ، فقاد وجاو صالى 449. ص:15معداي فقال "فر من ارذوم فرارك من األساد" )الشايباين. ج
أنااااو قااااال: مسعاااات رسااااول هللا صاااالى هللا عليااااو  هللا عليااااو وساااالم ابختاااااذ تاااادابري وقائيااااة، فعاااان عبااااد الاااارمحن باااان عااااوف رضااااي هللا عنااااو

( 130. ص:7إذا مسعااتم باو ضرهللا فااال تقاادموا عليااو، وإذا وقاع ضرهللا وأنااتم هبااا فااال خترجاوا فاارارا منااو" )البخاااري. ج: :يقااول وسالم
 ويقصد بذلك الطاعون. وهذا اإلجراء هو اإلجراء الذي اتبعتو اجلهات الصحية يف مجيع أقطار العامل.

 ار الظروف املصاحبة للظروف غري املعتادة كيفية استثم

إىل  2019ماان اايااة عااام  (COVD-19 CORONAVIRUS) ماارت ارتمعااات املختلفااة يف ظاال تفشااي وابء كااوران
بظااروف اسااتثنائية يف ظاال اختاااذ الكثااري ماان اإلجااراءات الصااحية وخااالل هااذه القاارتة الاا  صاااحبها حجاار يف  2020وخااالل عااام 

نع للتجول، وجد الشخص أن لديو أوقات ككن شغلها فيما يفيد وينفع، وسعيا إىل التكيف مع الظروف لألشخاص يف املنا ل وم
الاا  طاارأت، وهناااك االاااة جوانااب ماان املهاام أن يتعاماال معهااا الشااخص وهااي: اجلوانااب الشخصااية، واجلوانااب األساارية، واجلوانااب 

 االجتماعية.
 أوال: اجلوانب الشخصية 

اإلنسااان مسااؤوال مسااؤولية كاملااة عاان شخصااو، كمااا أن الاانفس هلااا حااق يف االعتناااء والرعايااة، ولقااد يعتاا   االهتمااام ابلاانف :
أوضحت اإلسالم هذا املنهج، ففي قصة سلمان الفارسي مع أو الدرداء رضي هللا عنهما، عند ماا  اره يف بيتاو فوجاده يقاوم الليال 

حقا، وألهلك عليك حقا، فخعط كل ذي حق حقو، فختى النيب عليك  إن لربك عليك حقا، ولنفسك ويصوم النهار، فقال لو: "
( ولااااذلك 32: ص:8فقااااال الناااايب صاااالى هللا عليااااو وسااالم: صاااادر ساااالمان" )البخاااااري. ج صااالى هللا عليااااو وساااالم فااااذكر ذلااااك لاااو،

ياة لتااوقي فالشاخص هاو املعات بتطاوير نفسااو واالرتقااء هباا، وهاذا أتاااج إىل وقات وجهاد كباري، ويف ظاال ظاروف اإلجاراءات االحرتا  
مضاااعفات انتشااار فااريوس كااوران، تزايااد هااذا األماار، وُوجاادت أوقااات يسااتطيع الشااخص االسااتفادة منهااا بتنميااة شخصااية، ومعاجلااة 

 اجلوانب السلبية فيها، والتعود على عادات جديد انفعة ومن اجلوانب ال  ككن أن يستفاد منها شخصيا: 
 عمل برانمج إكاين دوري شخصي. -1

 يفي دوري شخصي.عمل برانمج تثق -2
 عمل برانمج رايضي دوري شخصي. -3
 عمل برانمج صحي دوري شخصي. -4
 عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر.  -5
 تطبيق التعليمات الصحية املطلوبة داخل املنزل.  -6
 البقاء يف املنزل وعدم افروج إال للضرورة. -7
 االحتياجات الضرورية.  االلتزام ابلتعليمات الصحية املطلوبة عند افروج لقضاء  -8
 إصالن وصيانة بعض األعطال ال  ككن إصالحها يف املنزل. -9

 العمل على حتقيق هدف شخصي جديد.  -10
 العمل على معاجلة السلوكيات الشخصية غري اجليدة.   -11
 استخدام العبارات اإلجيابية مع النفس.  -12
 جتنب العبارات السلبية مع النفس. -13
 صية عن بعد.االشرتاك يف برامج تطويرية شخ -14
  مزاولة األنشطة الرتفيهية ع  التطبيقات اإللكرتونية عن بعد. -15
 تدوين التجارب الشخصية خالل هذه الفرتة. -16
 شراء االحتياجات الشخصية ع  التطبيقات ومنصات البيع اإللكرتوين.  -17
 التصدر وأداء الزكاة الشخصية ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة.  -18
 ج ملعاجلة اجلوانب السلبية الشخصية. وضع برانم -19
 إااء األعمال الوظيفية عن بعد. -20

فعند التعود على هذه السلوكيات ملدة طويلة تؤدي إىل تغيري العادات غري اجليادة بعاادات جيادة، وتاؤدي إىل تطاوير الاذات، 
ت الساابقة، وصاحة العاادات اجلديادة،   حيث إن ترك العادات غاري اجلياد والتعاود علاى عاادة جيادة أتااج إىل قناعاة بساوء العاادا

أتاج إىل عزكة على ترك العادات غري اجليدة،   إصرار علاى العمال لرتكاة هاذه العاادة واكتسااب العاادات اجليادة،   مداوماة علاى 
الساايئة واكتساااب  العاادات اجليااد. ومادة منااع التجاول أو التوجيااو ابلبقاااء يف املناا ل  اد عاان شاهرين وهااي ماادة كافياة لتغيااري العاادات

 عادات جيدة.  
 اثنيا: اجلوانب األسرية 

تعتااا  األسااارة " البناااااء االجتمااااعي األول الااااذي ككااان أن يعماااال علاااى تطبيااااع وتنشااائة األبناااااء ناااا أقااااق التماساااك والتطااااابق 
. 1997ري )منصااور. االجتمااعي باا  أفرادهاا والااذي يتماشاى يف أعاام األحااوال ماع التماسااك والتطاابق االجتماااعي يف ارتماع الكباا

( ولااذلك فألساارة مكااون اجتماااعي مهاام يف النساايج ارتمعااي وهلااا دور ابر  يف راسااكو، وتنميااة أفرادهااا واجااب علااى عاااتق 17ص:
 الوالدين، ولو مردود كبري على ارتمع.  

العاائلي، وغالباا ماا  وخالل الظرف االحرتا ات الطبية املتبعة، فما ينطبع علاى الشاخص يف نفساو، ينطباق علاى أسارتو وديطاو
يكون سكن الشخص مع عائلتو يف جمتمعنا السعودي، حيث الثقافاة الشارقية الا  تعطاي لألسارة دورهاا الفاعال يف تارابط ارتماع " 
فالعالقة ب  األسرة وارتمع تكاملية تبادلية، وراسكها ابلضرورة يؤدي علاى راساك ارتماع، فاألسارة الا  تتشاكل علاى التماساك 
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 يفي دوري شخصي.عمل برانمج تثق -2
 عمل برانمج رايضي دوري شخصي. -3
 عمل برانمج صحي دوري شخصي. -4
 عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر.  -5
 تطبيق التعليمات الصحية املطلوبة داخل املنزل.  -6
 البقاء يف املنزل وعدم افروج إال للضرورة. -7
 االحتياجات الضرورية.  االلتزام ابلتعليمات الصحية املطلوبة عند افروج لقضاء  -8
 إصالن وصيانة بعض األعطال ال  ككن إصالحها يف املنزل. -9

 العمل على حتقيق هدف شخصي جديد.  -10
 العمل على معاجلة السلوكيات الشخصية غري اجليدة.   -11
 استخدام العبارات اإلجيابية مع النفس.  -12
 جتنب العبارات السلبية مع النفس. -13
 صية عن بعد.االشرتاك يف برامج تطويرية شخ -14
  مزاولة األنشطة الرتفيهية ع  التطبيقات اإللكرتونية عن بعد. -15
 تدوين التجارب الشخصية خالل هذه الفرتة. -16
 شراء االحتياجات الشخصية ع  التطبيقات ومنصات البيع اإللكرتوين.  -17
 التصدر وأداء الزكاة الشخصية ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة.  -18
 ج ملعاجلة اجلوانب السلبية الشخصية. وضع برانم -19
 إااء األعمال الوظيفية عن بعد. -20

فعند التعود على هذه السلوكيات ملدة طويلة تؤدي إىل تغيري العادات غري اجليادة بعاادات جيادة، وتاؤدي إىل تطاوير الاذات، 
ت الساابقة، وصاحة العاادات اجلديادة،   حيث إن ترك العادات غاري اجلياد والتعاود علاى عاادة جيادة أتااج إىل قناعاة بساوء العاادا

أتاج إىل عزكة على ترك العادات غري اجليدة،   إصرار علاى العمال لرتكاة هاذه العاادة واكتسااب العاادات اجليادة،   مداوماة علاى 
الساايئة واكتساااب  العاادات اجليااد. ومادة منااع التجاول أو التوجيااو ابلبقاااء يف املناا ل  اد عاان شاهرين وهااي ماادة كافياة لتغيااري العاادات

 عادات جيدة.  
 اثنيا: اجلوانب األسرية 

تعتااا  األسااارة " البناااااء االجتمااااعي األول الااااذي ككااان أن يعماااال علاااى تطبيااااع وتنشااائة األبناااااء ناااا أقااااق التماساااك والتطااااابق 
. 1997ري )منصااور. االجتمااعي باا  أفرادهاا والااذي يتماشاى يف أعاام األحااوال ماع التماسااك والتطاابق االجتماااعي يف ارتماع الكباا

( ولااذلك فألساارة مكااون اجتماااعي مهاام يف النساايج ارتمعااي وهلااا دور ابر  يف راسااكو، وتنميااة أفرادهااا واجااب علااى عاااتق 17ص:
 الوالدين، ولو مردود كبري على ارتمع.  

