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                                     فاعلية وحدة مقترحة في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك في تنمية        

 الوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية
 * د/ شيرين مرقس مصري قديس

  
 :المستخلص

على بعض األسئلة    حظة الشخصية ونتائج إجابات عدد من التلميذاتل المالمن خال

ع ونتائج  كورونا؛  فيروس  قحول  السابقة، ظهر  الدراسات  من  الدد  بفصور  يروس وعي 

التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  لذلك سعت  اإلعدادية؛  المرحلة  تلميذات  لدى معظم  كورونا 

باستخد العلوم  في  مقترحة  وحدة  فاعلية  بفيروس  على  الوعي  تنمية  في  اإلنفوجرافيك  ام 

لدى   إكورونا  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  اإلعدادية،  المرحلة  التجريبي  تلميذات  المنهج  تباع 

بعدي(؛ وقد   -ات المتكافئة )مجموعتين ضابطة وتجريبية مع قياس قبليلمجموعصميم ا)ت

باستخدام   العلوم  في  المقترحة  الوحدة  فاعلية  إلى  النتائج  تنمية أشارت  في  اإلنفوجرافيك 

تلم لدى  كورونا  بفيروس  األداالوعي  بين  الفروق  كانت  فقد  اإلعدادية؛  المرحلة  ء يذات 

األدوات الثالث دالة احصائياً عند مستوى داللة   كل من  سة على البعدي لمجموعتي الدرا

، وبحجم تأثير كبير، وكان الكسب المعدل للمجموعة الضابطة غير دااًل، وأوصت  0,01

موا المراحل  لكافة  العلوم  مناهج  تضمين  بضرورة  األمراض  لدراسة  تتناول  ضوعات 

 رافيك في التعليم. إلنفوجخدام اخططي المناهج ألهمية استالوبائية، وضرورة توجيه نظر م 

 

 العلوم. - الوعي الصحي  -  فيروس كورونا -  : اإلنفوجرافيكالكلمات المفتاحية
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The Effectiveness of a Proposed Science Unit Using 

Info graphic in Developing the Awareness of Corona 

Virus for Preparatory Stage Pupils 
 

Dr. Sherien Morkos Masrey Kadees *  

 
Abstract:   

 The current study tried to recognize the effectiveness of a 

proposed science unit using infographic in developing the awareness 

of corona virus for preparatory stage pupils, so an experimental 

approach committed (symmetrical groups design, "control & 

experimental group design with pre-post measuring"), and the 

results indicated the effectiveness of the proposed science unit using 

infographic in developing the awareness of corona virus for 

preparatory stage pupils, the differences between the pre 

performance of the study groups on each tool were statistically 

significant at the level of 0.01, with a large impact size effect & the 

modified gain ratio for the control group wasn't significant, & the 

study recommended that science curricula for all stages should 

include topics dealing with epidemiological diseases, and 

recommended to direct the attention of curricula planners to the 

importance of using infographics in education.  
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 المقدمة: 
تعد المرحلة االعدادية من المراحل المهمة؛ حيث إنها تتوسط  مراحطل التعلطيم، 

راهقة التي تتشكل فيها شخصية التلميطذة وتتبلطور معلوماتهطا وتعتبر بداية مرحلة الم

ذه المرحلطة يطاداد شططعور يمهطا، وفطي هططومهاراتهطا وتتكطون اتجاهاتهطا وعاداتهططا وق

مامها بجسدها وتحرص على معرفة كطل مطا يتعلطق بطه مطن تلميذة بذاتها وياداد إهتال

 ا.حيث التركيب والوظيفة واألمراض التي قد تصيبه وكيفية تالفيه

د موضطوعاتها التطي وانطالقًا من طبيعة مادة العلوم التي تتسم بثطراء وتجطد 

الحطرص علطى تحطديث لمرحلة، فقد كان البد من  تشبع احتياجات التلميذات في تلك ا

دوريًا، وتضمينها بما يستجد في الحياة من مشكالت وأمراض، بما يضطمن محتواها  

لمرحلطة مطن تقلبطات العصطر ومشطكالته تثقيف التلميذات علميًا وحمايتهن فطي تلطك ا

 وأمراضه.

 ديد خطير لإلنسطان لمطا سطببته مطن خسطائريروس كورونا تهوتعتبر أزمة ف 

وز الحسين والرفيطق محمطد، دية على مستوى العالم )مافي األرواح وأزمات إقتصا

(؛ لططذلك أصططبحت هنططا  حاجططة ماسططة لتشططكيل ونشططر الططوعي بكيفيططة 218: 2021

 (، وبالتالي يجب تضمينها بمادة 9أ:    2020زمة )محمود صقر،  التعايش مع تلك األ

س كورونطا وأعطراض اإلصطابة العلوم لتوعية التلميذات بها؛ من حيث: ما هية فيرو

ة منطه وكيفيطة التعامطل مطع المصطابين والسطلو  السطوي به وأخططاره وكيفيطة الوقايط

ت فكطرة الدراسطة لالستهال  والتعامل مع المجتمع في ظل هذه األزمة؛ ولهذا ظهطر

مقترحططة فططي العلططوم لتنميططة وعططي  الحاليططة والتططي تتمثططل فططي محاولططة تصططميم وحططدة 

 دادية بفيروس كورونا.تلميذات المرحلة اإلع

ر اإلنفوجرافيك محاولة لتجسيد األفكار والمعلومات بصطريًا، لتيسطير عتبوي 

(، 110:  2016للمعلومات المعقدة )محمد شوقي عبطدالفتاح شطلتوت،    فهم التلميذات

وس كورونطا لطدى تلميطذات عي بفيطرمية الووبالتالي قد يكون وسيلة جديدة وشيقة لتن

ي آراء المعلمططات والططذي تططم فططلكططن أشططارت نتططائج اسططتطالع المرحلططة اإلعداديططة، و

(؛ إلى أن اسطتخدام اإلنفوجرافيطك  2018دراسة نادية بنت طلق بنت صالح العتيبي )

أشطارت إليطه نتطائج عطدد مطن الدراسطات التطي أثبتطت في التدريس قليل، بالرغم ممطا  

ة كلية التربية في ية اإلنفوجرافيك في تنمية: التحصيل المعرفي لدى طلبفاعلية وأهم

(، والتحصطيل ومهطارات التفكيطر 2017ه،  األقصى )إسطماعيل عمطر حسطونجامعة  

ت حسطن البصري واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالكويت )صفو

المرحلطة اإلعداديطة   (، ومهطارات التفكيطر البصطري لطدى ططالب2018عبدالعايا،  

حمطد ومحمطود د أمطين وعبطدالرفوف محمطد م)عبدالشافي عاطف شافع وزينب محم

(، والمفطاهيم الفيايائيطة لطدى طالبطات الصطف الثالطث الثطانوي 2018محمد حسطين،  

(، وعطادات العقطل 2018سطيد،  )الجوهرة فهاد محمد الدوسري وعبدالعال عبطد  ال

لمرحلططة االبتدائيططة بدولططة الكويططت )السططعدي ال ططول والمفططاهيم العلميططة لططدى تالميططذ ا

(، والتفاعطل بطين 2019ومها فهطد محمطد العجمطي،  دي وكريمة عبدالاله محمد  السع
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 ,Alqudah, Bidinالطالب وإدرا  المعلومات التي تُقطدم باسطتخدام تلطك التقنيطة )

& Md Hussin, 2019 كما أوصطت دراسطة السطعدي ال طول السطعدي وكريمطة ،)

اسططتخدام ( بضططرورة تعمططيم 2019ه محمططد ومهططا فهططد محمططد العجمططي )عبططدالال

 التعليمية.  كافة المقررات والمراحل   اإلنفوجرافيك على

يتضح من خالل العرض السابق فاعلية تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية التحصطيل 

ت العقل ومهطارات التفكيطر البصطري واإلتجطاه نحطو دراسطة والمفاهيم العلمية وعادا

تنمية الوعي بفيروس   على  لي فقد تساعدم، مما يوضح أهمية تلك التقنية، وبالتاالعلو

المرحلة االعدادية ألن الوعي بفيروس كورونا يتضمن معرفة كورونا لدى تلميذات  

لوكيات الصطحية مفهوم الفيروس وأعطراض اإلصطابة بطه وكيفيطة الوقايطة منطه والسط

لالستهال  والتعامل مع المجتمع فطي  الالزمة للتعامل مع المصابين والسلو  السوي

تسطعى ت ونحطو المصطابين، وهطو مطا االتجطاه نحطو هطذه السطلوكياظل هذه األزمطة و

 الدراسة الحالية للتحقق منه.

  مشكلة الدراسة وتحديدها:
تلميططذات المرحلططة بططالرغم مططن أهميططة تنميططة الططوعي بفيططروس كورونططا لططدى 

طنين مطن مختلطف الطبقططات مطن المططوا عطدد كبيطر اإلعداديطة إال إنطه لطوحس اسططتهتار

بيطر مطن م للمصطابين، وتطداول عطدد كفيروس كورونا، وعدم تقبلهوالمراحل السنية ب

اإلشاعات والمعلومات الم لوطة حول طرق اإلصابة وأساليب الوقاية؛ ممطا يكشطف 

ورونا، كما أشارت نتائج عدد من الدراسات إلطى عن ضعف الوعي العام بفيروس ك

م؛ فيروس كورونا حتى لدى بعطض المتخصصطين فطي الططب أنفسطهقصور الوعي ب

التططي قامططت باسططتطالع آراء  Priya, & Sherkhane (2020) مثططل: دراسططة

المتدربين المتطوعين بإحطدى المستشطفيات؛ وأشطارت نتائجهطا إلطى أن هنطا  حاجطة 

ططرق المكافحطة  -العطال  -األوبئطة مطن حيطث: انتقطال العطدوى  ماسة لتنمية فهم علطم 

 عتبطار كطأداة آمنطة ومفيطدة لوقاية، من خالل التدخل التربوي الواجب أخطذه فطي االوا

 Abd El Fatah, Salem, Abdel Hakim, & Elلايادة الوعي، وفطي دراسطة

Desouky (2020) ؛ تم تطبيق اسطتبيان إلكترونطي علطى ططالب الططب، وأشطارت

مرضطية،  غيطرنطت نتائج إلى أن معلومات معظم الطالب حول فيروس كورونطا كاال

 ,Ali, Mohamed, Mohamed, Abdullahكمططا أشططارت نتططائج دراسططة 

Hassan, & Abdel-Latif (2020).  ( فطرد 1115مطن خطالل اسطتطالع آراء )

 من المصريين، إلى أن المصريين الذين شملهم االستبيان كانطت لطديهم معرفطة جيطدة 

األشطخاص فطي بفيروس كورونا المستجد، ولكنهم كطانوا غيطر راضطين عطن سطلو   

بطق بدراسطة ، كمطا أشطارت نتطائج مسطح طُ االمتثال لتعليمات وزارة الصحة والسكان

Abdelhafiz, Mohammed, Ibrahim, Ziady, Alorabi, Ayyad, & 

Sultan (2020).  مططن المصططريين؛ إلططى أن مسططتوى المعرفططة  559علططى عططدد

خل وي الططدا، وذخفض بشطكل ملحطوظ بطين كبططار السطن واألشطخاص األقطل تعليمطً مطن
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رى أكبطر أو اسطتخدام وسطائل أخطالمنخفض وسكان الريطف، ممطا يتطلطب بطذل جهطد  

 .للتواصل مع هذه الفئات

كما أن الُمالحس من الواقع الفعلي للحياة أن درجة الطوعي منخفضطة لل ايطة وأن 

عدد كبير من العامطة ال يرتطدي الكمامطة حتطى التواكل ي لب على الحرص وما زال  

 ,Sabryحططال التجاريططة المادحمططة، وتايططد هططذا الططرأي دراسططة فططي األسططواق والم

ElHadidi, Kamel, Abbassi, & Farid (2021) من خطالل اسطتطالع رأي ،

يتنططاول معططارف وممارسططات واتجاهططات الشططعب المصططري تجططاه جائحططة كورونططا 

اآلراء حول ضرورة إرتطداء القفطازات والكمامطات لمنطع   وأشارت النتائج إلى إنقسام 

ا إلططى أمططاكن مططن المسططتجيبين ذهبططو %23,1ة بفيططروس كورونططا؛ كمططا أن اإلصططاب

 اإلسبوعين الماضيين.مادحمة خالل 

يتضح من خالل العرض السابق انخفاض مستوى الوعي بفيروس كورونا 

المتخص صين في المجاالت  لدى شريحة كبيرة من المجتمع، بل وحتى لدى بعض 

لد النخفاضه  ماشراً  يعتبر  قد  مما  كما  الطبية؛  اإلعدادية،  المرحلة  تلميذات  ى 

ة التدخل التربوي كأداة  روربض  Priya, & Sherkhane (2020)أوصت دراسة  

 آمنة ومفيدة لايادة الوعي.

وللتأكد من المشكلة تم طرح عدد من األسئلة على مجموعة إسطتطالعية تتكطون 

فتهن يططذة مططن تلميططذات الصطف األول اإلعططدادي، وتناولططت األسططئلة معططرتلم 35مطن 

نطه كورونطا وكيفيطة الوقايطة م وأساليب حدوث العدوى بفيطروسبمعنى كلمة فيروس  

كيفية التعامل مع الُمصاب بفيروس كورونا، والسلو  السوي وكيفية رفع المناعة، و

أشطارت نتطائج إجابطاتهن  لالستهال  والتعامل مع المجتمع في ظل هذه األزمطة، وقطد

عيهن بفيروس كورونطا، هطذا باإلضطافة إلطى عن تلك األسئلة إلى إنخفاض مستوى و

ب بكافططة بفيططروس كورونططا لططدى الطططال ت التططي حاولططت تنميططة الططوعيقلططة الدراسططا

 المراحل الدراسية على حسب علم الباحثة.

 من خالل العرض السابق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في:

 س كورونا لدى معظم تلميذات المرحلة اإلعدادية وعي بفيروقصور ال  

 ساال الرئيس التالي: حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن ال الدراسة: السؤ

ة وحدة مقترحة في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك في تنمية الطوعي اعليما ف -

 بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية؟ 

 ئلة التالية:والذي تتفرع منه األس

إلنفوجرافيططك فططي تنميططة مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام ا -

 رحلة اإلعدادية؟ س كورونا لدى تلميذات المبفيروالجانب المعرفي للوعي 

مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك فططي تنميططة  -

 حلة اإلعدادية؟ الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المر
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اإلنفوجرافيططك فططي تنميططة  مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام  -

 المرحلة اإلعدادية؟ يروس كورونا لدى تلميذات  لوعي بفالجانب الوجداني ل

الدراسة: صحة    فروض  اختبار  خالل  من  الدراسة  أسئلة  عن  اإلجابة  تمت 

 الفروض التالية: 

ألداء البعطدي للمجمطوعتين الضطابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا -

ي للططوعي بفيططروس دى تططوافر الجانططب المعرفططالتجريبيططة علططى اختبططار مططو

 يبية.دية لصالح المجموعة التجرى تلميذات المرحلة اإلعداكورونا لد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء البعطدي للمجمطوعتين الضطابطة  -

ر الجانططب المهططاري للططوعي والتجريبيططة علططى بطاقططة مالحظططة مططدى تططواف

لصططالح المجموعططة  ة اإلعداديططةبفيططروس كورونططا لططدى تلميططذات المرحلطط

 التجريبية.

الضطابطة  األداء البعطدي للمجمطوعتينق ذات داللة إحصائية بين توجد فرو -

والتجريبيطة علططى مقيططاس مططدى تططوافر الجانططب الوجططداني للططوعي بفيططروس 

 الح المجموعة التجريبية.صل  كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية

 :ف علىحالية إلى التعرتهدف الدراسة ال أهداف الدراسة:

فيطك فطي تنميطة الجانطب لعلوم باستخدام اإلنفوجرافاعلية وحدة مقترحة في ا -

 رفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية؟ المع

تنميطة الجانطب   فاعلية وحدة مقترحة في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيطك فطي -

 رحلة اإلعدادية؟ لما  المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات

فطي تنميطة الجانطب م باستخدام اإلنفوجرافيطك  فاعلية وحدة مقترحة في العلو -

 للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية؟   الوجداني

 -:التامت الدراسة الحالية بالمحددات التالية محددات الدراسة:

به - كانت  مدرسة  أكثر  ألنها  للبنات؛  اإلعدادية  قنا  حضور  مدرسة  نسبة  ا 

 معقولة تسمح بالتطبيق. 

اإلمجموعتين م - األول  الصف  تلميذات  بن  في  التلميذات  داية  عدادي حيث 

وحب   فضول  ولديهن  للدراسة  متحمسات  يكن  فإنهن  وبالتالي  المرحلة 

ف  ولديهن  بهن  يحي   ما  بكل  للمعرفة  أكثر  قد استطالع  ما  لمعرفة  ضول 

 ها.يصيبهن من أمراض وكيفية حماية أنفسهن من

والوجداني - والمهارية  المعرفية  الجوانب  كورونا بعض  بفيروس  المتعلقة   ة 

من جهة والمناسبة لتلميذات المرحلة اإلعدادية من والمرتبطة بمادة العلوم  

 جهة أخرى، والتي استقر عليها رأي السادة المحكمين. 

م تتناول الوعي بفيروس كورونا؛ من  ضمن نصوص ورسوإنفوجرافيك يت -

 احثة. إعداد الب
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 م. 2020/2021الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -

 قد تفيد الدراسة الحالية في:  ة:أهمية الدراس 

 توجيه نظر مخططي المناهج ألهمية استخدام اإلنفوجرافيك في التدريس. -

ور منطاهج العلطوم فطي تنميطة توجيه نظر مطوري المناهج ألهميطة تفعيطل د -

ديطة خاصطة وكافطة ات المرحلطة اإلعداالوقائي لطدى تلميطذالوعي الصحي و

 ة.المراحل عام

ي بفيطروس كورونطا لطدى لمقترحطة فطي تنميطة الطوعاالستفادة مطن الوحطدة ا -

 تلميذات الصف األول اإلعدادي.  

االسطططتعانة بطططدليل المعلطططم كنمطططوذ  إسترشطططادي يوضطططح كيفيطططة اسطططتخدام  -

 وجرافيك في التدريس.اإلنف

المعرفي للطوعي بفيطروس كورونطا   توفير اختبار لقياس مدى توافر الجانب -

 صف األول اإلعدادي.  تلميذات ال  لدى

اقة مالحظة لقياس مدى توافر الجانب المهطاري للطوعي بفيطروس ر بطتوفي -

 كورونا لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي.  

داني للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى توفير مقياس لمدى توافر الجانب الوج -

 ي.ات الصف األول اإلعدادتلميذ

 أدوات الدراسة:

ونطا لطدى تلميطذات المعرفي للوعي بفيروس كوراختبار مدى توافر الجانب   -

 ول اإلعدادي.  الصف األ

بطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيطروس كورونطا لطدى  -

 تلميذات الصف األول اإلعدادي.  

 ذاتتوافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لطدى تلميطمدى    مقياس -

 الصف األول اإلعدادي.

