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الصحية اجملتمعية ودورها  لدى مستهلكي خدمات الرعاية   الكفاءة الذاتية
يف تعزيز السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسية أثناء جائحة كورونا  

 املعتقد الصحي كمتغري معدل    :( 19 -)كوفيد 
 رأفت وليم كامل  .د

 ملخص البحث: 
 أهداف البحث:   -1

البحث  الرعاية  استهدف  خدمات  مستهلكي  لدى  الذاتية  الكفاءة  تأثير  مدى  تحديد 

وقائية، وتعزيز صحتهم النفسية مع األخذ الصحية  اللسلوكيات  لالصحية المجتمعية على اتباعهم  

في االعتبار معتقداتهم الصحية كمتغير معدل في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية وبين  

 .(19-)كوفيد  كورونا المستجدجائحة فيروس الصحة النفسية وذلك أثناء 

 منهجية البحث:   -2

م جمع البيانات من خالل اإلنترنت اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد ت 

( 324، حيث تمثل عدد المفردات المشاركة في البحث في ) Google formباستخدام نموذج

إلجراء     SmartPLS Ver 3.3.3(، كما تم استخدام برنامج  % 84مفردة إذ بلغت نسبة الردود )

مدى صحة فروض   وتحديد،  اختبارات تقييم نموذج القياس والتقييم الهيكلي للنموذج المقترح

 البحث.

 النتائج:   -3

على السلوك الصحي الوقائي لدى  وبصورة مباشرة  ( تؤثر الكفاءة الذاتية معنوياً  1) 

كما تؤثر بصورة غير مباشرة في العالقة بين السلوك  مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية،  

ً وقد تبين أيضاً أن الكفاءة الذاتية لها تأثير.  النفسيةالصحي الوقائي ومتغيرات الصحة   على   اً قويا

وتأثير الوقائي  الصحي  النفسية.    اً ضعيف  اً السلوك  الصحة  الصحية تؤثر  (  2)على  المعتقدات 

مباشرة  معنوياً   موبصورة  لدى  الوقائي  الصحي  السلوك  الصحية على  الخدمات  ستهلكي 

معنوياً غير مباشرأنها  المجتمعية، كما   تأثيراً  السلوك الصحي الوقائي  في العالقة بين    اً تؤثر 

وقد تبين أيضاً أن المعتقدات    .اثناء جائحة فيروس كورونا المستجدومتغيرات الصحة النفسية  

ً الصحية لها تأثير ً متوسط  ا  على السلوك الصحي الوقائي وتأثير  اً قويا ( 3)النفسية.  على الصحة    ا

السلوتعتبر   بين  العالقة  في  معدل  متغير  بمثابة  الصحية  الوقائية المعتقدات  الصحية  كيات 

كورونا   فيروس  جائحة  اثناء  المجتمعية  الصحية  الخدمات  مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة 

 المستجد. 

 : المفتاحية الكلمات -4

الوقائية،     الصحية  السلوكيات  الذاتية،  الصحة  نموذج  الكفاءة  الصحي،  المعتقد 

 (19-كورنا المستجد )كوفيدخدمات الرعاية الصحية المجتمعية، فيروس   النفسية،
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 :تمهيدأوالً: 

المستجد"   "كورونا  فيروس  أنتشار  ظهوره  (  19-)كوفيد  أدى  "ووهان منذ  بمدينة 

لدى كثير من األفراد على    والقلق  الخوف مشاعر إلي تضاعف  2019أواخر عام  الصينية"  

والسلوك الفردي والجماعي وأسلوب الحياة   النفسيةحيث أثر على الصحة    ،المستوى العالمي

(Fiorillo  & Gorwood, 2020)  األفراد والعائالت في العديد من المجتمعات  لدى كثير من .  

العالمية  ف الصحة  منظمة  أشارت  أعراض   WHOقد  من  نسبياً  عالية  هناك معدالت  أن  إلي 

القلق) مثل  النفسية  )٥1-6الصحة  واالكتئاب  واضطرابات48-%1٥(  الصدمة   %(  بعد  ما 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)  (٥-٧4  غير النفسي  والضيق   ،)%

العالم، وأن هناك العديد من  38-34المحدد) %( في صفوف عامة السكان في العديد من دول 

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية في وقت يصعب فيه الحصول على  

ال )منظمة  الصحية  العالمية،  الرعاية  مستويات  EB148/20صحة  ارتفاع  عن  هذا فضالً   ،)

 ;Roy et al. , 2020)الوسواس القهري، القلق الرهابي، الذهان، صعوبات النوم والبارانويا  

Levin,  2019; Tian et al., 2020) ،وزيادة مشاعر اليأس واالكتئاب، الحزن والفجيعة ،

(، الخوف من  2020فقدان عميق للهدف، القلق الحاد، اضطرابات المزاج )أحرشاو والغالي،  

وغيرها. باإلضافة إلي    (Usher et al., 2020)المجهول، عدم اليقين، مشاعر فقدان السيطرة  

المعلومات  وتداول  ال تدفق  عن  والقيودالخاطئة  األشخاص   حركة على المفروضة فيروس، 

األمامية لجميع الدول،  الخطوط على الصحية تقديم خدمات الرعاية أثّر في ما وهو واإلمدادات؛

 المتحدة األمم ومنظمة العالمية الصحة منظمة)العالمية وشكل تحدياً كبيراً أمام النظم الصحية 

 (.  2020، -اليونيسف-للطفولة

ه الجائحة على األفراد كمستهلكين لخدمات الرعاية الصحية المجتمعية  وقد أملت هذ 

، وأكدت  WHOاتباع العديد من السلوكيات الصحية الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية  

بالفيروس   العدوى  أو  لتجنب اإلصابة  اتباعها بصفة مستمرة  -Hernández)على ضرورة 

Padilla et al., 2020)   ،وهي: ضرورة غسل األيدي، التباعد االجتماعي، ارتداء الكمامات

الذاتية   الكفاءة  أهمية  الحاالت تظهر  مستهلكي  دى  ل  Self-efficacyوغيرها. وفي مثل هذه 

 ,.Przepiórka et alة الصحية، حيث تسمح لهم بتقييم الموقف الصحي بدقة )خدمات الرعاي

والمشاكل  2019 التهديدات  مع  للتكيف  فعالة  طرق  عن  البحث  من  وتمكنهم  واألزمات  (، 

الصحية 2020نورالدين،  ) المعتقدات  أهمية  تظهر  أيضا  وكذلك  منها.  الصحية  وخاصة   )

Health Belives  إنه  تمكنهم من تقليل حدة إصابتهم بالفيروس، إذ  لهؤالء المستهلكين والتي

 على ممارسة اقبلوا كلما بالفيروس اإلصابة حول تعرضهم لخطر لديهم كلما توفرت قناعة

)مناصري،   سلوكيات  وقائية  النفسية  201٧صحية  وتحسن صحتهم   ،)Marashi et al., 

2021) (DiClemente et al., 2021;. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262128/#inm12726-bib-0014
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مستهلكي دى  الحالي يحاول أن يكشف عن دور الكفاءة الذاتية لعليه، فإن البحث  و  

النفسية،  خدمات الرعاية الصحية المجتمعية في تعزيز سلوكياتهم الصحية الوقائية وصحتهم 

وكذا التعرف على دور المعتقد الصحي كمتغير معدل في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي  

 .(19-)كوفيد ونا المستجدوالصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كور

 ً  : اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة: ثانيا

 اإلطار النظري: (أ)

 ومصادرها:  مفهومها،الكفاءة الذاتية للمستهلك:  -1

 : Consumer Self-Efficacyللمستهلك  الكفاءة الذاتية مفهوم  -1/1

"باندورا"   بأنه   (Bandura, 1997)يعرف  الشخص  ثقة  أنها:  على  الذاتية  الكفاءة 

يستطيع تنفيذ السلوك المرغوب فيه بنجاح، حيث يرى "باندورا" أن الكفاءة الذاتية هي اآللية  

المعرفية التي من خاللها تمارس العوامل النفسية االجتماعية تأثيرها على الممارسات الصحية  

النف الصحية بطرق عدة للفرد، وقد تعمل على تنظيم كل من نشاطه  سي االجتماعي وعاداته 

 (. 2018)عالل،

"معتقدات الفرد حول   :االكفاءة الذاتية بأنه(  2009)حجات،    ومن جهة أخرى يعرف

وهو ما يعنى أن  ،قدرته على تنظيم وتنفيذ المخططات العقلية المطلوبة إلنجاز الهدف المحدد"

  .األهداف المطلوبة لتحقيق (Power)الفرد كمستهلك يملك القدرة 

سياق    ،وعليه في  الصحية  الرعاية  خدمات  لمستهلكي  الذاتية  الكفاءة  الباحث  يعرف 

جائحة فيروس كورونا المستجد بأنها: "ثقة المستهلك الصحي بأنه قادر على أداء السلوكيات 

ئحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على التهديدات والعوائق التي الصحية الوقائية أثناء جا

 تحول دون السلوك الصحي المرغوب". 

إلي أن مفهوم الكفاءة الذاتية ي ستخدم في نماذج سلوك المستهلك    (Balau, 2017)ويشير

درته  كبديل لإلدراك الذاتي للقدرة على القيام بعمل ما.  فهي تشير إلى حكم الفرد على مدى ق

على أداء سلوك معين، وكذلك مدى قدرته في التغلب على التحديات أو العوائق التي تعترض  

السوق وتفاعالت  االستهالكية  بمثابة  ) (Garlin & McGuiggan, 2002أهدافه  تعد  إذ   ،

جيد   بشكل  بها  والتنبؤ  الصحية  السلوكيات  فهم  في  أساسي   Warner and)متغير 

Schwarzer, 2020) أ كما    ،  ، للمستهلك  بسلوك  تنبئ  التي  العوامل  أقوى  من  نها 

(Verkoeyen & Nepal, 2019; Cox et al., 2004) تبني في  عامل جوهري  فهي   ،

الوقائية   الصحية  للسلوكيات   ,.Zlatanović, 2016)  (Joie-La Marle et alالمستهلك 

األوبئة    ،;2021 أثناء  التهديد (Kursan, 2021)وخاصة  لتقليل  فعالة  وسيلة  تعتبر  كما   ،
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، فكلما اعتقد المستهلك بامتالكه إمكانات وقدرات  (Pang et al., 2021)الصحي والبيئي له  

على انجاز مهمات محددة ومواجهة العقبات التي تعترضه، كلما كان أكثر اندفاعاً لتحويل هذه 

من معتقداته الصحية، وتساعده في  (، فهي تعزز  201٧القدرات إلي سلوك فعلي )النصيرية،  

 . (Tsai et al., 2021)تنفيذ اإلجراءات العملية للوصول إلى األهداف الصحية المرغوبة

فالكفاءة الذاتية إذن هى وسيط معرفي للسلوك، حيث تهتم بتحديد أشكال ودرجات الجهد 

الذي يمكنه من اتخاذ    الذي سيبذله الفرد، كما تسهم في كيفية إدراكه للمهام المناط بها، األمر

 (. 2009القرار باإلقدام نحو المهمة أو االمتناع عنها )حجات، 

 مصادر الكفاءة الذاتية للمستهلك:أبعاد و  -2/ 1

( الكفاءة الذاتية 1من ثالثة أبعاد هي: ) Bandura تتكون الكفاءة الذاتية وفقا لـ"باندورا"

المستهلك خالل   يمارسها  التي  التوكيدية  والسلوكية  االجتماعية  بالمهارات  وترتبط  السلوكية، 

لقدراته   المستهلك( الكفاءة الذاتية المعرفية، وترتبط بإدراك  2تفاعله مع معترك حياته اليومية. ) 

ءة الذاتية االنفعالية، وترتبط بالسيطرة على المزاج  ( الكفا3والسيطرة على أفكاره ومعتقداته. )

 (. 2012والحالة االنفعالية أو المشاعر في مواقف الحياة المختلفة )بيروتي، وحمدى، 

الكفاءة  أن إلى (Bandura , 1997) لـ"باندورا" االجتماعية المعرفية النظرية وت شير

مصادر خالل من تتطور أن يمكن الذاتية انجازات 1)  :هي ،أساسية أربعة   )

الكفاءة Performance Accomplishmentsاألداء في  تأثيراً  األكثر  هو  المصدر  وهذا   :

، التي تؤدي إلي  Proficiency masteryالذاتية لدى المستهلك، إذ يعتمد على براعة اإلتقان

( الخبرة غير  2(. )201٧،  النجاح بصفة عامة، ومن ثم رفع توقعات الكفاءة الذاتية )الريدينية

: وهي الخبرات المتنوعة /أو الخبرات البديلة التي يمكن Vicarious Experienceالمباشرة 

المستهلك من خالل ما أداء اآلخرين  وكذلك سابقة، خبرات من به يمرّ  أن يكتسبها  مالحظة 

 اللفظية رسائلال إلى : ويشيرVerbal Persuasion ( اإلقناع اللفظي 3) .الناجحة وأنشطتهم

   المهام  إنجاز على بقدرتهم إقناعهم إلى تهدف قدراتهم، والتي حول المستهلكون يتلقاها التي

: وهي حالة المستهلك اإلنفعالية  Psychological States( الحالة النفسية  4)  .المطلوبة بنجاح

قوة رفع  في  وتؤثر  بها  يشعر  )النصيرية،   فعاليتة التي  كرماش201٧الذاتية    ؛ 2016،  ؛ 

 (. 2013حجازي، 

 الذاتية للمستهلك: محددات الكفاءة -3/ 1

الذاتية  للكفاءة  محددات  بمثابة  تعتبر  التي  العوامل  من  عدد  هناك  أن  بالذكر  جدير 

باختيار األنشطة والبيئة   المستهلكون: حيث يقوم  Choice( االختيار  1لعل أهمها: )للمستهلك  

التكيف  التي سيعملون بها أو من خاللها، وتج التي تفوق قدراتهم واليستطيعون  نب األنشطة 

: فالكفاءة الذاتية القوية واإليجابية تنتج Effort and Persistence( الجهد والمثابرة  2معها. )
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جهداً مثابراً يؤدي إلي تخطي الصعوبات والمشاكل والقيام بالعمل بحماس ونجاح، وعلى العكس  

أ المتدنية  الذاتية  الكفاءة  ذلك  )من  الضعيفة.  القرار  3و  واتخاذ   Thinking amd(التفكير 

Decision Making:  :  الذين لديهم ثقة وإيمان بفاعليتهم في حل المشكالت يكون    فالمستهلكون

ذلك  العكس من  المعقدة، وعلى  المهمات  إنجاز  القرار عند  واتخاذ  التفكير  القدرة على  لديهم 

)  المستهلكون السطحي.  التفكير  ردود4ذوى  العاطفية    (  : Emotional Reactionsالفعل 

الذين يتمتعون بكفاءة ذاتية أعلى يركزون في تفكيرهم على متطلبات وتحديات    فالمستهلكون

يعانون من الشعور بكفاءة   ، حيث يكون لديهم حماس وتفاؤل، بعكس المستهلكون الذينالمهمة

 (. 2009)حجات،ذاتية أقل، حيث يشعرون بالقلق واإلحباط وتوقع الفشل 

  Preventive Health Behavior الوقائية:  السلوكيات الصحية -2

ب   (Din et al., 2014)يعرف  الوقائي  الصحي  به    :أنهالسلوك  يقوم  الذي  النشاط 

 Shoham)يعرفه  كما    .الشخص الذي يعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة بغرض الوقاية من المرض

et al., 2012)  أنه: درجة أداء المستهلكين لسلوكيات تعزيز الصحة، مثل إجراء الفحوصات، ب

التوتر، وغيرها.   والتقليل من  الغذائية،  الوجبات  الصحيوترسم  وتحسين  ة مالمح  السلوكيات 

العامة لألفراد، حيث ترتبط بنوعية وجودة الحياة التي يعيشها الفرد)شريفة،   ،  (200٧الحياة 

من   اليومية  المتاعب  من  عالية  مستويات  من  يعانون  الذين  أولئك  تحمي  أنها  الشعور  كما 

 . (Liu et al., 2021)على مختلف مستوياته االكتئابب

جائحةفي  و  ينطوي  حالة  المستجد  كورونا  الممارسات   فيروس  على  الوقائي  البعد 

مثال ذلك   الفيروس،بهذا  من خطر اإلصابة  الصحي  الصحية التي من شأنها حماية المستهلك  

، وإجراء الفحوص مثالً(أو سينوفارم )لقاح استرازينيكا  هذا الفيروسالحصول على لقاح ضد 

بانتظام.   منظمةالطبية  أن  بالذكر  تقوية  وجدير  ضرورة  على  شددت  قد  العالمية   الصحة 

اليدين باستمرار،  تنظيف  :ضد فيروس كورونا المستجد مثل  الوقايئةو الممارسات االحترازية

األقنعة استخدام ارتداء  واألسطح،  المعدات  تنظيف  بنظافة القفازات،  االلتزام   الفم الطبية، 

 التخلص ثم  المرفق، بثني أو بمنديل السعال الع َطاس، أو عند والفم األنف تغطية مع  واألنف،

المهمالت، وغيرها من أجل إبطاء انتقال العدوى والسيطرة  سلة  في آمن بأسلوب المنديل من

 . (2020اليونيسف، ، للطفولة المتحدة األمم ومنظمة العالمية الصحة عليها )منظمة

 Health Behavior Model (HBM)  الصحي:نموذج المعتقد  -3

الصحي تطور المعتقد  والتنبؤ   لتفسير منهجية كطريقة األساس في   (HBM)نموذج 

الصحي  النوايا   بالسلوك  الصحة وتحسين  لتعزيز  فعالة  فهو وسيلة  لألفراد  الوقائي،  السلوكية 

 ,Tsai et al., 2021; Ronald et al)(19-لمنع انتشار فيروس كورورنا المستجد)كوفيد

الصحية (2021. الخدمات  تعديل  ثم  بالصحة ومن  المتعلقة  بالسلوكيات  ويتنبأ  يشرح  ، حيث 
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 ,Champion and Skinner)للمرضى لتخفيف الخطر على الصحة العامة ألفراد المجتمع 

2008)  . 