العاائلي، وغالباا ماا  وخالل الظرف االحرتا ات الطبية املتبعة، فما ينطبع علاى الشاخص يف نفساو، ينطباق علاى أسارتو وديطاو
يكون سكن الشخص مع عائلتو يف جمتمعنا السعودي، حيث الثقافاة الشارقية الا  تعطاي لألسارة دورهاا الفاعال يف تارابط ارتماع " 
فالعالقة ب  األسرة وارتمع تكاملية تبادلية، وراسكها ابلضرورة يؤدي علاى راساك ارتماع، فاألسارة الا  تتشاكل علاى التماساك 
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( ومان الارتابط االجتمااعي لألسارة يظهار 310. ص:2019رتابط ستمنح أفرادهاا القادرة علاى جتااو  صاعوابت احليااة" )العازب. وال
دور كل فرد فيها، لجسهام يف تعزيز اجلوانب اإلجيابية، ومعاجلة العاادات السايئة، وكماا جااء يف حاديث سالمان الفارساي رضاي هللا 

علياك حقاا، وألهلاك علياك حقاا، فاخعط كال ذي حاق حقاو..."  رباك علياك حقاا، ولنفساكإن ل عناو يف قصاتو ماع أو الادرداء"
 ( ومن اجلوانب ال  ككن أن تسهم يف ذلك: 32. ص:8)البخاري. ج:

 عمل برانمج إكاين دوري ألفراد األسرة. -1
 عمل برانمج تثقيفي دوري منوعة ألفراد األسرة. -2
 عمل برامج تروأية دوري منوعة ألفراد األسرة. -3
 عمل برانمج صحي ألفراد األسرة. -4
 عمل برانمج رايضي ألفراد األسرة.  -5
 تشجيع أفراد األسرة على االشرتاك يف برامج توعوية ع  شبكة األنرتنت.  -6
 التواصل مع أعضاء األسرة خارج املنزل ع  شبكات التواصل ومنصات االتصال عن بعد. -7
 املشاركة يف األعمال املنزلية مع األسرة. -8
 ان يف املنزل )مصلى( ألداء الصالة مجاعة مع األسرة. ختصيص مك -9
 معاجلة بعض السلوكيات غري اجليدة يف أفراد األسرة. -10
 استخدام العبارات اإلجيابية مع أفراد األسرة.  -11
 جتنب استخدام العبارات ال  هلا مردود سليب على أفراد األسرة.  -12
 االمتناع عن التجمعات والزايرات األسرية.  -13
 لى أفراد األسرة بضرورة اتباع التعليمات الصحية.التخكيد ع -14
 متابعة التزام مجيع أفراد األسرة ابلبقاء يف املنزل وعدم افروج إال للضرورة.  -15
 التخكيد على أفراد األسرة على عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات إال من مصادرها املعتمدة. -16
 عد. حث أفراد األسرة حلضور برامج تثقيفية وتطويرية عن ب -17
 شراء االحتياجات األسرية ع  التطبيقات ومنصات البيع اإللكرتوين.  -18
 حث أفراد األسرة على التصدر وأداء الزكاة الشخصية ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة.  -19
 حث أفراد األسرة على االقتصاد واالقتصار على الضرورايت وترك الكماليات. -20

 ة اثلثاً : اجلوانب االجتماعي

مااان املهااام للشاااخص يف ظااال الظاااروف غاااري االعتيادياااة الااا  بااار ت، خاااالل اختااااذ اإلجاااراءات الصاااحية لتفشاااي فاااريوس كاااوروان 
(COVD-19)  أن أااف  علااى العالقااات االجتماعيااة نحيطااو االجتماااعي، حيااث إن "الرابطااة االجتماعيااة، ليساات اثبتااة حسااب

يكيات االجتماعيااة، فبقاادر مااا هااي قابلااة للنمااو واالسااتقرار، بقاادر مااا هااي علماااء االجتماااع، باال تتطااور ابسااتمرار، وختضااع للاادينام
عرضااة كااذلك لكاال أنااواع التااوتر واالضااطراب والتفكااك، يعاات أن هااذه الااروابط االجتماعيااة، ظاااهرة ديناميكيااة تتااخار نااا أااط هبااا" 

 (. 4. ص:2017)كرابية. 
ماااعي " األول هااو التضااامن اآليل الااذي تقااوم فيااو وحاادة ولقااد أوضااح دور كاااح أن يف أي جمتمااع نوعااان ماان التضااامن االجت

اجلماعااة علااى التشااابو باا  أعضااائها، والثاااين هااو التضااامن العضااوي الااذي تنااتج فيااو وحاادة اجلماعااة عاان تكاماال وتفاعاال أعضااائها 

كاااح: أن كااال املختلفاا  عاان بعضااهم الااذي ينااتج فيااو وحاادة اجلماعااة وتكاماال وتفاعاال أعضااائها املختلفاا  عاان بعضااهم، وياار  دور  
(، وللمحافظة علاى 112. ص:2007النوع  من التضامن االجتماعي موجود يف كل جمتمع الواحد إىل جنب اآلخر")اجلوهري. 

راسك أعضاء ارتمع احمليط ابلشخص من أصدقاء ومعارف وجريان، يتختى أن يسهم الشخص يف تفعيل اجلوانب االجتماعية ال  
 ن اجلوانب ال  تسهم يف ذلك: حتاف  على ذلك التفاعل، وم

 ة ارتمعية ع  شبكات التواصل االجتماعي.وياإلسهام يف برامج التوع -1
 اإلسهام يف األعمال افريية التطوعية للمجتمع.  -2
 التواصل مع األصدقاء واملعارف واجلريان ع  شبكات التواصل االجتماعي. ومنصات االتصال عن بعد.  -3
 ة مع األصدقاء واملعارف واجلريان.استخدام العبارات اإلجيابي -4
 جتنب استخدام العبارات ال  هلا مردود سليب مع األصدقاء واملعارف واجلريان.  -5
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان بضرورة اتباع التعليمات الصحية.  -6
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان على أخذ املعلومات من مصادرها املواوقة.  -7
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر. -8
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان على ضرورة االبتعاد عن التجمعات والزايرات.  -9
 عمل برامج تثقيفية وتطويرية لألصدقاء واملعارف واجلريان عن بعد. -10
 حث لألصدقاء واملعارف واجلريان على حضور واملشاركة يف ال امج التثقيفية عن بعد.  -11
 .اإللكرتوين  ايرة املصاب  واملرضى من األصدقاء واملعارف واجلريان للتخفيف عنهم ومواساهتم عن بعد ع  برامج ومنصات االتصال -12
 ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة. حث على األصدقاء واملعارف واجلريان على التصدر وأداء الزكاة -13
 عقد اجتماعات العمل مع  مالء العمل عن بعد.  -14
 طرن مواضيع تربوية للمناقشة واحلوار مع األصدقاء واملعارف واجلريان عن بعد. -15

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

لاى "دراساة الواقاع أو الظااهرة كماا توجاد يف الواقاع ويهاتم استخدم الباحث املنهج الوصافي املساحي التحليلاي الاذي يعتماد ع
بوصاافها وصاافا دقيقااا ويعاا  عنهااا تعبااريا كيفيااا أو تعبااريا كميااا فااالتعبري الكيفااي يصااف لنااا الظاااهرة ويوضااح خصائصااها، أمااا التعبااري 

وهاو املانهج "الاذي  (187. ص:1984الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة وخصائصها ")عبيدات. وأخرون. 
( 132. ص:2004يهاتم بتحدياد الواقاع ومجاع احلقاائق عناو وحتليال بعاض جوانباو، ناا يسااهم يف العمال علاى تطاويره" )أباو نصاار. 