ن المطنهج التجريبطي؛ وذلطك مط  تمدت الدراسة الحالية علىاع  -منهج الدراسة:

خالل: تصميم المجموعات المتكافئة )مجموعتين ضابطة وتجريبيطة مطع قيطاس 

ئتين )ضابطة وتجريبية(، ثم تطّم بعدي(؛ ولهذا تّم اختيار مجموعتين متكاف  -قبلي

بار مدى توافر الجانطب المعرفطي للطوعي بفيطروس تطبيق أدوات الدراسة )"اخت

 -وعي بفيروس كورونطاتوافر الجانب المهاري لل  بطاقة مالحظة مدى  -كورونا

مقياس مدى توافر الجانب الوجطداني للطوعي بفيطروس كورونطا" لطدى تلميطذات 

راد المجمططوعتين قبليططاً، ثططم تقططديم المعالجططة الصططف األول اإلعططدادي( علططى أفطط

يطة اإلنفوجرافيطك مثلة في تطدريس الوحطدة المقترحطة باسطتخدام تقنالتجريبية المت

ريس نفس الوحدة ألفطراد المجموعطة الضطابطة التجريبية، بينما تّم تد  للمجموعة

بالطريقططة العاديططة، ثططم تطبيططق أدوات الدراسططة علططى أفططراد المجمططوعتين بعططدياً 
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 -222 :2011قوف على أثطر المت يطر التجريبطي )رجطاء محمطود أبطوعالم، للو

224.) 

 -: ()مصطلحات الدراسة 
اإلنفوجافيك:  اإلنفوجر تعريف  ايمكن  الدراسة  في  فن  رافيك  بأنه:  إجرائيًا  لحالية 

ترجمة المعلومات والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا إلى أشكال بصرية ثابتة مما  

 المرحلة اإلعدادية فهمها بطريقة جذابة وواضحة.  يُيسر على تلميذات

الحالية  :  الفيروسات الدراسة  في  الفيروسات  تعريف  كائنات  يمكن  بأنها:  إجرائيًا 

يمكن رفيتها بالعين المجردة وال بالمجهر الضوئي بل     يرة لل اية لدرجة إنه الص

يم وال  الحية  الخلية  داخل  بالتناسخ  وتتكاثر  االلكتروني،  التكاثر بالمجهر  كنها 

 ية بها.  خارجها، ويجب توعية تلميذات المرحلة اإلعداد 

كورونا:   كوفيروس  فيروس  تعريف  الحالية  يمكن  الدراسة  في  بأنه: رونا  إجرائيًا 

ال  من  تحت  نوع  مشاهدته  عند  التا   يُشبه  غشاء  على  يحتوي  التاجية،  فيروسات 

الهضمي   وأحيانًا  التنفسي  الجهاز  ويُصيب  التي  الميكروسكوب،  األمراض  ُمسببًا 

ة  المتالزمة التنفسية الحادة، والذي يمكن توعيتتراوح بين نالة البرد البسيطة إلى  

 دية به. تلميذات المرحلة اإلعدا

يمكن تعريف الوعي بفيروس كورونا في الدراسة الحالية  الوعي بفيروس كورونا:  

وانتباهن   اإلعدادية  المرحلة  تلميذات  تركيا  بأنه:  المعارف  إجرائيًا  الكتساب 

كورونا؛ لرصد وفهم وتحليل وتفسير    والمهارات واالتجاهات المناسبة نحو فيروس

جوان واكافة  والمهارية  المعرفية  هبه  مفهوم  حيث:  من  الفيروس  لوجدانية  ذا 

وأعراض اإلصابة به وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به والسلو   

 مع المجتمع في ظل إنتشار هذا الفيروس. السوي لالستهال  والتعامل 

 ات السابقةدراسوال نظرى،طار الإلا

 اإلنفوجرافيك وعالقته بتنمية الوعي بفيروس كورونا

: فيرو  س كورونا أوًلا
ا بدأت مشكلة عالمية أدت إلى مشطكالت متعاقبطة فيروس كورون  في ظل إنتشار

د حركططة التجططارة نتجططت عططن خططوف الططدول وإغالقهططا لحططدودها ومنططع السططفر وتقييطط

وأثططر بططدوره سططلبًا علططى الماسسططات  العالميططة، ممططا أثططر علططى اإلقتصططاد بعططدة دول،

ة حطول اعات والم الططات العلميطعلى حطد سطواء، وأدى إلطى انتشطار اإلشط  واألفراد

نتشاره وأساليب الوقاية منه، ممطا أدى إلطى إنقسطام أفطراد المجتمطع الفيروس وكيفية إ

 البعض بالغ باالستهتار الذي قد يضر بالمجتمع بأكمله بينمطابين التهويل والتهوين؛ ف

 قد يشل حركة المجتمع ب ير داعٍ.  بالغ البعض اآلخر بالهلع الذي

 
 (   )الدراسة بعد تحليل ومراجعة التعريفات   اتلمصطلح ةاإلجرائي اتتّم التوصل للتعريف

 . في اإلطار النظري دة لهمرالوا
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 يختفطي؛ بطأن فيطروس كورونطا قطد ال ر منظمة الصحة العالميطةوفي ضوء تحذي

اُضطرت أغلطب دول العطالم إلطى فطك القيطود خشطية اإلنهيطار اإلقتصطادي، ومحاولطة 

أصبحت مسئولية يش مع حقيقة وجود الفيروس مع إتخاذ اإلجراءات الوقائية؛ والتعا

معينطة )محمطد  الوباء هي مسئولية كل مواطن وليست مسئولية جهطةالحماية من هذا 

 (. 70: 2020منازع،  

ولذلك ظهرت الحاجة الُملحة لتوعية أفطراد المجتمطع بهطذا الفيطروس وأعطراض 

وأساليب الوقاية والتعامل في ظل هطذه األزمطة، لكطي اإلصابة وكيفية إنتقال العدوى  

 .من التعايش بدون التعرض للخطر بقدر اإلمكانيتمكنوا  

 تعريف الفيروس: 

ضطوئي )قاسطم ال يُرى حتى بطالمجهر البإنه كائن بالغ الص ر،  ُعِرف الفيروس  

(، وال يسططتطيع التكططاثر إال داخططل الخليططة الحيططة، ويتكططاثر 14: 2018طططه السططارة، 

 .(Chaturvedi, 2021: 3)لتناسخ أو التضاعف  با

 رونا: تعريف فيروس كو

التطي هنا  عدة تعريفات لفيروس كورونا منها تعريفه بأنه نوع من الفيروسات  

ز التنفسطي وأحيانًطا الهضطمي ُمسطببة شكل التا ، تصيب الجها  تحتوي على غشاء له

لمتالزمطة التنفسطية مجموعة من األمطراض تتطراوح بطين نالطة البطرد البسطيطة إلطى ا

، (17:  2020د سعيد أحمد بني عايش،  ؛ محم89:  2018الحادة )قاسم طه السارة،  

طحها تطا  يشطبه يروسات التي يوجد على سطكما يُعّرف أيًضا بإنه فرع من عائلة الف

، كمطا يُعطرف (Eyong, 2020: 12)عند مشاهدته تحطت الميكروسطكوب  المسامير

لة ي إلطى فصطيلة الكورونيطات المسطتقيمة ضطمن فصطيبإنه أحد الفيروسات التي تنتمط

 (.219: 2021سين والرفيق محمد،  تاجية )ماوز الحالفيروسات ال

وفيطروس كورونطا   لتعريفات الفيروس عامطة،يتضح من خالل العرض السابق  

نه كائن بلغ الص ير ال يمكن رفيته بالعين المجردة أو بطالمجهر الضطوئي، خاصة؛ إ

طحه تشبه المسامير مما يجعل سططحه يشطبه التطا ، يُصطيب له نتاات على محي  س

ا األمطراض التطي تتطراوح بطين نالطة البطرد ز التنفسطي وأحيانًطا الهضطمي ُمسطببً الجها

 اثر إال داخل الخاليا الحية للُمصاب.تنفسية الحادة، وال يتكبسيطة إلى المتالزمة الال

 تعريف الوعي: 

لمكتسبة من تصورات الفطرد أو مطن هو مصطلح يُستخدم عادة بمعنى المعرفة ا

ف الطوعي بأنطه حالطة مطن (Sharma, 2017: 16)لمعلومطات وسطائل ا ر  ، كمطا يُعطَّ

صطد وفهطم وتحليطل كافطة أو موقطف أو حطدث مطا؛ لر  االنتباه والتركيا علطى ظطاهرة 

انبه لتحديد السلو  المناسب للتعامل مع هطذا الموقطف أو الظطاهرة )محمطد كمطال جو

 .(30: 2019مصطفى،  

وحطده، ولكنطه يُستخلص مما سبق أن الوعي ال يقتصطر علطى الجانطب المعرفطي 

لمحصلة تفاعطل العقطل حو السلو  وفقًا يتجاوز ذلك إلى تطبيق المعلومات واالتجاه ن
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ت التطي تتعلطق بالظطاهرة أو الموقطف المطراد تنميطة صد وفهم وتحليل المعلومطامن ر

 ة الحالية.الوعي بها/ به؛ مثل فيروس كورونا في الدراس

 آثار فيروس كورونا: 

فرد والمجتمطع؛ فقطد ا آثار خطيرة على كل من النتج عن انتشار فيروس كورون

والتي قد تُعنطي المطوت   يجة للخوف من اإلصابة بهأصبح البشر تحت ض   كبير نت

ع إرتفاع حاالت الوفيات، وأدى هذا بالتبعية إلى الشعور الدائم بالتهديطد، والخطوف م

ل التباعطد العمطل أو رأس المطال، باإلضطافة إلطى فقطد الثقطة بطاآلخرين بفعطمن فقطدان  

 (.227 -225: 2021محمد،  )ماوز الحسين والرفيق  

 لتلميذات:  وعي بفيروس كورونا لدى اأهمية تنمية ال

مع انتشار فيروس كورونا أصبح هنا  رهان علطى وعطي المطواطن واحترامطه 

ين للت لطب علطى تلطك األزمطة )مطاوز الحسطين للتدابير الوقائية لحماية نفسه واآلخطر

ِكنَّه من الحك227  -225:  2021والرفيق محمد،   م بنفسه على (، فوعي المواطن يُمَّ

بطالمنال بحكطم القطانون سئولية بداًل من البقاء اعده على إدارة حياته بمالخطر مما يس

(Haid, 2020: 16) الطوعي ، ولهذا يحاول المجتمع المدني بمعظم دول العالم نشر

بير الوقائيطة الالزمطة فطي التطدااام بالعام بخطورة هذا الفيروس مما يساعد على االلت

 (.709، 2020مواجهته )عمر عباس خضير العبيدي،  

ي ال يمكن أن يادي دوره إذا مطا كطان لصدد معرفة أن الوعومن المهم في هذا ا

؛ حيطث إنطه على المستوى الفردي، ولكنه يجب أن يكطون علطى المسطتوى المجتمعطي

يططة الزمططة للجميططع )منططال مسططئولية مشططتركة، والخطططر داهططم علططى الجميططع فالتوع

كطل  األوبئة تبطرز أهميطة قيطام (، ففي ظل األزمات و9:  2020،  عبدالخالق جاب  

ق  نحو نفسه ولكن نحو المجتمع أيًضا لضمان حصول كل فرد فرد بواجباته، ليس ف

الجهطود لتوعيطة المجتمطع بالمسطئولية  على حقه فطي الصطحة؛ ممطا يتطلطب مضطاعفة

ْل القيطود المفروضطة علطى بالقواعطد التطي تحمطي الجميطع وتَّقَّبط  المشتركة في االلتاام  

 (. 15ب:   2020بأكمله )محمود صقر،  بيل الحفاظ على المجتمع  الحرية في س

يتضح من العرض السابق أن تنمية الوعي بفيروس كورونا هطو هطدف عطالمي 

التي تطنجم عالم لتحقيقه؛ لتحميل أفراد المجتمع المسئولية المجتمعية  تسعى كل دول ال

ا علططى صططحته الفططردي بططاإلجراءات اإلحترازيططة كططٍل فططي مجالططه خوفططً عططن االلتططاام 

س ال خوفًا من عقوبة قانونية فطي حالطة عطدم راًكا لخطورة هذا الفيروومجتمعه، وإد

 اإللتاام باإلجراءات اإلحترازية.

 كورونا وتدريس العلوم ية الوعي بفيروسالعالقة بين تنم

 لتدريس العلوم:من األهداف العامة 

ي حاجططات تنميططة المعلومططات العلميططة بصططورة وظيفيططة؛ أي بصططورة تُلبطط -

معرفطة بكطل مطا يتعلطق بفيطروس ب  بمشكالت المجتمع؛ والالتلميذات، وترت

ن كورونا يعتبر من مشكالت المجتمع ومن حاجات التلميذات لحماية أنفسه

 واآلخرين من العدوى.
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عامل مع فيروس كورونا يحتا  لعطدد تنمية المهارات بصورة وظيفية؛ والت -

 لكمامة.خلع ا -إرتداء الكمامة  -ن المهارات؛ مثل مهارة: غسل األيديم

تنمية مهارات التفكير العلمي، وذلك مطا تحتاجطة التلميطذات للتعامطل بشطكل  -

 ي حالة اإلصابة به.علمي مع مشكلة إنتشار فيروس كورونا، وف

التقطدير بصطورة وظيفيطة؛ وهطو مطا   تنمية الميول والقيم واإلتجاهات وأوجه -

ما يتعلق ل إيجابية نحو معرفة كل  ميته لدى التلميذات الكتساب ميويجب تن

واتجاهطات مناسطبة نحطو حمايطة أنفسطهن واآلخطرين مطن   بفيروس كورونا،

لحطد مطن إنتشطار فيطروس العدوى، وتقدير جهود كل مطن العلمطاء والدولطة ل

 كورونا.

العلطوم وتنميطة  ن هنا  عالقة وثيقة بين مطادة يتضح من خالل العرض السابق أ

 راسة.   ي إعداد مواد وأدوات الدتم االستفادة مما سبق ف الوعي بفيروس كورونا، وقد

 ثانياا: اإلنفوجرافيك 

 تعريف اإلنفوجرافيك:

ف اإلنفوجرافيك بأنه تجسيم بصري لل معلومات والبيانات المعقدة وتحويلهطا يُعَّر 

ل مخاطبة الرسوم للبصطر )حسطين محمطد لية الفهم من خالكل أبس  يسهل عمإلى ش

يانطات المعقطدة فن تحويل المعلومات والب(، كما يُعّرف بأنه  2015أحمد عبدالباس ،  

إلى رسوم وصور يمكن استيعابها بشكل واضطح وجطذاب )محمطد شطوقي عبطدالفتاح 

 .(111: 2016شلتوت،  

تحويططل المعلومططات  ويُسططتخلص ممططا سططبق أن االنفوجرافيططك هططو فططن يططتم فيططه

جطذاب يسطاعد التلميطذات   تُجسدها بشكل بصري  والبيانات إلى رسوم وصور بسيطة

 ى فهمها بسهولة. عل

 أهمية اإلنفوجرافيك:

تتسم تقنية اإلنفوجرافيك بعدد من الممياات التي تدعم أهمية تلطك التقنيطة، ومطن 

يطل المعلومطات المعقطدة ه الممياات أن تقنية اإلنفوجرافيك تعتبر وسيلة فعالة لتحوهذ

علطى بشطكل أكثطر جاذبيطة يسطاعد    إلى معلومات يسطهل فهمهطا واسطتيعابها وتقطديمها

 & Adiويلة المدى، مما يسهم في تقديم تعلطيم عطالي الجطودة تخاينها في الذاكرة ط

Ariesta (2019)الع آراء الططالب بدراسطة، ويايد هذا نتائج اسطتط Yildirim, 

رافيك ساعدت على تسطهيل عمليطة الطتعلم أن تقنية اإلنفوجالتي أشارت إلى    (2016)

 ق التقليدية.قنية بسهولة مقارنة بالطرمعلومات المقدمة بهذه التوعلى تذكر ال

 Ozdamli, Kocakoyun, Sahin, & Akdagكما أشارت نتطائج دراسطة  

ب إلطى أن اإلنفوجرافيطك أكثطر فاعليطة مطن الع آراء الططالمن خالل استط  (2016)

قاًء فطي الطذهن، قابلية للفهم، وأكثر بق العادية، والمادة المقدمة باستخدامه أكثر  الطر

؛ التطي أضطافت Steyn, Botha, & Mennega (2018)نتطائج دراسطة وأكد ذلك 

كفطاءة فطي: تقطديم من خالل استطالع آراء الطالب أنه يمكن استخدام اإلنفوجرافيك ب

مطا أشطارت وتلخطيص المحتطوى، كوشرح الدروس وأنشطة التعلم وعطرض األمثلطة  
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أن  إلطى Siricharoen & Siricharoen (2018)نتطائج دراسطات حالطة أجراهطا 

االنفوجرافيك يساعد على االستقبال الفعال للرسائل المتعلقة بالصحة العامطة، وعلطى 

 مة.تركيا االنتباه على المعلومات المه

خطالل اسطتطالع ( مطن  2019كما أشارت نتائج دراسة أميرة سطعد الاهرانطي )

عية ة اإلنفوجرافيك تُعاز دافإلى أن تقني  رأي عدد من معلمات العلوم بمكة المكرمة،

ة العلوم، وتوفر إمكانية إضافة صطور ورسطوم تطدعم المطادة الطالب نحو دراسة ماد

تطدريس العلطوم أمطًرا جطذابًا ومشطوقًا،   العلمية وتوضحها، كما إنهطا تُسطهم فطي جعطل

بصططورة مختصططرة، التقنيططة تسططاعد علططى تقططديم المعلومططات  باإلضططافة إلططى أن تلططك

يم ت ذيطة راجعطة المعلومات المعقدة، وتقد المفاهيم العلمية وتبسي  وتساعد على رب 

 فورية مستمرة، باإلضافة إلى إسهام تلك التقنية في بقاء أثر التعلم.

  ستخدام االنفوجرافيك في التدريس يسطاعد علطى تبسطيا سبق أن ايُستخلص مم

يجعله أبقى أثًرا ل فهمه وتعلمه مما  المعلومات المعقدة بتحويلها إلى شكل جذاب يسه

مفطاهيم العلميطة؛ وبالتطالي يسطهم فطي تكطوين بنطاء يانًا، ويساعد علطى ربط  الوأقل نس

االنفوجرافيك في التطدريس يُعطاز معلوماتي قوي بأذهان التلميذات، كما أن استخدام  

 دافعية التلميذات للتعلم.  

 أنواع اإلنفوجرافيك:

 ها كالتالي:هنا  عدة أنواع من اإلنفوجرافيك يمكن توضيح

-صطور  -رمطوز  -عناصطر بصطرية )نصطوص  الثابت؛ وهطو  اإلنفوجرافيك -

...إلخ( ثابته، يسطهل فهطم مضطمونها، وتعبطر عطن موضطوع معطين   -جداول

 إلكتروني. بشكل مطبوع أو

حركطات مشططوقة اإلنفوجرافيطك المتحطر ؛ وهطو عناصطر بصطرية تتحطر   -

صططوتية؛ يططق صططوتي أو مططاثرات ويططدمج معهططا موسططيقى تصططويرية أو تعل

 لتوضيح فكرة ما.