الحساسية  أو  )القابلية/  )أ(  المتغيرات وهي:  على مجموعة من  النموذج  هذا  ويرتكز 

 .معينة صحية حالة لفهم تطور ( : وتمثل االستعدادPerceived Susceptibilityالمدركة  

 عواقب (: وتعكس الشعور بخطورة Perceived Severity( )الشدة/ أو المخاطر المدركة  2)

المستجد( صحية مشكلة تطور كورونا  فيروس  )خطورة  المدركة 3)  .معينة  الحواجز   )

Perceived Barriersاالستعداد تقلل التي ربما المتنوعة األفعال بفاعلية ، وترتبط باالعتقاد 

) مثال ذلك صعوبة غسل األيدي باستمرار، او المكوث في  لمواجهة تهديد صحي معين والقوة

، وتعكس  Perceived Benefitsالمدركة    ع( المناف4المنزل أثناء انتشار الجائحة، وغيرها(. )

اإلصابة  )تجنب  معين  إيجابي  لتصرف  نتيجة  الفرد  عليها  يحصل  أن  يمكن  التي  الفوائد 

، وتعكس العوامل التي تساعد في تحفيز السلوك اإليجابي  Cues( إشارات العمل  ٥بالفيروس(. )

أو الوقائي تجاه مشكلة صحية أو فيروس معين كفيروس كورونا المستجد، وقد تكون إشارات   /

هذه داخلية )االستشعار بالمرض(، أو خارجية )مثال ذلك التعرض لحملة اعالمية توعوية  العمل  

المستجد(   كورونا  فيروس  الرقمية  (Jones et al., 2015)ضد  الوسائط  مع  التعامل  أو   ،

 .(Walrave, et al,2020) المستجدلتطبيقات تَتَب ع فيروس كورونا 

 المجتمعية: الخدمات الصحية  -4

الخاصة  هي   الحالة الصحية لمجموعة محددة من األشخاص واإلجراءات والظروف 

عليها والحفاظ  وحمايتها  صحتهم  لتعزيز  .  (McKenzie et al.2005)والعامة)الحكومية( 

وهذه الخدمات تستهدف تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة لجميع األشخاص الذين يعيشون 

 . (Goodman et al., 2014) أو يعملون في مجتمع أو مجتمعات محددة

كورونا   فيروس  أزمة  أثناء  الصحية  الرعاية  خدمات  على  الطلب  أن  بالذكر  وجدير 

 األمر الذي خلق تحديًات صحيًة غير مسبوقة أمام المستجد قد تزايد بصورة سريعة ومتالحقة؛

العالمية النظم حيث   ،;Choi et al., 2020)   (Fiorillo & Gorwood, 2020الصحية 

الوفيات فش من  اآلالف  مئات  وحدوث  األفراد  من  الماليين  إصابة  تجنب  في  النظم  هذه  لت 

(Kamel, 2020)  . 

خدمات   من  مجموعة  المصرية  الحكومة  دشنت  كورونا  فيروس  لتهديدات  واستجابة 

للمصابين  لالستجابة  إلكتروني مخصص  موقع  تقديم  أبرزها  الجائحة  أثناء  الصحية  الرعاية 

واإلجاب )بالفيروس  تخصيص  واستفساراتهم،  تساؤالتهم  على  مراكز 12ة  لتكون  مستشفى   )

تجهيز العديد من المستشفيات األخرى لتكون في وضع االستعداد،   مخصصة لعالج المصابين،

( سرير في وحدات العناية المركزة، وتخصيص ما بين 30000حيث خصصت ما يقرب من )
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للحاالت  ٧000( و)6٥00) الوزارة ( سرير منها  بالفيروس. كما وضعت  المصابة  الحرجة 

إرشادات وبروتوكوالت لعالج الفيروس، وتدريب الطواقم الطبية على كيفية استخدام معدات 

، هذا فضال  (P173912)2020الوقاية، وكيفية التعامل مع الحاالت المصابة )البنك الدولي،  

ع على الحصول عليها، وتوفيرها  عن توفير مجموعة متنوعة من األمصال، وحث أفراد المجتم

 بالمجان.  

 للمستهلك:الصحة النفسية  -4

 يستطيع العافية  من  حالة بأنّها: النفسيّة الصّحة WHO العالميّة الصّحة منّظمة تعّرف

الخاّصة إدراك  فرد كلّ  فيها  منتج بشكل   والعمل العاديّة التوتّر حاالت مع والتكيّف إمكاناته 

 المختلفة النفسية الوظائف بين التكامل  أو  التام مجتمعه، فهي تعكس التوافق في واإلسهام  ومفيد 

 تتضمن اإلنسان، وهي على عادة تطرأ التي العادية النفسية األزمات على مواجهة القدرة مع

 يعني مكوناتها والذي بمختلف البيئة مع التكيف عملية يتطلب الذي للفرد النفسي التوافق بذلك

 بالسعادة كله شعوره هذا على يترتب بحيث له، اآلخرين وتقبل (2020لذاته)صابر،   الفرد لتقب

 النفسية.  والراحة

( الدافعية،  2االنفعالي، ) االتزان (1)  :النفسية للمستهلك الصحي الصحة ومن مظاهر

الشعور3)  ) ( التفوق4بالسعادة،   ) ( غياب٥العقلي،  النفسي (   الداخلي (الحاد الصراع 

النفسي   ( التوافق٧) متزنة،  بصورة االنفعالي والتعبير عن االنفعاالت ( النضج6، ))والخارجي

 .(2018)عالل،  المحيطة البيئة مع

 : والفجوة البحثية البحوث السابقة-)ب(

   على النحو التالي:  محاور ةخمس إلييمكن تقسيم البحوث السابقة   

 . جائحة فيروس كورونا المستجد أثناء  الوقائي    الكفاءة الذاتية والسلوك الصحي العالقة بين  :  أواًل   - 

 . الصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد العالقة بين الكفاءة الذانية و :  ثانياً   - 

 . المستجد المعتقدات الصحية والسلوك الوقائي أثناء جائحة فيروس كورونا  العالقة بين  :  ثالثاً   - 

 . المعتقدات الصحية والصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد العالقة بين  :  رابعاً   - 

 . السلوك الوقائي والصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد العالقة بين  :  خامساً   - 

  

 

 وفيما يلي عرضا لكل محور من المحاور السابقة:  
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جائحة    - أثناء  الوقائي  الصحي  والسلوك  الذاتية  الكفاءة  بين  العالقة  أوالً: 
 : فيروس كورونا المستجد

أكدت العديد من البحوث والدراسات السابقة على العالقة بين الكفاءة الذاتية والسلوك  

 ,Yıldırım and Guler)كورونا المستجد ومنها بحث الصحي وخاصة أثناء جائحة فيروس 

فيروس كورونا  ،  (2020 لمرض  المتصورة  الشدة  إذا كانت  ما  التعرف على  استهدف  الذي 

المستجد، الكفاءة الذاتية، المعرفة، والسلوكيات الوقائية لها القدرة على التنبؤ بالصحة النفسية.  

المشاركين ) النتائج أن معظم  لديهم معرفة غير كافية  64.42  -%  ٥٥.11وقد بينت  %( كان 

حول فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك شاركوا بشكل كبير في السلوكيات الوقائية.  

وأن الكفاءة الذاتية ترتبط ارتباًطا إيجابياً وثيقًا بالمعرفة والسلوكيات الوقائية والصحة النفسية، 

ا المستجد، الكفاءة الذاتية، والسلوكيات الوقائية وأن الشدة المتصورة المرتبطة بفيروس كورون

 يمكنها التنبؤ بالصحة النفسية.

الصحية    الوقايةعن سلوك    بحثاً استهدف فيه الكشف  (Keren et al., 2021)وأجرى

بالصين أثناء وباء فيروس كورونا   Mainland Chinaللسكان األصليون المقيمون في مدينة 

( مستجيبًا،  43٥البيانات من خالل استبيان عبر اإلنترنت من ) المستجد. وقد تم الحصول على

لتحليل النموذج المقترح تجريبياً. وقد تبين أن    (SEM)كما تم استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية  

الفعالية الذاتية لوسائل اإلعالم، والكفاءة الذاتية العلمية، والمخاطر الصحية المتصورة، والفوائد 

ية من الفيروس لها تأثيرات إيجابية وهامة في التعرف على النوايا السلوكية المتصورة للحما

 بالصين. Mainland Chinaالصحية والوقائية بين السكان األصليين والمقيمين في مدينة 

الجنس، والمخاوف    إلىفقد سعى    (Esch et al., 2021)أما    النوع/أو  أثر  تحديد 

التوجيه   على سلوك  بالوباء  فيروس المتعلقة  جائحة  الذاتية خالل  بالكفاءة  واإلرشاد وعالقته 

( أكاديميًا من خالل مسح تم إجراؤه  2٥3)من  (. وتم جمع البيانات  19  -كورونا المستجد )كوفيد

أن النساء وأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من القلق   إلىعبر اإلنترنت. وقد توصلت النتائج  

)الدعم   من:  كل  أن  تبين  كما  واإلرشاد.  التوجيه  لطلب  عرضة  أكثر  كورونا  فيروس  بشأن 

( قد ارتبطت بشكل إيجابي  Role Modelingالوظيفي، الدعم النفسي واالجتماعي، والنمذجة  

 بالمستويات األعلى من الكفاءة الذاتية.

على تحديد ما إذا كانت هناك أي عالقات   (Mahmood et al., 2021)وقد ركز   

لفيروس  المتصور  التهديد  الوقائي،  السلوك  وبين  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين 

( 310كورونا، الكفاءة الذاتية، والخصائص االجتماعية والديموغرافية. وتم جمع البيانات من)

ستخدام مسح مقطعي عبر اإلنترنت. وتوصلت النتائج إلي  مستجيب من جميع أنحاء باكستان با

أن وسائل التواصل االجتماعي تلعب دوراً مؤثراً على السلوكيات المتعلقة بالصحة. وأن التنبؤ  

 بالسلوك الوقائي يتم من خالل الكفاءة الذاتية والتهديد الملحوظ لفيروس كورونا المستجد.
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التنبؤ   تحديد  (Zhang et al., 2021)واستهدف    في  المدركة  المخاطر  دور 

كورونا   فيروس  جائحة  انتشار  ذروة  فترة  خالل  الوقائية  الصحية  السلوكيات  في  باالنخراط 

أجريت دراسة  المستجد، وكذلك تحديد اآلثار الوسيطة لنظريات الصحة والكفاءة الذاتية، حيث  

بالمستشفيات الصينية.  ( صيدليًا من الصيادلة العاملين  4121)  مكونة من  عينةمقطعية على  

مهمة  منبئات  كانت  العامة  الصحة  ونظريات  الذاتية  والفعالية  المخاطر  إدراك  أن  تبين  وقد 

للسلوكيات الوقائية للصحة بين الصيادلة، وقد توسطت نظريات الكيان للصحة والفعالية الذاتية 

الصحي الوقائية  السلوكيات  في  واالنخراط  المخاطر  إدراك  بين  العالقة  صيادلة  في  بين  ة 

 . الصينية المستشفيات

حاول    الذاتية   (Dadfar  & Sanadgol, 2021)أخيرا،  الكفاءة  مقياس  تطوير 

والتحقيق في تأثير فيروس كورونا   (COVID-19SES)لمواجهة فيروس كورونا المستجد  

المستجد على الكفاءة الذاتية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي المقطعي، وتكونت عينة البحث  

وقد    .طالبًا(  66طب بجامعة إيران للعلوم الطبية استجاب منهم )  طالب  (130)من من مجموع  

، حيث أبلغ أربعة وعشرون  البالطأظهرت النتائج نقص المعرفة وانخفاض الكفاءة الذاتية لدى  

%( عن انخفاض مستوى الكفاءة الذاتية بسبب فيروس كوررونا المستجد. 36.4)بنسبة  طالبًا  

كما تبين أيضاً ضرورة التعليم لتعزيز الكفاءة الذاتية في األمور المتعلقة بالصحة أثناء جائحة 

المستجد.   كوررونا  أهمكما  فيروس  على  دليالً  الدراسة  هذه  المقترح  قدمت  المقياس  ية 

(COVID-19SE) (.19-أثناء جائحة )كوفيد لكفاءة الذاتيةقياس ال 

ثانياً: العالقة بين الكفاءة الذانية والصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا    -

 المستجد

 اللبنانيّين لدى النّفسيّة الّصحة  مستوى على  ( التعّرف2020استهدف )تدمري وفواز،   

فيروس أزمة  خالل المستجد)كوفيد جائحة  تمّ 19-كورونا  وقد   الوصفيّ  المنهج إعتماد (. 

قارن، المسحي  ترواحت اللّبنانيّة، المحافظات من مختلف فرداً   (234٧) العيّنة وتضمنت الم 

 الّصحة من مرتفعة بدرجة يتمتّعون اللبنانيّين أنّ  النتائج سنة. وأظهرت (84-13) بين أعمارهم

ً   أظهرت كما  .النفسيّة ً  دالّة فروق وجود النتائج أيضا  للفئة ت عزى النّفسيّة الّصحة  في إحصائيّا

 التعليمّي.  والمستوى اإلجتماعّي، والوضع والنوع، الع مريّة،

الذاتية   (Bidzan et al., 2020)وسعى    الكفاءة  كانت  إذا  ما  على  التعرف  إلي 

الطبية الطواقم  تحمي  العاطفي  بعد    والتحكم  ما  اضطراب  وأعراض  القلق  من  بالمستشفيات 

(. وقد تم  جمع البيانات من خالل االستبيان 19-الصدمة لمرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد

( بـ  تقدر  عينة  المستشفيات  90من  بإحدى  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  مفردة   )

ن أبلغوا عن مستويات أقل من الكفاءة الذاتية أظهرت النتائج أن أولئك األفراد الذيقد  و  .البولندية
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أهمية  أيضاً  المستجد. كما تبين  الناتج عن فيروس كورونا  للقلق  أقوى  لديهم ميل  العامة كان 

وجود   أهمية  وكذا  المستجد،  كورونا  فيروس  عن  الناتج  القلق  مع  للتعامل  الذاتية  الكفاءة 

 جال الرعاية الصحية.استراتيجيات للتأقلم مع المرض توجه للعاملين في م

على دور الكفاءة الذاتية، وقوة الشخصية  التعرف    (Casali et al., 2021)  واستهدف 

المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  التام  اإلغالق  أثناء  النفسية  الصحة  على  الحفاظ  في 

سنة(   3٧.24العمر =  ( مشارًكا إيطاليًا )متوسط  944(، حيث تم جمع البيانات من )19-)كوفيد

الي لها عالقة عكسية قوية بالضيق  عن طريق استطالع عبر اإلنترنت. وقد تبين أن قوة التع

والحيوية   )األمل  وهي:  الفردية  القوة  نقاط  وأن  الذاتية،  بالكفاءة  إيجابي  وارتباط  النفسي، 

هما  والحيوية(  )الحب  وأن  بالقلق،  ارتباًطا  األكثر  النقاط  هي  والمغفرة(  والمحبة  والحصافة 

وأخيراً تبين أن االنفتاح وتقدير    .ة العامةاألكثر ارتباًطا بالكفاءة الذاتية والحماس والصحة العقلي

 الجمال لهما عالقة مباشرة غير متوقعة بالصحة النفسية.