ويعرفو العساف ضنو: " ذلك النوع من البحوث الاذي ياتم بواساطتو اساتجواب مجياع أفاراد جمتماع البحاث أو عيناة كبارية مناو وذلاك 
(   ويعتاات املاانهج املسااحي يف 91. ص:2006املدروسااة ماان حيااث طبيعتهااا ودرجااة وجودهااا" )العساااف.  هباادف وصااف الظاااهرة

 جمملو جمع البياانت حول الظاهر املراد دراستها، مت حتليل تلك البياانت، للوصل إىل نتائج حول تلك الظاهرة.    
 أداة الدارسة: 

راسة الرتبوياة انتشاارا، ويعرفهاا عبداحلمياد ضااا "استقصااء منهجياة تضام تعد االستبانة من أكثر أدوات مجع املعلومات يف الد
( فقاااد 315. ص:2005جمموعاااة مااان افطاااوات املنظماااة بتحدياااد البيااااانت املطلوباااة وتنتهاااي ابساااتقبال االساااتمارات")عبداحلميد. 
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كاااح: أن كااال املختلفاا  عاان بعضااهم الااذي ينااتج فيااو وحاادة اجلماعااة وتكاماال وتفاعاال أعضااائها املختلفاا  عاان بعضااهم، وياار  دور  
(، وللمحافظة علاى 112. ص:2007النوع  من التضامن االجتماعي موجود يف كل جمتمع الواحد إىل جنب اآلخر")اجلوهري. 

راسك أعضاء ارتمع احمليط ابلشخص من أصدقاء ومعارف وجريان، يتختى أن يسهم الشخص يف تفعيل اجلوانب االجتماعية ال  
 ن اجلوانب ال  تسهم يف ذلك: حتاف  على ذلك التفاعل، وم

 ة ارتمعية ع  شبكات التواصل االجتماعي.وياإلسهام يف برامج التوع -1
 اإلسهام يف األعمال افريية التطوعية للمجتمع.  -2
 التواصل مع األصدقاء واملعارف واجلريان ع  شبكات التواصل االجتماعي. ومنصات االتصال عن بعد.  -3
 ة مع األصدقاء واملعارف واجلريان.استخدام العبارات اإلجيابي -4
 جتنب استخدام العبارات ال  هلا مردود سليب مع األصدقاء واملعارف واجلريان.  -5
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان بضرورة اتباع التعليمات الصحية.  -6
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان على أخذ املعلومات من مصادرها املواوقة.  -7
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر. -8
 التخكيد على األصدقاء واملعارف واجلريان على ضرورة االبتعاد عن التجمعات والزايرات.  -9
 عمل برامج تثقيفية وتطويرية لألصدقاء واملعارف واجلريان عن بعد. -10
 حث لألصدقاء واملعارف واجلريان على حضور واملشاركة يف ال امج التثقيفية عن بعد.  -11
 .اإللكرتوين  ايرة املصاب  واملرضى من األصدقاء واملعارف واجلريان للتخفيف عنهم ومواساهتم عن بعد ع  برامج ومنصات االتصال -12
 ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة. حث على األصدقاء واملعارف واجلريان على التصدر وأداء الزكاة -13
 عقد اجتماعات العمل مع  مالء العمل عن بعد.  -14
 طرن مواضيع تربوية للمناقشة واحلوار مع األصدقاء واملعارف واجلريان عن بعد. -15

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

لاى "دراساة الواقاع أو الظااهرة كماا توجاد يف الواقاع ويهاتم استخدم الباحث املنهج الوصافي املساحي التحليلاي الاذي يعتماد ع
بوصاافها وصاافا دقيقااا ويعاا  عنهااا تعبااريا كيفيااا أو تعبااريا كميااا فااالتعبري الكيفااي يصااف لنااا الظاااهرة ويوضااح خصائصااها، أمااا التعبااري 

وهاو املانهج "الاذي  (187. ص:1984الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة وخصائصها ")عبيدات. وأخرون. 
( 132. ص:2004يهاتم بتحدياد الواقاع ومجاع احلقاائق عناو وحتليال بعاض جوانباو، ناا يسااهم يف العمال علاى تطاويره" )أباو نصاار. 

ويعرفو العساف ضنو: " ذلك النوع من البحوث الاذي ياتم بواساطتو اساتجواب مجياع أفاراد جمتماع البحاث أو عيناة كبارية مناو وذلاك 
(   ويعتاات املاانهج املسااحي يف 91. ص:2006املدروسااة ماان حيااث طبيعتهااا ودرجااة وجودهااا" )العساااف.  هباادف وصااف الظاااهرة

 جمملو جمع البياانت حول الظاهر املراد دراستها، مت حتليل تلك البياانت، للوصل إىل نتائج حول تلك الظاهرة.    
 أداة الدارسة: 

راسة الرتبوياة انتشاارا، ويعرفهاا عبداحلمياد ضااا "استقصااء منهجياة تضام تعد االستبانة من أكثر أدوات مجع املعلومات يف الد
( فقاااد 315. ص:2005جمموعاااة مااان افطاااوات املنظماااة بتحدياااد البيااااانت املطلوباااة وتنتهاااي ابساااتقبال االساااتمارات")عبداحلميد. 
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دياد داورهاا حياث قاام الباحاث بصاياغة استخدم الباحث االستبانة جلمع البياانت من أفارد العيناة. وبنااء االساتبانة اشاتمل علاى حت
فقارة، احملاور الثالاث  18فقارة، احملاور الثااين مكاون مان  18فقرات االستبانة وال  جاءت على االث داور احملور األول مكاون مان 

 فقرة.   16مكون من 

 اجملتمع والعينة:

( 1578722باري جادا ، حياث يبلاك عاددهم )جمتماع الدراساة، هام ساكان مديناة مكاة املكرماة، وهاو جمتماع ك جمتمع الدراسة:
(https://www.stats.gov.sa/ar/779) وقد مت طرن االستبانة ع  بارانمج حاساوو علاى اإلنرتنات عان طرياق دارك البحاث ،

 قوقل على جمتمع الدراسة يف مكة املكرمة .
اسة بطريقة العينة العشوائية، وحيث يصعب حيث يعت  جمتمع الدراسة جمتمعا مفتوحا، فقد مت حتديد عينة الدر  عينة الدراسة:

استخدام قائمة األرقام اإلحصائية لتحديد أفراد العينة، فقد جلخ الباحث إىل استخدام احلاسب األيل يف تصميم االساتبانة وتو يعهاا 
ي عااا  ( أنااو ككاان حتديااد العينااة بشااكل عشااوائ2007بشااكل عشااوائي عاا  منصااات التواصاال االجتماااعي، وكمااا ذكااار الضااامن )

( وتشكلت العينة نن استجاب ع  رابط االستبانة على 167)ص: (Lottery method)احلاسب اآليل أو عن طريق اليانصيب 
 ( شخصا970اإلنرتنت، وبلك عدد أفرادها )

 ( يوضح عدد الذكور واإلانث يف أفراد العينة. 1اجلداول رقم )
 

 (1)اجلدول 
سبةالن  Percent التكرار Frequency اجلنس  
 81.4 790 ذكر
 18.6 180 أنثى

Total 970 100 

ومن املالح  أن استجاابت الذكور أكثر من اإلانث ومن املتوقاع أن تكاون االساتجابة كاذلك، حياث إن الاذكور يف ارتماع 
 السعودي غالبا هم املسؤولون عن أسرهم، رعاية واعتناء وصرفا. وهم من يقومون بتوجيو األسرة ورعايتها.  