نفوجرافيك التفاعي؛ وهو عناصر بصرية تطتم برمجتهطا بإضطافة بعطض إلا -

 تخدم.أدوات التحكم واألكواد لتصنع نوًعا من التفاعل بتحكم المس

رافيطك المتحطر  اإلنفوجرافيك المختل ؛ وهطو الطدمج بطين كطل مطن اإلنفوج -

 (.2019الفتاح شلتوت،    والتصوير العادي )محمد شوقي عبد

إلنفوجرافيططك الثابططت لسططهولة لحاليططة علططى اسططتخدام اوقططد إقتصططرت الدراسططة ا

اجتطه إعداده وعدم حاجته لمهارات تكنولوجية متقدمة من الباحثة لتصميمه، وعدم ح

ال تحتطوي علطى شطبكات   لباقة إنترنت من المستخدم خاصطة أن المطدارس اإلعداديطة

د المجموعطة ت الباحثة قد نشطرته ألفطراتمتلكن تابلت، وإن كان  إنترنت والتلميذات ال

جروب واتساب خاص بهطم باإلضطافة لعرضطه علطى جهطاز عطرض   التجريبية على

 البيانات أثناء التطبيق.
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 نفوجرافيك:معوقات استخدام اإل

معلمي العلطوم لإلنفوجرافيطك هنا  عدد من المعوقات التي تحول دون استخدام  

 Ozdamli, & Ozdalإليه نتطائج دراسطة  لوم؛ منها ما أشارتفي تدريس مادة الع

التي أشارت إلى آراء المعلمين فطي هطذا الصطدد والتطي أوضطحت أن تلطك   (2018)

د من األعباء الوظيفية للمعلم، كمطا أشطاروا إلطى التقنية تتطلب وقتًا للتصميم، مما ياي

لطى وى قطد يطاثر سطلبًا عرافيك المعد بشكل يفتقر لجودة التصطميم والمحتطأن اإلنفوج

( مطن خطالل 2019لاهرانطي )ت نتائج دراسطة أميطرة سطعد اعملية التعلم، كما أشار

م كافطة استطالع رأي عدد من معلمات العلوم بمكة المكرمة؛ إلطى إنطه ال يمكطن تقطدي

اصطة فطي حالطة الطدروس التطي المعلومات للتالميطذ باسطتخدام تقنيطة اإلنفوجرافيطك خ

لبصطريين دون لتقنيطة قطد تخطدم التالميطذ اعمطل لتقطديمها، كمطا أن تلطك اتحتطا  إلطى م

ب أنمططاط الططتعلم األخططرى، باإلضططافة إلططى احتيططا  تصططميم غيططرهم مططن أصططحا

يعطاني مطن أعبطاء وظيفيطة متعطددة ال اإلنفوجرافيك إلى وقت كبير خاصة أن المعلطم  

ام اإلنفوجرافيطك ت لتصميم اإلنفوجرافيطك، كمطا أن اسطتخدتتر  له الفرصة وال الوق

ود أجهطاة احطدة، باإلضطافة إلطى عطدم وجطوقت أكبر من وقت الحصة الويحتا  إلى  

 عرض بحجرات الدراسة، كما أن اإلنفوجرافيك يقلل من اإلبداع لدى التالميذ.

س لرغم من أهميطة اسطتخدام اإلنفوجرافيطك فطي التطدريسبق أنه با  يُستخلص مما

 ا:ون استخدامه؛ منهإال أن هنا  عدد من المعوقات التي قد تحول د

مليطة التطي تحتطا  معمطل لح لتطدريس الموضطوعات العأن هذه التقنية قطد ال تصط

يك ممطا لتدريسها، وأنها تتطلب وقتًا من المعلم لتصميم الدروس باستخدام االنفوجراف

باحثة بنفسها عند تصطميم الوحطدة يايد من األعباء الوظيفية للمعلم _وهو ما لمسته ال

نم  البصططري فططي خاطططب سططوى التلميططذات ذوات الطط_، وأن تلططك التقنيططة ال تالحاليططة

مما ال شك فيه أن تلك المعوقات ال تقلل من  أهمية هطذه التقنيطة السطابق  التعلم، ولكن

ها لوقت طويل من المعلم فإن هذا هو دور المعلم الذي عليه ذكرها، وأما عن احتياج

األنبيطاء، وبالنسطبة ي يصبح أهاًل لمهنة الرسل ودوًما بذل الجهد مراضاة لوجه   ك

الميذ البصريين وال تصلح للدروس المعملية؛ فطإن كونها ال تصلح إال لفئة التإلدعاء  

فا إثرافها باألنشططة وططرق التطدريس االنفوجرافيك ما هو إال تقنية يمكن للمعلم الك

 ذات.لتالئم كافة الموضوعات وكافة التلميالمتعددة لرفع كفايتها 

 رافيك التعليمي:معايير تصميم اإلنفوج

التي يجب أخذها في الحسطبان عنطد تصطميم إنفوجرافيطك  ن المعاييرهنا  عدد م

رورة أن: ( فطي ضط2017تعليمي؛ أوجاتها نتائج دراسة أمل حسطان السطيد حسطن )

يتناسططب مططع  -واضططح ومحططدديُقططدم محتططوى  -يُراعططي األهططداف التعليميططة المحططددة 

 -اإلخطرا يكطون جيطد   -بساطة فطي التصطميم تسم بالي  -خصائص التلميذات الُمعد لهن

توظطف فيطه   -تسطتخدم فيطه األلطوان بشطكل مالئطم   -كل سطليم توظف فيه الخططوط بشط

سطبع قواعطد  Stones, & Gent (2015)الرسوم واألشكال بشكل سطليم، كمطا قطدم 

تعطرف اإلنفوجرافيطك؛ وتتمثطل هطذه القواعطد فطي: الرئيسة يجب إتباعها عند تصميم  
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ع يطار األلطوان المناسطبة للموضطوإخت -بلي رسالة اإلنفوجرافيطكعلى خصائص مستق

الحطرص علطى محطاذاة الطنص داخطل  -مع مراعاة تنوعها بطين ثالثطة وخمسطة ألطوان

 -تمييطا العنطوان  -د األولويطات وإبطرز العناصطر المحوريطةتحدي  -مخط  المعلومات

 إختيططار المخططططات -المرجططوة مار الصططور بحكمططة بحيططث تعكططس الرسططالة اسططتث

وان التطي تُضطفي اول مت يطر واحطد ومراعطاة األلطبحرص؛ بحيث تكون بسيطة وتتنط

 الجاذبية على المخط .

 ة المقترحة.وقد تمت االستفادة من المعايير السابقة عند تصميم الوحد

 س كورونا:العالقة بين اإلنفوجرافيك وتنمية الوعي بفيرو

طططات العلميططة حططول مططع انتشططار فيططروس كورونططا انتشططرت اإلشططاعات والم ال

نه، ممطا أدى إلطى إنقسطام أفطراد المجتمطع ية إنتشاره وأساليب الوقاية مالفيروس وكيف

يضر بالمجتمع بأكمله بينمطا   بين التهويل والتهوين؛ فالبعض بالغ باالستهتار الذي قد

 قد يشل حركة المجتمع ب ير داعٍ.  بالغ البعض اآلخر بالهلع الذي

يقة أن هذا الفيطروس لعالمية بحتمية التعايش مع حقوبعد إعالن منظمة الصحة ا

قريبًا، أصبح الوعي مسطئولية كطل مطواطن وليسطت مسطئولية فطرد أو جهطة لن يندثر  

، مما يتطلب مضطاعفة الجهطود لتوعيطة المجتمطع (70: 2020معينة )محمد منازع، 

كملطه الحفاظ علطى المجتمطع بأ  القيود المفروضة على الحرية في سبيلليتقبل الجميع  

يسططتطيع الحكططم  ؛ فططالمواطن الططذي يتمتططع بططالوعي(15ب:  2020)محمططود صططقر، 

 بنفسه على الخطر مما يساعده على التعايش بمسئولية.

ل للرسططائل المتعلقططة تسططاعد علططى االسططتقبال الفعططا وبمططا أن تقنيططة اإلنفوجرافيططك

 & Siricharoenالمعلومطات المهمطة )امة، وعلى تركيا االنتباه علطى بالصحة الع

Siricharoen, 2018أن تلك التقنية تتمتطع بالعديطد مطن المميطاات  إلىضافة (، باإل

مهطا حيث تعتبطر وسطيلة فعالطة لتحويطل المعلومطات المعقطدة إلطى معلومطات يسطهل فه

ينهطا فطي الطذاكرة طويلطة واستيعابها، وتقديمها بشكل أكثطر جاذبيطة يسطاعد علطى تخا

نفوجرافيطك ن المادة المقدمة باسطتخدام اإل، كما أ(Adi & Ariesta: 2019)المدى 

 & ,Ozdamli, Kocakoyun, Sahin، وأكثر بقاًء فطي الطذهن )أكثر قابلية للفهم 

Akdag: 2016 العلطوم، وتطوفر التلميذات نحو دراسة مادة (، كما إنها تُعاز دافعية

وضطحها، وتُسطهم فطي جعطل ر ورسطوم تطدعم المطادة العلميطة وتإمكانية إضطافة صطو

ة تسطاعد علطى تقطديم ، باإلضافة إلطى أن تلطك التقنيطالعلوم أمًرا جذابًا ومشوقًا  تدريس

المعلومططات بصططورة مختصططرة، وتسططاعد علططى ربطط  المفططاهيم العلميططة وتبسططي  

ى إسطهام تلطك ت المعقدة، وتقديم ت ذية راجعة فورية مسطتمرة، باإلضطافة إلطالمعلوما

 (.2019ني،  تعلم )أميرة سعد الاهراالتقنية في بقاء أثر ال

ن اإلنفوجرافيك وإمكانيطة تنميطة الطوعي نا  عالقة قوية بييتضح مما سبق أن ه

ورة بفيروس كورونا حيث أن تلك التقنية سطوف تبسط  المعلومطات وتقطدمها فطي صط

لمهارات المطلوب التمكن بصرية يسهل فهمها ويقلل من إحتمالية نسيانها، وتجائ ا

هطارة و نصوص مختصرة توضطح خططوات المر متتالية أمنها لتقدمها في شكل صو
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باإلضططافة إلططى الصططور والنصططوص التططي تنططاقش بعططض المطلوبططة وتسططهل تعلمهططا، 

لبية نحطو الفيطروس وإيجابيطة األفكار التي تارع لدى التلميذات ميطول وإتجاهطات سط

سطليم مطع قطيم إيجابيطة نحطو سطلوكيات التعطايش النحو الوقايطة منطه، وت طرس لطديهن  

 فرد وصحة اآلخرين.   ع الحفاظ على الموارد وصحة الفيروس كورونا م

   إجراءات الدراسة:

اإلجراءات   إتباع  تّم  فروضها؛  من صحة  والتحقق  الدراسة،  أسئلة  على  لإلجابة 

 التالية: 

التيي يمكين تنميتهيا   المرحلة األولى: إعداد قائمة بجوانب الوعي بفيروس كورونا

م إتبطاع مطا وإلتمطام ذلطك تط ل ميادة العليوم؛لدى تلميذات المرحلة اًلعدادية من خيال

 :يلي

االطططالع علططى المراجططع والدراسططات السططابقة التططي تناولططت فيططروس كورونططا  :أوًلا 

 والوعي به.

لوعي بفيروس كورونطا التطي يمكطن تنميتهطا لطدى بدئية بجوانب اإعداد قائمة م  ثانياا:

هطذه الخططوة تطّم علطوم، ولتحقيطق تلميذات المرحلة االعدادية من خالل مطادة ال

   إتباع التالي:

تحديد الهدف المرجو من قائمة بجوانب الوعي بفيروس كورونا التي يمكطن تنميتهطا 

العلططوم )تنميططة المعرفططة لططدى تلميططذات المرحلططة االعداديططة مططن خططالل مططادة 

تنميطة   -زمة للوقاية من فيروس كوروناتنمية المهارات الال  -بفيروس كورونا

تحديطد   -  بفيطروس كورونطا(  القيم وأوجه التقدير المتعلقةالميول واإلتجاهات و

تحديططد الماشططرات  -نططب الرئيسططة والفرعيططة للططوعي بفيططروس كورونططاالجوا

لوعي بفيروس كورونا التطي تتناولهطا السلوكية لكل جانب فرعي من جوانب ا

 القائمة.

(؛ السطتطالع 1مة علطى مجموعطة مطن السطادة المحكمطين )ملحطقالقائعرض    ثالثاا: 

ول مطدى: لب من كطل مطنهم إبطداء الطرأي حطرأيهم حول صالحية القائمة، وطُ 

مناسبة جوانب الوعي بفيروس كورونا المعروضة بالقائمة لتلميطذات الصطف 

ولمططادة العلططوم، ومططدى دقططة الصططياغة العلميططة والل ويططة األول االعططدادي، 

نطا وانطب الطوعي بفيطروس كوروات السلوكية المقابلة لكل جانب من جللماشر

إضطافة أي جانطب ا ُطلطب مطنهم حطذف أو تعطديل أو  التي تتناولها القائمطة، كمط

 (.2للوعي بفيروس كورونا، أو ماشرات سلوكية للقائمة )ملحق

هات السادة المحكمين؛ حيث تطّم حسطاب متوسط  ة في ضوء توجيتعديل القائم  رابعاا:

شطر كورونطا ولكطل ماافقاتهم على كل جانب من جوانب الطوعي بفيطروس  مو

قطة عليهطا عطن لماشطرات التطي قلطت نسطبة الموافسلوكي بالقائمة، وتم حطذف ا

؛ فقد تّم حذف تم حذف ماشر )يوضح كيفيطة التعامطل فطي حالطة حطدوث 85%

_ال قطدر  _ بفيطروس كورونطا( و ماشطر )يبطدي رأيطه حطول وفاة في العائلة

ث ن المتطوفي بكورونطا(؛ حيطالمواطنين الذين يمنعطون الطبعض مطن دفطبعض  
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ص ر مطن أن تتعامطل ن تلميذة المرحلة اإلعدادية أأشار السادة المحكمين إلى أ

مع حالة وفاة، وأن حاالت منع الدفن كانت حاالت فردية عولجت سريعًا ولطم 

وبلطغ كل ظاهرة، وتطم حسطب متوسط  موافقطاتهم علطى القائمطة بشطكل عطام تُشّ 

92,00%. 

ي بفيطروس كورونطا التطي يمكطن التوصطل إلطى قائمطة نهائيطة بجوانطب الطوع  خامساا:

 (.3عدادية من خالل مادة العلوم )ملحقميتها لدى تلميذات المرحلة االتن

حييدة مقترحية فييي العلييوم المرحلية الثانييية: اعيداد كتيييب التلمييذة ودليييل المعليم لو

ييروس كورونييا لييدى تلميييذات المرحليية بف وعيباسيتخدام اإلنفوجرافيييك لتنمييية اليي

 تالي:من خالل الاإلعدادية؛  

: ات السطابقة المرتبططة بكطل مطن فيطروس المراجطع والدراسط  بعد االطالع علطى  أوًلا

رحطة كورونا واإلنفوجرافيك، تّم اعداد كتيب التلميذة ودليطل المعلطم لوحطدة مقت

تلميذات   كورونا لدى  في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك لتنمية الوعي بفيروس

ي ياغة األهطداف العامطة للوحطدة فطالمرحلة اإلعدادية، من خالل: تحديطد وصط

وس كورونا التي يمكن تنميتهطا لطدى تلميطذات ضوء قائمة جوانب الوعي بفير

تحديطد وصطياغة   -دادهاالمرحلة االعدادية من خالل مادة العلوم؛ والسابق اعط

اغة محتططوى الوحططدة فططي ضططوء تحديططد وصططي -األهططداف اإلجرائيططة للوحططدة 

مطع   على دروس الوحطدة بحيطث يتناسطب  توزيع المحتوى  -جرائيةاألهداف اإل

د مصادر التعلم التي يمكن االسطتعانة بهطا لتحقيطق تحدي  -الوقت المتاح للحصة

يمكطن إجرائهطا لتطوفير ت ذيطة تحديطد األنشططة التعليميطة التطي    -أهداف الوحدة 

ق التططدريس المسططتخدمة بكططل درس بمططا تحديططد طططر -راجعططة مناسططبة للوحططدة 

م المناسطبة، مطع تحديطد أسطاليب التقطوي -المرجطوة ناسب مع تحقيطق األهطداف  يت

 ع تلك األساليب.  الحرص على تنو

فطي تّم عرض استطالع رأي حول كتيب التلميذة ودليل المعلم لوحدة مقترحطة    ثانياا:

ميطذات ونطا لطدى تلالعلوم باستخدام اإلنفوجرافيك لتنمية الطوعي بفيطروس كور

المحكمين، حيث ُطلطب مطن كطل المرحلة اإلعدادية، على مجموعة من السادة  

دقطة وسطالمة الصطياغة  -أهداف الوحطدة م إبداء الرأي حول مدى: وضوح منه

 -عططداديمالئمططة األهططداف لتلميططذات الصططف األول اإل -اإلجرائيططة لدهططداف

تنطوع   -يطة المحطددة للوحطدة واقعية األهداف وإمكانية تحقيقها فطي الفتطرة الامن

 -حطدة األهطداف اإلجرائيطة لمحتطوى الومالئمطة    -تويات األهدافمجاالت ومس

وضطططوح التتطططابع المنطقطططي  -داف المعنيطططةتحقيطططق محتطططوى الوحطططدة لدهططط

تلميطذات قدرة المحتوى على جطذب ال  -وضوح تعليمات الوحدة   -للموضوعات

علم واألنشططة التعليميطة مالئمطة مصطادر الطت -وإثارة دافعيتهن لدراسة الوحطدة 

ط مططدى ارتبططا -اردة بططدليل المعلططم وضططوح المعلومططات الططو -دة لمحتططوى الوحطط

 (.4التقويم باألهداف )ملحق
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 تعديل كتيب التلميذة ودليل المعلم في ضوء توجيهات السادة المحكمين.  ثالثاا:

قترحطة فطي النهائية لكتيب التلميذة ودليل المعلم لوحدة م  لى الصورة التوصل إ  رابعاا:

كورونطا لطدى تلميطذات   الطوعي بفيطروسالعلوم باستخدام اإلنفوجرافيك لتنمية  

 (.6و 5اإلعدادية )ملحقي  المرحلة  

بفيروس   للوعي  المعرفي  الجانب  توافر  مدى  اختبار  إعداد  الثالثة:  المرحلة 

 وإلتمام ذلك تم إتباع ما يلي:بطه، األول اإلعدادي وض لدى تلميذات الصف  كورونا

شطروط صطياغتها، االطالع على بعض األدبيات التي تناولت أنطواع األسطئلة و  :أوًلا 

 -239: 2014يططد، اصططفات لالختبططار )سوسططن شططاكر مجوإعططداد جططدول مو

 (. 80 -65: 2017؛ حفني إسماعيل محمد ومحمد حسن عبدالشافي،  270

ا: مططدى تططوافر الجانططب  االختبططار؛ والططذي يتمثططل فططي قيططاسلهططدف مططن تحديططد ا ثانيييا