تقييم دور الكفاءة الذاتية في تحديد مدى   (Simonetti et al., 2021)وحاول بحث   

انتشار القلق، واضطرابات النوم وتحديد عوامل التنبؤ بهم بين طواقم التمريض الذين يواجهون 

المستجد)كوفيدف كورنا  )19- يروس  في  العينة  مفردات  تمثلت  وقد  طواقم 100٥(.  من   )

التمريض الذين يعملون في أجنحة المستشفيات اإليطالية المختلفة خالل جائحة فيروس كورونا 

( انتشار اضطرابات النوم والقلق وانخفاض الكفاءة  1المستجد، وقد توصلت نتائج البحث إلي: )

ال )الذاتية على  الممرضات.  بين  الذاتية والقلق، 2توالي  الكفاءة  بين  ارتباطات سلبية  ( وجود 

النوم. ) المتغيرات هو الجنس، حيث  3ونوعية  العامل المرتبط بشكل مستقل مع جميع  ( كان 

كانت اإلناث أكثر عرضة الضطرابات النوم والقلق وانخفاض مستويات الكفاءة الذاتية  لديهم  

 مقارنة بالذكور. 

تقييم مستويات التهديد المتصور )القابلية، الشدة،  على    (Mo et al., 2021b)ف  وعك 

التأثير(، المشاعر السلبية )الخوف والقلق( والكفاءة الذاتية للنساء الحوامل في الصين فيما يتعلق  

(، وكذلك فحص السلوك الوقائي )ارتداء قناع الوجه( لهن.  19- بفيروس كورونا المستجد)كوفيد

وقد    . ( امرأة من النساء الحوامل في الصين408٧ل عدد مفردات العينة ما مجموعه )وقد تمث

( المحتمل1تبين:  والقلق  االكتئاب  انتشار  معدل  أن  و)48.٧)يبلغ    (  على  %33.0(   )%

للشعور 2التوالي.) الخوف والقلق تعتبر عوامل خطر  المتصور،  التأثير  الشدة،  ( أن كالً من 

الذاتية بمثابة عامالً وقائياً. )باالكتئاب والقلق المحتم القابلية 3ل، في حين كانت الكفاءة  ( أن 

 المتصورة كانت مرتبطة دائًما بارتداء قناع الوجه.
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بتطبيق نموذج المعتقد الصحي الختبار التأثير الوسيط    (Zhou et al., 2021) وقام   

ءة الذاتية ومشاكل الصحة  إلدراك المخاطر واستراتيجيات التكيف معها حول العالقة بين الكفا

من اإلناث(    ٥01من الذكور و    11٧( مفردة )618تمثلت مفردات البحث في )وقد  النفسية.  

وأظهرت النتائج تم جمع البيانات من خالل اإلنترنت.  و( سنة،  ٥2-1٧تتراوح أعمارهم بين )

باألفراد الذين    أن تاثير الوساطة المتسلسل إلدراك المخاطر والتعامل السلبي معها كان مرتبط

يتمتعون بكفاءة ذاتية أعلى من أولئك الذين لديهم إدراك أقل للمخاطر، حيث كانت استراتيجيات  

لديهم مشاكل صحة  وبالتالي كانت  نشاًطا،  أكثر  المواجهة  أقل، واستراتيجيات  السلبية  التأقلم 

 نفسية أقل.

اإلجهاد الحاد،    تحديد مدى انتشار اضطراب  (Shahrour et al., 2020)واستهدف   

والتنبؤ بالقلق النفسي واضطراب طيف التوحد والتأقلم وعالقته بالكفاءة الذاتية بين الممرضات  

(. وقد تم استخدام التصميم الكمي  19-األردنيات أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

( 448نت من )والمقطعي والوصفي والمقارن وجمع البيانات باستخدام مسح على شبكة اإلنتر

%( تعاني من اضطراب   64ممرضة أردنية. وقد بينت النتائج أن غالبية الممرضات األردنيات ) 

جائحة بسبب  التوحد  اإلصابة   طيف  لخطر  يتعرضون  وبالتالي  المستجد،  كورونا  فيروس 

الممرضات ) ثلث  أكثر من  الصدمة، وأن  بعد  ما  نفسية 41باضطراب  تعاني من ضائقة   )%

تغير العمر، اضطراب طيف التوحد، والتأقلم لهم عالقة ارتباطية بالكفاءة الذاتية  كبيرة، وأن م

 .بمثابة عامالً وقائيًاكانت الكفاءة الذاتية  ، كما تبين أنالتي تتنبأ بشكل كبير بالقلق النفسي

ثالثاً: العالقة بين المعتقدات الصحية والسلوك الوقائي أثناء جائحة فيروس    -
 المستجد:كورونا 

الموارد،    (Kim and Kim, 2020)استهدف    الصحية،  المعتقدات  آثر  تحديد 

)كوفيد المستجد  كورونا  فيروس  من  الوقاية  على  السلوك  مسح  19-وعوامل  عمل  تم  وقد   .)

( مفردة تم جمعها من عموم السكان في كوريا، كما تم استخدام تحليل االنحدار لتحليل  1٥2٥لـ)

تبين   وقد  الفائدة البيانات.  المتصورة،  الشدة  األسرة،  في  السن  كبار  عدد  العمر،  الجنس،  أن 

المتصورة، الكفاءة الذاتية، ضعف صحة األسرة، التعرض لوسائل اإلعالم، المعرفة، الحالة  

الصحية الشخصية، والدعم االجتماعي قد أثرت بشكل إيجابي على اإلجراءات الوقائية والسلوك  

 لية المتصورة لإلصابة أثرت سلبًا عليه. الوقائي، في حين أن القاب

 ( فيروس    Costa, 2020)أما  مواجهة  في  الصحية  المعتقدات  نموذج  استخدام  فقد 

)كوفيد المستجد  مكونة  19-كورونا  عينة  على  وتطبيقه  جمع  2٧٧)من  (  تم  حيث  مفردة،   )

أن نموذج    ىإلالبيانات الكترونيا من خالل شبكات التواصل االجتماعي. وقد توصلت النتائج  

، وأنه  الصحي يؤكد االعتقادات الشائعة حول مخاطر عدوي فيروس كورونا المستجد  المعتقد

يتميز بإمكانية تحديد مالمح معتقدات األفراد، حيث يمثل أداة مهمة لعمليات التواصل والتثقيف 

 الصحي العام. 
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تحديد السلوكيات الوقائية    إلى(  Shahnazi et al., 2020)  ومن جانب آخر، سعى 

، وذلك  ( بناًء على بنيات نموذج المعتقدات الصحية19-ضد فيروس كورونا المستجد )كوفيد

الفترة من )  عن طريق إلى  11إجراء دراسة مقطعية في مقاطعة جولستان اإليرانية خالل   )

ن خالل  ( مفردة م٧٥0)  من الدراسة  الطالب مكونةعلى عينة من    2020( آذار )مارس(  16)

أعلى في  تكان الفيروس ضددرجة السلوك الوقائي  وقد أظهرت النتائج أن متوسط   .االنترنت

أدت زيادة    كما الريف،اإلناث مقارنة بالذكور، وأعلى بالنسبة لسكان الحضر مقارنة بسكان  

د، في الكفاءة الذاتية والمنافع المدركة إلى زيادة السلوك الوقائي تجاه فيروس كورونا المستج

 حين أدت زيادة الحواجز المدركة إلى خفض السلوك الوقائي تجاهه.

حاول   لدى    Kasemy, 2020)  (Barakat andوقد  الوقائية  السلوكيات  تقييم 

( بناء على نموذج المعتقد الصحي. وقد تم 19-المصريين ضد فيروس كورونا المستجد )كوفيد

( مفردة  380تمثلت مفردات الفترة األولي في )إجراء البحث على مدى ثالث فترات زمنية,  

مقابالت    1٥0( مفردة )210الفترة الثانية ) مفردات  إنترنت(. و   160مقابالت شخصية ،    220)

  32مقابالت شخصية ،    1٥0( مفردة ) 182الفترة الثالثة )  ومفرداتانترنت(،    60شخصية ،  

نيات نموذج االعتقاد الصحي قد أظهرت  ( أن شدة وفوائد ب1ما يلي: )  بينت النتائجانترنت(. وقد  

انخفاًضا كبيًرا في السلوك الوقائي في الفترة األولى مقابل الثانية، يليها زيادة في الفترة الثالثة.  

يليها  2) الثانية،  الفترة  الفترة األولى مقابل  المتصورة أبرزت زيادة كبيرة في  الحواجز  ( أن 

نت السلوكيات الوقائية أقل بشكل ملحوظ في الفترة الثانية ( كا3انخفاض كبير في الفترة الثالثة. ) 

( تتأثر السلوكيات الوقائية بكل من: كل من  4ثم كانت أعلى بشكل ملحوظ في الفترة الثالثة. )

 الفوائد والحواجز المتصورة. القابلية،العمر، التعليم العالي، عامل الرعاية الصحية،  

تحديد مدى القلق من جائحة فيروس كورونا    إلىفقد سعى    (Li et al., 2021)أما   

الوقائية    المستجد، وفحص مدى الصحية  السلوكيات  الواليات  تبني  الصيادلة في  الطالب  بين 

المتحدة األمريكية وذلك في ضوء نموذج المعتقد الصحي. وقد تم إرسال استبيان عبر اإلنترنت  

فيروس كورونا  لقلق بشأن جائحةوأسفرت النتائج عن أن مستوى ا   .صيدلي  ( طالب326إلى )

. وأفاد المستجيبون أنهم كانوا على من الذكوروأن اإلناث يشعرن بقلق أعلى  ،المستجد متوسط

من غير المرجح بشكل معتدل   لكن االجتماعية،على المسافة    ويحافظون أيديهم،األرجح يغسلون  

ارتداء أقنعة الوجه. كما اتضح أن ارتداء قناع الوجه يتحدد بكل من القلق، الفوائد المتصورة، 

 إشارات العمل، والكفاءة الذاتية، كما ارتبطت الحواجز المتصورة سلبًا بارتداء قناع الوجه.

عمد  تصو  (Fathian-Dastgerdi, 2021)أخيرا،  مدى  استكشاف  رات  إلي 

( بناًء على نموذج  19-كورونا المستجد )كوفيد المراهقين عن السلوكيات الوقائية لتجنب فيروس

الصحية   )(HBM)المعتقدات  على  مقطعية  دراسة  أجريت  وقد   .٧9٧( مراهقًا   )12-  18  

( الثاني عشر( من  إلى  السابع  )الصف  اختيارهم عشوائيًا من طالب  تم  ( مدرسة  24عاًما(، 
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( هناك ارتباط إيجابي مرتفع بين  1: )من النتائج ما يلي  بدولة إيران. وقد تبين  بمدينة أصفهان

والشدة المتصورة، بينما   السلوكيات الوقائية للمراهقين وبين كفاءتهم الذاتية، الفائدة المتصورة

كان هناك ارتباط سلبي مرتفع بين السلوكيات الوقائية للمراهقين وقابليتهم المتصورة، باإلضافة 

)إ المتصورة.  الحواجز  نموذج2لى  أن   ) HBM  المتعلقة بالتدابير  كبيرة  تنبؤية  بقوة  يتمتع 

( المراهقين.  لدى  فيروس كورونا  أقوى متنبئ في شرح  3بمرض  الذاتية كانت  الكفاءة  أن   )

 .السلوكيات الوقائية لدى المراهقين

ئحة فيروس رابعاً: العالقة بين المعتقدات الصحية والصحة النفسية أثناء جا  -

 كورونا المستجد:

بتقديم نظرة عامة على نموذج الصحة العقلية والمعتقدات   (Mukhtar, 2020)قام   

الصحية من حيث اإلجهاد المتصور، تقييم اإلجهاد واستراتيجيات المواجهة لعامة الناس والطاقم  

)كوفيد المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  خالل  اتباع19-الطبي  وتم  باكستان.  في  المنهج    ( 

( يلي:  ما  تبين  وقد  المجال.  هذا  في  السابقة  للدراسات  التحليلي  تظل  1الوصفي  الوقاية  أن   )

( أن  2الدعامة األساسية في عالج واحتواء ومكافحة فيروس كورونا المستجد في باكستان. )

اد  مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أو تحفيز القلق النفسي والعاطفي لدى األفر

 المعزولين عن أنفسهم أو المحتجزين في الحجر الصحي. 

المعتقدات    (Bressington, 2020)واستهدف    االكتئاب،  بين  االرتباط  فحص 

( بين عامة الناس 19-الصحية واستخدام قناع الوجه أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد)كوفيد

استطالع    من خالل( من البالغين  110٧2السكان في "هونغ كونغ". وقد تم جمع الببيانات من )

اله، كما  عبر اإلنترنت البيانات. وتم استخدام االنحدار اللوجستي  :  اآلتي  تبينقد  رمي لتحليل 

المحتمل يبلغ  أن  (  1) ( أن المشاركين 2(. )٥1٥0% )العدد =  46.٥معدل انتشار االكتئاب 

الذين يعتقدون أنهم أكثر عرضة لإلصابة بالمرض ويدركون مستويات عالية من التهديد النتشار  

  HBMنموذج المعتقد الصحي  ( أدت متغيرات  3باالكتئاب. )  األرجح أصابتهمالفيروس على  

 % من التباين في االكتئاب. 9إلى تفسير 

جائحة  (Marashi et al., 2021)أما    تأثير  مدى  استكشاف  حاول  فيروس  فقد 

( على الصحة النفسية والنشاط البدني والسلوك الخامل وفقًا لنموذج 19-كورونا المستجد )كوفيد

 زمنية( مشارًكا على مدار فترة  1669نترنت لـ)المعتقد الصحي. وتم استخدام استبيان عبر اإل

ً   مدتها شهرين وجود عالقة    النتائج  أظهرت(. وقد  2020يونيو    30أبريل إلى    23)من    تقريبا

أهمية النشاط البدني في الصحة النفسية ، كما تبين  مباشرة بين الصحة النفسية والنشاط البدني

شيوًعا لممارسة الرياضة أثناء جائحة فيروس  مع التقاط الحواجز والدوافع المتصورة األكثر  

 (. 19-كورونا المستجد )كوفيد
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تقييم المعرفة، المعتقدات، الصحة النفسية،   (DiClemente et al., 2021)حاول  و 

(. 19-تغييرات استخدام المواد المخدرة، والسلوكيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

ستجيباً من البالغين في الواليات المتحدة. وتم جمع البيانات في ( م6391وقد تكونت العينة من )

تم استخدام معامل االرتباط، تحليل التباين، ونماذج    كما(،  2020مارس    30إلى    20الفترة من )

تبين وقد  البيانات.  تحليل  في  المعدلة  اللوجستي  يلي  االنحدار  )ما  بالممارسة أن  (  1:  الوعي 

%( من المستجيبين كان لديهم درجة متسقة مع االكتئاب  4)نسبة  ( أن  2الوقائية كان مرتفعاً. )

( ارتفاع معدل انتشار نتائج الصحة النفسية السيئة وما يرتبط بهما من زيادة في شرب  3والقلق.)

 (. 19-الكحوليات والتدخين نتيجة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

-   ً : العالقة بين السلوك الوقائي والصحة النفسية أثناء جائحة فيروس  خامسا

 كورونا المستجد:

التعرف على التأثير النفسي لجائحة فيروس كورونا  (Cao  et al., 2020) استهدف 

بالصين. وقد اتبع البحث المنهج   Changzhi( على طالب كلية الطب في  19-المستجد )كوفيد

لعين َ )٧143ة عنقودية مكونة من )الوصفي مع إجراء مسح  ( أن  1. وقد تبين ما يلي: )طالبا

   .%( قلق خفيف21.3، و)%( قلق متوسط2.٧% ( من المبحوثين يعانون من قلق شديد، و)0.9)

عامل خطر لزيادة القلق  كان وجود أقارب أو معارف مصابين بفيروس كورونا المستجد (2)

االقتصادية وتأثيرات الحياة اليومية، والتأخير في األنشطة  ( أن اآلثار  3لدى طالب الجامعات. )

األكاديمية ارتبطت بشكل إيجابي بأعراض القلق، ومع ذلك فقد تبين أن هناك ارتباطا  سلبياً بين 

 الدعم االجتماعي ومستوى القلق. 