 ( يوضح العمر.2داول رقم )اجل
 

 (2)اجلدول 
 النسبة  Percent التكرار  Frequency العمر

 11.4 111 سنة وأكثر 60من 
 50.3 488 سنة 60إىل أقل من  45من 
 29 281 سنة 45إىل أقل من  30من 
 9.3 90 سنة 30إىل أقل من  15من 

Total 970 100 

% مان عادد االساتجاابت،  50سانة بلغات أكثار مان  60إىل أقال مان  45ن ونالح  من اجلدول استجابة من أعمارهم ما
سانة وأكثار بنسابة  60%  وجااءت اساتجابة مان أعماارهم  29سانة بنسابة  45إىل أقال مان  30تلتها استجابة مان أعماارهم مان 

ثلااون شاارأة  ك 60إىل  30ولااذلك داللاة علااى أن ماان أعمااارهم ماان  ،% 9.3ساانة نساابتهم  30% ومان أعمااارهم أقاال ماان  11.4
كمااا رثاال هااذه املرحلااة ماان العماار مرحلااة الرشااد   ،وهلاام احتكاااك اكاا  ماان غااريهم ،كبااري ماان العااامل  يف القطاعااات العامااة وافاصااة

 سنة واكثر كثلون غالبا شرأة املتقاعدين.  60بينما من أعمارهم  ،والوعي الكامل نتطلبات احلياة

 ألفراد العينة.  ( يوضح املستو  التعليمي3اجلداول رقم )
 ( 3)اجلدول 

 النسبة  Percent التكرار  Frequency نوع التعليم 
 30.6 297 تعليم عايل

 56.6 549 تعليم جامعي
 12.6 122 تعليم عام
 0.2 2 غري متعلم

Total 970 100 

هم عااايل كثلااون % ماان عاادد االسااتجاابت وماان تعلااي 56،6( قااد أن نساابة ماان تعلاايمهم جااامعي يشااكلون 3ويف جاادول )
% وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة ال  استجابت لالستبيان مستواهم التعليمي إما جامعي  87.2% وجمموع نسبتهم 30.6

 أو عايل.
 ( يوضح احلالة االجتماعية ألفراد العينية. 4اجلداول رقم )

 
 (4)اجلدول 

 بةالنس Percent  التكرار Frequency  احلالة االجتماعية 
 87.9 853 متزوج
 12.1 117 أعزب

Total 970 100 

 % 87.9( يب  أن أغلب املستجيب  من املتزوج  حي بلغت نسبتهم 4واجلدول )
 ( يوضح سكن أفراد العينة.5اجلداول رقم )

 
 (5)اجلدول 

 النسبة  Percent التكرار  Frequency السكن
 95.3 924 سكن مع العائلة
 4.1 40 سكن نفرده

 0.6 6 سكن مع عزاب
Total 970 100 

( يوضااح أن غالبيااة املسااتجيب  سااكنهم يف فاارتة اإلجااراءات مااع عااائالهتم، وهااذا ياادل علااى أمهيااة اجلانااب األسااري 5اجلاادول )
 االجتماعي عند أفراد العيينة، وحرصهم على بقائهم جانب أسرهم، ووعيهم ضمهية رعاية األسرة واحلفاظ على صحتها.  

 ثبات أداة الدارسة: صدق و

( من أعضاء هيئة 8وملعرفة الصدر الظاهري لألداة عرهللا الباحث استبانة مجع املعلومات على عدد ) الصدق الظاهري لألداء:
التدريس يف كليات الرتبية يف جامعات اململكة، لتحكيم فقرات االستبانة وبعد التحكيم أصبح عدد فقرات داور االستبانة كما 

 يلي: 
 فقرة. 20ر األول )العوامل الشخصية( مكون من احملو 

 فقرة. 20احملور الثاين )العوامل األسرية احمليطة( مكون من 
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 ألفراد العينة.  ( يوضح املستو  التعليمي3اجلداول رقم )
 ( 3)اجلدول 

 النسبة  Percent التكرار  Frequency نوع التعليم 
 30.6 297 تعليم عايل

 56.6 549 تعليم جامعي
 12.6 122 تعليم عام
 0.2 2 غري متعلم

Total 970 100 

هم عااايل كثلااون % ماان عاادد االسااتجاابت وماان تعلااي 56،6( قااد أن نساابة ماان تعلاايمهم جااامعي يشااكلون 3ويف جاادول )
% وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة ال  استجابت لالستبيان مستواهم التعليمي إما جامعي  87.2% وجمموع نسبتهم 30.6

 أو عايل.
 ( يوضح احلالة االجتماعية ألفراد العينية. 4اجلداول رقم )

 
 (4)اجلدول 

 بةالنس Percent  التكرار Frequency  احلالة االجتماعية 
 87.9 853 متزوج
 12.1 117 أعزب

Total 970 100 

 % 87.9( يب  أن أغلب املستجيب  من املتزوج  حي بلغت نسبتهم 4واجلدول )
 ( يوضح سكن أفراد العينة.5اجلداول رقم )

 
 (5)اجلدول 

 النسبة  Percent التكرار  Frequency السكن
 95.3 924 سكن مع العائلة
 4.1 40 سكن نفرده

 0.6 6 سكن مع عزاب
Total 970 100 

( يوضااح أن غالبيااة املسااتجيب  سااكنهم يف فاارتة اإلجااراءات مااع عااائالهتم، وهااذا ياادل علااى أمهيااة اجلانااب األسااري 5اجلاادول )
 االجتماعي عند أفراد العيينة، وحرصهم على بقائهم جانب أسرهم، ووعيهم ضمهية رعاية األسرة واحلفاظ على صحتها.  

 ثبات أداة الدارسة: صدق و

( من أعضاء هيئة 8وملعرفة الصدر الظاهري لألداة عرهللا الباحث استبانة مجع املعلومات على عدد ) الصدق الظاهري لألداء:
التدريس يف كليات الرتبية يف جامعات اململكة، لتحكيم فقرات االستبانة وبعد التحكيم أصبح عدد فقرات داور االستبانة كما 

 يلي: 
 فقرة. 20ر األول )العوامل الشخصية( مكون من احملو 

 فقرة. 20احملور الثاين )العوامل األسرية احمليطة( مكون من 
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 فقرة.    15احملور الثالث )العوامل واملؤارات افارجية( مكون من 

ن حملاور االستبانة وللتحقق من االتسار الداخلي ألداة الدارسة مت حساب معامل االرتباط بريسو  االتساق الداخلي لألداء:
 ( يوضحها.6مع االستبانة كاملة واجلدول رقم )

 

 ( حساب معامل االرتباط بريسون6)جدول 
Pearson Correlation  االستبانة كاملة احملور الثالث احملور الثاين  احملور األول 

 **866. **607. **689. 1 احملور األول
 **904. **677. 1 **689. احملور الثاين

 **864. 1 **677. **607. ور الثالثاحمل
 1 **864. **904. **866. كامل االستبانة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( وأن 0.01ومان اجلاادول الساابق يتضااح أن معاامالت االرتباااط للمحاااور الثالااة موجبااة ودالاة إحصااائيا عناد مسااتو  داللااة )
 تع ابتسار داخلي كبري. االستبانة تتم

كماا مت حسااب معامال ألفاا كرونباااو للمحاور األول والثااين والثالاث ولكامال االسااتبانة واتضاح نتائجهاا كماا هاو موضااون يف 
 .7رقم  اجلدول التالية:

 

 (7الثبات للمحاور الثالاة )اجلدول 
 Cronbach's Alpha ور الثالثاحمل Cronbach's Alpha احملور الثاين  Cronbach's Alpha احملور األول  

 0.846 1القفرة  0.852 1القفرة  0.777 1القفرة 
 0.85 2الفقرة  0.85 2الفقرة  0.768 2الفقرة 
 0.855 3الفقرة  0.852 3الفقرة  0.777 3الفقرة 
 0.855 4الفقرة  0.855 4الفقرة  0.772 4الفقرة 
 0.857 5الفقرة  0.852 5الفقرة  0.787 5الفقرة 
 0.849 6الفقرة  0.854 6الفقرة  0.781 6الفقرة 
 0.85 7الفقرة  0.86 7الفقرة  0.783 7الفقرة 
 0.851 8 الفقرة 0.861 8 الفقرة 0.78 8 الفقرة
 0.853 9الفقرة  0.858 9الفقرة  0.779 9الفقرة 
 0.847 10الفقرة  0.851 10الفقرة  0.766 10الفقرة 
 0.845 11الفقرة  0.855 11الفقرة  0.769 11الفقرة 
 0.853 12الفقرة  0.857 12الفقرة  0.768 12الفقرة 
 0.851 13الفقرة  0.862 13الفقرة  0.768 13الفقرة 
 0.864 14الفقرة  0.86 14الفقرة  0.768 14الفقرة 
 0.848 15الفقرة  0.86 15الفقرة  0.781 15الفقرة 
   0.858 16الفقرة  0.769 16الفقرة 
   0.852 17الفقرة  0.783 17رة الفق

   0.865 18الفقرة  0.783 18الفقرة 
   0.862 19الفقرة  0.762 19الفقرة 
   0.857 20الفقرة  0.777 20الفقرة 

 الثابت الكلي لكامل االستبانة  )معامل ألفا كرونباو(.

 (8)اجلدول 
 Cronbach's Alpha N of Items احملاور وكامل االستبانة

 20 0.784 ور األولاحمل
 20 0.863 احملور الثاين
 15 0.86 احملور الثالث

 55 0.927 الثبات الكلي لالستبانة 

( وهاي 0.927( يتضح أن االستبانة تتمتع نعامالت ابات عايل حيث بلاك معامال الثباات لالساتبانة كاملاة )8ومن اجلدل )
 قيمة مرتفعة جدا تب  مستو  كبري من الثبات. 