 دادي.روس كورونا لدى تلميذات الصف األول اإلعالمعرفي للوعي بفي

 (.8لحقفات االختبار )معمل جدول لمواص  ثالثاا:

صياغة مفردات االختبار؛ فمن خالل قائمة جوانب الطوعي بفيطروس كورونطا   :رابعاا

ميطذات المرحلطة االعداديطة مطن خطالل مطادة العلطوم التي يمكن تنميتهطا لطدى تل

تمت   لوحدة السابق صياغتها،دها، واألهداف اإلجرائية المعرفية لالسابق اعدا

ئلة مقاليطة قصطيرة مفردة(، وأسط  14أسئلة تكملة )  صياغة نوعين من األسئلة؛

مفردة(، بحيث تتم اإلجابة عنهطا فطي نفطس ورقطة األسطئلة، علطى أن يطتم   16)

الث درجات عن كل مفردة ُمجاب عنها إجابطة صطحيحة، وفطي حالطة إعطاء ث

رجطات الخاصطة ة نقاط تقسطم الطثالث دالمفردات التي تتطلب اإلجابة عنها عد

 درجة لالختبار ككل.  90النقاط المطلوبة؛ بإجمالي   بالمفردة على عدد

 تحديد وصياغة تعليمات االختبار.   خامساا:

 كالتالي: طريق حساب صدقه وثباته ضب  االختبار؛ وذلك عن  سادساا:

 حساب صدق اًلختبار: -

االختبطار الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه، وللتأكطد مطن صطدق   تباراالخ

مططد ومحمططد حسططن دق المحكمططين )حفنططي إسططماعيل محتططّم اسططتخدام أسططلوب صطط

(؛ حيططث تططّم عططرض اسططتطالع رأي حططول صططالحية 81 -80: 2017عبدالشططافي، 

ذات م مدى توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلمياالختبار في تقيي

وُطلطب مطنهم إبطداء مطن السطادة المحكمطين، الصف األول اإلعطدادي علطى مجموعطة 

مطدى مناسطبة  -ل ويطة ألسطئلة االختبطاردى سالمة الصياغة العلميطة والالرأي حول م

االختبطار لتقيطيم مطدى مدى مناسبة    -أسئلة االختبار لتلميذات الصف األول االعدادي

ورونططا لططدى تلميططذات الصططف األول تططوافر الجانططب المعرفططي للططوعي بفيططروس ك

(، وقططد وافططق 9قإضططافة أي أسططئلة لالختبططار )ملحططحططذف أو تعططديل أو  -دياالعططدا

سطبة أسطئلة االختبطار لتقيطيم مطدى تطوافر الجانطب المعرفطي للطوعي معظمهم على منا

االعدادية من خالل مادة العلوم، وتطّم حسطاب  بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة

بة االختبطار، ولطم تقطل نسطالسادة المحكمطين لكطل سطاال مطن أسطئلة    متوس  موافقات
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تهم علطى االختبطار ، ثطم تطّم حسطاب متوسط  موافقطا%85الموافقة على أي ساال عن 

 .%94,66بشكل عام وبلغ  

ر الجانطب المعرفطي للطوعي التوصل إلى الصورة النهائية الختبار مدى تطواف  سابعاا:

 (.10قألول اإلعدادي )ملحلدى تلميذات الصف ابفيروس كورونا 

لطوعي بفيطروس إعداد مفتاح تصحيح اختبطار مطدى تطوافر الجانطب المعرفطي ل  :ثامناا

 (.11لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي )ملحق كورونا

 حساب ثبات اًلختبار: -

ائج إذا ما ُطبطق علطى نفطس المجموعطة االختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النت

تطدريب فطي الفتطرة التطي تقطع م أو بشرط أال يحدث تعل  أخرى في نفس الظروفمرة  

اسطتخدام طريقطة إعطادة تطبيطق االختبطار   بين التطبيقطين، ولتحقيطق هطذا ال طرض تطم 

االختبطار لطنفس المجموعطة بعطد فتطرة زمنيطة ال تقطل عطن  لحساب الثبات بتقديم نفطس

، تايد عن ستة أشهر )حفنطي إسطماعيل محمطد ومحمطد حسطن عبدالشطافيأسبوع وال  

االختبطططار يطططوم األحطططد  ق هطططذا ال طططرض تطططّم تطبيطططق(؛ ولتحقيططط83 -82: 2017

عطدادي وعطة اسطتطالعية مطن تلميطذات الصطف األول اإلم على مجم18/10/2020

تلميذة من غير مجمطوعتي الدراسطة، ثطم تطم تطبيطق نفطس االختبطار علطى   36قوامها  

م، فطي نفطس 15/11/202المجموعة بعد فترة زمنية قدرها شطهر؛ يطوم األحطد    نفس

األول من اليطوم وفطي نفطس اليطوم لضطمان أن تكطن فطي نفطس الحالطة   توقيت التطبيق

تبطار، كمطا ظروف تقريباً، لعدة أسباب منها: صعوبة وضع صيغ متكافئة من االخوال

اإلجرائيططة وبالتططالي لططن أن كططل مفططردة مططن مفططردات االختبططار تقططيس أحططد األهططداف 

ت نفطس الظطروف فضطل إعطادة التطبيطق تحطاأليتجانس النصفين؛ ولهذا فقد كان من  

ة بيرسطون مطن خطالل برنطامج بقدر اإلمكان، وقد تم حساب الثبطات باسطتخدام معادلط

SPSS 22ممططا يوضططح أن االختبططار علططى درجططة  0,977االختبططار  ، وبلططغ ثبططات

 مرتفعة من الثبات.

 بة عن أسئلة اًلختبار: لمناسب لإلجاحساب الزمن ا  -

ذة مططن المجموعططة ميططالتططي اسططت رقتها كططل تل تططم حسططاب متوسطط  األزمنططة

 30االختبطار وكطان    عطن أسطئلةاالستطالعية للتوصطل إلطى الطامن المالئطم لإلجابطة  

دقيقة، وبإضافة خمس دقائق لقراءة تعليمات االختبار يصبح الامن المالئطم لإلجابطة 

 دقيقة.  35رعن أسئلة االختبا

 ر:حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة اًلختبا -

االختبار على أفراد المجموعطة االسطتطالعية تطم حسطاب   بناء على نتائج تطبيق

االختبطار؛ حيطث تطم تفريطغ اإلجابطات   هولة والصطعوبة لمفطردات أسطئلةمعامالت الس

االسطتطالعية،   الصحيحة والخطأ، والمفردات المتروكة، لكل تلميذة مطن المجموعطة

ت (، وتراوحطط0,67 -0,36ين )وتراوحططت معططامالت السططهولة ألسططئلة االختبططار بطط

بطار مناسطبة (، ويوضطح هطذا أن أسطئلة االخت0,66  -0,33معامالت الصعوبة بين )

: 2017ريمطاوي )من حيث درجة سهولتها وصطعوبتها؛ حيطث يطرى عمطر طالطب ال
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وبة متوسططة بمطدى ضطيق ( إنه من المفضل اختيطار فقطرات ذات سطهولة وصطع73

 (.0,5حول متوس  الصعوبة )

 بار: ألسئلة اًلخت ت التمييزحساب معامال  -

الختبطار تطم بعد حساب معامالت السهولة والصعوبة لكل مفطردة مطن مفطردات ا

(، ممططا يوضططح أن 0,67 -0,33حسططاب معططامالت التمييططا، وقططد تراوحططت بططين )

 التلميذات.  االختبار يتمتع بقدرة مناسبة على التمييا بين

بمعطدالت سطهولة وصطعوبة االختبطار وتمتطع مفرداتطه    بالتأكد من صدق وثبطات

 تخدام.مييا مناسبة، تم االطمئنان إلى مناسبة االختبار، وصالحيته لالسوت

عي المرحليية الرابعيية: إعييداد بطاقيية مالحظيية مييدى تييوافر الجانييب المهيياري للييو

وإلتمطام ذلطك تطم دي وضيبطها، لدى تلميذات الصيف األول اإلعيدابفيروس كورونا  

 إتباع ما يلي:

مطدى تطوافر الجانطب   وهطو التعطرف علطىة المالحظطة؛  دف من بطاقطتحديد اله  أوًلا:

 لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي.المهاري للوعي بفيروس كورونا 

ا:  (.12إعداد جدول المواصفات لبطاقة المالحظة )ملحق  ثانيا

ا: خططالل قائمططة جوانططب ة لبطاقططة المالحظططة؛ فمطن صططياغة الماشططرات السطلوكي ثالثيا

لطدى تلميطذات المرحلطة االعداديطة ونا التي يمكن تنميتهطا  الوعي بفيروس كور

ادها، واألهداف اإلجرائيطة المهاريطة للوحطدة من خالل مادة العلوم السابق اعد

 صياغة الماشرات السلوكية لبطاقة المالحظة.  السابق صياغتها، تمت

ا: سطفل المالحظة لتدوين نتائج المالحظطة بوضطع عالمطة )أ( أالقائم ب  تم توجيه  رابعا

ضطعيف( فطي أداء الماشطر   –جيطد  –اقع السطلو  )ممتطازالخانة التي توضح و

مالحظة، ويتم تقيطيم التلميطذة بعطد أدائهطا للمهطارة المرجطوة السلوكي موضع ال

 مرات بتقدير ضعيف في حالة عدم سلوكها في أي من مرات المالحظةثالث  

مطا أظهطرت  ذابما يتناسب مع الماشر موضع المالحظة، وتُقطيم بتقطدير جيطد إ

طلوب مرة واحدة، وال تُقيم بتقطدير ممتطاز إال إذا أظهطرت السطلو  السلو  الم

 المطلوب في مرات المالحظة الثالث.

ا:  تحديد وصياغة تعليمات بطاقة المالحظة إلرشاد القائم بعملية المالحظة.    خامسا

 لي:بطاقة المالحظة، وذلك عن طريق حساب صدقها وثباتها كالتا  ب ض  سادساا:

 الحظة:حساب صدق بطاقة الم  -

م عطرض ولتحقيق هذا ال رض تطم اسطتخدام أسطلوب صطدق المحكمطين حيطث تط

كشطف عطن مطدى تطوافر استطالع رأي حول مدى صالحية بطاقطة المالحظطة فطي ال

لصطف األول اإلعطدادي، الجانب المهاري للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى تلميطذات ا

 ي حطول مطدىهم إبطداء الطرأمطن كطل مطن على مجموعة من السادة المحكمين، وُطلب

الجانطب المهطاري للطوعي   مالئمة الماشرات السلوكية المقترحطة لتقيطيم مطدى تطوافر

صطف األول االعطدادي، ومطدى قابليتهطا للمالحظطة، بفيروس كورونا لدى تلميذات ال

ئيططة لهططا، وحططذف أو تعططديل أو إضططافة أي مهططارات ومططدى سططالمة الصططياغة اإلجرا
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(، وقطد أشطاروا إلطى 13للبطاقة )ملحق  رات سلوكيةورونا أو ماشللوعي بفيروس ك

في الكشف عن مطدى تطوافر الجانطب المهطاري للطوعي   مناسبة بنود بطاقة المالحظة

ى تلميططذات الصططف األول اإلعططدادي، وقابليططة تلططك الماشططرات بفيططروس كورونططا لططد

 ظة.للمالح

 المالحظة بدون تعديل.   أبدى السادة المحكمين موافقتهم على بنود بطاقة  سابعاا:

نب المهاري للوعي التوصل للصورة النهائية لبطاقة مالحظة مدى توافر الجا  ثامناا:

 (.14تلميذات الصف األول اإلعدادي )ملحق  بفيروس كورونا لدى

 : حساب ثبات بطاقة المالحظة وثبات عملية المالحظة -

 ً  لمعادلطة كطوبر لتحقيق هذا ال رض تم استخدام أسطلوب اتفطاق المالحظطين وفقطا

(؛ حيطث تطم تطبيطق 116: 2017سماعيل محمد ومحمد حسطن عبدالشطافي، )حفني إ

لميطذات م على مجموعة استطالعية من ت18/10/2020اقة المالحظة يوم األحد  بط

الدراسطة، وقطد تمطت   تلميذة من غيطر مجمطوعتي  36الصف األول اإلعدادي قوامها  

خبطرة بالمدرسطة، معلمي العلوم ذوي ال  منالمالحظة بمعرفة الباحثة ومساعدة إثنين  

ممطا  %92,48لتلميطذة كانطت وبحساب متوس  نسب االتفاق بين المالحظطين لطنفس ا

 بات مرتفعة. يعني أن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة ث

عمليطة المالحظطة؛ بإعطادة   كما تم استخدام طريقة إعادة التطبيطق لحسطاب ثبطات

م فطي 15/11/2020يوم األحد    عة بعد شهر،نفس المجمو  تطبيق نفس البطاقة على

م لضمان أن تكن في نفس الحالطة نفس توقيت التطبيق األول من اليوم وفي نفس اليو

ثبات باستخدام معادلة بيرسون من خالل برنطامج والظروف تقريباً، وقد تم حساب ال

SPSS 22ممطا يوضطح أن عمليطة المالحظطة  0,939بطاقة المالحظة  بات، وبلغ ث

   درجة مرتفعة من الثبات.على 

ة، تم االطمئنان إلى وبالتأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة وعملية المالحظ

 مناسبتها وصالحيتها لالستخدام.

المرحلة الخامسة: إعداد مقياس ميدى تيوافر الجانيب الوجيداني لليوعي بفييروس 

 باع ما يلي:وإلتمام ذلك تم إتلدى تلميذات الصف األول اإلعدادي وضبطه،  ا  كورون

صطياغتها،   االطالع على بعض األدبيات التي تناولت أنطواع األسطئلة وشطروط  :أوًلا 

 -239: 2014وإعططداد جططدول مواصططفات للمقيططاس )سوسططن شططاكر مجيططد، 

 (. 80 -65: 2017؛ حفني إسماعيل محمد ومحمد حسن عبدالشافي،  270

وجطداني ر الجانطب التوافمدى  تحديد الهدف من المقياس؛ الذي يتمثل في قياس  ثانياا:

 تلميذات الصف األول اإلعدادي. لدى للوعي بفيروس كورونا

 (. 15عمل جدول لمواصفات المقياس )ملحق ثالثاا:

صياغة مفردات المقياس؛ فمن خالل قائمة جوانب الطوعي بفيطروس كورونطا   :رابعاا

م؛ ي يمكن تنميتها لطدى تلميطذات المرحلطة االعداديطة مطن خطالل مطادة العلطوالت

ها، واألهطداف اإلجرائيطة الوجدانيطة للوحطدة السطابق صطياغتها، لسابق اعطدادا

ن من عشرين موقف يلطي كطل منهطاتمت    صياغة مفردات المقياس بحيث تَّكَّو 
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اته، وتتم إجابتطه ثالث بدائل يختار الطالب منها البديل المناسب لميوله وإتجاه

ا ( وفقطً 1 -2 -3ن )لتكطو في نفس ورقة األسئلة، وتتدر  درجطات كطل موقطف

 س ككل. ( درجة للمقيا60لدرجة الوعي بفيروس كورونا؛ بإجمالي درجات )

 تحديد وصياغة تعليمات المقياس.    خامساا:

 ضب  المقياس؛ وذلك عن طريق حساب صدقه وثباته كالتالي:  سادساا:

 مقياس:حساب صدق ال -

ث تطّم عطرض للتأكد من صدق المقياس تّم استخدام أسلوب صدق المحكمين؛ حي

للطوعي  ع رأي حول صالحية المقياس في تقييم مدى توافر الجانب الوجدانياستطال

ة مططن السططادة بفيططروس كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة االعداديططة علططى مجموعطط

اغة العلميطة والل ويطة الصطي سطالمة المحكمين، وُطلب منهم إبداء الطرأي حطول مطدى

 -صطف األول اإلعطداديتها لتلميطذات المطدى مناسطب  -للمواقف المسطتخدمة بالمقيطاس

داني للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى مدى مناسبتها لتقيطيم مطدى تطوافر الجانطب الوجط

ف أو تعطديل أو إضططافة أي مواقططف للمقيططاس حططذ -تلميطذات الصططف األول اإلعططدادي

ظمهطم علطى مناسطبة مواقطف المقيطاس لتقيطيم مطدى تطوافر (، وقد وافطق مع16)ملحق

رونطا لطدى تلميطذات الصطف األول اإلعطدادي، بفيطروس كو  للوعيداني  الجانب الوج

ت السادة المحكمين لكل موقطف مطن المواقطف المسطتخدمة وتّم حساب متوس  موافقا

، ثطم تطّم حسطاب متوسط  %85م تقل نسبة الموافقة على أي موقطف عطن بالمقياس، ول

 .%94,00موافقاتهم على االختبار بشكل عام وبلغ 

هات السطادة المحكمطين؛ فقطد تطم حطذف موقطف توجيياس في ضوء  تعديل المق  سابعاا:

مططوتى الططذين توفططوا نتيجططة لإلصططابة بفيططروس يتنططاول رفططض الططبعض دفططن ال

حكمططين أشططاروا أن تلميططذة الصططف األول اإلعططدادي كورونططا؛ ألن السططادة الم

 مل مع قضايا الموت والدفن بنفسها.أص ر من أن تتعا

تطوافر الجانطب الوجطداني للطوعي  ائية لمقيطاس مطدىالتوصل إلى الصورة النه  :ثامناا

 (.17لحقاألول اإلعدادي )ملدى تلميذات الصف  ا بفيروس كورون

إعداد مفتاح تصحيح مقياس مدى توافر الجانطب الوجطداني للطوعي بفيطروس   تاسعاا:

 (.18)ملحق  ف األول اإلعداديلدى تلميذات الص ناكورو

 حساب ثبات المقياس: -

ياس على مجموعة استطالعية من تلميطذات تّم تطبيق المق  ولتحقيق هذا ال رض

يطوم األحطد  تلميطذة مطن غيطر مجموعطة الدراسطة، 36ها  الصف األول اإلعدادي قوام

م، وتم استخدام طريقة إعادة تطبيق المقيطاس لحسطاب الثبطات؛ حيطث 18/10/2020

م 15/11/2020تطبيق نفس المقياس على نفس المجموعة بعد شهر، يطوم األحطد تم  

التطبيق األول من اليوم وفي نفطس اليطوم لضطمان أن تكطن فطي نفطس   في نفس توقيت

سطون مطن خطالل حالة والظروف تقريباً، وقد تم حساب الثبات باستخدام معادلة بيرال

ضططح أن المقيططاس علططى ممططا يو 0,890، وبلططغ ثبططات المقيططاس SPSS 22برنططامج 

 الثبات. درجة مرتفعة من
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 : جابة عن المقياسحساب الزمن المناسب لإل -

 تططم حسططاب متوسطط  األزمنططة التططي اسططت رقتها كططل تلميططذة مططن المجموعططة

دقطائق،  10المقيطاس وكطان  االستطالعية للتوصل إلى الطامن المالئطم لإلجابطة علطى

ح الطامن المالئطم لإلجابطة عطن وبإضافة خمس دقائق لقراءة تعليمات المقيطاس يصطب

 دقيقة. 15أسئلة االختبار  

س، تططم االطمئنططان إلططى مناسططبته وصططالحيته المقيططا دق وثبططاتبالتأكططد مططن صطط

 لالستخدام.