الصحة      على  التعرف  (Lai, et al., 2020)وحاول    بنتائج  المرتبطة  العوامل 

بين فيروس    النفسية  يعالجون مرضى  الذين  الصين  في  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

( من العاملين في 12٥٧تم إجراء دراسة مقطعية شملت ) (. وقد19-كورونا المستجد )كوفيد

- ( مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد )كوفيد34مجال الرعاية الصحية في )

بينت النتائج أن نسبة كبيرة من من العاملين في مجال (  في مناطق متعددة من الصين. و19

النساء   سيما  ال  والضيق،  واألرق،  والقلق  االكتئاب  أعراض  من  تعاني  الصحية  الرعاية 

والممرضات والعاملون في "ووهان"، والعاملين في الخطوط األمامية الذين يشاركون بشكل  

 (. 19-كد اصابتهم  بفيروس )كوفيد  مباشر في تشخيص أو عالج المرضى المشتبه بهم أو المؤ

فيروس   (Ahorsu et al., 2020)وركز    من  للخوف  الوساطة  دور  تحديد  على 

كورونا المستجد في العالقة بين الحالة الصحية المتصورة لكبار السن واألرق والصحة النفسية  

المستجد كورونا  فيروس  الوقائية ضد  اختيار19-)كوفيد  والسلوكيات  تم  وقد  مجموعه   (.  ما 

المتعلقة بالخوف    استجابواسنة  (  ٥٧.٧2عمر )( من كبار السن بمتوسط  413)  منللتدابير 
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المستجد)كوفيد  فيروس )19-كورورنا  أن:  تبين  وقد  األرق  1(.  بين  متبادلة  عالقات  هناك   )

الوقائية والسلوكيات  المستجد  كورونا  فيروس  من  والخوف  النفسية  توسط  2)   .والصحة   )

فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في العالقات بين الحالة الصحية المتصورة  الخوف من

( أثرت الحالة الصحية المتصورة بشكل 3واألرق، والصحة النفسية، والسلوكيات الوقائية. )

مباشر على األرق والصحة النفسية لكبار السن، ولكن ليس كذلك بالنسبة لسلوكياتهم الوقائية 

 لمستجد. كورونا ا فيروس تجاه

- التعرف على مدى تأثير جائحة فيروس )كوفيد  (Aoun et al., 2020)  واستهدف 

( على الصحة النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط بشكل 19

القلق   لفحص  اإلنترنت  استطالع عبر  تم تصميم  العالم. وقد  بلدان مختلفة حول  رئيسي وفي 

بينما تم فحص االكتئاب باستخدام مقياس     ،( (GAD-7القلق العام  راباتاضط  باستخدام مقياس

المريض رعاية   (PHQ-2) صحة  في  المشاركين  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  بين 

%(  23.6( أن نسبة )1( المشتبه بها أو المؤكدة. وقد تبين ما يلي: )19-حاالت فيروس)كوفيد

در إلى  متوسطة  درجة  لديهم  العينة  =  من  )ن  القلق  من  شديدة  يشعر 368جة  بينما   )

=  2٧.4نسبة) )ن  باالكتئاب   )%426( بين 2(.  واالكتئاب  القلق  درجات  مقارنة  ت ظهر   )

بناًء على وظيفتهم،     (PHQ-2)( ومقياس  (GAD-7المشاركين فرقًا كبيًرا في درجات مقياس

القلق المعتدل إلى   ( أن3( أعلى بين الممرضات مقارنة باألطباء. ) (GAD-7وكانت درجات

فيتأثر   االكتئاب  أما  أصغر،  في سن  اإلناث  عند  أعلى  ويكون  والجنس،  بالعمر  يتأثر  الشديد 

 بالعمر والجنس. 

إلي تحديد ما إذا كانت السلوكيات الصحية الوقائية   (Liu et al., 2021)  أخيراً، سعى 

)مثل التباعد االجتماعي، وارتداء األقنعة( والدعم االجتماعي تتعلق بالصحة النفسية للوالدين.  

( سنوات 9( من أولياء األمور ألطفال عمرهم أقل من )1٧6وقد تم إجراء تحليل مقطعي لعدد )

ما  (.  وقد تبين من النتائج  2020سبتمبر    -رة من )مايو  بالواليات المتحدة األمريكية في الفت

( ارتبطت أحداث الحياة والمشاحنات اليومية بشكل إيجابي بأعراض االكتئاب والقلق. 1: )يلي

( خففت السلوكيات الصحية الوقائية من االرتباط بين المتاعب اليومية وأعراض االكتئاب.  2)

ة أولئك الذين يعانون من مستويات عالية من المتاعب ( قد تحمي السلوكيات الصحية الوقائي3)

 اليومية من مستويات معتدلة من االكتئاب. 

 تعليق عام على البحوث السابقة:  -

بالندرة   -1 الصحي  للمستهلك  الذاتية  بالكفاءة  المتعلقة  البحوث  علم    -تتسم  حد  على  وذلك 

المستجد،  -الباحث فيروس كورونا  في إطار جائحة  ف  وخاصة  الحالي  ولهذا  البحث  إن 

ل الذاتية  الكفاءة  دور  تحديد  أساسية  بصورة  الصحية  دى  يستهدف  الخدمات  مستهلكي 
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المجتمعية في تعزيز كل من سلوكياتهم الصحية الوقائية وصحتهم النفسية وخاصة أثناء 

    (.19-)كوفيد جائحة فيروس كورنا المستجد

البحوث والدراسات السابقة على متغير وحيد أو أكثر من   -2 متغيرات  الركزت كثير من 

البحث الذاتية    موضع  الكفاءة  ،  ;Mo et al., 2021b)  (Casali et al., 2021مثل 

الصحية الصحي    ،(Costa, 2020; Zhou et al., 2021)   المعتقدات  السلوك 

(Shahnazi et al., 2020)،  ؛2020،تدمري وفواز(،والصحة النفسية  Aoun et al., 

قد تناول هذه المتغيرات مجتمعة  بحث  -على حد علم الباحث –( وبالتالي لم يوجد2020

الصحي   السلوك  الصحة،  المعتقدات  الذاتية،  الكفاءة  من:  كالً  يشمل  واحد  نموذج  في 

 الوقائي والصحة النفسية وذلك اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

من األبحاث السابق اإلشارة إليها على نموذج المعتقد الصحي في تفسير   اعتمدت كثير -3

والوقائي الصحي   ,.Kim and Kim, 2020;  Costa, 2020;Li et al)  السلوك 

2021; Fathian-Dastgerdi, 2021)  ، استخدام يتم  فلم  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

السلوك الصحي الوقائي والصحة  متغيرات هذا النموذج كمتغير معدل في العالقة بين  

عن   الحالي  البحث  به  يتفرد  ما  وهو  المجتمعية،  الصحية  الخدمات  لمستهلكي  النفسية 

 .السابقة البحوث

البحوث السابقة -4 البيانات  والدراسات الحديثة  اعتمدت كثير من   على   في حصولها على 

 Aoun  ;من:مثال ذلك بحوث كل    Online Surveysاإلنترنت   المسح اإللكتروني عبر 

et al., 2020;  (Costa, 2020; Bressington, 2020; Shahnazi et al., 

2020;،   Marashi et al., 2021)  Li et al., 2021;.وعلى هذا المنوال   ، وغيرها

من خالل  الحديث لجمع البيانات الخاصة بالبحث  سوف يقوم الباحث باتباع هذا األسلوب  

تلعب هذه الطريقة ، حيث  Google formتصميم استمارة استبيان رقمية عن طريق  

فعالة بطريقة  الممارسات  وتحليل  فهم  في  رئيسيًا  أنها    كما  ،(Bhende,2021)  دوًرا 

، وتعتبر  (Ilieva and Healey, 2002)تتميز بانخفاض التكاليف واالستجابة السريعة  

 .(Evan and Mathur, 2018) لكثير من الباحثينأكثر قبوال بالنسبة 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Joel%20R.%20Evans
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 الفجوة البحثية: 

في ضوء ما سبق يمكن تحديد الفجوة البحثية على النحو الوارد بالشكل   

 التالي: 

 

الفجوة البحثية من خالل نتائج البحوث السابقة والبحث الحالي ( تحديد  1شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 البحث الحالي             الفجوة البحثية                                                   نتائج البحوث السابقة         

بمثابة عامالً وقائياً ضد  كانت  أن الكفاءة الذاتية    - 1

المستجد   كورونا  و(19- )كوفيدفيروس  ترتبط ، 

والسلوكيات   بالمعرفة  وثيقًا  ارتباًطا  إيجابياً 

النفسية والصحة  فالوقائية  الكفاءة  ،  ذوي  األفراد 

الذاتية األقل كان لديهم ميل أقوى للقلق الناتج عن 

 (.19- )كوفيدفيروس كورونا المستجد 

االعتقاد- 2 نموذج  مهمة    أن  أداة  يمثل  الصحي 

العام الصحي  والتثقيف  التواصل  فهو   ،لعمليات 

عدوي   مخاطر  حول  الشائعة  االعتقادات  يؤكد 

  في السلوك  كبيرر  ، وله تأثي (19- )كوفيدفيروس  

 فيروس. هذا الالوقائي ضد 

أن الشدة المتصورة المرتبطة بفيروس كورونا  - 3

 (   19- )كوفيدالمستجد

كيات الوقائية يمكنها التنبؤ والكفاءة الذاتية والسلو

 لألفراد.  بالصحة النفسية

فيروس    - 4 من  الخوف  كان    (19- )كوفيدأن 

ً مرتبط بارتفاع االكتئاب والتوتر والقلق، وهو ما   ا

 يؤثر على الصحة النفسية لألفراد. 

عدم وجود دراسات سابقة في البيئة  

الذاتية  الكفاءة  بين  تربط  المصرية 

الصحية   الوقائية  والسلوكيات 

والصحة النفسية لمستهلكي خدمات  

مع   المجتمعية  الصحية  الرعاية 

األخذ في االعتبار المعتقد الصحي  

بين  العالقة  في  معدل  كمتغير 

الصحية    الوقائية   السلوكيات 

لهؤالء   النفسية  والصحة 

 المستهلكين. 

 

 على النقاط التالية: الحالي البحث  يركز

الكفاءة    - 1 تأثير  مدى  تية الذاتحديد 

الصحية على السلوك الصحي    والمعتقدات

مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة  الوقائي 

أ المجتمعية  الصحية  الرعاية  ثناء خدمات 

من   المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

وكذلك   تأثيرتحديد  جانب،  السلوك    مدى 

الصحي الوقائي على الصحة النفسية لدى  

 .  هؤالء المستهلكين من جانب آخر

التأثيرات غير المباشرة للكفاءة تحديد    - 2

الذاتية والمعتقدات الصحية في العالقة بين  

 ك الصحي الوقائي والصحة النفسية. السلو

ما إذا كانت المعتقدات الصحية  تحديد    - 3

بمثابة متغير معدل في بين   العالقة  تعتبر 

الوقائية   الصحية  الصحة  والسلوكيات 

الرعاية  خدمات  مستهلكي  لدى  النفسية 

فيروس  الص جائحة  أثناء  المجتمعية  حية 

 (. 19- كورونا المستجد)كوفيد
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 ثالثاً: الدراسة االستطالعية: 

عية للتعرف على الظروف المحيطة انطالقاً من أهمية القيام بإجراء دراسة استطال 

بالظاهرة المبحوثة وكشف جوانبها وأبعادها هذا باإلضافة إلي الوقوف على المشكلة موضع  

  لعينة ميسرة   وتكوين الفروض، قام الباحث بإجراء دراسة استطالعيةواإللمام بأبعادها،    البحث

( مفردة من المواطنين الذين يتلقون الخدمات الصحية المجتمعية تتراوح أعمارهم ٥0)شملت

( مدى  6٥إلي    2٥بين  استطالع  بهدف  عشوائية  بصورة  اختيارهم  تم  وقد  عاماً،    اتباعهم ( 

الوقائ المستجد، وكذلك مدى  للسلوكيات  فيروس كورونا  واالكتئاب  ية ضد  بالضيق  شعورهم 

في التعامل مع    كفاءتهم الذاتيةتأثر صحتهم النفسية بهذه الجائحة، هذا فضالً عن مدى  والتوتر و

لجمع البيانات من أفراد    النمطية  تم االعتماد على أسلوب المقابلة الشخصيةوقد  هذه الجائحة.  

حيث   االستطالعية،  التساؤالت العينة  من  مجموعة  تحوى  استقصاء  قائمة  الباحث  استخدم 

 أسفرت نتائج تحليلها عن النتائج التالية: 

كورونا -1 بفيروس  اإلصابة  يمكنك  أنه  تعتقد  )كوفيد  هل  ، ال %٧6)نعم  ؟  (19- المستجد 

24%) . 

الوبائي   -2 الوضع  لخطورة  تقييمك  جائحة  ما مدى  المستجد؟   كورونافيروس  الناتج عن 

 (. %13، خطر   %8٧)خطر جدا 

وخاصة أثناء المستجد    هل تلتزم بالتعلميات واالحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا -3

 (%64، ال   %36؟ )نعم  ة أمورك الحياتية المختلفةممارس

تبني حضراتكم   -4 أن  تعتقد  وقائية  لهل  فيروس كورونا  سلوكيات  يحد من  ضد  المستجد 

 .(%18، ال  %82)نعم  انتشاره

فيروس   ضدهل تعتقد أن لديك الكفاءة والرغبة الذاتية لتبني سلوكيات الوقاية الصحية   -٥

 . (%28، ال  %٧2؟ )نعم المستجد كورنا

هل تنصت باهتمام لإلعالنات الخاصة باتباع الطرق واألساليب االحترازية ضد وباء  -6

 (. %٧3، ال   %2٧؟  )نعم المستجد كورونا

ألماكن العامة، لمن المشاركين يرتدون قناع للوجه دائًما عند الخروج    (%4٧)تبين أن   -٧

العامة أو لمس  العودة من األماكن  اليدين في كل مرة بعد  في حين بلغت نسبة تطهير 

 . %( تقريباً ٧1) األشياء

رأوا أنفسهم أو أفراد أسرهم عرضة لإلصابة بعدوى من المشاركين    (%36.4تبين أن ) -8

 فيروس كورونا المستجد. 

 سيكون له عواقب وخيمة. روس اإلصابة بالفيعلى أن من المشاركين %( 8٧.٥وافق) -9

كفاءة ذاتية في حماية أنفسهم من اإلصابة فيروس كورونا  من المشاركين  %(  ٥6.8أظهر) -10

 المستجد.
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11- ( أن  %(  41.8أبلغ  المشاركين  بأفراد  من  الخوف من  أسرهم شعروا  عال  من  مستوى 

  الخوف من اإلصابة عن  منهم  %(  ٥٧.8كما أعرب )  اإلصابة بفيروس كورونا المستجد،

 .كورونا المستجد  فيروسب

  ، %(69.٧معدل الشعور بالقلق )%(،  19.6)لدى المشاركين    بلغ معدل الشعور باالكتئاب -12

النوم   بصعوبات  )%(٧9.٥)اإلحساس  بالضعوط  والشعور  نتيجة وذلك    (٧4.2%، 

 . (19- )كوفيد فيروس كورونا المستجد

بالسلوك الصحي الوقائي لغالبية االلتزام  االنخراط وأن مستوى  تبين  ومن جهة أخرى   

( االستطالعية  العينة  و%84أفراد  متوسط،  )أن  (  من  يقرب  العينة   (%89ما  أفراد  من 

هذا الفيروس سواء   االستطالعية يدركون أن الدولة قامت بدورها اإليجابي في الحد من إنتشار

عن طريق التوعية عبر شاشات التليفزيون ومواقع التواصل االجتماعي، أو عن طريق الغلق 

لوقاية او  في بداية انتشار الجائحة، أو الترويج لضرورة أخذ األمصال الالزمة للحد من انتشارها

 .  منها

البحث، وصياغة قد ساهمت في تحديد مشكلة  وجدير بالذكر أن الدراسة االستطالعية    

فروضه، وإعادة صياغة بنود قائمة االستقصاء بما يتوافق مع ردود أفعال المستقصى  

 منهم، وبما يحقق أهداف البحث الحالي. 