 ليب اإلحصائية املتبعة: األسا

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات إلجاابت املفحوص  والنسب املئوية هلا. -1
 املتوسط احلساو املرجح إلجاابت املفحوص . -2

  9وكان االعتماد على الو ن والوسط املرجح حسب اجلدول رقم 
 
 (9)اجلدول 

 الو ن  الوسط املرجح  العبارة 
 عاااااااااال   3 3إىل  2.34من  ملت بو ع

 متوسط  2 2.34إىل أقل من  1.67من  عملت بو أحياان
 منخفض  1 1.67إىل أقل من  1من  مل أعمل بو 

 

 حتليل وتفسري نتائج الدراسة واإلجابة على أسئلة الدراسة

الشخصاااية املساااتثمرة خاااالل تطبياااق اإلجاااراءات لججاباااة علاااى الساااؤال األول )ماااا اجلواناااب الرتبوياااة  أوالً اجلواناااب الشخصاااية:
 ((COVD-19)الصحية النتشار فريوس كوروان 

وتقااديره متوسااط أي أن االسااتفادة يف اجلوانااب  (2.3103)( قااد أن الوسااط املاارجح لكاماال احملااور مقااداره 10ماان اجلاادول )
 الشخصية تقديرها متوسط 

 
 (10)اجلدول 

يرالتقد  املعياري اال راف الوسط املرجح  
 متوسط 0.38569 2.3103

وبذلك يتضح لنا أن االستفادة الرتبوية للشخص يف اجلوانب الشخصية تقديرها متوسط، وبذلك يتضح لنا أنو يوجد تقصري 
 من قبل أفراد العينة جتاه أنفسهم، وقد يعود ذلك إىل انشغال أفراد العينة جتاه أفراد األسرة، أو جتاه ارتمع احمليط.   

( يتب  لنا أن تسع عبارات حصالت علاى تقادير عاال، وعشار عباارات حصالت علاى تقادير متوساط، 11دول رقم )ومن اجل
 وعبارة وحدة جاء تقديرها منخفض
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 (8)اجلدول 
 Cronbach's Alpha N of Items احملاور وكامل االستبانة

 20 0.784 ور األولاحمل
 20 0.863 احملور الثاين
 15 0.86 احملور الثالث

 55 0.927 الثبات الكلي لالستبانة 

( وهاي 0.927( يتضح أن االستبانة تتمتع نعامالت ابات عايل حيث بلاك معامال الثباات لالساتبانة كاملاة )8ومن اجلدل )
 قيمة مرتفعة جدا تب  مستو  كبري من الثبات. 

 ليب اإلحصائية املتبعة: األسا

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات إلجاابت املفحوص  والنسب املئوية هلا. -1
 املتوسط احلساو املرجح إلجاابت املفحوص . -2

  9وكان االعتماد على الو ن والوسط املرجح حسب اجلدول رقم 
 
 (9)اجلدول 

 الو ن  الوسط املرجح  العبارة 
 عاااااااااال   3 3إىل  2.34من  ملت بو ع

 متوسط  2 2.34إىل أقل من  1.67من  عملت بو أحياان
 منخفض  1 1.67إىل أقل من  1من  مل أعمل بو 

 

 حتليل وتفسري نتائج الدراسة واإلجابة على أسئلة الدراسة

الشخصاااية املساااتثمرة خاااالل تطبياااق اإلجاااراءات لججاباااة علاااى الساااؤال األول )ماااا اجلواناااب الرتبوياااة  أوالً اجلواناااب الشخصاااية:
 ((COVD-19)الصحية النتشار فريوس كوروان 

وتقااديره متوسااط أي أن االسااتفادة يف اجلوانااب  (2.3103)( قااد أن الوسااط املاارجح لكاماال احملااور مقااداره 10ماان اجلاادول )
 الشخصية تقديرها متوسط 

 
 (10)اجلدول 

يرالتقد  املعياري اال راف الوسط املرجح  
 متوسط 0.38569 2.3103

وبذلك يتضح لنا أن االستفادة الرتبوية للشخص يف اجلوانب الشخصية تقديرها متوسط، وبذلك يتضح لنا أنو يوجد تقصري 
 من قبل أفراد العينة جتاه أنفسهم، وقد يعود ذلك إىل انشغال أفراد العينة جتاه أفراد األسرة، أو جتاه ارتمع احمليط.   

( يتب  لنا أن تسع عبارات حصالت علاى تقادير عاال، وعشار عباارات حصالت علاى تقادير متوساط، 11دول رقم )ومن اجل
 وعبارة وحدة جاء تقديرها منخفض
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 (11)اجلدول 

 عملت عبارات احملور األول
 بو

 عملت بو
 أحياان

 مل أعمل
الوسط  التكرارات بو

 املرجح
 اال راف
 الرتتيب التقدير املعياري

 12 متوسط 0.76048 2.2021 970 202 370 398 إكاين دوري شخصي عمل برانمج
 14 متوسط 0.71696 2.0711 970 217 467 286 عمل برانمج تثقيفي دوري شخصي
 15 متوسط 0.77091 2.0340 970 272 393 305 اتباع برانمج رايضي دوري شخصي

 13 متوسط 0.74194 2.1268 970 213 421 336 اتباع برانمج صحي شخصي
 4 عال 0.68079 2.6680 970 117 88 765 عدم نشر اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر
 3 عال 0.42278 2.8000 970 9 176 785 تطبيق التعليمات الصحية املطلوبة داخل املنزل

 1 عال 0.28380 2.9216 970 4 68 898 البقاء يف املنزل وعدم افروج إال للضرورة
ليمااااااات الصاااااحية املطلوبااااااة عناااااد افااااااروج االلتااااازام ابلتع

 2 عال 0.36912 2.8495 970 4 138 828 لقضاء االحتياجات الضرورية

إصااالن وصاايانة بعااض األعطااال الاا  ككاان إصااالحها 
 7 عال 0.62132 2.5814 970 69 268 633 يف املنزل

 10 عال 0.71284 2.3794 970 132 338 500 العمل على حتقيق هدف شخصي جديد
 8 عال 0.64558 2.4742 970 81 348 541 عمل على معاجلة السلوكيات الشخصية غري اجليدةال

 5 عال 0.57646 2.6454 970 50 244 676 استخدام العبارات اإلجيابية مع النفس
 6 عال 0.55800 2.6392 970 39 272 659 جتنب العبارات السلبية مع النفس

 17 متوسط 0.84584 1.8948 970 403 266 301 بعد االشرتاك يف برامج تطويرية شخصية عن
مزاولاااة األنشاااطة الرتفيهياااة عااا  التطبيقاااات اإللكرتونياااة 

 16 متوسط 0.80983 2.0227 970 307 334 329 عن بعد

 20 منخفض 0.70854 1.5062 970 601 247 122 تدوين التجارب الشخصية خالل هذه الفرتة
بيقااااااااااات شااااااااااراء االحتياجااااااااااات الشخصااااااااااية عاااااااااا  التط

 11 متوسط 0.75407 2.2031 970 197 379 394 ومنصات البيع اإللكرتوين

التصاااااااادر وأداء الزكاااااااااة الشخصااااااااية عاااااااا  التطبيقااااااااات 
 18 متوسط 0.86649 1.8866 970 425 230 315 اإللكرتونية للجهات املعتمدة

 19 متوسط 0.75211 1.8804 970 223 339 223 وضع برانمج ملعاجلة اجلوانب السلبية الشخصية
 9 عال 0.79746 2.4196 970 190 183 597 إااء األعمال الوظيفية عن بعد

ولقاااد جااااءت عباااارة )البقااااء يف املنااازل وعااادم افاااروج إال للضااارورة( علاااى املرتباااة األوىل وتقااادير عاااال، تلتهاااا العباااارة )االلتااازام 
، ويادل ذلاك علاى الشاعور ابلرتقاب واحلاذر و ايدة الاوعي ابلتعليمات الصاحية املطلوباة عناد افاروج لقضااء االحتياجاات الضارورية(

 لد  أفراد ارتمع ضمهية البعد عن املخالطة، واتباع التعليمات الصحية عند افروج لقضاء االحتياجات   
وأمااا عبااارة )تاادوين التجااارب الشخصااية خااالل هااذه الفاارتة( فقااد جاااء ترتيبهااا العشاارون وبتقاادير ماانخفض، وهااذا ياادل علااى 