 عداد لتنفيذ تجربة الدراسة:ادسة: اًلستالمرحلة الس

: تم اختيار مجموعتي الدراسة )الضابطة والتجريبية( مطن تلميطذات مدرسطة قنطا   أوًلا

ادية بنات الالتي يدرسطن فطي أيطام مختلفطة لضطمان عطدم تطأثر مجموعطة اإلعد

 خرى.باأل

ا: المطنهج  م ظراً ألن التصميم التجريبي المتبطع فطي الدراسطة الحاليطة هطو تصطمين  ثانيا

)المجموعات المتكافئة، "مجموعتين ضطابطة وتجريبيطة مطع قيطاس   التجريبي

اختبطار "ت" لحسطاب الفطرق بعدي"(؛ فإن المعادلة المثلى لهطذا المطنهج  -قبلي

ااد أبوحطب ن في العدد )فبين متوسطي مجموعتين مستقلتين وغير متساويتي

 (.369-368:  2010وآمال صادق،  

ا:  اً على مجموعتي الدراسة.ت الدراسة قبليتم تطبيق أدوا  ثالثا

ا: تططّم اختبططار مططدى تحقططق الشططروط الواجططب توافرهططا السططتخدام اختبططار "ت"  رابعييّ

؛ حفنطي إسطماعيل محمطد ومحمطد 66 -64: 2006أحمد الدردير،   )عبدالمنعم 

(؛ كالتالي: حجطم كطل مطن مجمطوعتي 139  -137  :2017ي،  حسن عبدالشاف

الفططرق بططين العينتططين لططيس كبيططراً، فإحططداهما  -تلميططذة  30الدراسططة يايططد عططن 

 -تلميططذة  34تلميططذة، والثانيططة )التجريبيططة( عططددها  31)الضططابطة( عططددها 

انستان، بمعنى أنهما مشتقتان من مجتمع واحد )تلميطذات الصطف العينتان متج

و  1,732التجطانس وجطد أن قطيم ف المحسطوبة )  وبحسطابعدادي(  ول اإلاأل

مططن درجططات التلميططذات علططى اختبططار مططدى تططوافر ( لكططل 1,094و  1,339

قطة مالحظطة مطدى تطوافر الجانطب المهطاري، ومقيطاس الجانب المعرفي، وبطا

ب الوجداني للوعي بفيطروس كورونطا لطدى تلميطذات الصطف مدى توافر الجان

( 2,006شف عن قيمة ف الجدولية وجطدت )وبالك  لترتيب،دادي بااألول اإلع

يم ف المحسوبة أقل من قيمة ف الجدولية؛ فطإن ، وبما أن ق0,01عند مستوى  

ف المحسوبة غير دالة إحصائياً، مما يشطير إلطى تجطانس  ذلك يدل على أن قيم 

جات ين، كما تّم التحقق من االعتدالية بحساب معامل االلتطواء؛ لطدرالمجموعت

علططى االختبططار وبطاقططة المالحظططة والمقيططاس، وبل ططت  مططوعتيناد المجأفططر

( علطططى الترتيطططب للمجموعطططة الضطططابطة، و 0,025و  0,158و  0,036)

( على الترتيب للمجموعة التجريبية، ويتضطح 0,029و    0,050و    0,067)

اإللتواء في كلتا المجموعتين تقترب من الصفر مما يشير إلطى من ذلك أن قيم  
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االعتدالي للدرجات بكلتا المجموعتين لكل من أدوات   لتوزيعمنحنى اتدالية  اع

 الدراسة.

 تضح من العرض السابق توافر شروط استخدام اختبار "ت" لمعالجة النتائج.يو

ا: لمجمطوعتين تنتميطان لطنفس التحقق مطن تكطافا المجمطوعتين؛ فبمطا أن كلتطا ا  خامسا

االقتصطادي   احيطة المسطتوىد ماشطراً لتكافاهمطا مطن نالمدرسة؛ فطإن هطذا يُعط

ع الج رافطي، كمطا إنهطا واالجتماعي ألن االلتحاق بالمطدارس يطتم وفقًطا للتوزيط

تططّم التحقططق مططن تكططافا مدرسططة حكوميططة ال تتطلططب مصططاريف خاصططة، وقططد 

تطبيق اختبار الرسم لجودإنف   المجموعتين من حيث مستوى الذكاء؛ حيث تم 

ن الضطابطة وعتياد المجمطرجطات أفطر(؛ وبل ت متوسط  د2004هاريس  )  –

ب، ثطم تطّم حسطاب ( على الترتيط97,53و    99,48والتجريبية على االختبار )

فطراد مجمطوعتي الدراسطة قيمة "ت" للفرق بين متوس  الدرجات المعيارية أل

دالة إحصطائياً؛ حيطث أنهطا  أقطل ( وهي غير  0,974-على االختبار، وبل ت )

(؛ مما يشير إلى 0,01)ى داللة  عند مستو(  2,617من قيمة "ت" الجدولية )

 نتائج بيانيًا.  تكافا المجموعتين؛ ويوضح الشكل التالي تلك ال

 
تجريبية على  الفرق بين متوس  درجات أفراد المجموعتين الضابطة وال 1شكل 

 هاريس   –اختبار الرسم لجودإنف 

ا: لفرق بطين متوسط  درجطات أفطراد لية لالجدوتّم حساب قيم "ت" المحسوبة و  سادسا

بيططق القبلطي لكططل مطن أدوات الدراسططة؛ ويوضططح مجمطوعتي الدراسططة فطي التط

 التي تم التوصل إليها:  الجدول التالي النتائج
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 1جدول 

د مجموعتي الدراسة لكل جانب من جوانب الوعي متوس  درجات أفرا قيم "ت" للفرق بين
 بلي لكل من أدوات الدراسة لقا بفيروس كورونا في التطبيق

                                              63= درجة الحرية             34ريبية= ن تج                   31ن ضابطة= 

جوانب  

الوعي 

بفيروس  

 كورونا

 موعة مجال
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري

"ت"  

 المحسوبة 
2 

حجم  

 التأثير 

"ت"  

           الجدولية    

عند 

مستوى  

داللة  

0,01 

الجانب  

 المعرفي 

 8,014 15,097 الضابطة 
0,373 

-

0,013 
0,093 

2,617 

 10,546 14,235 التجريبية

الجانب  

 المهاري

 3,045 27,161 الضابطة 
-2,169 0,054 

-

 3,524 28,941 التجريبية 0,538

الجانب  

 الوجداني 

 3,781 11,032 الضابطة 
-0,022 

-

0,016 

-

 6,010 11,059 التجريبية 0,005

 

لكطل جانطب مطن جوانطب   " المحسطوبةالسطابق أن قيمطة "تياُلحس مطن الجطدول  

(؛ 0,01الوعي بفيروس كورونا أقل من قيمطة "ت" الجدوليطة عنطد مسطتوى داللطة )

ممططا يعنططي عططدم وجططود فططروق ذات داللططة إحصططائية بططين متوسطط  درجططات أفططراد 

مما يؤكد تكيافؤ مجميوعتي لتطبيق القبلي ألدوات الدراسة،  ا  فيمجموعتي الدراسة  

 ويوضح الشكل التالي تلك النتائج بيانيًا.  سة،الدرا

 

0

10

20

30

                                  

              

              

               

 
ب من جوانب الوعي  أفراد مجموعتي الدراسة لكل جان  الفرق بين درجات 2شكل 

 من أدوات الدراسة   بفيروس كورونا في التطبيق القبلي لكل

ا: ة كاملطة بكطل يطوم منهمطا لكطل مطن تّم تخصطيص يطومين أسطبوعيًا بواقطع فتطر  سابعا

ن موضططع التطبيططق؛ مططدة الفتططرة سططاعة ونصططف، وقططد قامططت الباحثططة الفصططلي
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سها؛ لتوحيد أسلوب التدريس ومستوى المعلطم، كمطا بالتدريس للمجموعتين بنف

ن فطي نفطس موضطع الحصطص مط  تينروعي تحديد مواعيد التطبيق للمجمطوع

لنفسططية بططاختالف التوقيططت، ان عططدم اخططتالف الحالططة االيططوم الدراسططي؛ لضططم

 .وتساوى تأثير الموعد على كافة التلميذات

ا:  (.7تخطي  جدول لتوزيع حصص التطبيق )ملحق  ثامنا

تم تنفيذ تجربة الدراسة وفقاً للخطوات  حلة السابعة: تنفيذ تجربة الدراسة؛ مرال

 التالية: 

للمجموعطة  28/3/2021إلطى األحطد  14/3/2021نذ يوم األحطد تم التطبيق م  أوًلا:

إلططى االثنططين  15/3/2021الضططابطة، كمططا تططم التطبيططق منططذ يططوم االثنططين 

 (.  7للمجموعة التجريبية )ملحق 29/3/2021

تدريس الوحدة للمجموعتين، وقد تّم التطدريس للمجموعطة الضطابطة بالطريقطة   ا:نيا ثا

سطاال مطن آن آلخطر حيان المناقشة بططرح  )المحاضرة وفي بعض األالعادية  

 فة التلميذات، وتلقي اإلجابطة مطن إحطداهن وتعاياهطا، وتقطديم اإلجابطةعلى كا

ال تعاونيططة بططين النموذجيططة عقططب ذلططك، ولططم يططتم اسططتخدام أي أنشطططة أو أعمطط

قنيطة للمجموعطة التجريبيطة باسطتخدام ت  التلميذات(، كما تّم تدريس نفس الوحدة 

مطن ض إنفوجرافيطك لكطل فقطرة مراعاة الحطرص علطى عطر  اإلنفوجرافيك مع

التأمل فقرات كل درس على جهاز عرض البيانات، ثم تشجيع التلميذات على  

جرافيططك، ثططم تكلططيفهن فطي الصططور أو قططراءة النصططوص التطي يتضططمنها اإلنفو

مطن   ة أو الحوارية لعرض مطا استخلصطنهبمناقشات وعدد من األنشطة الكتابي

هططداف المرجططوة، كمططا تططم نشططر خططالل اإلنفوجرافيططك؛ للتأكططد مططن تحقططق األ

ضطافة اإلنفوجرافيك على جروب واتساب خطاص بالمجموعطة التجريببيطة باإل

 إلى كونه مطبوًعا بكتيب التلميذة.

ا:  الدراسة بعدياً على مجموعتي الدراسة.  تطبيق أدوات  ثالثا

 مالحظات على التطبيق:

مططوعتي الدراسططة( علططى االسططتفادة مططن الوحططدة تلميططذات )مجحططرص ال -

المقترحة وظهر ذلك واضًحا في تسافالتهن حول موضطوعات الطدروس 

 وإهتمامهن وتركياهن.

لمقترحطة أبدت التلميطذات رأيهطن حطول الوحطدة، وقطد أشطرن أن الوحطدة ا -

 لمست موضوًعا يهمهن شخصيًا لكونه مشكلة معاصرة.

يبيطة( رأيهطن حطول اإلنفوجرافيطك جموعطة التجرأبدت التلميذات )مطن الم -

فأشرن أنه تقنية جيدة توضح المعلومطات بشطكل مبسط  وجطذاب، وجعطل 

 تذكر المعلومات أمًرا سهاًل.
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 ة:الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تنفيذ إجراءات الدراس

شجعت عدد والتي    ،طبيعة الفترة التي إنتشرت فيها اإلصابات بفيروس كورونا

علطى كتابطة إقطرار بعطدم حضطور بنطاتهن ممطا جعطل نسطبة   األمطوراء  مطن أوليط  كبير

الحضور بكل فصل قليلة ال تتناسب مع العدد المطلوب لمجمطوعتي الدراسطة، ولكطن 

التلميطذات الحاضطرات مطن عطدة   مدير المدرسة ساعد الباحثة في هذا الشأن بأن ضم 

الدراسطة،  سطيرذلطك علطى مع ساالهن إذا كن ينتوين ال يطاب حتطى ال يطاثر   ،فصول

حتى إكتمل عدد مناسب للتطبيق بكل مجموعة، مع اختيار مجمطوعتي الدراسطة مطن 

تطأثر   وضطمان عطدم فصول مختلفة األيام لضطمان تطوافر عطدد كطافي بكطل مجموعطة  

 رى.األخ  مجموعة بأسلوب تدريس

 للتوصل لنتائج الدراسة تم إتباع الخطوات التالية:نتائج الدراسة: 

  :ال الدراسة الفرعي األول؛ وهوسؤ  جابة عنأوًلا: اإل

مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك فططي تنميططة  -

 الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية؟ 

اإلج ساالوتمت  عن  خالل    ابة  من  األول  الفرعي  صحة  الدراسة  اختبار 

  :الفرض األول وهو

بين األداء البعطدي للمجمطوعتين الضطابطة  إحصائيةلة  دالروق ذات  توجد ف -

والتجريبيططة علططى اختبططار مططدى تططوافر الجانططب المعرفططي للططوعي بفيططروس 

 .كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية لصالح المجموعة التجريبية

تّم حساب قيم "ت" المحسوبة والجدوليية وللتحقق من صحة الفرض السابق،  

ًلختبيار   ت أفراد مجموعتي الدراسة فيي التطبييق البعيديرجامتوسط د  للفرق بين

مييدى تييوافر الجانييب المعرفييي للييوعي بفيييروس كورونييا لييدى تلميييذات المرحليية 

هططو المططنهج التجريبططي  ونظططراً ألن المططنهج المتبططع فططي الدراسططة الحاليططة اإلعدادييية؛

 -يططاس قبلططي)تصططميم المجموعططات المتكافئططة "مجمططوعتين ضططابطة وتجريبيططة مططع ق

عدي"(؛ فإن المعادلة المثلى لهذا المنهج تكون معادلة اختبطار "ت" لحسطاب الفطرق ب

بين متوسطي مجموعتين مستقلتين وغير متساويتين )فااد أبوحطب وآمال صطادق، 

: 2017ل محمططد ومحمططد حسططن عبدالشططافي، ؛ حفنططي إسططماعي371-372: 2010

 إليها:  وصلي تم الت(، ويوضح الجدول التالي النتائج الت143 -139
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 2جدول 

قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات أفراد مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار 
 اإلعدادية  مدى توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة

           63درجة الحرية=      34ن تجريبية=        31ن ضابطة= 

أبعطاد الجانطب كل بعد مطن  ياُلحس من الجدول السابق أن قيم "ت" المحسوبة ل •

كورونا لدى تلميذات المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن   فيروسلوعي بالمعرفي ل

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

فطي التطبيطق داللة إحصائية بين متوس  درجطات أفطراد مجمطوعتي الدراسطة  

البعدي الختبار مدى توافر الجانطب المعرفطي للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى 

عنطد مسطتوى داللطة   عدادية، لصالح المجموعة التجريبيطةلة اإلالمرح  تلميذات

 ويثبت صحة الفرض األول.(،  0,01)

( 2للتأكد من الداللطة اإلحصطائية الختبطار "ت" تطم حسطاب مربطع أوميجطا ) •

(، وتراوحططت قيمططه لكططل مططن أبعططاد 78: 2006الططدردير،)عبططد المططنعم أحمططد 

لمرحلة اإلعدادية بين ذات اى تلميالجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لد

(؛ مما يشير إلى أن المت ير المستقل )الوحطدة المقترحطة 0,564( و)0,396)

(، %39,6فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك( يُسططهم بنسططب تتططراوح بططين )

التبططاين الكلططي فططي المت يططر التططابع )تططوافر الجانططب المعرفططي  ( مططن%56,4و)

ة اإلعداديطة(، كمطا تطم حسطاب لمرحلطيطذات اللوعي بفيروس كورونا لطدى تلم

(، كمطا هطو موضطح 80-78:  2006حجم التأثير )عبد المنعم أحمد الدردير،  

ب أبعاد الجان 
لوعي  المعرفي ل

بفيروس  
 كورونا

متوس    المجموعة 
 الدرجات 

 االنحراف 
 ياريالمع

"ت"  
حجم   2 المحسوبة 

 التأثير 

"ت"  
الجدولية               

عند مستوى 
 0,01داللة 

معلومات عامة  
حول فيروس  

 وناكور

 4,145 17,581 الضابطة 
-6,602 0,396 -

1,637 

2,617 

 5,451 25,471 التجريبية

لومات حول  مع
هارات الوقاية  م

من فيروس  
 كورونا

 2,518 12,161 الضابطة 
-8,585 0,528 -

2,129 
 3,023 18,118 التجريبية

معلومات حول  
أساليب التعايش  
مع فيروس  
 كورونا

 2,680 12,581 الضابطة 
-7,653 0,470 -

1,898 
 3,054 18,059 التجريبية

معلومات حول  
السيطرة على  

 س كورونا فيرو

 1,850 7,903 ضابطة ال
-9,230 0,564 -

2,290 
 2,431 12,824 التجريبية

اإلختبار 
المعرفي  
 بالكامل

 9,262 50,226 الضابطة 
-8,573 0,527 -

 13,335 74,471 التجريبية 2,126



 م 2021 أكتوبر     الرابعالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     ية للتربية العلميةالمجلة المصر 
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313اإليداع:  رقم

 دار المنظومة  Edu Search و  يات بنك المعرفة المصرى، ة معرفة علي دورالمجل 

137 

 

)أكبطر مطن واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة بالجدول السابق، وكطان مرتفعطاً  

)تطوافر الجانطب المعرفطي للطوعي بفيطروس   الُمفسر في المت يطر التطابعالتباين  

، التطي ترجطع إلطى تطأثير المت يطر اديطة(اإلعدمرحلطة  كورونا لطدى تلميطذات ال

، مرتفعططة)الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك(  المسططتقل

 ويوضح الشكل التالي تلك النتائج بيانياً:  

0
15
30
45
60
75

                                   

        
    

تبار مدى توافر  البعدي الخ الفرق بين درجات أفراد مجموعتي الدراسة في التطبيق 3شكل 

 لجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية ا
 وللتأكد من النتائج السابقة تّم اتباع التالي: 

بييين متوسييط درجييات أفييراد حسيياب قيييم "ت" المحسييوبة والجدولييية للفييرق -

 وافر الجانيبفيي التطبيقيين القبليي والبعيدي ًلختبيار ميدى تي   المجموعة الضابطة

، كمطا يوضطحها فيروس كورونا لدى تلميذات المرحلية اإلعدادييةالمعرفي للوعي ب

 الجدول التالي:  
 3جدول 

القبلي  قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين
والبعدي الختبار مدى توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات  

 دية رحلة اإلعداالم
 30درجة الحرية=             31ن ضابطة= 

أبعاد الجانب 
المعرفي  
للوعي 
بفيروس  
 كورونا

متوس    التطبيق
 الدرجات 

 االنحراف 
 المعياري

"ت"  
 المحسوبة 

مربع  
معامل 
 إيتا 

(2)  

م  حج
 التأثير 

"ت"  
الجدولية               

عند 
مستوى  
داللة  
0,01    

معلومات عامة  
حول فيروس  

 وروناك

 2,723 5,710 قبلي
16,743 0,903 6,113 

2,750 

 4,145 17,581 بعدي

معلومات حول  
مهارات  
الوقاية من  
فيروس  
 كورونا

 1,944 3,613 قبلي

20,630 0,934 7,521 
 2,518 12,161 بعدي

معلومات حول  
أساليب  
التعايش مع 

 2,227 3,677 قبلي
21,689 0,940 7,914 

 2,680 12,581 بعدي



 م 2021 أكتوبر     الرابعالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     ية للتربية العلميةالمجلة المصر 
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313اإليداع:  رقم

 دار المنظومة  Edu Search و  يات بنك المعرفة المصرى، ة معرفة علي دورالمجل 

138 

 

أبعاد الجانب 
المعرفي  
للوعي 
بفيروس  
 كورونا

متوس    التطبيق
 الدرجات 

 االنحراف 
 المعياري

"ت"  
 المحسوبة 

مربع  
معامل 
 إيتا 

(2)  

م  حج
 التأثير 

"ت"  
الجدولية               

عند 
مستوى  
داللة  
0,01    

فيروس  
 كورونا

لومات حول  مع
السيطرة على  
فيروس  
 كورونا

 1,326 2,097 قبلي
19,694 0,928 7,190 

 1,850 7,903 بعدي

اإلختبار 
المعرفي  
 بالكامل

 8,014 15,097 قبلي
 9,262 50,226 بعدي 8,909 0,952 24,516

ن أبعطاد الجانطب مطبعد  ة لكل  ياُلحس من الجدول السابق أن قيم "ت" المحسوب •

رفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن المع

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

ين متوس  درجات أفراد المجموعة الضطابطة فطي التطبيقطين داللة إحصائية ب

رونطا رفي للوعي بفيروس كوالجانب المعالقبلي والبعدي الختبار مدى توافر  

لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية لصطالح التطبيطق البعطدي عنطد مسطتوى داللطة 

(0,01.) 