 رابعاً: مشكلة البحث: 

ً  الكفاءة مفهوم ي شكل  Socialاالجتماعية   المعرفية النظرية أركان من رئيًسا الذاتية ركنا

Cognitive Theory(SCT)  فهي المفتاح  ،  بمثابة  ، الفرد لسلوك المحرك يالرئيس تعد 

 المواقف أمام صالبتهتعزز من  العقبات، و مواجهة في جهده ومثابرته قصارىوتجعله يبذل  

الوقائية   (.2011والمحاسنه،  )العلوان الصعبة بالسلوكيات  ترتبط  الذاتية  الكفاءة  أن  تبين  فقد 

(Liao et al., 2009, 2010) ، ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالسلوك الصحيكما (Schwarzer 

& Luszczynska, 2006)   الصحية المسئولة  سلوكيات  الواالنخراط في(Shoham et al., 

حيث تمكن ،  (Sheeran et al., 2016)وتعزيز السلوكيات والنوايا المتعلقة بالصحة    ،(2012

األفراد من البحث عن طرق فعالة للتكيف مع الصعوبات والتهديدات الصحية، وبالتالي فهي 

   .(2020يمكن أن تؤثر بطريقة فاعلة في مواجهة المشكالت الصحية المجتمعية )نورالدين، 

الذا الكفاءة  دوراً  وتلعب  أيضاً  ً تية  الصحة  في    مهما أفضل  النفسيةتحسين   بصورة 

Abdel-Khalek  & Lester,  2017)   (Mak et al., 2009; إذ تؤدي إلي انخفاض  ،

أن فقد تبين    . (Przepiórka et al., 2019وتزيد من التركيز وضبط النفس )الضغط النفسي،  

الكفاءة  النفسية يرتبط في جانب منه بالحصول على درجات أعلى في  زيادة تحمل الضغوط 

من اإلصابة بالمرض  والقلق    أن ارتفاع مستوى الخوفو،  (Shacham et al., 2020)الذاتية  
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تبين أن الكفاءة الذاتية كما    .(Bidzan et al., 2020)  يرتبط بالمستوى األقل من الكفاءة الذاتية

 الكتئاب والقلق المحتمل الناتج عن فيروس كورونا المستجدابمثابة عامل وقائي ضد خطر    رتعتب

 . ;Mo et al., 2021b) (Shahrour et al., 2020 ( 19-)كوفيد

 Health Believesومن جانب آخر، وفي إطار متغيرات نموذج المعتقد الصحي     

Model (HBN)    ،النموذج    أن  تبين إذ  م  ي  هذا  بالصحة،  المتعلقة  بالسلوكيات  التنبؤ  كن من 

ً يظهر ارتباط (، وتخفيف الخطر  Shahnazi et al., 2020مع تغيير السلوك الصحي ) اً كبير ا

، والمساهمة في تحسين السلوك (Champion and Skinner, 2008)على الصحة  العامة

ف كجائحة  الصحية  األزمات  أثناء  وخاصة  المجتمع  ألفراد  المستجد الوقائي  كورونا   يروس 

Shahnazi et al., 2020; Zhou et al., 2021)  (Kim and Kim, 2020;  وذلك من ،

عن طريق   المستجدمخاطر عدوى هذا الفيروس  لخالل إدراك األفراد أو المستهلكين الصحيين  

ة، المدركة، الشدة المدركة، العوائق المدرك  أو القابلية/بعض المحددات الهامة مثل: الحساسية

العمل وإشارات  المدركة،   ,.Shewasinad et al., 2021; Shahnazi et al)  المنافع 

2020;  ،Barakat and Kasemy, 2020).  أن  ف يمكن  المحددات  ترسيخ  هذه  في  تسهم 

 وتساعد فرص انتشارة،  من  اإلصابة بهذا الفيروس اللعين، وتقلل    همتجنب   المعتقدات الصحية التي

،  (Liu et al., 2021)إذ تجنبهم من اإلصابة باالكتئاب  في رفع مستويات الصحة النفسية لديهم،

 Yıldırım)وتقلل من القلق والتوتر وتحقق الرفاهية الذاتية  وتمكنهم من التحكم فيه بشكل كبير،

& Öz aslan, 2021)  . 

لم    الصحية  الخدمات  مستهلكي  من  كثيراً  هناك  أن  الباحث  الحظ  مع    وقد  يتعاملوا 

يلتزمو لم  إنهم  لوحظ  الكافية، حيث  بالجدية  فيروس كورنا  االحترازية    اخطورة  باإلجراءات 

من حجم العينة   %36وهو ما أسفرت عنه نتائج الدراسة االستطالعية )حيث يلتزم  والوقائية،  

أثناء ممارستهم    بالتعلميات االستطالعية الوقائية ضد فيروس كورونا وخاصة  واالحترازات 

وأنالحياتية(  همألمور م  (%4٧)،  الخروج فقط  عند  دائًما  للوجه  قناع  يرتدون  المشاركين  ن 

من لم يرتدي لاألماكن العامة، وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة وفرضها غرامة فورية 

إلي تشديد وسائ  كمامة، باإلضافة  اإلجراءاتهذا  اتباع هذه  وعلى   ، ل اإلعالم على ضرورة 

خطورة التجمعات على الرغم من استمراية الجائحة وظهورها بموجاتها المختلفة، والتي اتسمت  

بسرعة كبيرة انتشاره  الفيروس وظهور طفرات جديدة منه مع  ما يؤكده    ،بتمحور هذا  وهو 

ن أن مصر قد بدأت في تطبيق مجموعة تقرير البنك الدولي الذي يشير إلي أنه على الرغم م

الدولي،  )البنك  شك  موضع  تزال  ال  فعاليتها  أن  إال  الجسدي،  للتباعد  اإللزامية  التدابير  من 

  .(P173912)في مصر 19-، االستجابة الطارئة لجائحة كوفيد2020
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االستطالعية وفي ضوء  وبناء على ماسبق،   الدراسة  المحددة، ونتائج  البحثية  الفجوة 

محاولة تحديد الدور الذي تلعبه كل من الكفاءة الذاتية   مشكلة البحث الحالي في  تأطيريمكن أن  

سلوكياتهم   تعزيز  في  المجتمعية  الصحية  الرعاية  خدمات  لمستهلكي  الصحية  والمعقتدات 

ن صياغة حة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا يمكالصحية الوقائية وصحتهم النفسية أثناء جائ

 التالي:  السؤالالمشكلة البحثية في 

معنوياً على   الصحية المجتمعية  الرعاية  خدماتالكفاءة الذاتية لدى مستهلكي  تؤثر    هل

معتقداتهم   االعتبار  في  األخذ  مع  النفسية  وتعزيز صحتهم  وقائية،  لسلوكيات صحية  اتباعهم 

في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية    كمتغير معدل  فيروس كورونا المستجدصحية حول  ال

 ؟  والصحة النفسية

 وهي:الهامة تبرز مجموعة هامة من التساؤالت البحثية  وعليه،

الذاتية لدى مستهلكي  هل يوجد تأثير معنو .1 للكفاءة  الصحية المجتمعية    الرعاية  خدماتي 

النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد  على سلوكياتهم الصحية الوقائية  وصحتهم 

 ؟(19-)كوفيد

مستهلكي   .2 لدى  الصحية  للمعتقدات  معنوي  تأثير  يوجد  الصحية  هل  الرعاية  خدمات 

)وفقا لنموذج المعتقد الصحي( على سلوكياتهم الصحية الوقائية وصحتهم النفسية المجتمعية  

 (؟19-)كوفيدأثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

مستهلكي   .3 لدى  النفسية  الصحة  على  الوقائي  الصحي  السلوك  تأثير  مدى  هو  خدمات ما 

 (؟ 19-)كوفيدأثناء أزمة فيروس كورونا المستجد الرعاية الصحية المجتمعية

في   )كل  على حده( غير مباشر للكفاءة الذاتية والمعتقدات الصحيةمعنوي هل هناك تأثير   .4

ال السلوك  بين  الرعاية  العالقة  خدمات  مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة  الوقائي  صحي 

 (؟ 19- )كوفيدالصحية المجتمعية أثناء جائحة فيروس كوررونا المستجد

الوقائية(    يؤثرهل   .٥ الصحية  )السلوكيات  بين  العالقة  في  معدل  كمتغير  الصحي  المعتقد 

ة فيروس كورونا  و)الصحة النفسية( لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية أثناء جائح

 (؟19-)كوفيدالمستجد

 خامساً: أهداف البحث:

 ما يلي: إلىيهدف البحث الحالي 

خدمات  التعرف على ما إذا كان هناك تأثير معنوي للكفاءة الذاتية لدى مستهلكي   -1

على اتباعهم لسلوكيات صحية وقائية من جانب، وعلى  الرعاية الصحية المجتمعية  

- )كوفيدجانب آخر، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدصحتهم النفسية من  

19  .) 
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خدمات الرعاية الصحية  مستهلكي  دى  التعرف على مدى تأثير المعتقدات الصحية ل -2

على سلوكياتهم الصحية الوقائية من جانب، وعلى صحتهم النفسية من  المجتمعية  

 .(19-)كوفيدجانب آخر، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد 

ما إذا كان هناك تأثير معنوي للسلوك الصحي الوقائي على الصحة النفسية الكشف ع -3

مستهلكي   المجتمعية  لدى  الصحية  الرعاية  كورونا  خدمات  فيروس  أزمة  أثناء 

 .(19-)كوفيدالمستجد 

غير مباشر للكفاءة الذاتية والمعتقدات الصحية  معنوي  هناك تأثير    كانتحديد ما إذا    -4

خدمات   مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة  الوقائي  الصحي  السلوك  بين  العالقة  في 

   (.19-)كوفيدالرعاية الصحية المجتمعية أثناء جائحة فيروس كوررونا المستجد

بين السلوكيات    العالقة  معدل في   كمتغير   الصحي  المعتقدالتعرف على مدى تأثير   -٥

مستهلكي   لدى  النفسية  الصحة  وبين  الوقائية  الصحية الصحية  الرعاية  خدمات 

 (.19-)كوفيد كورونا المستجد ، وذلك أثناء جائحة فيروس المجتمعية

 ً  : نموذج وفروض البحث:سادسا

، ومتغير إشارات إلى (Bandura,1977)على الرغم من إضافة متغير الكفاءة الذاتية 

الصحي Cues to actionالعمل المعتقد  لنموذج    Champion and)، كمتغيرين إضافيين 

Skinner, 2008; Sheppard  & Thomas 2021)  ، أربعة من  أساساً  يتكون  ،الذي 

والمنافع   المدركة،  الحواجز  المدركة،  الشدة  المدركة،  القابلية  الحساسية/أو  هي:  متغيرات 

، إال أنه نظراً ألهمية الكفاءة الذاتية كأحد العوامل الهامة التي تنبئ (Li et al., 2003) المدركة

، وترتبط مباشرة بالسلوك ;Cox et al., 2004)  (Verkoeyen & Nepal, 2019بالسلوك  

مدى  (Schwarzer & Luszczynska, 2006)الصحي   استكشاف  الباحث  حاول  فقد   ،

لوقائي ضد فيروس كورونا المستجد، تأثيرها بصورة منفصلة على كل من السلوك الصحي ا

والصحة النفسية لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية، حيث يزاوج الباحث بين نظرية 

الكفاءة الذاتية لـ "باندورا" ونموذج المعتقد الصحي في نموذج خاص على النحو الذي انتهجه 

(Khorsandi et al.,2012)للسلو منهما  كل  دعم  مدى  لمعرفة  وذلك  الوقائي  ،  الصحي  ك 

والصحة النفسية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية أثناء جائحة فيروس كورونا  

الذاتية  الكفاءة  من  لكل  مباشراً  غير  تأثيراً  هناك  أن  المقترح  النموذج  يفترض  كما  المستجد. 

النفسية لد ى مستهلكي  والمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة 

 خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.

 

رقم)  الشكل  )أ(  2ويوضح  من:  يتكون  الذي  المقترح  البحث  نموذج  المتغيرات  ( 

الذاتية والمعتقدات الصحية لمستهلكي الخدمات الصحية المستقلة الكفاءة  : وتتمثل في كل من 
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وتتكون من: السلوك الصحي الوقائي، والصحة النفسية. )ج(   المتغيرات التابعةالمجتمعية. )ب(  

 ويتمثل في المعتقدات الصحية التي يعكسها نموذج المعتقد الصحي. : المتغير المعدل

في   كمتغير تابع وجدير بالذكر أن المتغير الخاص بالسلوك الصحي يمكن النظر إليه  

الصحية،   والمعتقدات  الذاتية،  الكفاءة  بكل من  حالة عالقته    وكمتغير مستقلحالة عالقته  في 

 (. 2بالصحة النفسية )راجع شكل رقم 

 ( نموذج البحث 2شكل رقم )

 

 يمكن اشتقاق فروض البحث على النحو التالي:   النموذج السابقومن خالل 

 فروض البحث:  -

األول   - الذاتية:  (H1)الفرض  الكفاءة  مستهلكي    تؤثر  الصحية    الرعاية  خدماتلدى 

الصحيعلى  معنوياً  المجتمعية   أالوقائي  سلوكهم  وذلك  كورونا ،  فيروس  جائحة  ثناء 

 . (19-)كوفيد المستجد

الثاني   - مستهلكي  :  (H2)الفرض  لدى  الذاتية  الكفاءة  الصحية  تؤثر  الرعاية  خدمات 

- )كوفيدمعنوياً على صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدالمجتمعية  

19) . 
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الثالث   - الصحية لدى(H3)الفرض  المعتقدات  الصحية  مستهلكي    : تؤثر  الرعاية  خدمات 

الصحي  المجتمعية   سلوكهم  على  كورونا معنوياً  فيروس  جائحة  أثناء  وذلك  الوقائي، 

 . (19-)كوفيدالمستجد

الرابع   - الصحية لدى مستهلكي   تؤثر  :(H4)الفرض  الصحية  المعتقدات  الرعاية  خدمات 

- )كوفيد، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدمعنوياً على صحتهم النفسيةالمجتمعية  

19) . 

خدمات الرعاية الصحية  يؤثر السلوك الصحي الوقائي لمستهلكي    :H)5(الخامسلفرض  ا  -

- )كوفيدمعنوياً على صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد  المجتمعية

19) . 

والمعتقدات    لكفاءة الذاتيةلكل من اغير مباشر  معنوي  يوجد تأثير    :(H6)الفرض السادس   -

خدمات  في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي  الصحية  

المجتمعية الصحية  المستجدالرعاية  كورونا  فيروس  جائحة  أثناء  وذلك    .(19-)كوفيد، 

 ويمكن تقسيم هذا الفرض إلي:  

الذاتية في العالقة بين معنوي  يوجد تأثير    :H6)-(1الفرض   - للكفاءة  غير مباشر 

خدمات الرعاية الصحية  السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي  

 .(19-)كوفيد، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدالمجتمعية

غير مباشر للمعتقدات الصحية في العالقة  معنوي  يوجد تأثير    :H)6-2(الفرض   -

الصحي   السلوك  مستهلكيبين  لدى  النفسية  والصحة  الرعاية    الوقائي  خدمات 

 .(19-)كوفيد، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدالصحية المجتمعية

تلعب المعتقدات الصحية دوراً معدالً في العالقة بين السلوك الصحي    :(H7)الفرض السابع   -

النفسية المجتمعية  الوقائي والصحة  الصحية  الرعاية  اثناء  لدى مستهلكي خدمات  ، وذلك 

 .(19-)كوفيدجائحة فيروس كورونا المستجد

 

 

 

 سابعاً: أهمية البحث: 

 )أ( األهمية األكاديمية: 
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وعالقته بالسلوكيات   الكفاءة الذاتية  مفهوم  البحوث التي تطرقت إلييعد هذا البحث باكورة   -1

لمستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية في مصر   الصحية الوقائية والصحة النفسية 

 -وذلك على حد علم الباحث  -Covied-19وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد  

 Hernández-Padilla)حيث تتسم البحوث في هذا المجال بالندرة، وفي هذا الصدد يرى

et al., 2020) ،  تماد سلوكيات وقائية لتجنب  أنه يجب دراسة الكفاءة الذاتية لدى األفراد الع

 . المتحور فيروسهذا الانتشار  وأوى اإلصابة أو العد

تلعب المعتقدات الصحية دوراً هاماً في تفسير السلوكيات الصحية الوقائية وتحسين الصحة   -2

 ,Kim and Kim, 2020;  (Barakat and  Kasemy,2020   (Costa;النفسية،  

أهمية  ،  2020 تبرز  ثم  المستجدومن  فيروس كورونا  في سياق جائحة  - )كوفيددراستها 

الوقائي  (19 السلوك الصحي  العالقة بين  إذا كانت متغير معدل في  ، وخاصة تحديد ما 

 والصحة النفسية.