اهللا اقافااة تاادوين املواقااف واألحااداث وتسااجيلها لالسااتفادة ماان التجااارب السااابقة، حلفاا  املواقااف واألحااداث، وعبااارة )وضااع اخنفاا
برانمج ملعاجلة اجلوانب السلبية الشخصية( جاء ترتيبها تسعة عشر بتقدير متوسط، ورنا يعد ذلك على تساارع األحاداث والرتقاب 

 انب  مما أد  إىل عدم االلتفات إىل هذا اجل
لججابااة علااى السااؤال الثاااين )مااا اجلوانااب الرتبويااة األساارية املسااتثمرة خااالل تطبيااق اإلجااراءات  اثنياااً: اجلوانااب األساارية ا يطااة:

 ((COVD-19)الصحية النتشار فريوس كوروان 
ة يف اجلواناااب وتقاااديره عاااال، أي أن االساااتفاد( 2.4238)( قاااد أن الوساااط املااارجح لكامااال احملاااور مقاااداره 12مااان اجلااادول )
 األسرية تقديرها عال 

 (12)اجلدول 
 التقدير  املعياري اال راف الوسط املرجح
 عال 0.36698 2.4238

وبذلك يتضح لنا أن االستفادة الرتبوية يف اجلوانب ألسرية تقديرها عال، مما يدل على وجود اهتمام من قبل أفراد العينة جتاه 
األسري الذي حصل جراء اإلجراءات االحرتا ية واملتمثلة يف حظر التجول والبقاء يف املنا ل،  أسرهم، وقد يعود ذلك إىل، التقارب

 مما أد  إىل شعور أفراد العينة ابملسؤولية جتاه أفرادها، واحلرص على استغالل هذه الظروف ابستفادهتم تربواي.     
 ل، وتسع عبارات حصلت على تقدير متوسط( اتضح أن إحد  عشر عبارة حصلت على تقدير عا13ومن اجلدول رقم )

 (13)جدول  

 عملت عبارات احملور الثاين
 بو

 عملت بو
 أحياان 

 مل أعمل
 الوسط التكرارات بو 

 املرجح 
  اال راف
 الرتتيب التقدير املعياري

 14 متوسط 0.73372 2.1412 970 202 429 339 عمل برانمج إكاين دوري ألفراد األسرة
 17 متوسط 0.72546 1.9959 970 257 460 253 يفي دوري منوع ألفراد األسرةعمل برانمج تثق

 15 متوسط 0.72554 2.0959 970 213 451 306 عمل برانمج تروأي دوري منوع ألفراد األسرة
 20 متوسط 0.75483 1.7732 970 411 368 191 عمل برانمج رايضي ألفراد األسرة
 19 متوسط 0.76428 1.9680 970 299 403 268 عمل برانمج صحي ألفراد األسرة

تشااااااجيع أفااااااراد األساااااارة علااااااى االشاااااارتاك يف باااااارامج 
 18 متوسط 0.78357 1.9928 970 301 375 294 توعوية ع  شبكة األنرتنت

التواصااااال ماااااع أعضااااااء األسااااارة خاااااارج املنااااازل عااااا  
 6 عال 0.55575 2.6959 970 47 201 722 شبكات التواصل ومنصات االتصال عن بعد

 9 عال 0.57390 2.6258 970 46 271 653 املشاركة يف األعمال املنزلية مع األسرة
ختصااايص مكاااان يف املنااازل )مصااالى( ألداء الصاااالة 

 10 عال 0.70410 2.5794 970 122 164 684 مجاعة مع األسرة

 11 عال 0.63137 2.4845 970 72 356 542 بعض السلوكيات غري اجليدة يف أفراد األسرةمعاجلة 
 5 عال 0.47549 2.7433 970 17 215 738 استخدام العبارات اإلجيابية مع أفراد األسرة

جتنااااب اسااااتخدام العبااااارات الاااا  هلااااا مااااردود سااااليب 
 7 عال 0.52957 2.6722 970 29 260 681 على أفراد األسرة

 4 عال 0.39278 2.8443 970 11 129 830 االمتناع عن التجمعات والزايرات األسرية
التخكيااد علااى أفاارد األساارة بضاارورة اتباااع التعليمااات 

 2 عال 0.35592 2.8876 970 13 83 874 الصحية

متابعاااة التااازام مجيااااع أفاااراد األساااارة ابلبقااااء يف املناااازل 
 1 عال 0.34194 2.9000 970 13 71 886 وعدم افروج إال للضرورة

التخكياااااااد علاااااااى أفاااااااراد األسااااااارة علاااااااى عااااااادم نشاااااااار 
ات إال مااااااااااان مصاااااااااااادرها اإلشااااااااااااعات أو املعلومااااااااااا

 املعتمدة
 3 عال 0.43434 2.8454 970 28 94 848

حااث أفااراد األساارة حلضااور باارامج تثقيفيااة وتطويريااة 
 13 متوسط 0.76391 2.2371 970 195 350 425 عن بعد

شاااااااااراء االحتياجاااااااااات األسااااااااارية عااااااااا  التطبيقاااااااااات 
 12 متوسط 0.73742 2.3196 970 158 344 468 ومنصات البيع اإللكرتوين

 أفراد األسارة علاى التصادر وأداء الزكااة الشخصايةحث 
 16 متوسط 0.85103 2.0144 970 344 268 358 ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة

حااث أفااراد األساارة علااى االقتصاااد واالقتصااار علااى 
 8 عال 0.57650 2.6588 970 52 227 691 الضرورايت وترك الكماليات
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 (12)اجلدول 
 التقدير  املعياري اال راف الوسط املرجح
 عال 0.36698 2.4238

وبذلك يتضح لنا أن االستفادة الرتبوية يف اجلوانب ألسرية تقديرها عال، مما يدل على وجود اهتمام من قبل أفراد العينة جتاه 
األسري الذي حصل جراء اإلجراءات االحرتا ية واملتمثلة يف حظر التجول والبقاء يف املنا ل،  أسرهم، وقد يعود ذلك إىل، التقارب

 مما أد  إىل شعور أفراد العينة ابملسؤولية جتاه أفرادها، واحلرص على استغالل هذه الظروف ابستفادهتم تربواي.     
 ل، وتسع عبارات حصلت على تقدير متوسط( اتضح أن إحد  عشر عبارة حصلت على تقدير عا13ومن اجلدول رقم )

 (13)جدول  

 عملت عبارات احملور الثاين
 بو

 عملت بو
 أحياان 

 مل أعمل
 الوسط التكرارات بو 

 املرجح 
  اال راف
 الرتتيب التقدير املعياري

 14 متوسط 0.73372 2.1412 970 202 429 339 عمل برانمج إكاين دوري ألفراد األسرة
 17 متوسط 0.72546 1.9959 970 257 460 253 يفي دوري منوع ألفراد األسرةعمل برانمج تثق

 15 متوسط 0.72554 2.0959 970 213 451 306 عمل برانمج تروأي دوري منوع ألفراد األسرة
 20 متوسط 0.75483 1.7732 970 411 368 191 عمل برانمج رايضي ألفراد األسرة
 19 متوسط 0.76428 1.9680 970 299 403 268 عمل برانمج صحي ألفراد األسرة

تشااااااجيع أفااااااراد األساااااارة علااااااى االشاااااارتاك يف باااااارامج 
 18 متوسط 0.78357 1.9928 970 301 375 294 توعوية ع  شبكة األنرتنت

التواصااااال ماااااع أعضااااااء األسااااارة خاااااارج املنااااازل عااااا  
 6 عال 0.55575 2.6959 970 47 201 722 شبكات التواصل ومنصات االتصال عن بعد

 9 عال 0.57390 2.6258 970 46 271 653 املشاركة يف األعمال املنزلية مع األسرة
ختصااايص مكاااان يف املنااازل )مصااالى( ألداء الصاااالة 

 10 عال 0.70410 2.5794 970 122 164 684 مجاعة مع األسرة

 11 عال 0.63137 2.4845 970 72 356 542 بعض السلوكيات غري اجليدة يف أفراد األسرةمعاجلة 
 5 عال 0.47549 2.7433 970 17 215 738 استخدام العبارات اإلجيابية مع أفراد األسرة

جتنااااب اسااااتخدام العبااااارات الاااا  هلااااا مااااردود سااااليب 
 7 عال 0.52957 2.6722 970 29 260 681 على أفراد األسرة

 4 عال 0.39278 2.8443 970 11 129 830 االمتناع عن التجمعات والزايرات األسرية
التخكيااد علااى أفاارد األساارة بضاارورة اتباااع التعليمااات 

 2 عال 0.35592 2.8876 970 13 83 874 الصحية

متابعاااة التااازام مجيااااع أفاااراد األساااارة ابلبقااااء يف املناااازل 
 1 عال 0.34194 2.9000 970 13 71 886 وعدم افروج إال للضرورة