فطي ألبعطاد مطدى تطوافر الجانطب المعر  2)تراوحت قيم مربطع معامطل إيتطا ) •

( 0,903للططوعي بفيططروس كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة اإلعداديططة بططين )

المقترحطة فطي العلطوم   ير المستقل )الوحدة إلى أن المت(؛ مما يشير  0,952و)

( %95,2و)  (،%90,3باستخدام الطريقة العادية( يُسهم بنسطب تتطراوح بطين )

للطوعي بفيطروس   من التباين الكلي في المت ير التابع )توافر الجانب المعرفطي

كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية(، كما تم حساب حجم التطأثير، وكطان 

على أن نسطبة التبطاين الُمفسطر فطي المت يطر   ر من واحد(؛ مما يدلرتفعاً )أكبم

التابع )توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلطة 

لمت يطر المسطتقل )الوحطدة المقترحطة فطي اإلعدادية(، التطي ترجطع إلطى تطأثير ا

تلطك النتطائج شكل التطالي  باستخدام الطريقة العادية( مرتفعة، ويوضح ال  العلوم 

 ً  :  بيانيا
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الفرق بين متوس  درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار  4شكل 

 لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية  لوعي بفيروس كوروناافر الجانب المعرفي لمدى تو

فيي تنميية   حة فيي العليوم باسيتخدام الطريقية العادييةوحدة المقترحساب فاعلية ال

 الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:

باسطتخدام الطريقطة العاديطة الوحدة المقترحة فطي العلطوم وللتأكد من مدى فاعلية  

 ديطةرحلطة اإلعدافي تنمية الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات الم

مطدى  أفطراد المجموعطة الضطابطة علطى اختبطارتم حساب داللة الكسب المعدل ألداء  

المرحلطة اإلعداديطة،  تلميطذاتتوافر الجانب المعرفي للوعي بفيطروس كورونطا لطدى 

)مصطفى حسين باهي وأحمد عبطدالفتاح سطالم ومحمطد سطعيد ة بال   باستخدام معادل

 التالي:  على النحو  (،  861: 2018محمد،  
 4جدول 

ة الضابطة على اختبار مدى توافر الجانب المعرفي  الكسب المعدل ألداء أفراد المجموع
 للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية 

أبعاد الجانب المعرفي  
متوس    التطبيق ي بفيروس كوروناللوع

 الدرجات 
النهاية 
 العظمى 

 نسبة
الكسب  
 المعدل

داللة      
الكسب  
 لالمعد

معلومات عامة حول  
 فيروس كورونا 

 5,710 قبلي
33 0,795 

 غير دال
 احصائياَّ 

 17,581 بعدي

معلومات حول مهارات  
 الوقاية من فيروس كورونا 

 3,613 قبلي
21 0,899 

 12,161 بعدي

معلومات حول أساليب  
 التعايش مع فيروس كورونا

 3,677 قبلي
21 0,938 

 12,581 بعدي

مات حول السيطرة  معلو
 على فيروس كورونا 

 2,097 قبلي
15 0,837 

 7,903 بعدي

 اإلختبار المعرفي بالكامل  
 15,097 قبلي

90 0,859 
 50,226 بعدي

قيمة الكسب المعطدل لكطل بعطد مطن أبعطاد الجانطب   ياُلحس من الجدول السابق أن

إلعداديطة، أقطل مطن الواحطد ت المرحلة االمعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذا
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يمة على عدم فاعلية الوحدة المقترحة في العلوم باسيتخدام وتدل هذه القالصحيح،  

مييذات الطريقة العادية في تنمية الجانب المعرفي للوعي بفييروس كورونيا ليدى تل

 المرحلة اإلعدادية.  

أفييراد  حسيياب قيييم "ت" المحسييوبة والجدولييية للفييرق بييين متوسييط درجييات -

ختبيار ميدى تيوافر الجانيب موعة التجريبية في التطبيقيين القبليي والبعيدي ًلالمج

، كمطا يوضطحها المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلية اإلعداديية

 الجدول التالي:
 5دول ج

القبلي  التطبيقين  في  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  متوس   بين  للفرق  "ت"   قيم 
ال لدى  والبعدي  كورونا  بفيروس  للوعي  المعرفي  الجانب  توافر  مدى  تلميذات  ختبار 

 المرحلة اإلعدادية 
        33درجة الحرية=          34ن تجريبية= 

قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد الجانطب   ياُلحس من الجدول السابق أن •

المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن 

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01ة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )قيم

جات أفراد المجموعة التجريبية فطي التطبيقطين ين متوس  درداللة إحصائية ب

الختبار مدى توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونطا   القبلي والبعدي

أبعاد الجانب 

المعرفي للوعي  

بفيروس  

 كورونا

 تطبيقال
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري

"ت"  

 المحسوبة 

مربع  

معامل 

 إيتا)

(2 

حجم  

 لتأثير ا

الجدولية               "ت" 

عند مستوى 

 0,01داللة 

ة  معلومات عام

حول فيروس  

 كورونا

 3,641 5,206 قبلي
23,753 0,945 8,272 

2,704 

 5,451 25,471 بعدي

معلومات حول  

مهارات الوقاية  

من فيروس  

 كورونا  

 2,743 3,559 قبلي

25,547 0,952 8,909 
 3,023 18,118 بعدي

ول  معلومات ح

أساليب التعايش  

مع فيروس  

 كورونا

 2,721 3,559 قبلي

26,798 0,956 9,314 
 3,054 18,059 بعدي

معلومات حول  

السيطرة على  

 فيروس كورونا 

 1,798 1,912 قبلي
23,755 0,945 8,272 

 2,431 12,824 بعدي

اإلختبار 

المعرفي  

 بالكامل

 10,546 14,235 قبلي
26,645 0,956 9,314 

 13,335 74,471 بعدي
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وى داللطة عنطد مسطت  لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية لصطالح التطبيطق البعطدي

 .ويثبت صحة الفرض األول(،  0,01)

لمعرفي للوعي بفيطروس اد الجانب ا(  ألبع2تراوحت قيم مربع معامل إيتا ) •

(؛ ممططا 0,956( و)0,945بططين ) كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة اإلعداديططة

يشططير إلططى أن المت يططر المسططتقل )الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام 

( مطن التبطاين %95,6(، و)%94,5نسب تتطراوح بطين )اإلنفوجرافيك( يُسهم ب

ي للوعي بفيروس كورونا لدى جانب المعرفالكلي في المت ير التابع )توافر ال

ا تطم حسطاب حجطم التطأثير كمطا هطو موضطح المرحلة اإلعدادية(، كمط  تلميذات

)أكبطر مطن واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة بالجدول السابق، وكطان مرتفعطاً  

)تطوافر الجانطب المعرفطي للطوعي بفيطروس   سر في المت يطر التطابعالتباين الُمف

، التطي ترجطع إلطى تطأثير المت يطر اديطة(مرحلطة اإلعدال  كورونا لطدى تلميطذات

، مرتفعططةرحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك( )الوحططدة المقت المسططتقل

 ويوضح الشكل التالي تلك النتائج بيانياً:  

0
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75

                            

        
    

البعدي الختبار مدى   يقين القبليالفرق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطب  5شكل 

 رحلة اإلعداديةتوافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات الم
حسيياب فاعلييية الوحييدة المقترحيية فييي العلييوم باسييتخدام اإلنفوجرافيييك فييي تنمييية 

 المعرفي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:الجانب  

حططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام فاعليططة الو يمكططن التأكططد مططن مططدى

 تلميطذاتيطروس كورونطا لطدى  اإلنفوجرافيك فطي تنميطة الجانطب المعرفطي للطوعي بف

علطى  ةالتجريبيطالمرحلة اإلعدادية، بحساب الكسطب المعطدل ألداء أفطراد المجموعطة 

 المرحلطة  تلميطذاتاختبار مدى توافر الجانب المعرفي للوعي بفيروس كورونا لطدى  

 باستخدام معادلة بال ؛ على النحو التالي:اإلعدادية  
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 6 جدول

 المجموعة التجريبية على اختبار مدى توافر الجانب المعرفي الكسب المعدل ألداء أفراد  
 نا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية للوعي بفيروس كورو 

لجانططب المعرفططي للططوعي كسططب المعططدل لق أن قططيم الياُلحططس مططن الجططدول السططاب

( وتطدل 1,2مرتفعطة، أكبطر مطن )  المرحلطة اإلعداديطة  تلميذاتبفيروس كورونا لدى  

حققت فاعليطة   هذه القيمة على أن الوحدة المقترحة في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك

لمرحلطة مرتفعة في تنمية الجانب المعرفي للوعي بفيطروس كورونطا لطدى تلميطذات ا

 .مما يثبت صحة الفرض األول، ويجيب عن السؤال الفرعي األولدادية،  اإلع

ا: اًلجابة عن سؤال الدراسة ا   :لفرعي الثاني؛ وهوثانيا

يططك فططي تنميططة مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجراف -

 الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية؟ 

اختبييار صييحة الفرعططي الثططاني مططن خططالل  بططة عططن سططاال الدراسططةوتمططت اإلجا

 :الفرض الثاني وهو

بين األداء البعطدي للمجمطوعتين الضطابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية -

وافر الجانططب المهططاري للططوعي والتجريبيططة علططى بطاقططة مالحظططة مططدى تطط

لمجموعططة لصططالح ا بفيططروس كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة اإلعداديططة

 جريبية.الت

وللتحقق من صحة الفرض السابق، تّم حساب قطيم "ت" المحسطوبة والجدوليطة  

فطراد مجمطوعتي الدراسطة فطي التطبيطق البعطدي لبطاقطة للفرق بين متوس  درجطات أ

لمهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة مالحظة مدى توافر الجانب ا

 ح بالجدول التالي:كما هو موض  اإلعدادية؛

 

أبعاد الجانب المعرفي للوعي  

 بفيروس كورونا 
 طبيقالت 

متوس   

 الدرجات 

النهاية 

 العظمى 

الكسب  

 المعدل

داللة الكسب  

 المعدل

معلومات عامة حول فيروس  

 كورونا

 5,206 قبلي
33 1,343 

 ً  دال احصائيا

 25,471 بعدي

معلومات حول مهارات الوقاية  

 يروس كورونا من ف

 3,559 قبلي
21 1,528 

 18,118 بعدي

  معلومات حول أساليب التعايش

 ورونا مع فيروس ك

 3,559 قبلي
21 1,521 

 18,059 بعدي

معلومات حول السيطرة على  

 فيروس كورونا 

 1,912 قبلي
15 1,561 

 12,824 بعدي

 اإلختبار المعرفي بالكامل 

لفيروس  الوعي بالجانب المعرفي 

 كورونا

 14,235 قبلي
90 1,464 

 74,471 بعدي
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 7جدول 
قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات أفراد مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لبطاقة  

تو مدى  لدىمالحظة  كورونا  بفيروس  للوعي  المهاري  الجانب  المرحلة    افر  تلميذات 
 اإلعدادية 

       63درجة الحرية=        34ن تجريبية=         31ن ضابطة= 

ياُلحس من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد الجانطب  •

ت المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذا

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01"ت" الجدولية عند مستوى داللة )  قيمة

ات أفطراد مجمطوعتي الدراسطة فطي التطبيطق ن متوس  درجطداللة إحصائية بي

البعدي لبطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونطا 

عنطد مسطتوى   لح المجموعطة التجريبيطةلدى تلميذات المرحلة اإلعدادية، لصطا

 ويثبت صحة الفرض الثاني.(،  0,01داللة )

س كورونطا لطدى للطوعي بفيطرو(  ألبعاد الجانطب المهطاري  2تراوحت قيم ) •

(؛ ممططا يشطير إلططى أن 0,660( و)0,579تلميطذات المرحلطة اإلعداديططة بطين )

رافيطك( يُسطهم المت ير المستقل )الوحدة المقترحة في العلوم باسطتخدام اإلنفوج

 ( من التباين الكلي في المت ير  %66,0(، و)%57,9بنسب تتراوح بين )

المرحلطة   رونا لدى تلميذاتي بفيروس كوالتابع )توافر الجانب المهاري للوع •

اإلعدادية(، كما تم حسطاب حجطم التطأثير كمطا هطو موضطح بالجطدول السطابق، 

ة التبطاين الُمفسطر فطي )أكبر من واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبوكان مرتفعاً  

)توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لطدى تلميطذات   ابعالمت ير الت

)الوحدة المقترحطة   إلى تأثير المت ير المستقلالتي ترجع    ،المرحلة اإلعدادية(

، ويوضططح الشططكل التططالي تلططك مرتفعططةفططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك( 

 النتائج بيانياً:  

أبعاد الجانب 

المهاري للوعي  

بفيروس  

 كورونا

 المجموعة 
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري

"ت"  

 المحسوبة 
2 

حجم  

 التأثير 

          "ت" الجدولية      

عند مستوى 

 0,01داللة 

مهارة غسل  

 األيدي

 3,081 20,323 الضابطة 
-9,553 0,581 

-

2,369 

2,617 

 2,753 27,235 التجريبية

مهارة إرتداء 

 الكمامة

 1,609 11,452 الضابطة 
-9,503 0,579 

-

 1,962 15,706 التجريبية 2,357

مهارة خلع 

 الكمامة

- 1,536 11,323 الضابطة 

10,505 
0,627 

-

 1,975 15,912 التجريبية 2,605

بطاقة  

المالحظة  

 الكاملب 

 5,723 43,097 الضابطة 
-

11,278 
0,660 

-

 5,517 58,853 التجريبية 2,797
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ة مدى  الفرق بين درجات أفراد مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظ  6شكل 

 الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية توافر

 وللتأكد من النتائج السابقة تّم اتباع التالي: 

راد لجدولييية للفييرق بييين متوسييط درجييات أفييحسيياب قيييم "ت" المحسييوبة وا

فيي التطبيقيين القبليي والبعيدي لبطاقية مالحظية ميدى تيوافر    المجموعة الضابطة

، كمطا للوعي بفيروس كورونا  ليدى تلمييذات المرحلية اإلعداديية  انب المهاريالج

 يوضحها الجدول التالي:  
 8 جدول

بطة في التطبيقين القبلي قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات أفراد المجموعة الضا
  دي لبطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذاتوالبع
        داديةاإلع لمرحلة ا

 30درجة الحرية=             31ن ضابطة= 

              

 

أبعاد الجانب 

المهاري  

للوعي 

بفيروس  

  كورونا

 التطبيق
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري

"ت"  

 المحسوبة 

مربع  

معامل 

إيتا                    

( (2 

حجم  

 التأثير 

"ت"  

لية               الجدو

عند 

مستوى  

داللة  

0,01  
مهارة غسل  

 األيدي

 1,575 13,290 قبلي
11,546 0,816 4,212 

2,750 

 3,081 20,323 بعدي

مهارة إرتداء 

 امةالكم

 1,169 6,968 قبلي
15,508 0,889 5,664 

 1,609 11,452 بعدي

مهارة خلع 

 الكمامة

 1,193 6,903 قبلي
18,083 0,916 6,600 

 1,536 11,323 بعدي

بطاقة  

المالحظة  

 بالكامل

 3,045 27,161 قبلي

17,119 0,907 6,246 
 5,723 43,097 بعدي
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ياُلحس من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعطد مطن أبعطاد الجانطب  •

روس كورونطا لطدى تلميطذات المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن للوعي بفي  المهاري

(؛ ممطا يعنطي وجطود فطروق ذات 0,01ى داللة )قيمة "ت" الجدولية عند مستو

داللة إحصائية بين متوس  درجطات أفطراد المجموعطة الضطابطة فطي التطبيقطين 

 القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مدى تطوافر الجانطب المهطاري للطوعي بفيطروس

ى تلميذات المرحلة اإلعدادية لصطالح التطبيطق البعطدي عنطد مسطتوى كورونا لد

 (.0,01داللة )

ألبعاد الجانطب المهطاري للطوعي بفيطروس   2)بع معامل إيتا )اوحت قيم مرتر •

(؛ مما يشطير 0,916( و)0,816المرحلة اإلعدادية بين )  كورونا لدى تلميذات

وم باستخدام الطريقة العاديطة( حة في العلإلى أن المت ير المستقل )الوحدة المقتر

فطي المت يطر باين الكلطي  ( من الت%91,6(، و)%81,6يُسهم بنسب تتراوح بين )

التابع )توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونطا لطدى تلميطذات المرحلطة 

اإلعدادية(، كما تم حساب حجم التأثير كما هو موضح بالجدول السطابق، وكطان 

(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة التبطاين الُمفسطر فطي المت يطر بر من واحدمرتفعاً )أك

فيروس كورونطا لطدى تلميطذات المرحلطة اري للوعي بالتابع )توافر الجانب المه

 اإلعدادية(، التي ترجع إلى تأثير المت ير المستقل )الوحدة المقترحة فطي العلطوم 

 ئج بيانياً:  تلك النتا  باستخدام الطريقة العادية( مرتفعة، ويوضح الشكل التالي

0

15

30

                            

            

            
              
            

              
            

       

أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة   متوس  درجاتالفرق بين  7شكل 

 لة اإلعدادية                    لدى تلميذات المرحمالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا 

ة العاديية فيي تنميية خدام الطريقية المقترحة فيي العليوم باسيتحساب فاعلية الوحد

 الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:

الوحطدة المقترحطة فطي العلطوم باسطتخدام الطريقطة وللتأكد مطن مطدى فاعليطة  

ة انب المهاري للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى تلميطذات المرحلطالعادية في تنمية الج

دل ألداء أفطراد المجموعطة الضطابطة علطى الكسطب المعط  تطم حسطاب داللطة  اإلعدادية

 تلميطذاتبطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيطروس كورونطا لطدى  

 المرحلة اإلعدادية، باستخدام معادلة بال  على النحو التالي:  
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   9جدول 

جانب بطاقة مالحظة مدى توافر ال الكسب المعدل ألداء أفراد المجموعة الضابطة على
 ي للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية المهار

أبعاد الجانب المهاري للوعي  

  بفيروس كورونا
 التطبيق

متوس   

 الدرجات 

النهاية 

 العظمى 

الكسب  

 المعدل

داللة      

 الكسب المعدل 

 ارة غسل األيدي مه
 13,290 قبلي

30 0,696 

 غير دال

 ياَّ احصائ 

 20,323 بعدي

 كمامة ة إرتداء المهار
 6,968 قبلي

18 0,620 
 11,452 بعدي

 مهارة خلع الكمامة 
 6,903 قبلي

18 0,611 
 11,323 بعدي

 بطاقة المالحظة بالكامل 
 27,161 قبلي

66 0,651 
 43,097 بعدي

ن أبعطاد الجانطب حس من الجدول السابق أن قيمة الكسب المعطدل لكطل بعطد مطياُل

كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعداديطة، أقطل مطن الواحطد وعي بفيروس  المهاري لل

وتدل هذه القيمة على عدم فاعلية الوحدة المقترحة في العلوم باسيتخدام الصحيح،  

ي بفيروس كورونيا ليدى تلمييذات الطريقة العادية في تنمية الجانب المهاري للوع

 المرحلة اإلعدادية.  