لألفراد النفسية،   الصحة النفسيةغياب دراسة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على   -3

فيروس كورونا  إلي أن البحث في تأثيرات   (Yıldırım and Güler, 2020) حيث يشير

على الصحة النفسية لألفراد محدود، حيث ال ي عرف الكثير عن التأثيرات المتزامنة المستجد  

تنبئ  للعوامل   ،  (Yıldırım  & Özaslan, 2021)والرفاهية  النفسيةبالصحة    التي 

ساميلي،   )دي  إهماالً  العالمية الصحيّة  الشؤون أكثر أحد تعد  النفسيّة فالصحة  و  سيلفا، 

(، وهو 2020( مقارنة بالصحة العامة وخاصة في كثير من البلدان العربية)صابر،  2013

المجال   هذا  في  والدراسات  البحوث  من  مزيد  إجراء  يتطلب  )تدمري، الحيوي  ما  الهام 

 (.  2020وآخرون،

 )ب( األهمية التطبيقية: 

القائمين على وضع النظم الصحية وخدمات الرعاية الصحية  تساعد نتائج البحث الحالي   -1

الصحية   الخدمات  لدعم سلوكيات مستهلكي  المناسبة  االستراتيجيات  المجتمعة في وضع 

 (. 19-)كوفيد  لمجابهة فيروس كورونا المستجد 

أثناء جائحة فيروس كورونا   (HBM) تساعد نتائج تطبيق نموذج االعتقاد الصحي  يمكن أن -2

وتشكيل COVID-19المستجد) والخوف،  القلق  تثير  قد  التي  السلوكيات  الحد من  في   )

، وبالتالي  (Mukhtar, 2020)تصور الشخص للمخاطر من خالل الكفاءة الذاتية المدركة

المعرضة   الفئات  تحديد  في  الصحية  الجهات  مساعدة  ثم  ومن  الصحية،  السلوكيات  فهم 

 ,Barakat and. Kasemy)كهم الصحيللخطر واتخاذها الخطوات الالزمة لتحسين سلو

2020). 

وحث   -3 فعاليتها،  وتقييم  للصحة  فعالة  تدخالت  تطوير  على  الصحيين  المهنيين  مساعدة 

بالصحة النفسية  االهتمام إيالء إلى وزارة الصحة المصرية وإدارتها التابعة في  المعنيين
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وباء  انتشار  ظل  في  وخاصة  المجتمعية  الصحية  الخدمات  ومستهلكي  المجتمع  ألفراد 

 .  (19- )كوفيد المستجد كورونافيروس 

 :لبحثمنهجية اثامناً: 

يقو  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  البحث  محل اعتمد  الظاهرة  تفسير  على  م 

الدقيقة  الدراسة، وجمع معلومات مقننة عن   للدراسة  وإخضاعها  المشكلة وتصنيفها وتحليلها 

تفسير    (،2022،  اإلمام) على  يقوم  الحالي  البحث  فإن  الوقائيالسلوبالتالي  الصحي   وك 

المجتمعية الصحية  الرعاية  خدمات  الذاتية و  لمستهلكي  كفاءتهم  ضوء  في  النفسية  صحتهم 

أثناء   وذلك  الصحية  اومعتقداتهم  فيروس كورونا  منهجية  جائحة  استعراض  ويمكن  لمستجد، 

 البحث من خالل العناصر التالية: 

 البحث: أداةو تحديد نوع البيانات -1

البيانات لجمع  األساسية  األداة  االستبيان  من  الباحث  عينة   األولية  يتخذ  مفردات  من 

 (1)راجع جدول رقم  البحث، حيث تنطوي عبارات االستبيان على أربعة متغيرات أساسية  

 وهي:

وتم قياسها باالعتماد  ،  )متغير مستقل(  الكفاءة الذاتية لمستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية(  )أ

بكل من:  على الخاصة   ;De Zwart et al., 2009; Hill & Beatty, 2011)   المقاييس 

Shahnazi et al., 2020)   . 

، وتعتبر بمثابة )متغير مستقل( في العالقة المتغيرات المرتبطة بنموذج المعتقد الصحي)ب(  

المعتقد الصحي والسلوك الصحي الوقائئ، والمعتقد الصحي والصحة النفسية من  بين 

و النفسية من    )متغير معدل(جانب،  الوقائي والصحة  الصحي  السلوك  بين  العالقة  في 

آخر. الصحي  جانب  المعتقد  متغيرات  المدركة  :وتشمل  القابلية  الشدة  الحساسية/أو   ،

العمل وإشارات  المركة،  المنافع  المدركة،  العوائق  خالل  ،المدركة،  من  قياسها  وتم 

 Shewasinad et al., 2021; Walrave et al, 2020; Barakat)  التالية:المقاييس  

and Kasemy, 2020; Shahnazi et al., 2020).   

وقد تم  ،  )متغير تابع(  كورونا المستجد( السلوكيات الصحية الوقائية أثناء جائحة فيروس  ج)

 Sa´nchez-Arenas et al., 2021;  Stickley) المقاييس التالية:  قياسها عن طريق

et al., 2020; Hernández-Padilla et al., 2020) . 

 وهي على   )متغير تابع(  )د( متغيرات الصحة النفسية لمستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية 

  :المقاييس التالية تم استخدامقد و، االكتئاب، القلق، والضغوطالتوالي: 
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(Patient Health Questionnaire for Depression and  Anxiety (PHQ-4); 

Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) Scale; Perceived Stress 

Scale-4  (PSS-4(; Mouss et al., 2016) 

بما يتناسب والبيئة   إدخال بعض التعديالت على المقاييس السابقةوجدير بالذكر أنه تم  

البحث وكذا طبيعة  الخماسي وهوتوقد  .  الحالي  المصرية،  ليكرت  مقياس  تطبيق  )موافق م   :

(، وذلك بالنسبة  1=(، )غير موافق تماما 2(، )غير موافق=3(، )محايد=4(، )موافق=٥تماما=

فقد تم استخدام مقياس ليكرت    ،السلوكيات الصحية الوقائيةب  الخاصالمتغير  لكافة المتغيرات عدا  

)دائما= )أحيانا=3الثالثي،  )أبدا=2(،  للعبارات    كما  ،(1(،  النسبية  األهمية  تم حساب مؤشر 

 المستخدمة في البحث باستخدام المعادلة التالية:  

 

 

 

 

 إن:حيث  

RII –  مؤشر األهمية النسبية ، وتمثل   

 W  -  من الوزن المعطى لكل عامل من قبل المستجيبين وفقا لمقياس ليكرت )   وتمثل

  ،على التوالي موافق تماماً( ٥غير موافق تماما إلي  1

 A - في هذه الحالة(،   ٥الوزن األعلى )أي   وتمثل 

N - إجمالي عدد المستجيبين وتمثل.   

خمسة مستويات مهمة   توجد Akadiri, 2011) et al., 2018;  (Rooshdiوفقًا لـ و

 هي على النحو التالي:   (RII)من قيم 

،  H-M /( )(0.6 ≤ RI ≤ 0.8متوسط  -، )مرتفع H  ((0.8 ≤ RI ≤ 1)/)مرتفع 

  ، M-L  (0.2 ≤ RI ≤ 0.4)))منخفض  -متوسط(،  0.4 ≤ RI ≤ 0.6))(  M)متوسط/

 (. 0≤ RI ≤ 0.2  ((  L/منخفض)

الوسط الحسابي،  المتغيرات المبحوثة، المقاييس المستخدمة، (  1يوضح الجدول رقم )و

 في البحث  االنحراف المعياري، مؤشر ومستوى األهمية النسبية للعبارات والمقاييس المستخدمة

   .وترتيبها
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الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، مؤشر ومستوى األهمية ( 1جدول رقم )

وترتيبها  النسبية للعبارات والمقاييس المستخدمة في البحث  

األهمية مستوى 

 النسبية 

RII_level 

ترتيب  

أهمية  

 الفقرة 

مؤشر  

األهمية  

 النسبية 

(RII) 

االنحراف  

 المعياري

الوسط 

 الحسابي 
 م العبارة 

(De Zwart et al., 2009) ،(Hill  & Beatty , 2011)    

(Shahnazi et al., 2020) 

 

 المقاييس المستخدمة 
 الكفاءة الذاتية ( )أ

كورونا أ  Self_Ef_1 3.13 1.316 0.626 5 متوسط  -مرتفع بفيروس  اإلصابة  تجنب  يمكنني  أنه  ثق 

 المستجد في حالة انتشاره.  

1 

أصل إلى المعلومات حول الرعاية الصحية والوقائية  Self_Ef_2    3.67 1.156 0.734 2 متوسط  -مرتفع

  المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بسهولة.

2 

أعرف المزيد عن الرعاية الصحية المنزلية أثناء العزل  Self_Ef_3  3.46 1.215 0.692 4 متوسط  -مرتفع

  مقارنة باألشخاص اآلخرين.

3 

يمكنني بسهولة اتباع اإلجراءات واألنشطة االحترازية   Self_Ef_4 3.64 1.192 0.728 3 متوسط  -مرتفع

 التي تمكني من الوقاية من فيروس كورونا المستجد.  

4 

كورونا Self_Ef_5  4.16 1.061 0.832 1 مرتفع بفيروس  متعلقة  صحية  مشكلة  أواجه  عندما 

 المستجد أقوم بعزل نفسي أوالً. 

5 

Shewasinad et al., 2021) , (Walrave, et al,2020) 

(Shahnazi et al., 2020) 
 المقاييس المستخدمة 

 نموذج    متغيرات )ب(

 المعتقدات الصحية 

     Perceived Susceptibility(Sus)الحساسية المدركة  -1

 6  أعتبر نفسي أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد. 3.74 1.054 0.748 1 متوسط  -مرتفع

 7 من المحتمل أكون أكثر شخص يصاب بهذا الفيروس.  3.24 1.115 0.648 2 متوسط  -مرتفع

أنا ال أهتم بهذا المرض وأمارس أنشطتي اليومية المعتادة كما كانت  2.62 1.355 0.524 3 متوسط 

 من قبل. 

8 

     Perceived Severity(Sev)الشدة المدركة -2

كورونا المستجد مرض خطير ويمكن أن يؤدي إلي  اعتقد أن فيروس   4.45 1.031 0.89 1 مرتفع

 الموت. 

9 

 10  يسبب فيروس كورونا المستجد معدل وفيات مرتفع. 4.34 0.951 0.868 2 مرتفع
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صحتي   4.01 1.187 0.802 3 مرتفع على  يؤثر  أن  يمكن  المستجد  كورونا  فيروس  أن  أعتقد 

 النفسية. 

11 

 12 للفيروس أن يسبب أعراًضا خطيرة يصعب عالجها. يمكن  3.78 1.063 0.756 4 متوسط  -مرتفع

     Perceived Barriers  (Bar)العوائق المدركة -3

 13 ليس لدى أي معرفة عن فيروس كورونا المستجد.  1.72 1.087 0.344 5 منخفض متوسط  

 14 صعباً بالنسبة لي.المكوث في البيت للوقاية من الفيروس يعد أمراً  3.71 1.212 0.742 1 متوسط  -مرتفع

 15 من الصعب بالنسبة لي غسل اليدين بالصابون والماء بانتظام.  2.13 1.344 0.426 4 متوسط 

 16 من الصعوبة بمكان أال أقوم بلمس يدي، فمي وعيني. 3.35 1.469 0.67 2 متوسط  -مرتفع

 17 ال استطيع الحفاظ على التباعد االجتماعي ألنه يمثل صعوبة لي.   3.35 1.365 0.66 3 متوسط  -مرتفع

  Perceived Benefits   (Ben)المنافع المدركة -4

أعتقد أن البعد عن األماكن المزدحمة يساعدني على تجنب اإلصابة   4.27 1.015 0.854 1 مرتفع

 بفيروس كورونا المستجد. 

18 

اإلصابة  3.86 1.202 0.772 4 متوسط  -مرتفع يجنبني  أن  يمكن  باأليدي  المصافحة  التوقف عن  أن  اعتقد 

 بفيروس كورونا المستجد. 

19 

اعتقد أن التباعد االجتماعي يساعدني على تجنب اإلصابة بفيروس   4.06 1.037 0.812 2 مرتفع

 كورونا المستجد. 

20 

الكمامات   4.02 1.087 0.804 3 مرتفع ارتداء  خالل  من  الفيروس  بهذا  اإلصابة  تجنب  يمكن 

 والقفارزات. 

21 

  Cues to action(Cues) إشارات للعمل  -5 

التليفزيون   4.02 1.081 0.804 2 مرتفع مفيدة  معلومات  كانت  كورونا  فيروس  حول  واإلنترنت 

 بالنسبة لي. 

22 

للمصابين   3.31 1.286 0.662 4 متوسط  -مرتفع الصحية  الرعاية  توفير  على  المصرية  الحكومة  حرصت 

 بفيروس كورونا المستجد. 

23 

الوقائية ضد   4.21 1.024 0.842 1 مرتفع السلوكيات  التباع  بتشجيعي  األسرة  أفراد  فيروس  قام 

 كورونا المستجد. 

24 

(Mouss et al., 2016)   , (PHQ-4), (GAD-7), (PSS-4)  المقاييس المستخدمة 

 

 متغيرات الصحة   )ج(

 النفسية  

   Depression  Patient Health Questionnaire for Depression and Anxiety (PHQ-4) الشعور باالكتئاب  -)أ(



 
 

 ( 2023 يناير، 3، ج1، ع4المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية )م

فت وليم كامل أر د.  

 

- 993 - 
 

اعتقد أن ما قامت به  وزارة الصحة من استخدام موقعها اإللكتروني،   3.63 1.247 0.726 3 متوسط  -مرتفع

عبر   الشخصية  )الرسائل  المراسلة  وتطبيقات  الساخنة،  والخطوط 

WhatsApp    وMessenger للتواصل مع المصابين بفيروس )

 كورونا المستجد كانت وسائل فعالة.  

25 

أشعر بأن الحياة ليس لها معنى نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا    3.81 1.284 0.762 1 متوسط  -مرتفع

 المستجد. 

26 

 27 أشعر بالتوتر أو القلق من فيروس كورونا المستجد.  3.77 1.301 0.754 2 متوسط  -مرتفع

 28 أشعر باإلحباط او اليأس نتيجة فيروس كورونا المستجد.  3.67 1.249 0.734 3 متوسط  -مرتفع

 29 ليس لدى اهتمام أو متعة للقيام باألشياء. 3.19 1.42 0.638 4 متوسط  -مرتفع

  Anxiety Scale  :Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)الشعور  بالقلق  -()ب

 30 أقلق كثيرا بسبب فيروس كورونا المستجد.   3.8 1.273 0.76 2 متوسط  -مرتفع

 31 أشعر بصعوبة االسترخاء.  3.37 1.319 0.674 5 متوسط  -مرتفع

فيروس    4.2 1.174 0.84 1 مرتفع بسبب  او وفيات  أخبار  سماعي عن  بسهولة عند  أنزعج 

 كورونا المستجد.

32 

قد   أشعر بالخوف  من فيروس كورونا المستجد وكأنه شيء مروع   3.53 1.385 0.706 4 متوسط  -مرتفع

 يحدث.

33 

 34 أشعر بأن صبري قد نفذ نتيجة طول فترة وباء كورونا المستجد. 3.66 1.351 0.732 3 متوسط  -مرتفع

   Stress      :  Perceived Stress Scale 4 (PSS 4) الشعور بالضغوط -(ج)

 35 أشعر بأنني غير قادر على التحكم في األشياء المهمة في حياتي.  3.34 1.316 0.668 1 متوسط  -مرتفع

أشعر بأنني غير واثق من قدرتي على التعامل مع مشاكلي  الشخصية  2.91 1.46 0.582 3 متوسط 

 بسبب فيروس كورونا المستجد. 

36 

اعتقد أن الصعوبات تتراكم على بشكل كبير بسبب فيروس كورونا   3.09 1.359 0.618 2 متوسط  -مرتفع

 المستجد لدرجة أنني لم استطع التغلب عليها. 

37 

 38 اغسل يدي باستمرار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.  2.45 0.678 0.49 4 متوسط 



 
 

 ( 2023 يناير، 3، ج1، ع4المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية )م

فت وليم كامل أر د.  