التخكياااااااد علاااااااى أفاااااااراد األسااااااارة علاااااااى عااااااادم نشاااااااار 
ات إال مااااااااااان مصاااااااااااادرها اإلشااااااااااااعات أو املعلومااااااااااا

 املعتمدة
 3 عال 0.43434 2.8454 970 28 94 848

حااث أفااراد األساارة حلضااور باارامج تثقيفيااة وتطويريااة 
 13 متوسط 0.76391 2.2371 970 195 350 425 عن بعد

شاااااااااراء االحتياجاااااااااات األسااااااااارية عااااااااا  التطبيقاااااااااات 
 12 متوسط 0.73742 2.3196 970 158 344 468 ومنصات البيع اإللكرتوين

 أفراد األسارة علاى التصادر وأداء الزكااة الشخصايةحث 
 16 متوسط 0.85103 2.0144 970 344 268 358 ع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعتمدة

حااث أفااراد األساارة علااى االقتصاااد واالقتصااار علااى 
 8 عال 0.57650 2.6588 970 52 227 691 الضرورايت وترك الكماليات
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ابعاااة التااازام مجياااع أفاااراد األسااارة ابلبقااااء يف املنااازل وعااادم افاااروج إال للضااارورة( املرتباااة األوىل تلتهاااا العباااارة وحصااالت العباااارة )مت
)التخكيد على أفراد األسارة بضارورة اتبااع التعليماات الصاحية( ومان املالحا  هاذه العباارات، تؤكاد علاى االلتازام ابلتعليماات األمنياة 

نة على التزام أفراد أسرهم، ابإلجراءات املتخذة ملكافحة انتشار الفريوس وحرص أفراد العينة والصحية مما يدل على حرص أفراد العي
علاااى أسااارهم وعلاااى ساااالمتهم الصاااحية، ورفاااع اجلاناااب املعناااوي لاااديهم ابساااتخدام العباااارات اجليااادة واملشاااجعة والبعاااد عااان عباااارات 

 اإلحباط.
تباة العشارين والعباارة )عمال بارانمج صاحي ألفاراد األسارة( يف املرتباة وجاءت عبارة )عمل برانمج رايضي ألفراد األسرة( يف املر 

التاسااعة عشاار، وهااذه العبااارات كاناات بتقاادير متوسااط، وماان املالحاا  ضااعف احلاارص علااى االسااتفادة ماان هااذا الوقاات يف اجلوانااب 
 ية ال امج الرايضية. الثقافية والصحية والرايضية والرتفيهية، وقد يعود ذلك إىل ضعف الوعي ابجلوانب الصحية وضمه

لججابااة علااى السااؤال الثالااث )مااا اجلوانااب الرتبويااة ارتمعيااة املسااتثمرة خااالل تطبيااق اإلجااراءات  اثلثاااً: اجلوانااب االجتماعيااة:
 .((COVD-19)الصحية النتشار فريوس كوروان 

ي أن االساااتفادة يف اجلواناااب وتقاااديره عاااال، أ (2.2648)( قاااد أن الوساااط املااارجح لكامااال احملاااور مقاااداره 14مااان اجلااادول )
 االجتماعية تقديرها عال.

 
 (14)اجلدول 

 التقدير املعياري اال راف الوسط املرجح
 عال 0.43265 2.2648

وبذلك يتضح لنا أن االستفادة الرتبوية يف اجلوانب االجتماعية تقديرها عال، مما يدل على وجود اهتمام من قبل أفراد العينة 
يدل على  ايدة وعي أفراد العينة ضمهية اجلوانب االجتماعية وخاصة بعد شعورهم بفقدها بشكل كبري جراء تطبياق  جتاه ارتمع، مما

 اإلجراءات الصحية املتبعة
 ( اتضح أن سبع عبارات حصلت على تقدير عال، ومثان عبارات حصلت على تقدير متوسط15من اجلدول رقم )

 (15)اجلدول 

 تعمل عبارات احملور الثالث
 بو

عملت 
 بو أحياان

مل أعمل 
 الوسط التكرارات بو

املرجح   
 اال راف

 الرتتيب التقدير املعياري 

اإلسااااهام يف الاااا امج التوعويااااة ارتمعيااااة عاااا  شاااابكات التواصاااال 
 9 متوسط 0.81454 2.0464 970 300 325 345 االجتماعي

 11 متوسط 0.81982 1.9052 970 376 310 284 اإلسهام يف األعمال افريية التطوعية للمجتمع
التواصل مع األصدقاء واملعارف واجلاريان عا  شابكات التواصال 

 6 عال 0.55590 2.6670 970 42 239 389 االجتماعي ومنصات االتصال عن بعد

 2 عال 0.51028 2.7320 970 31 198 741 استخدام العبارات اإلجيابية مع األصدقاء واملعارف واجلريان
م العباااارات الااا  هلاااا ماااردود ساااليب ماااع األصااادقاء جتناااب اساااتخدا
 1 عال 0.51261 2.7526 970 37 166 767 واملعارف واجلريان

التخكياااااااد علاااااااى األصااااااادقاء واملعاااااااارف واجلاااااااريان بضااااااارورة اتبااااااااع 
 7 عال 0.58748 2.6639 970 59 208 703 التعليمات الصحية

وماات التخكيد على األصادقاء واملعاارف واجلاريان علاى أخاذ املعل
 3 عال 0.56019 2.7041 970 51 185 734 من مصادرها املواوقة

التخكياااااد علاااااى األصااااادقاء واملعاااااارف واجلاااااريان علاااااى عااااادم نشااااار 
 5 عال 0.59994 2.6691 970 67 187 716 اإلشاعات أو املعلومات جمهولة املصدر

 تعمل عبارات احملور الثالث
 بو

عملت 
 بو أحياان

مل أعمل 
 الوسط التكرارات بو

املرجح   
 اال راف

 الرتتيب التقدير املعياري 

التخكياد علااى األصادقاء واملعااارف واجلااريان علاى ضاارورة االبتعاااد 
 4 عال 0.55611 2.6948 970 47 202 721 والزايراتعن التجمعات 

 15 متوسط 0.80353 1.6784 970 519 244 207 عمل برامج تثقيفية لألصدقاء واملعارف واجلريان عن بعد
حاااث األصااادقاء واملعاااارف واجلاااريان علاااى احلضاااور واملشااااركة يف 

 12 متوسط 0.80901 1.8247 970 417 306 247 ال امج التثقيفية عن بعد

 ايرة املصاااااااااب  واملرضااااااااى ماااااااان األصاااااااادقاء واملعااااااااارف واجلااااااااريان 
للتخفياااااف عااااانهم ومواسااااااهتم عااااان بعاااااد عااااا  بااااارامج ومنصاااااات 

 االتصال اإللكرتوين
 12 متوسط 0.81915 1.8247 970 425 290 255

حاااث األصااادقاء واملعاااارف واجلاااريان علاااى التصااادر وأداء الزكااااة 
 14 متوسط 0.81007 1.7660 970 458 281 231 مدةع  التطبيقات اإللكرتونية للجهات املعت

 8 متوسط 0.87669 2.1371 970 315 207 448 عقد اجتماعات العمل مع  مالء العمل عن بعد
طاارن مواضاايع تربويااة للمناقشااة واحلااوار مااع األصاادقاء واملعااارف 

 10 متوسط 0.80790 1.9062 970 366 329 275 واجلريان عن بعد

قااد أن العبااارات الاا  جاااء تقااديرها عااال هااي: العبااارة )جتنااب اسااتخدام العبااارات الاا  هلااا مااردود سااليب مااع يف احملااور الثالااث 
األصدقاء واملعارف واجلريان( تلتها العبارة )استخدام العبارات اإلجيابية ماع األصادقاء واملعاارف واجلاريان( وهاذه العباارات تادل علاى 

 والبعد عن اإلحباط، لتخفيف األاثر السلبية املرتتبة على هذه اإلجراءات االحرتا ية   وعي أفراد العيينة ضمهية بث رون التشبع
وجااااءت يف املرتباااة األخااارية عباااارة )عمااال بااارامج تثقيفياااة لألصااادقاء واملعاااارف واجلاااريان عااان بعاااد(   عباااارة )حاااث األصااادقاء 

للجهاااات املعتمااادة( وتااادل هاااذه العباااارات علاااى ضاااعف  واملعاااارف واجلاااريان علاااى التصااادر وأداء الزكااااة عااا  التطبيقاااات اإللكرتونياااة
  .الزكاة لألصدقاء واجلريان، وضعف الثقة يف التطبيقات اإللكرتونية ألداء الصدقة أواالستفادة من هذه الظروف يف التثقيف املتعدي 

 النتائج والتوصيات واملقرتحات  

 ج ما يلي:وبناء على حتليل داور االستبانة ككن استنتا  نتائج الدراسة:
 وابء (COVD-19 CORONAVIRUS)   كشف للناس قدرهتم على التكيف مع الظروف، وإمكانية تكيف ظروفهم

(  من نتائجها أن سنة االبتالء 2007واالستفادة من اإلمكاانت املتاحة هلم، وذلك يتفق مع دراسة دارسة أبو سحيل )
 تكشف معادن الناس.