ن متوسييط درجييات أفييراد ييية للفييرق بييياب قيييم "ت" المحسييوبة والجدولحسيي

المجموعة التجريبية في التطبيقيين القبليي والبعيدي لبطاقية مالحظية ميدى تيوافر 

، كمطا تلمييذات المرحلية اإلعداديية ليدى  الجانب المهاري للوعي بفييروس كورونيا

 جدول التالي:يوضحها ال
 10 جدول

بيقين القبلي بية في التطأفراد المجموعة التجري قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات
والبعدي لبطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات  

       33درجة الحرية=           34ن تجريبية=     المرحلة اإلعدادية

أبعاد الجانب  

المهاري للوعي  

  نابفيروس كورو

 التطبيق 
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري 

"ت"  

 المحسوبة

مربع  

معامل  

 2) إيتا)

حجم  

 التأثير 

"ت" الجدولية               

عند مستوى  

 0,01داللة 

مهارة غسل  

 األيدي 

 2,079 14,265 قبلي 
20,105 0,925 7,022 

2,704 

 2,753 27,235 بعدي 

مهارة إرتداء  

 الكمامة 

 1,214 7,265 بلي ق
22,189 0,937 7,713 

 1,962 15,706 بعدي 

مهارة خلع  

 الكمامة 

 1,186 7,441 قبلي 
20,039 0,924 6,964 

 1,975 15,912 بعدي 

بطاقة المالحظة  

 بالكامل 

 3,524 28,941 قبلي 
25,329 0,951 8,824 

 5,517 58,853 بعدي 
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 السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد الجانطب  ياُلحس من الجدول •

لميذات المرحلطة اإلعداديطة أكبطر مطن ورونا لدى تالمهاري للوعي بفيروس ك

 (؛ مما يعني وجود فروق ذات  0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

داللة إحصائية بين متوس  درجات أفراد المجموعة التجريبية فطي التطبيقطين  •

لطوعي بفيطروس بلي والبعدي لبطاقة مالحظة مدى توافر الجانب المهاري لالق

عنطد مسطتوى  رحلة اإلعدادية لصالح التطبيق البعطديالم  تلميذاتكورونا لدى  

 .ويثبت صحة الفرض الثاني(،  0,01داللة )

(  ألبعاد الجانب المهاري للوعي بفيطروس 2تراوحت قيم مربع معامل إيتا ) •

(؛ ممططا 0,951( و)0,924المرحلططة اإلعداديططة بططين ) كورونططا لططدى تلميططذات

رحططة فططي العلططوم باسططتخدام لوحططدة المقتى أن المت يططر المسططتقل )ايشططير إلطط

( مطن التبطاين %95,1(، و)%92,4اإلنفوجرافيك( يُسهم بنسب تتطراوح بطين )

الكلي في المت ير التابع )توافر الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى 

حلة اإلعدادية(، كمطا تطم حسطاب حجطم التطأثير كمطا هطو موضطح المر  تلميذات

مطن واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة   )أكبطرتفعطاً  بالجدول السابق، وكطان مر

)تطوافر الجانطب المهطاري للطوعي بفيطروس   التباين الُمفسر في المت يطر التطابع

، التطي ترجطع إلطى تطأثير المت يطر كورونا لطدى تلميطذات المرحلطة اإلعداديطة(

، مرتفعططةك( )الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيطط سططتقلالم

 النتائج بيانياً:التالي تلك  ويوضح الشكل  

شكل بياني يوضح الفرق بين متوسط  درجطات أفطراد المجموعطة التجريبيطة فطي التطبيقطين   8شكل  

لطدى تلميطذات  جانب المهاري للوعي بفيروس كوروناالقبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مدى توافر ال

 عداديةالمرحلة اإل

قترحيية فييي العلييوم باسييتخدام اإلنفوجرافيييك فييي تنمييية الوحييدة الم حسيياب فاعلييية

 الجانب المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:

دام اإلنفوجرافيطك يمكن التأكد من مدى فاعلية الوحدة المقترحة في العلوم باستخ

اديطة، مرحلة اإلعدال تلميذاترونا لدى في تنمية الجانب المهاري للوعي بفيروس كو

علطى بطاقطة مالحظطة مطدى   التجريبيةبحساب الكسب المعدل ألداء أفراد المجموعة  

المرحلطة اإلعداديطة   تلميطذاتتوافر الجانب المهاري للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى  

 لى النحو التالي:  باستخدام معادلة بال  ع



 م 2021 أكتوبر     الرابعالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     ية للتربية العلميةالمجلة المصر 
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313اإليداع:  رقم

 دار المنظومة  Edu Search و  يات بنك المعرفة المصرى، ة معرفة علي دورالمجل 

148 

 

 11جدول 

حظة مدى توافر الجانب ى بطاقة مالوعة التجريبية علالكسب المعدل ألداء أفراد المجم
 المهاري للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية 

وعي المهططاري للطط جانططبلياُلحططس مططن الجططدول السططابق أن قططيم الكسططب المعططدل ل

كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة اإلعداديططة ولبطاقططة المالحظططة بأكملهططا بفيططروس 

علطى أن الوحطدة المقترحطة فطي العلطوم  القيمطة( وتطدل هطذه 1,2مرتفعة، أكبطر مطن )

الجانططب المهططاري للططوعي  يططة فططي تنميططةباسططتخدام اإلنفوجرافيططك حققططت فاعليططة عال

صيحة الفيرض الثياني،   مما يثبت،  ةلمرحلة اإلعداديا  تلميذاتبفيروس كورونا لدى  

 .ويجيب عن السؤال الفرعي الثاني

ا: اًلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث؛ وهو   :ثالثا

مططا فاعليططة وحططدة مقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك فططي تنميططة  -

 ة؟ نب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعداديالجا

اختبييار صييحة الفرعططي الثالططث مططن خططالل  دراسططةعططن سططاال ال وتمطت اإلجابططة

 :الفرض الثالث وهو

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء البعطدي للمجمطوعتين الضطابطة  -

لططوعي بفيططروس والتجريبيطة علططى مقيططاس مططدى تططوافر الجانططب الوجططداني ل

 وعة التجريبية.لصالح المجم  كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية

تّم حساب قيم "ت" المحسوبة والجدوليية صحة الفرض السابق،  وللتحقق من  

لمقيياس  للفرق بين متوسط درجات أفراد مجموعتي الدراسة فيي التطبييق البعيدي

دى تلميييذات المرحليية مييدى تييوافر الجانييب الوجييداني للييوعي بفيييروس كورونييا ليي

 يها:تي تم التوصل إلويوضح الجدول التالي النتائج الاإلعدادية،  

 

 

 

 

أبعاد الجانب المهاري للوعي  

 بفيروس كورونا 
 التطبيق

متوس   

 الدرجات 

النهاية 

 العظمى 

الكسب  

 المعدل

داللة الكسب  

 المعدل

 مهارة غسل األيدي 
 14,265 قبلي

30 1,256 

ً د  ال احصائيا

 27,235 ديبع

 مهارة إرتداء الكمامة  
 7,265 قبلي

18 1,255 
 15,706 بعدي

 مهارات خلع الكمامة 
 7,441 قبلي

18 1,273 
 15,912 بعدي

 بطاقة المالحظة كاملة 
 28,941 قبلي

66 1,260 
 58,853 يبعد
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 12جدول 

قيم "ت" للفرق بين متوس  درجات أفراد مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس  
 مدى توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية 

 63درجة الحرية=        34ن تجريبية=         31ن ضابطة= 

جانطب ياُلحس من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد ال •

الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعداديطة أكبطر مطن 

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01)لية عند مستوى داللة  ة "ت" الجدوقيم

داللة إحصائية بين متوس  درجطات أفطراد مجمطوعتي الدراسطة فطي التطبيطق 

ونطا لطدى البعدي لمقياس مدى توافر الجانطب الوجطداني للطوعي بفيطروس كور

 عنطد مسطتوى داللطة  تلميذات المرحلة اإلعدادية، لصالح المجموعة التجريبيطة

 .ثبت صحة الفرض الثالثوي(،  0,01)

(  ألبعاد الجانب الوجطداني للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى 2تراوحت قيم ) •

(؛ ممططا يشطير إلططى أن 0,734( و)0,582المرحلطة اإلعداديططة بطين ) تلميطذات

حدة المقترحة في العلوم باسطتخدام اإلنفوجرافيطك( يُسطهم المت ير المستقل )الو

المت يططر مططن التبططاين الكلططي فططي ( %73,4، و)(%58,2بنسططب تتططراوح بططين )

التابع )توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة 

اإلعدادية(، كما تم حسطاب حجطم التطأثير كمطا هطو موضطح بالجطدول السطابق، 

)أكبر من واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة التبطاين الُمفسطر فطي فعاً  وكان مرت

يروس كورونا لدى تلميطذات نب الوجداني للوعي بف)توافر الجا  المت ير التابع

)الوحدة المقترحطة   ، التي ترجع إلى تأثير المت ير المستقلالمرحلة اإلعدادية(

التططالي تلططك ، ويوضططح الشططكل مرتفعططةفططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك( 

 النتائج بيانياً:  

أبعاد الجانب  

الوجداني للوعي  

 بفيروس كورونا 

 المجموعة 
متوس   

 الدرجات 

 اف االنحر

 المعياري 

"ت"  

 لمحسوبة ا
2 

حجم  

 التأثير 

"ت" الجدولية               

عند مستوى  

 0,01داللة 

الوعي الوجداني  

بالمعلومات العامة 

حول فيروس 

 كورونا 

 3,015 16,903 الضابطة 

-10,238 0,615 
-

2,539 

2,617 

 2,274 23,735 التجريبية

الوجداني  الوعي 

التعايش مع  بأساليب

 كورونا فيروس 

 2,144 11,936 الضابطة 
-9,560 0,582 

-

2,371 
 2,310 17,235 التجريبية

الوجداني  الوعي 

السيطرة   بأساليب

 على فيروس كورونا 

 1,108 6,194 الضابطة 
-13,417 0,734 

-

3,327 
 1,250 10,118 التجريبية

 المقياس بالكامل 
 6,008 35,032 الضابطة 

-11,012 0,649 
-

 5,744 51,088 التجريبية 2,731
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لتطبيق البعدي لمقياس مدى توافر الجانب  بين درجات أفراد مجموعتي الدراسة في ا الفرق 9شكل 

 الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية 

 التالي:  وللتأكد من النتائج السابقة تّم اتباع

حسيياب قيييم "ت" المحسييوبة والجدولييية للفييرق بييين متوسييط درجييات أفييراد -

ميدى تيوافر الجانيب في التطبيقيين القبليي والبعيدي لمقيياس     وعة الضابطةالمجم

، كمططا الوجييداني للييوعي بفيييروس كورونييا  لييدى تلميييذات المرحليية اإلعدادييية 

 يوضحها الجدول التالي:  
 13جدول 

ين متوس  درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي قيم "ت" للفرق ب 
يذات انب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلمى توافر الجوالبعدي لمقياس مد
   المرحلة اإلعدادية

 30درجة الحرية=             31ة= ن ضابط

 

أبعاد الجانب  

الوجداني للوعي  

 بفيروس كورونا 

 التطبيق 
متوس   

 الدرجات 

 االنحراف 

 المعياري 

"ت"  

 المحسوبة

مربع  

معامل  

يتا                    إ

( (2 

حجم  

 التأثير 

"ت"  

الجدولية               

  عند مستوى

 0,01داللة 

الوعي الوجداني  

بالمعلومات  

العامة حول  

 فيروس كورونا 

 1,874 5,387 قبلي 

27,614 0,962 10,062 

2,750 

 3,015 16,903 بعدي 

الوجداني  الوعي 

التعايش  بأساليب

مع فيروس  

 كورونا 

 1,365 3,742 لي قب 

26,510 0,959 9,698 
 2,144 11,936 بعدي 

الوجداني  الوعي 

 بأساليب

سيطرة على  ال

 فيروس كورونا 

 0,746 1,903 قبلي 

21,690 0,940 7,914 
 1,108 6,194 بعدي 

 المقياس بالكامل 
 3,781 11,032 قبلي 

28,276 0,964 10,337 
 6,008 35,032 بعدي 
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سوبة لكل بعد من أبعاد الجانطب مة "ت" المحياُلحس من الجدول السابق أن قي •

رونا لدى تلميذات المرحلة اإلعداديطة أكبطر مطن الوجداني للوعي بفيروس كو

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

ائية بين متوس  درجات أفراد المجموعة الضطابطة فطي التطبيقطين داللة إحص

فر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونطا ياس مدى تواالقبلي والبعدي لمق

مرحلة اإلعدادية لصطالح التطبيطق البعطدي عنطد مسطتوى داللطة لدى تلميذات ال

(0,01  .) 

للططوعي  ألبعططاد الجانططب الوجططداني  2)تراوحططت قططيم مربططع معامططل إيتططا ) •

( 0,940بفيطططروس كورونطططا لطططدى تلميطططذات المرحلطططة اإلعداديطططة بطططين )

أن المت ير المستقل )الوحدة المقترحطة فطي العلطوم ا يشير إلى (؛ مم0,964و)

( %96,4(، و)%94,00م الطريقة العادية( يُسهم بنسب تتراوح بطين )باستخدا

للطوعي بفيطروس   من التباين الكلي في المت ير التابع )توافر الجانب الوجداني

ر كما هطو كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية(، كما تم حساب حجم التأثي

دل علطى أن ضح بالجدول السابق، وكان مرتفعاً )أكبر مطن واحطد(؛ ممطا يطمو

نسططبة التبططاين الُمفسططر فططي المت يططر التططابع )تططوافر الجانططب الوجططداني للططوعي 

اديطة(، التطي ترجطع إلطى تطأثير المرحلطة اإلعد  بفيروس كورونا لطدى تلميطذات

العاديططة(  دام الطريقططةباسططتخ المت يططر المسططتقل )الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم 

 ياً:  مرتفعة، ويوضح الشكل التالي تلك النتائج بيان

 
القبلي والبعدي الفرق بين متوس  درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين  10شكل 

 ة اإلعدادية يذات المرحل لمقياس مدى توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلم

اديية فيي تنميية حساب فاعلية الوحدة المقترحة فيي العليوم باسيتخدام الطريقية الع

 الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:

الوحطدة المقترحطة فطي العلطوم باسطتخدام الطريقطة يطة  وللتأكد مطن مطدى فاعل

المرحلطة   فيطروس كورونطا لطدى تلميطذاتاني للوعي بالعادية في تنمية الجانب الوجد

 باستخدام معادلة بال ، على النحو التالي:  تم حساب داللة الكسب المعدل    اإلعدادية
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 14جدول 

ياس مدى توافر الجانب الوجداني  الكسب المعدل ألداء أفراد المجموعة الضابطة على مق
 ادية للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعد

الجانب الوجداني للوعي  أبعاد 

 بفيروس كورونا 
 التطبيق 

متوس   

 الدرجات 

النهاية 

 ظمى الع

الكسب  

 المعدل 

داللة     الكسب  

 المعدل 

الوعي الوجداني بالمعلومات  

 العامة حول فيروس كورونا

 5,387 قبلي 
27 0,960 

 غير دال 

 َّ  احصائيا

 16,903 بعدي 

بأساليب   الوعي الوجداني

 كورونا ش مع فيروس التعاي 

 3,742 قبلي 
21 0,865 

 11,936 بعدي 

بأساليب   الوعي الوجداني

 لسيطرة على فيروس كورونا ا

 1,903 قبلي 
12 0,783 

 6,194 بعدي 

 المقياس بالكامل 
 11,032 قبلي 

60 0,89 
 35,032 بعدي 

أبعططاد ياُلحططس مططن الجططدول السططابق أن قيمططة الكسططب المعططدل لكططل بعططد مططن 

ب الوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية، أقطل مطن الجان

وتدل هذه القيمة على عيدم فاعليية الوحيدة المقترحية فيي العليوم احد الصحيح،  الو

نميية الجانيب الوجيداني لليوعي بفييروس كورونيا باستخدام الطريقة العاديية فيي ت

 لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية.  