 

- 994 - 
 

مستوى األهمية 

 النسبية 

RII_level 

ترتيب  

أهمية  

 الفقرة 

مؤشر  

األهمية  

 النسبية 

(RII) 

االنحراف  

 المعياري

الوسط 

 الحسابي 
 م العبارة 

Sa´nchez-Arenas et al., 2021),  (Stickley et al., 

2020) ,  (Hernández-Padilla et al., 2020) 
 المقاييس المستخدمة

 

 )د( 

 السلوكيات الصحية الوقائية 

 39 ألبس قناعا / كمامة.  PHB_1 2.51 0.64 0.502 1 متوسط 

 40 الغرغرة. PHB_2   2.01 0.725 0.402 9 متوسط منخفض 

 41 عند العطس أو السعال استخدم منديل / كم. PHB_3  2.49 0.739 0.498 2 متوسط 

 42 أي ظرف من الظروف.  وجهي تحتأتجنب لمس  PHB_4 2.1 0.694 0.42 5 متوسط 

 43  اعقم اليدين / أواألشياء التي يتم لمسها كثيًرا. PHB_5 2.39 0.73 0.478 4 متوسط 

أتجنب االنخراط في التجمعات التي تزيد عن خمسة  PHB_6 2.09 0.774 0.418 7 متوسط 

 أشخاص. 

44 

أتجنب الذهاب إلى األماكن العامة )مثل مراكز التسوق   PHB_7 2.02 0.722 0.404 8 منخفض متوسط  

 ودور السينما والمطاعم(. 

45 

أحافظ على مسافة متر على األقل من الناس عندما أكون PHB_8  1.91 0.73 0.382 10 منخفض متوسط  

 بالخارج. 

46 

 47 أقوم بتغيير مالبسي وغسلها بعد العودة إلي المنزل.  PHB_9 2.46 0.696 0.492 3 متوسط 

إذا ظهرت  علّى أعراض البرد اتجنب االتصال باآلخرين  PHB_10  2.07 0.773 0.419 6 متوسط 

 وأقوم بعزل نفسي. 

48 

 

 عينة البحث:  -2

في مصر يتكون مجتمع البحث من جميع مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية 

التي تقدمها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة لكافة جموع الشعب المصري )مثال  و

نظراً لعدم وجود إطار فعلي لمفردات  و .ذلك تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد(

فقد )  المجتمع  بـ  العينة  )اإلمام،384تحديد حجم  المعادلة  (،  2022( مفردة  إلي  استنادا  وذلك 

 : (2008، إدريس) التالية

  

 حجم العينة =  
 ع2 × ل )1 – ل(

 م2 
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 ن :إحيث 

 .  %9٥ع = الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة الذى تم اختياره وهو 

 .  %٥0ل = نسبة توافر الخاصية فى المجتمع ولصعوبة قياسها نفترض أنها تمثل 

 .  %٥م = مستوى المعنوية المسموح به فى النتائج وهو 

 

مفردة . 384=                                             =  حجم العينة     

وسائل  ومن خالل  اإلنترنت  عن طريق  العينة  مفردات  على  الحصول  تم  فقد  وعليه 

استخدام   تم  حيث  االجتماعي،  االستبيان  Google Formنموذج  التواصل  قائمة   لتصميم 

باعتبارها شكالً من أشكال التصميم المنهجي الذي يتفق مع    E-Questionnaire  اإللكترونية

التواصل االجتماعي  نشرها على مواقع  (، وقد تم  2021،  ةالمستحدثات الرقمية،)فود وسائل 

 %(.   84) بنسبة ( مفردة324) المشاركة  ردودال  عدد إذ بلغللحصول على البيانات المطلوبة، 

 أساليب التحليل المستخدمة:  -3

استخدام  القيم   (SPSS Ver. 26) برنامج  تم  المفقودة،  البيانات  المتطرفة  لمعالجة 

Outliers  ،النسبية األهمية  وحساب  للبيانات،  الطبيعي  التوزيع  للمقاييس   RII اختبار 

تم  .  المستخدمة برنامجوكذا  تقييم  (SmartPLS Ver. 3.3.3) استخدام  اختبارات  إلجراء 

الخارجي /  Measurement Model  القياسنموذج   النموذج  والتقييم   Outer Modelأو   ،

 ، وذلك على النحو التالي: Assessment of Structural Model  المقترحالهيكلي للنموذج 

 :   أو النموذج الخارجي/ تقييم نموذج القياس )أ( 

في تقييم النموذج الخارجي )أو نموذج   PLS-SEMتتمثل الخطوة األولى في تحليل   

صر )األسئلة( على البنية المحددة اهو تحديد مدى جودة تحميل العنمن ذلك  الهدف  و  ،القياس(

افتراضيًا. ويتكون النموذج الخارجي من عالقات تنبؤية أحادية االتجاه بين كل من البناء الكامن 

 .  المحددالمرتبط بالمؤشر 

)موثوقية المؤشر(  فحص موثوقية العناصر الفردية  ويتضمن تقييم النموذج الخارجي  

من كل  ا  وموثوقية  الكامنة،  )المتغيرات  الداخلي  الموثوقية  ،  Cronbach alpha)التساق 

)متوسط  ،  Composite Relaibility (CR)  المركبة المتقاربة  الصالحية   التباين بناء 

 التميزية   الصالحيةو  ،Extracted Variance Average (AVE)(  المستخرج

Discriminant Validity :وفيما يلي النتائج الخاصة بكل منها ، 

 

0.50 × 0.50 × 2)1.96( 

  2 )0.05( 

 

 م2  
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 :  Internal Consistency Reliability موثوقية االتساق الداخلي -1

الداخلي.    المعيار االتساق  موثوقية  تقييمه هو عادةً  الذي يجب  االتساق  واألول  معيار 

يوفر تقديًرا    ، وهذا المعيارCronbach alpha "ألفا كرونباخ"هو المستخدم الداخلي التقليدي 

(  2ويالحظ من الجدول رقم )  لالعتمادية على أساس الترابط بين متغيرات المؤشر الملحوظة،

معامل   كرونباخ"أن  البحث    "ألفا  موضع  الذاتية  للمتغيرات  الكفاءة  التالي:  النحو  على  هي 

الصحية )0.829) المعتقدات  الصحية )0.8٥2(،  السلوكيات  النفسية 0.898(،  (، والصحة 

 (. 0.80ها تفوق )حيث إن(، 0.60أعلى من الحد األدني المقرر وهو)(، وهذه القيم 0.831)

قيود    مقياس  ،  "كرونباخألفا  "وبسبب  تطبيق  الفنية  الناحية  من  مالءمة  أكثر  يكون 

 Composite Reliability  الموثوقية المركبة  مقياس  مختلف لموثوقية االتساق الداخلي، وهو

(CR).    يرى  وفي هذا الصدد(Hair et al., 2017)  خذ في االعتبار كال  أأنه من المفضل أن ن

  "كرونباخمقياس "ألفا  المعيارين عند تحليل وتقييم موثوقية االتساق الداخلي لألداة، وذلك ألن  

مقياًسا متحفًظا للموثوقية )أي أنه يؤدي إلى قيم موثوقية منخفضة نسبيًا(، وفي المقابل،    يعتبر

تميل الموثوقية المركبة إلى المبالغة في تقدير موثوقية االتساق الداخلي، )وهو ما يؤدي إلي  

يمثل  )الذي    "ألفا كرونباخ"تقديرات موثوقية أعلى نسبيًا(، لذلك تكمن الموثوقية الحقيقية بين  

 الحد األدنى( والموثوقية المركبة )التي تمثل الحد األعلى(.

ما االعتبار ي ف Composite Reliability (CR)مقياس الموثوقية المركبة يأخذ و 

ب الخارجية  يعرف  المركب  Outer Loadingsالتحميالت  الثبات  قيم  بين    (CR)، وتتراوح 

)صفر) إلى  إلى  1(  األعلى  القيمة  تشير  حيث  أعلى(،  موثوقية  البحوث   وفي  ، مستوى 

(، بينما في مراحل 0.٧0( إلى )0.60بين )ما    المقبولة  هذا المؤشراالستكشافية تتراوح  قيم  

(، ومع ذلك، فإن القيمة التي تزيد عن  0.90( إلي )0.٧0بين )ما  البحث األكثر تقدما تتراوح  

 .   (Hair et al., 2017) ( يكون غير مرغوب فيها 0.90)

)ويال  رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  من  المركبة  2حظ  الموثوقية  قيم  أن   )(CR) 

(، المعتقدات الصحية  0.8٧8هي على النحو التالي: الكفاءة الذاتية )  للمتغيرات موضع القياس

الصحية )0.894) السلوكيات   ،)0.920( النفسية  والصحة  وهذه  0.898(،  التوالي،  على   )

عن)القيم   االتساق  0.80تزيد  موثوقية  مدى  وتعكس  مقبولة  تكون  القيم  هذه  فإن  ثم  ومن   ،)

 . الحالي الداخلي للمقاييس المستخدمة في البحث
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 Convergent Validity   تحديد الصدق التقاربي: -2

يشير الصدق التقاربي إلي مدى تقارب وتوافق أسئلة القياس مع بعضها البعض عند   

ً   المفترض أن من    هقياس نفس البعد، كما يشير إلي أن  يجب أيضا أن  ، كذلك  تكون مرتبطة نظريا

تكون مرتبطة في الواقع التطبيقي. ويتم التحقق من ذلك من خالل قيم تشبع المتغيرات الظاهرة 

Outer Loading    على المتغير الكامن، وقد أشار (Hair et al, 2017)  إلي أن الحد األدنى

يجب أن تكون أكبر من  (AVE) قيمة متوسط التباين المستخرج  ، وأن  (0.٧لقيم التشبع هو )

(0.٥.) 

(، 0.٧( أن قيم تشبع كل المتغيرات الظاهرة أكبر من )2ويتضح من الجدول رقم ) 

( للكفاءة  0.٥91كانت )  (AVE)أن قيم  يالحظ  كما  (.  0.913( و)0.٧23حيث تتراوح بين )

)0.630الذاتية،) الصحية،  للمعتقدات  و)0.624(  الوقائية،  الصحية  للسلوكيات   )0.٧46  )

  (.0.٥ذه القيم أكبر من )، وهللصحة النفسية على التوالي

وقيم متوسط التباين   ،كل من قيم التشبع الخارجيتوافر الشروط المحققة ل  وبناء علي 

الكامنة   (AVE)المستخرج   لقياس األبعاد  المستخدمة  الظاهرة  المتغيرات  أن  السابقة نستنتج 

 ع التطبيقي. يتوفر بها الصدق التقاربي وهي األفضل لقياسها، كما أنها مترابطة في الواق
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( تقييم الصدق التقاربي واالتساق الداخلي للمقاييس 2جدول رقم )  

المستخدمة في البحث    

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Composite 

Reliability 
rho_A 

Cronbach's 

Alpha 
Weights 

Outer 

Loading 
 المتغيرات 

 الذاتية )ا( الكفاءة   0.8293 0.8392 0.8784 0.5914

 
0.3021 0.8087 Self_Ef_5  .ًعندما أواجه مشكلة صحية متعلقة بفيروس كورونا أقوم بعزل نفسي أوال 

0.2896 0.8038 
Self_Ef_1    .أثق أنه يمكنني تجنب اإلصابة بفيروس كورونا في حالة انتشاره 

0.2086 0.7515 
Self_Ef_3    المنزلية مقارنة باألشخاص اآلخرين.أعرف المزيد عن الرعاية الصحية  

0.2052 0.7398 
Self_Ef_2    بفيروس المرتبطة  والوقائية  الصحية  الرعاية  حول  المعلومات  إلى  أصل 

  كورونا بسهولة.

0.2904 0.7382 
Self_Ef_4    يمكنني بسهولة اتباع اإلجراءات واألنشطة االحترازية التي تمكني من الوقاية

 من فيروس كورونا المستجد.  

 )ب( المعتقدات الصحية  0.8529 0.8560 0.8949 0.6305

 0.2734 0.8552  Sue.  لحساسية المدركة 

0.2418 0.8035  Sev.   الشدة المدركة 

0.2317 0.7776 Bar.   العوائق المدركة 

0.2691 0.7747 Cues   اشلرات العمل 

0.2426 0.7553 Ben.  المنافع المدركة 

 )*( )ج( السلوكيات الصحية الوقائية  0.8984 0.9017 0.9204 0.6241

 0.1855 0.8666 PHB_4 .أتجنب لمس وجهي تحت أي ظرف من الظروف 

0.1815 0.8526 PHB_7  األماكن العامة )مثل مراكز التسوق ودور السينما والمطاعم( أتجنب الذهاب إلى 

0.2066 0.8057 PHB_9 .أقوم بتغيير مالبسي وغسلها بعد العودة إلي المنزل 

0.1830 0.7995 PHB_1 .ألبس قناعا / كمامة 

0.1666 0.7586  PHB_8 بالخارج.أحافظ على مسافة متر على األقل من الناس عندما أكون 

0.1805 0.7238 PHB_5 .اعقم اليدين / أواألشياء التي يتم لمسها كثيًرا 

0.1617 0.7094 PHB_10  .إذا ظهرت أعراض البرد اتجنب االتصال باآلخرين وأقوم عزل نفسي 

 )د( الصحة النفسية  0.8310 0.8477 0.8982 0.7467

 0.4137 0.9135  Anixty القلق 

0.4225 0.8581 Depress   االكتئاب 

0.3173 0.8180 Stress   الضغوط 

 )*( ملحوظة: تم حذف العبارات ذات قيم التشبع المنخفضة  
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 Discriminant Validity الصالحية التمييزية: -3

إلي قياس مدى التباعد أو التنافر    الصالحية التميزيةما يعرف ب   أو صدق التمايزيهدف   

يعكس،  القياس  ألدواتالمنطقي   البنيات    حيث  عن  حقًا  مختلفًا  البناء  فيه  يكون  الذي  المدى 

مقياس التحميل المتقاطع  (  1)   هما:  على مقياسين للصالحية التمييزيةالباحثون  عتمد  وي.  األخرى

Cross-Loadings( الركر"  2،  فورنيل   " معيار  أو  مقياس   )Fornell-Larcker 

criterion ، على النحو التالي: وهما 

 :  Cross-Loadings  مقياس التحميل المتقاطع -1/ 3

وجد أن قيمها أقل من  ، وقد  ( قيم التشبع المتداخل أو المتقاطع3يوضح الجدول رقم ) 

الظاهرة (، وهو ما يؤكد أن المتغيرات  المظللةالقيم  )  Outer Loadingقيم التشبع الخارجي  

 ً كليا تختلف  كامن  بعد  في   لكل  المستخدمة  األخرى  الكامنة  لألبعاد  الظاهرة  المتغيرات  عن 

   .المقترحنموذج ال

 :  Fornell-Larcker criterion" معيار " فورنيل الركر -3/2   

خالل  من  لقيم    هويتم  التربيعي  الجذر  المتغيرة    (AVE)مقارنة  االرتباطات  مع 

يجب أن يكون لكل بنية أكبر من أعلى    (AVE)الكامنة على وجه التحديد، والجذر التربيعي لـ

البناء يشترك في مزيد من  أن  الطريقة على فكرة  له مع أي بنية أخرى. وتعتمد هذه  ارتباط 

 . (Hair et al., 2017)التباين مع ما يرتبط به من مؤشرات أكثر من أي بناء آخر

)القيم المظللة(   Fornell-Larcker( أن قيم معامل  4ويتضح من الجدول رقم )  

( الذاتية  الكفاءة  هي:  المبحوثة  )0.٧69للمتغيرات  الصحية  المعتقدات  السلوك  ٧94.0(،   ،)

( على التوالي. وجدير بالذكر أن هذه القيم  0864(، والصحة النفسية )0.٧90الصحي الوقائي )

(  0.8641( و)0.7690)  تتراوح بينحيث  في الصفوف واألعمدة،    اأكبر من القيم المرتبطة به

كان حين  االرتباطفي  قيم  المتغيرات  ت  المظللة(  بين  غير  )  )القيم  بين    و   (0.5048تتراوح 

 . في البحث الحالي (، وهو ما يعكس الصدق التمايزي للمقاييس المستخدمة0.8537)
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 موضع البحث  Cross Loadings( التحميل المتقاطع للمتغيرات 3جدول رقم )

 الصحة 

 النفسية  

السلوك 

الصحي 

 الوقائي 

 المعتقدات 

 الصحية  

 الكفاءة 

 الذاتية  

  

 المتغيرات 

 )أ( الكفاءة الذاتية 

0.3990 0.7728 0.7821 0.8087 Self_Ef_5     عندما أواجه مشكلة صحية متعلقة بفيروس كورونا

 أقوم بعزل نفسي أوالً.