  النتشار وابء(COVD-19 CORONAVIRUS)  جوانب إجيابية شخصية وأسرية واجتماعية استفادة منها أفراد ارتمع
( من نتائجها أن لالبتالء جوانب إجيابية، سنن االبتالء سنن شاملة تعم وال 2018وذلك يتفق مع دراسة املنصوري وبو رقيبة )

واجتماعية ووظيفية، وكذلك اتفقت  ( ال  من نتائجها أن لالبتالء فوائد مجة روحية2009ختص، كما تتفق مع دراسة معمر )
( من نتائجها لالبتالء دروس تربوية تعود على النفس املؤمنة، واالبتالء يوضح عيوب الشخص، 2007مع دراسة األنس )

 واالبتالء يذكر بنعم هللا على اإلنسان.
 وتقديره  (2.3103)قداره هناك استفادة يف اجلوانب الشخصية متوسط حيث إن الوسط املرجح حملور اجلوانب الشخصية م

 متوسط أي أن االستفادة يف اجلوانب الشخصية تقديرها متوسط.
  وتقديره عال، أي  (2.4238)هناك استفادة يف اجلوانب األسرية عالية حيث إن الوسط املرجح حملور اجلوانب األسرية مقداره

 أن االستفادة يف اجلوانب األسرية تقديرها عال. 
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 وتقااديره  (2.2648)وانااب االجتماعيااة عاليااة حيااث إن الوسااط املاارجح حملااور اجلوانااب االجتماعيااة مقااداره هناااك اسااتفادة يف اجل
 عال، أي أن االستفادة يف اجلوانب االجتماعية تقديرها عال.

   ويف ضوء النتائج توصي الدراسة بعدد من التوصياتالتوصيات: 

ة بتعزياز السالوكيات اإلجيابياة املساتفادة، بتحويال هاذه اإلجاراءات استثمار الوعي الناتج عان االساتفادة مان اإلجاراءات الصاحي -1
إىل عادات يتحلى هبا أفراد ارتمع. ابحلث على ممارسة األنشطة الرايضية، والثقافية، واالستفادة من التقنية يف إقاا  األعماال 

 املهام.  
تمااع، وذلااك ابلتوعيااة املسااتمرة ضضاارار هااذه العااادات، تغيااري العااادات االجتماعيااة غااري الصااحية الاا  كااان يتعاماال هبااا أفااراد ار -2

 وتوضيح ما تسببو من أاثر صحية غري جيدة. 
غاارس العااادات الرتبويااة والصااحية اجلياادة يف نفااوس الناشاائة. بتاادريبهم علااى ممارساااهتا، وتااوجيههم ابلبعااد عاان املمارسااات غااري  -3

 الصحية، وتوضيح أضرارها هلم. 
ت ارتماع تتناساب ماع أعماارهم ومساتوايهتم التعليمياة، لازايدة الثقافاة الصاحية، والتعامال ماع عمل دورات تدريبياة ملختلاف فئاا -4

 الطوارئ واملتغريات احلاداة.

 املقرتحات: 

 .19عمل دراسات لآلاثر النفسية جراء اإلصابة بفايروس كوفيد -1
 . 19يروس كوفيدعمل دراسات لآلاثر األسرية واالجتماعية جراء اإلجراء االحرتا ية للوقاية من فا -2

 املصدر واملراجـــع

  القرآن الكرمي 
 ( .2010ابن القيم، دمد بن أو بكر .)دار اهلالل. بريوت.الطب النبويم . 
 ( .2009أبو سحيل، دمد إمساعيل .)اجلامعة اإلسالمية. غزة. األبعاد الرتبوية لسنة االبتالء يف ضوء الفكر الرتبوي اإلسالميم . 
 ( .2004أبو نصر، مدحت .)جمموعة النيل العربية، القاهرة قواعد ومراحل الدارسة العلمية.م 
 .جامعة النجان الوطنية. غزة.. سنة االبتالء يف القرآن الكرميم(2007) األنس، رجب نصر . 
 ( .2002البخاري، دمد بن إمساعيل)حتقيق: وأايمه . اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننهم .

 دمد  هري بن انصر الناصر. طور النجاة للطباعة والنشر والتو يع. جدة.  
 ( .1990بن حبان، أبو عبد هللا احلاكم .)حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بريوت. املستدرك على الصحيحنيم . 
 ( .2007اجلوهري، دمد دمود .)دار املسرية. عمان.   املدخل إىل علم االجتماعم . 
 ( .1999الرا ي، دمد بن أو بكر .)حتقيق: يوسف الشيف. املكتبة العصرية. بريوت. خمتار الصحاحم . 
 ( .2008الز بيدي، دممد بن دممد بن عبد الر مار .)حتقيق: جمموعة من احملقق . دار اهلداية. الكويت.اتج العروس من جواهر القاموسم . 
 حتقيق: دمد ديي الدين عبد احلميد. املكتبة العصرية. بريوت.سنن أيب داودم(. 2011بو داود سليمان بن األشعث. )السجستاين، أ . 
 ( .2009السيد، أماين دمد. صاحل، عماد عيسى .)دور املكتبات يف تنمية الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصحية العاملية دراسة م

 . املؤرر العشرون لالحتاد العرو للمكتبات واملعلومات. الدار البيضاء. ت وأنشطتها يف ضوء وابء األنفلونزااستكشافية مقارنة لربامج املكتبا
 ( .2004السيوطي، عبدالرمحن بن أو بكر .)حتقيق: دمد إبراهيم عبادة. مكتبة اآلداب. القاهرة.  معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم.م 
 حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. القاهرة.   املوافقات.م(. 1997. )الشاطيب، إبراهيم بن موسى 
 ( .2019الشاماين، دمد سند)18جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية. العدد: . األحكام املتعلقة ابألوبئة اليت تصيب البشرية. م .

 املدينة املنورة. 
 ( .2001الشيباين، أمحد بن دمد بن حنبل .)حتقيق: شعيب األرانؤوط، وآخرون. مؤسسة الرسالة. بريوت.  مسند اإلمام أمحد.م 
 ( .2005عبداحلميد، دمد .)عامل الكتب. القاهرة. أساليب الدراسة العلميةم . 
 ( .1984عبيدات، ذوقان. وآخرون .)دار الفكر. عمان.البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهم . 
  عربSKY NEWS :عام 100 قبل املالي  عشرات اإلسبانية اإلنفلونزا قتلت ملاذام. مقال بعوان: 2020/  12/5. يف . 
  عربSKY NEWS :املاضي العقد يف العامل عرفها أوبئة مخسة أخطر بعنوان: مقال .م2020/  12/5. يف. 
 ( .2019العزب، سهام أمحد .)ارلة العربية لآلداب اخلصائص األسريةالتماسك األسري كما تدركه طالبات اجلامعة يف ضوء بعض م .

 . القاهرة.  8والدراسات اإلنسانية. العدد: 
  .مكتبة العبيكان. الرايهللا.4. طم(. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية2006)العساف، صاحل . 
 ( .1995علي، سعيد إمساعيل .)عامل املعرفة. الكويت. فلسفات تربوية.م 
  حتقيق: دمد املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمم(. 2010ج. )القشريي، مسلم بن احلجا .

 فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العرو. بريوت. 
   ( .2017كرابية، أمينة .)ابلسانية والية وهران.  طبيعة الرابطة االجتماعية يف اجملتمع احلضري دراسة سوسيوأنثروبولوجية لرابطة القرابةم

  )أطروحة دكتوراه(. جامعة وهران. وهران.
 ( .2009معمر، محدي سليمان .)جملة جامعة األقصى. سلسلة العلوم دراسة تربوية آلايت االبتالء يف القرآن الكرمي –الرتبية ابالبتالء م .

 . غزة.2. العدد 13اإلنسانية. 
 ( .1987منصور، عبداريد سيد .)املركز العرو للدراسات األمنية والتدريب. الرايهللا. رة كأداة للضبط االجتماعي يف اجملتمع العريب.دور األسم 
 ( .2018املنصوري، امل وك. بورقيبة، داود عيسى .)68جملة دراسات جلامعة عمار اليجي. العدد  املنهج القرآين يف التعامل مع االبتالء.م .

 اجلزائر. 
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