المحسييوبة والجدولييية للفييرق بييين متوسييط درجييات أفييراد اب قيييم "ت" حسيي

طبيقيين القبليي والبعيدي لمقيياس ميدى تيوافر الجانيب المجموعة التجريبية في الت

، كمطا يوضطحها عدادييةالوجداني للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإل

 الجدول التالي:
 15جدول 

م بين  للفرق  "ت"  درجات  قيمة  القبلي توس   التطبيقين  في  التجريبية  المجموعة  أفراد 
الوجداني الجانب  توافر  مدى  لمقياس  تلميذات  والبعدي  لدى  كورونا  بفيروس    للوعي 

 المرحلة اإلعدادية 
        33 درجة الحرية=         34ن تجريبية= 

أبعاد الجانب  

الوجداني للوعي  

 بفيروس كورونا 

 التطبيق 
متوس   

 الدرجات 

 النحراف ا

 عياري الم

"ت"  

 المحسوبة

مربع  

معامل  

 إيتا )

(2 

حجم  

 التأثير 

"ت"  

الجدولية               

توى  عند مس

 0,01داللة 

الوعي الوجداني  

بالمعلومات  

العامة حول  

 فيروس كورونا 

 3,078 5,735 قبلي 

35,405 0,974 12,261 

2,704 

 2,274 23,735 بعدي 

الوجداني  الوعي 

تعايش ال بأساليب

روس  مع في 

 كورونا 

 1,744 3,441 قبلي 

39,112 0,979 13,648 
 2,310 17,235 بعدي 
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ياُلحس من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد الجانطب  •

للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعداديطة أكبطر مطن   الوجداني

(؛ مما يعني وجود فطروق ذات 0,01توى داللة )قيمة "ت" الجدولية عند مس

التجريبية فطي التطبيقطين د المجموعة  داللة إحصائية بين متوس  درجات أفرا

ونطا القبلي والبعدي لمقياس مدى توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كور

عنطد مسطتوى داللطة   لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية لصطالح التطبيطق البعطدي

 .ت صحة الفرض الثالثويثب(،  0,01)

وس للوعي بفير  (  ألبعاد الجانب الوجداني2تراوحت قيم مربع معامل إيتا ) •

(؛ ممططا 0,979( و)0,967كورونططا لططدى تلميططذات المرحلططة اإلعداديططة بططين )

لمسططتقل )الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام يشططير إلططى أن المت يططر ا

( مطن التبطاين %97,9(، و)%96,7اإلنفوجرافيك( يُسهم بنسب تتطراوح بطين )

ورونطا عي بفيطروس كالكلي في المت ير التطابع )تطوافر الجانطب الوجطداني للطو

لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية(، كما تم حساب حجم التأثير كما هو موضطح 

)أكبطر مطن واحطد(؛ ممطا يطدل علطى أن نسطبة ق، وكطان مرتفعطاً  بالجدول الساب

)تطوافر الجانطب الوجطداني للطوعي بفيطروس   بعالتباين الُمفسر في المت ير التطا

ع إلطى تطأثير المت يطر ، التطي ترجط(كورونا لطدى تلميطذات المرحلطة اإلعداديطة

، مرتفعططة)الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام اإلنفوجرافيططك(  المسططتقل

 يوضح الشكل التالي تلك النتائج بيانياً:  و

أبعاد الجانب  

الوجداني للوعي  

 بفيروس كورونا 

 التطبيق 
متوس   

 الدرجات 

 النحراف ا

 عياري الم

"ت"  

 المحسوبة

مربع  

معامل  

 إيتا )

(2 

حجم  

 التأثير 

"ت"  

الجدولية               

توى  عند مس

 0,01داللة 

ني  الوجداالوعي 

 بأساليب

السيطرة على  

 فيروس كورونا 

 1,343 1,882 قبلي 
31,211 0,967 10,808 

 1,250 10,118 بعدي 

 المقياس بالكامل 
 6,010 11,059 قبلي 

38,032 0,978 13,36 
 ,7445 51,088 ي بعد
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مدى  عدي لمقياس الفرق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والب  11شكل 

 لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونا

ي العلييوم باسييتخدام اإلنفوجرافيييك فييي تنمييية حسيياب فاعلييية الوحييدة المقترحيية فيي

 روس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية:الجانب الوجداني للوعي بفي

ي العلططوم باسططتخدام المقترحططة فطط يمكططن التأكططد مططن مططدى فاعليططة الوحططدة 

تلميطذات  اإلنفوجرافيك فطي تنميطة الجانطب الوجطداني للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى

علطى  التجريبيطةبحساب الكسطب المعطدل ألداء أفطراد المجموعطة   المرحلة اإلعدادية،

 توافر الجانب الوجداني للوعي بفيروس كورونامقياس مدى 

 دلة بال ؛ على النحو التالي:استخدام معاالمرحلة اإلعدادية، ب  تلميذاتلدى  
 16جدول 

الوجداني   الكسب المعدل ألداء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس مدى توافر الجانب
 للوعي بفيروس كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية 

 لجانب الوجطداني للطوعي بفيطروسلجدول السابق أن قيم الكسب المعدل لياُلحس من ا

ة ( وتطدل هطذه القيمط1,2مرتفعة، أكبر من )  كورونا لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية

وحدة المقترحة في العلوم باسطتخدام اإلنفوجرافيطك حققطت فاعليطة مرتفعطة على أن ال

لططدى تلميططذات المرحلططة فططي تنميططة الجانططب الوجططداني للططوعي بفيططروس كورونططا 

اد الجانب الوجداني أبع

 للوعي بفيروس كورونا
 التطبيق 

متوس   

 الدرجات 

النهاية 

 ىالعظم

الكسب 

 عدلالم

داللة الكسب 

 المعدل

الوعي الوجداني  

بالمعلومات العامة حول 

 فيروس كورونا

 5,387 قبلي
27 1,512 

 ً  دال احصائيا

 16,903 بعدي

بأساليب الوعي الوجداني 

 ا التعايش مع فيروس كورون

 3,742 قبلي
21 1,443 

 11,936 بعدي

بأساليب  الوعي الوجداني

لى فيروس السيطرة ع

 رونا كو

 1,903 قبلي
12 1,500 

 6,194 بعدي

 المقياس بالكامل 
 11,032 قبلي

60 1,485 
 35,032 بعدي
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، ييب عين السيؤال الفرعيي الثاليثمما يثبت صحة الفيرض الثاليث، ويجاإلعدادية،  

 ويجيب عن ساال الدراسة الرئيس؛ وهو: 

فيي العلييوم باسيتخدام اإلنفوجرافييك فييي تنميية الييوعي  وحييدة مقترحيةميا فاعليية 

 تلميذات المرحلة اإلعدادية؟  بفيروس كورونا لدى

لمقترحة في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك حققت فعالية مرتفعة ويوضح أن الوحدة ا

تنمية الوعي بفيروس كورونا )بجوانبطه؛ المعرفطي والمهطاري والوجطداني( لطدى   في

 اإلعدادية.المرحلة    اتتلميذ

 تفسير نتائج الدراسة:

الوحططدة المقترحططة فططي العلططوم باسططتخدام تشططير نتططائج الدراسططة إلططى فاعليططة  .1

في تنمية الوعي بفيروس كورونا )بجوانبه؛ المعرفطي والمهطاري اإلنفوجرافيك  

حيث كان متوس  الطدرجات التطي   المرحلة اإلعدادية؛  جداني( لدى تلميذاتوالو

موعة الضابطة فطي التطبيطق البعطدي لكطل مطن )اختبطار أفراد المج  حصل عليها

مدى تطوافر الجانطب المعرفطي وبطاقطة مالحظطة مطدى تطوافر الجانطب المهطاري 

 يطذاتتلممقياس مدى توافر الجانب الوجداني( للطوعي بفيطروس كورونطا لطدى و

( على الترتيب، بينمطا بلطغ 35,032  -43,097  -50,226المرحلة االعدادية )

مجموعططة التجريبيططة فططي التطبيططق البعططدي لططنفس األدوات سطط  درجططات المتو

 ( على الترتيب.51,088 -58,853  -74,471)

ق ذات داللطة إحصطائية وحجطم تطأثير كبيطر بطين تشير النتائج إلطى وجطود فطرو .2

مجموعططة الضططابطة فططي التطبيقططين القبلططي والبعططدي متوسطط  درجططات أفططراد ال

رجطع ذلطك إلهتمطام التلميطذات بعطدي، وقطد يألدوات الدراسة لصالح التطبيق ال

بالموضوع نفسه الذي يمس حياتهن ورغبتهن في الوعي بطه لحمايطة أنفسطهن، 

التي يقطدم بهطا، ولكطن الوحطدة المقترحطة فطي العلطوم   ب ض النظر عن الطريقة

 دية لم تحقق فاعلية.بالطريقة العا

م باسططتخدام إلططى فاعليططة الوحططدة المقترحططة فططي العلططو الدراسططةتشططير نتططائج  .3

اإلنفوجرافيك في تنمية الوعي بفيروس كورونا )بجوانبه؛ المعرفي والمهاري 

حيطث كطان متوسط  الطدرجات المرحلطة اإلعداديطة،    تلميطذاتوالوجداني( لدى  

ة فطي التطبيطق القبلطي لكطل مطن التي حصطل عليهطا أفطراد المجموعطة التجريبيط

لجانطب مطدى تطوافر ا)اختبار مدى تطوافر الجانطب المعرفطي وبطاقطة مالحظطة  

المهاري ومقياس مدى توافر الجانب الوجداني( للوعي بفيروس كورونا لطدى 

( على الترتيطب، 11,059 -28,941 -14,235المرحلة االعدادية )  تلميذات

 -58,853 -74,471ألدوات )بينمطططا بل طططت فطططي التطبيطططق البعطططدي لطططنفس ا

 ( على الترتيب.51,088

نتا        مع  جائيًا  يتفق  دراسةوهذا  )إس  ئج  حسونه  عمر  التي  2017ماعيل   )

صفوت   ودراسة  المعرفي،  التحصيل  تنمية  في  اإلنفوجرافيك  فاعلية  إلى  أشارت 

( عبدالعايا  تنمية 2018حسن  في  اإلنفوجرافيك  فاعلية  إلى  أشارت  التي   )
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 Alqudah, Bidin, & Md Hussinالتجاه نحو العلوم، ودراسة ) التحصيل وا

إل  2019) أشارت  اإل التي  فاعلية  الطالب  ى  بين  التفاعل  تنمية  في  نفوجرافيك 

 وإدرا  المعلومات التي تُقدم باستخدامه. 

في العلوم باستخدام اإلنفوجرافيك في تنمية  وقد ترجع فاعلية الوحدة المقترحة   

 المجموعة التجريبية إلى:   تلميذات لدى  الوعي بفيروس كورونا

الميطة معاصطرة أرقطت تبر مشكلة عالذي يع الدراسةحماس الباحثة لموضوع   •

 العالم كله.

للموضوع الذي خاطب فضولهم وحاجتهم للمعرفطة   الدراسةحماس مجموعة   •

يطروس كورونططا ورغبطتهم فطي معرفططة المايطد عنططه وخطوفهم مطن اإلصططابة بف

ي فقد لمس حاجاتهن الجسدية والنفسية، كما لمطس الرغبطة للوقاية منه، وبالتال

 في البقاء لديهن.  

يك الذي يعتبر عنصر جذب مثالي لما يتميا بطه مطن ألطوان اإلنفوجراف  طبيعة •

 ورسوم.

ات المتعطددة لطدى التعلم باستخدام اإلنفوجرافيك الذي يخاطب عدد من الطذكاء •

لمناقشطات التطي تعقطب )الل طوي مطن خطالل النصطوص المكتوبطة وا  تلميذاتال

الشخصي مطن   -المكاني من خالل الرسوم واألشكال التي يتضمنها  -مشاهدته

الل تأمل كل فرد لإلنفوجرافيطك وإسطتخالص المعلومطات المتضطمنة بطه(، خ

 سيانًا.وهذا ساعد بدوره في جعل المعلومة أبقى أثًرا وأقل ن

علطى تطوفير جطو المناقشة التي تعقب مشاهدة كل إنفوجرافيك والتي سطاعدت   •

انهن ألنهطن ، مما ساعد على بقاء المعلومات بأذهطتلميذاتالتعلم االجتماعي لل

 من أنتجنها بأنفسهن ولم يُلقن إياها.

 توصيات الدراسة:  

ن تقططديم الحاليططة، يمكطط الدراسططةي ضططوء النتططائج التططي تططم التوصططل إليهططا مططن فطط

 ة:التوصيات التالي

توجيه اهتمام مطوري المناهج التعليمية إلى ضطرورة تضطمين منطاهج العلطوم  -

 وضوعات تتناول األمراض الوبائية.المراحل، م بكافة

توجيططه نظططر مخططططي المنططاهج ألهميططة اسططتخدام اإلنفوجرافيططك فططي عمليتططي  -

 التعليم والتعلم لالستفادة من مميااته المتعددة.

لخدمططة وأثنائهططا علططى مهططارات تصططميم م بتططدريب المعلمططين قبططل ااالهتمططا -

 واستخدام اإلنفوجرافيك.  

 مقترحات الدراسة:

الحاليطة، يمكطن اقتطراح   الدراسطة  وء النتطائج التطي تطّم التوصطل إليهطا مطنفي ض

 البحوث التالية:

 فاعلية اإلنفوجرافيك في تنمية الوعي باألوبئة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. -
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فيك في تنمية مهارات التفكير البصري لدى تالميطذ المرحلطة اعلية اإلنفوجراف -

 دة العلوم.اإلعدادية من خالل ما

المقارنة بين أكثر من نم  من أنماط اإلنفوجرافيك في تنميطة الطوعي الوقطائي  -

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

ت تصطميم برنامج لتطدريب معلمطي العلطوم قبطل الخدمطة وأثنائهطا علطى مهطارا -

 م اإلنفوجرافيك.واستخدا

 المراجع
بيئة تعلم شخصية قائمة على اإلنفوجرافيك    عالية تصميم(. ف2017إسماعيل عمر حسونه )

التربية في جامعة األقصى.  في التحصيل المعرفي واالتجاه نحوها لدى طلبة كلية 

والنفسية التربوية  العلوم  الدرامجلة  البحرين، عمادة  جامعة  البحرين،  العليا  ،  سات 

 . 576  -543(، 4)18حث العلمي، والب

(. فاعلية بيئة تعليمية قائمة  2018ل عبد  السيد )ري وعبدالعاالجوهرة فهاد محمد الدوس

الثانوي  الثالث  الفيايائية لدى طالبات الصف  المفاهيم  على اإلنفوجرافيك في تنمية 

الرياض.   والمعرفةبمدينة  القراءة  شمس،مجلة  عين  جامعة  المصري  ،  ة  الجمعية 

 . 84  -53(، 202للقراءة والمعرفة، )

(. فاعلية  2019عبدالاله محمد ومها فهد محمد العجمي )عدي وكريمة  السعدي ال ول الس

تالميذ  لدى  العلمية  والمفاهيم  العقل  عادات  تنمية  في  اإلنفوجرافيك  تقنية  استخدام 

لوادي، كلية ، جامعة جنوب اةمجلة العلوم التربويالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت.  

 .  317 -280(، 3التربية بال ردقة، )

ح حأمل  السيد  )سان  التعليمي.  2017سن  اإلنفوجرافيك  تصميم  معايير  في  (.  دراسات 
الجامعي الجامعي، التعليم  التعليم  التربية، مركا تطوير  كلية  ، جامعة عين شمس، 

(35 ،)60- 96  . 

الاهراني )  العلوم: األهمية والمعوقات من   جرافيك في تدريس(. اإلنفو2019أميرة سعد 

رسالة الخليج  الحكومية بمدينة مكة المكرمة.  م بالمدارس  وجهة نظر معلمات العلو
 .  100 -83(، 152، مكتب التربية العربي لدول الخليج، )العربي

محمد فرغلي فرا  وعبدالحليم محمود السيد   اختبار الرسم.(.  2004هاريس )  –جودإنف  

اب، . القاهرة: مركا البحوث والدراسات النفسية، كلية اآلدية مجدي )مترجم(وصف

 (. 1926لقاهرة. )جامعة ا

( عبدالباس   أحمد  محمد  استخدام 2015حسين  لتفعيل  األساسية  المرتكاات   .)

والتعلم.   التعليم  عمليتي  في  االلكترونياإلنفوجرافيك  التعليم  )مجلة   ،15 .)   

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news

id=494 &task=show&             

التربوي في المناهج.(.  2017حفني إسماعيل محمد ومحمد حسن عبدالشافي )  اإلحصاء 

 صرية. األنجلو المالقاهرة: مكتبة 

محرج )اء  أبوعالم  والتربوية(.  2011مود  النفسية  العلوم  في  البحث  (. 6)ط  مناهج 

 القاهرة: دار النشر للجامعات.

. عمططان: أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربويططة(.  2014سوسن شاكر مجيد )

 مركا ديبونو لتعليم التفكير .

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&
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تدريس مادة العلوم على    يك فيإلنفوجرافر استخدام ا(. أث2018صفوت حسن عبدالعايا )

المرحلة   تالميذ  لدى  نحوها  واالتجاه  البصري  التفكير  مهارات  وتنمية  التحصيل 

الكويت.   دولة  في  واإلنسانية االبتدائية  الفلسفية  النفسية  للدراسات  مفاهيم  مجلة 
 . 63 -42(، 2. جامعة زيان عاشور، الجلفة، )المعمقة

عاط وزينعبدالشافي  شافع  أمف  محمد  وعب  محمد ين  ومحمود  محمد  محمد  بدالرفوف 

(. أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تنمية مهارات التفكير البصري لدى 2018حسين )

، جامعة المنيا،  مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعيةطالب المرحلة اإلعدادية.  

 . 115 -70(، 14كلية التربية النوعية، )

البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض  حصاءاإل(. 2006د الدردير )عبدالمنعم أحم
 . القاهرة: عالم الكتب.البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية

( الريماوي  طالب  والتربوية (.  2017عمر  النفسية  والمقاييس  االختبارات  وتصميم  .  بناء 

 األردن: دار أمجد للنشر والتوزيع.  

العب الدولية  (.  2020سبتمبر    19-18يدي )عمر عباس خضير  الدول والمنظمات  فاعلية 

الماتمر الدولي اإلفتراضي جائحة كورونا تحد جديد  . 19-لمنع إنتشار جائحة كوفيد
والسياسية  للقانون االستراتيجية  للدراسات  العربي  الديموقراطي  المركا  برلين:   ،

 واالقتصادية.

ي في العلوم  حصائلتحليل اإللبحث وطرق امناهج ا(.  2010فااد أبوحطب وآمال صادق )
 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.النفسية والتربوية واالجتماعية

. الكويت: المركا العربي لتأليف وترجمة األمراض الفيروسية(.  2018قاسم طه السارة )

 العلوم الصحية.  

ردن: . األلمستجداألردن والعالم وفيروس كورونا ا(.  2020محمد سعيد أحمد بني عايش )

 ب الثقافي للنشر والتوزيع.الكتادار 

. الرياض: اإلنفوجرافيك من التخطي  إلى اإلنتا (. 2016محمد شوقي عبدالفتاح شلتوت ) 

 وكالة أساس للدعاية واإلعالن. 

الماتمر  (. نموذ  اإلنفوجرافيك التعليمي الُمطور.  2019محمد شوقي عبدالفتاح شلتوت )
الخا الدولي  للجمعية  العلمي  لمس  تعليم لكمبيالمصرية  تكنولوجيا  التعليمي،  وتر 

 ، بورسعيد، مصر.القرن الواحد والعشرين

https://bohooth.team/wp-content/uploads/2019/10/2019-1.pdf             

، جمعية إدارة , إدارة األعمالالنجاح  (. الوعي طريقك إلى2019محمد كمال مصطفى )

 .31-30(،  164األعمال العربية، )

( منازع  كوفيد  2020محمد  قيود  من  يتحرر  العالم  تعود:  الحياة  أكاديمية العلم.  19(.   ،

 . 70(، 525للصحافة، ) دار الجمهورية ، القاهرة، البحث العلمي والتكنولوجيا

نسان: أخالقيات علمية ملامة عند وقوع أ(. حماية الصحة حق لكل إ 2020محمود صقر )

الجمهورية العلمالوباء.   دار  القاهرة،  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية   ،

 . 15  -14(، 525للصحافة، )
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