0.4687 0.6900 0.6803 0.8038 Self_Ef_1    في كورونا  بفيروس  اإلصابة  تجنب  يمكنني  أنه  أثق 

 حالة انتشاره.  

0.2984 0.5199 0.5683 0.7515 Self_Ef_3    مقارنة المنزلية  الصحية  الرعاية  عن  المزيد  أعرف 

  باألشخاص اآلخرين.

0.3077 0.5031 0.5358 0.7398 Self_Ef_2    أصل إلى المعلومات حول الرعاية الصحية والوقائية

  المرتبطة بفيروس كورونا بسهولة.

0.4241 0.7188 0.5815 0.7382 Self_Ef_4   يمكنني بسهولة اتباع اإلجراءات واألنشطة االحترازية

 التي تمكني من الوقاية من فيروس كورونا المستجد.  

 المعتقدات الصحية )ب( 

0.5671 0.6802 0.8552 0.6551  Sue  لحساسية المدركة 

0.5338 0.5775 0.8035 0.5878  Sev  الشدة المدركة 

0.5000 0.5621 0.7776 0.5930 Bar  العوائق المدركة 

0.4108 0.7786 0.7747 0.8050 Cue   اشلرات العمل 

0.4228 0.6631 0.7553 0.6405 Ben  المنافع المدركة 

 )ج( السلوك الصحي الوقائي 

0.4778 0.8666 0.6557 0.6745 PHB_4  .أتجنب لمس وجهي تحت أي ظرف من الظروف 

0.4636 0.8526 0.6482 0.6598 PHB_7    التسوق  أتجنب مراكز  )مثل  العامة  األماكن  إلى  الذهاب 

 ودور السينما والمطاعم( 

0.4307 0.8057 0.7932 0.8139 PHB_9  .أقوم بتغيير مالبسي وغسلها بعد العودة إلي المنزل 

0.4971 0.7995 0.6525 0.6344 PHB_1  .ألبس قناعا / كمامة 

0.4441 0.7586 0.6094 0.5754  PHB_8  مسافة متر على األقل من الناس عندما أكون  أحافظ على

 بالخارج. 

0.4288 0.7238 0.5854 0.7316 PHB_5 .اعقم اليدين / أواألشياء التي يتم لمسها كثيًرا 

0.3905 0.7094 0.5968 0.5977 PHB_10    إذا ظهرت أعراض البرد اتجنب االتصال باآلخرين وأقوم

 عزل نفسي. 

 )د( الصحة النفسية 

0.9135 0.5217 0.5570 0.4448 Anixty   القلق 

0.8581 0.5313 0.5788 0.4836 Depress  االكتئاب 

0.8180 0.4002 0.4354 0.3672 Stress  الضغوط 
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 ( الصدق التمييزي للمقاييس المستخدمة في البحث4جدول رقم )

 المعتقدات 

 الصحية  

 الكفاءة 

 الذاتية  

 الصحة 

 النفسية  

السلوك 

 الصحي 

 الوقائي 

 المتغيرات          

 السلوك الصحي الوقائي  0.7900      

 الصحة النفسية  0.5672 0.8641    

 الكفاءة الذاتية  0.8537 0.5048 0.7690  

 المعتقدات الصحية  0.8263 0.6131 0.8306 0.7940

 Assessment of Structural Model: المقترح  الهيكلي نموذجالتقييم  )ب(

يختص نموذج البناء أو النموذج الداخلي بدراسة العالقة بين المتغيرات الكامنة ذاتها، 

 يتم سوف (SMART PLS-3.3.3) برنامج على وهي التي تعكس فروض البحث، واعتمادا

 :النموذج الهيكلي وفقاً لألساليب التالية تقييم

 :  Path Coefficient المسار معامالت (1)

( نتائج معامالت المسار للعالقات الخاصة  3) ( والشكل رقم٥) يوضح الجدول رقم 

( قيمة معامل التحديد، ويالحظ منه أن قيمة 6)  ، كما يوضح الجدول رقمالمبحوثةبالمتغيرات  

( مما يعني أن كال 0.7732R=معامل التحديد للسلوك الصحي الوقائي كمتغير تابع قد بلغت )

تقريباً من التغير في السلوك الصحي    %٧٧نسبة    يفسرانمن الكفاءة الذاتية والمعتقدات الصحية  

 الوقائي والباقي يرجع لعوامل أخرى.

 ( معامالت المسار للعالقات الخاصة بالمتغيرات موضع البحث 5جدول رقم )

المعتقدات 

 الصحية 

الكفاءة  

 الذاتية 

الصحة  

 النفسية 

السلوك 

الصحي 

 الوقائي 

  

 السلوك الصحي الوقائي    0.2779    

 الكفاءة الذاتية  0.5398 0.1644-    

 المعتقدات الصحية  0.3779 0.5200    
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 ( 2R(  نتائج تقييم رموز المسار والتباين )3شكل رقم )

 

 R Square( معامل التحديد  6جدول رقم )

 

 

ومن جانب آخر يالحظ أن قيمة معامل التحديد للصحة النفسية كمتغير تابع قد بلغت  

(= .3932R  مما يعني أن الكفاءة الذاتية )تقريبا    %39يفسران نسبة    والمعتقدات الصحية

 من التغير في الصحة النفسية والباقي يرجع لعوامل أخرى. 

 

R Square R Square Adjusted  المتغيرات 

 الوقائي السلوك الصحي  0.7718 0.7731

 الصحة النفسية  0.3881 0.3935
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   :Cohen (f2) حجم التأثير( 2)

ه في المتغير التابع، كل متغير مستقل على حد  تأثير  قدرة  Cohen (f2)  يفسر معيار 

أو أقل، ومتوسطة عند مستوى    (0.02)عند مستوى  تضعيفه إذا كان  المعياروتكون قيمة هذا  

 .  (Cohen, 2013) (0.35)عند مستوى  وقويةأقل، أو  (0.15)

ة ضعيفة ي( يالحظ أن السلوك الصحي الوقائي له قدرة تفسير ٧ومن الجدول رقم ) 

النفسية   فلها قدرة تفسيرية قوية  ،  (f2=0.0289)  حيث إنللصحة  الذاتية  الكفاءة  للسلوك أما 

الوقائي   إنالصحي  النفسية(f2=.398)  حيث  الصحة  على  ضعيف  وتأثير  إن   ،    حيث 

(f2=0.0099)  حيث إن، أما المعتقدات الصحية فلها تأثير قوي على السلوك الصحي الوقائي  

(f2=.1951) حيث إن، وتأثير متوسط على الصحة النفسية (f2=0.115). 

 f Square Cohenاختبار حجم التأثير ( 7جدول رقم )

الكفاءة  

 الذاتية 

المعتقدات 

 الصحية 

الصحة  

 النفسية 

السلوك 

الصحي 

 الوقائي 

 المتغيرات 

 السلوك الصحي الوقائي    0.0289    

 الكفاءة الذاتية  0.3982 0.0099    

 المعتقدات الصحية  0.1951 0.1157    

 Multicollinearity Assessment :المتعدد االرتباط الخطي( تقييم 3)

 البنائي، في النموذج المتداخلة الخطية اتالعالق مستوى فحص األهمية بمكان من  

، المتعدد  الخطي  االرتباطأو    Multicollinearityالخطي    باالزدواجأي فحص ما يعرف  

االزدواج الخطي  ويتم قياس.  المستقلة وبعضها البعضوهو وجود عالقة خطية بين المتغيرات  

  يعكس ، وهو  Variance Inflation Factor (VIF)تضخم التباين    حساب معامل  من خالل

مقدار الزيادة في تباين مقدرات معالم االنحدار نتيجة وجود التداخل الخطي، فكلما كانت قيمة 

إذا كانت عليه، فو .كبيرة، كلما زاد تباين التقديرات وبالتالي أخطائها المعيارية (VIF)معامل 

؛  201٥)صافي،    بين المتغيرات المستقلة  إزدواج خطييكون هناك   ( فأكثر٥)  (VIF)ةقيم

(Hair et al., 2021 . 

أقل من جميعها   (VIF) أن قيم  يالحظ  (8)وبالنظر إلي البيانات الواردة بالجدول رقم   

، وهو ما يدل على عدم وجود مشكلة إزدواج تقع ضمن الحدود المقبولة(، ومن ثم فإنها  ٥)

 . المقترح خطي بالنموذج
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 VIF( قيم عامل تضخم التباين 8جدول رقم )

VIF  المتغيرات  الرمز VIF  المتغيرات  الرمز 

2.5639 Anixty 
الصحة  

 النفسية 

1.7793 Self_Ef_1 
 

 

الكفاءة  

 الذاتية 

1.8017 Depress 1.8818 Self_Ef_2 

1.9332 Stress 1.9475 Self_Ef_3 

2.1147 PHB_ 1 

 

السلوكيات  

 الصحية 

1.4518 Self_Ef_4 

1.6712 PHB_10 1.7722 Self_Ef_5 

1.1896 PHB_4 2.2973 Sus 
 

نموذج  

المعتقد  

 الصحي 

1.6576 PHB_5 2.0438 Sev 

1.1833 PHB_7 1.8573 Bar 

1.9181 PHB_8 1.6460 Ben 

2.0676 PHB_9 1.6821 Cues 

 : Stoen-Gesser Test (Q2)اختبار األهمية التنبؤية ( 4)

للنموذج،   التنبؤية  القوة  التعبير عن  االختبار  ما    يستهدف هذا  بواسطة  أجراؤه  ويتم 

لمدى قدرة مسار النموذج   وهو مقياس  "التعصيب األعمى"أي    Blindfoldingيعرف بإجراء  

األكبر من )صفر( إلى أن    2Qتشير قيم  وعلى التنبؤ بالقيم التي تمت مالحظتها في األصل.  

فأقل )صفر(    ةقيمالفي المقابل، تشير  و  ،النموذج يحتوي على األهمية التنبؤية لبناء داخلي معين

( يالحظ أن 9)  إلي الجدول رقم  . وبالرجوع(Hair et al., 2021)  إلى عدم وجود صلة تنبؤية

) 2Q قيمة الوقائي  الصحي  السلوك  و(0.471لمتغير  للمستهلك ،  النفسية  الصحة  لمتغير 

 . للنموذج الجيدةوضح القدرة التنبؤية وهو ما ي (0.00)هذه القيم أكبر من و، (0.278)

 Stoen-Gesser Test (Q2)( نتائج اختبار األهمية التنبؤية  9)جدول رقم 

Q² (=1-SSE/SSO) SSE SSO  المتغيرات 

 الوقائي السلوك الصحي  2408.0000 1272.1910 0.4717

 الصحة النفسية  1032.0000 744.5584 0.2785

 الكفاءة الذاتية  1720.0000 1720.0000  

 المعتقدات الصحية  1720.0000 1720.0000  
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 :  اختبار فروض البحثتاسعاً: 

 : )من األول إلي الخامس(اختبار صحة الفروض  (1)

اختبار    البحثتم  المستقلة  )  فروض  المتغيرات  في  عالقة  الذاتية ممثلة  الكفاءة 

الصحية التابعة  والمعتقدات  المتغيرات  والصحة    على  الوقائي  الصحي  السلوك  في  ممثلة 

المسارات  SEM-PLS  سلوبأل  وفقأ  النفسية( معامالت  أساس  هذه   ،على  أيضا  وتسمى 

المباشرة   المعامالت بين   Direct Effects  بالتأثيرات  المفترضة  العالقات  تمثل  التي 

الخطأ المعياري الذي يتم الحصول عليه    عن طريقالمتغيرات، وتحدد معنوية هذه المعاماالت  

التي يجب   (t) حساب قيمة أيضا  لهامن خاليتم ، والتي  Bootstrappingالـعملية  خاللمن 

أكبر وقيمة معامل المسار  ،  (%٥)عند مستوى معنوية قدره  (1.96)أن تكون قيمتها أكبر من

لـ  (0.20من ) قات بين العال  عن معنوية  (10)الجدول رقم  . ويكشف  (Chin, 1998)  وفقاً 

 .النموذج المقترحمتغيرات 

 لنموذج المقترح متغيرات ا ل    Bootstrapping(  نتائج 10جدول رقم )

 

 مدى تحقق 

 الفروض 

 

 

P 

Value 

T 

Statistics 

(|O/STDEV|) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Sample 

Mean 

(M) 

Original 

Sample 

(O) 

 

 المتغيرات 

 

 

 

 الفروض 

 0.5398 0.538 0.046 11.603 0.000 تحقق 
< السلوك  -الكفاءة الذاتية 

 الصحي الوقائي 

H1 

 0.164- 0.161- 0.102 1.611 0.107 مرفوض
< الصحة  -الكفاءة الذاتية 

 النفسية 

H2 

 0.377 0.380 0.0482 7.847 0.000 تحقق 
< السلوك  -المعتقدات الصحية 

 الصحي الوقائي 

H3 

 0.520 0.522 0.091 5.669 0.000 تحقق 
< الصحة  -المعتقدات الصحية 

 النفسية 

H4 

 0.277 0.273 0.102 2.716 0.006 تحقق 
<  -السلوك الصحي الوقائي 

 الصحة النفسية 

H5 

 ( ما يلي: 10بالجدول رقم )تبين البيانات الواردة و

1.  ً على السلوك الصحي الوقائي لدى مستهلكي الخدمات الصحية    أن الكفاءة الذاتية تؤثر معنويا

إنالمجتمعية،   يبلغ    حيث  المسار  قيمة  (0.539)معامل  وأن   ،(t=11.603)    بمستوى

ة  تؤثر الكفاءالذي ينص على أنه: "  األول، وبذلك يتحقق صحة الفرض  (p<0.05)معنوية  
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الصحي   سلوكهم  على  معنوياً  المجتمعية  الصحية  الرعاية  خدمات  مستهلكي  لدى  الذاتية 

 ".(19-)كوفيدالوقائي، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

2.  ً معنويا تؤثر  ال  الذاتية  الكفاءة  مباشرة    أن  مستهلكي بصورة  لدى  النفسية  الصحة  على 

المجتمعية،   الصحية  إنالخدمات  يبلغ    حيث  المسار  قيمة (0.164-)معامل  وأن   ،

(t=1.611)    بمستوى معنوية(p>0.05)  وبذلك تنتفي صحة الفرض الثاني من البحث ،

" أنه:  على  ينص  الصحية  والذي  الرعاية  خدمات  مستهلكي  لدى  الذاتية  الكفاءة  تؤثر 

- )كوفيدمعنوياً على صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجدالمجتمعية  

19)  ." 

3.  ً على السلوك الصحي الوقائي لدى مستهلكي الخدمات    أن المعتقدات الصحية تؤثر معنويا

بمستوى    (t=7.847)، وأن قيمة  (0.377)معامل المسار يبلغ    حيث إنالصحية المجتمعية،  

"(p<0.05)معنوية   أنه:  على  ينص  الذي  الثالث  الفرض  صحة  يتحقق  وبذلك  تؤثر   ، 

المعتقدات الصحية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية معنوياً على سلوكهم  

 ".(19-)كوفيدالصحي الوقائي ، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

4.  ً سية لدى مستهلكي الخدمات الصحية  على الصحة النف  أن المعتقدات الصحية تؤثر معنويا

بمستوى معنوية    (t=5.669)، وأن قيمة  (0.520)معامل المسار يبلغ    حيث إنالمجتمعية،  

(p<0.05)  تؤثر المعتقدات   الذي ينص على أنه: "  الرابع، وبذلك يتحقق صحة الفرض

الصحية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية معنوياً على صحتهم النفسية ،  

 ".(19-)كوفيدوذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

٥.  ً معنويا يؤثر  الوقائي  الصحي  السلوك  الخدمات   أن  مستهلكي  لدى  النفسية  الصحة  على 

بمستوى    (t=2.716)، وأن قيمة  (0.277)يبلغ    معامل المسار  حيث إنالصحية المجتمعية،  

الفرض  (p<0.05)معنوية   أنه: "  الخامس، وبذلك يتحقق صحة  يؤثر    الذي ينص على 

السلوك الصحي الوقائي لمستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية معنوياً على صحتهم 

 ".(19-)كوفيدالنفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

 (: (H6صحة الفرض السادس  اختبار (2)

والمعتقدات  الكلية  التأثيرات   ( الذاتية  الكفاءة  من  لكل  المباشرة  غير 

 النفسية(: الصحية في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة 

 ( رقم  الجدول  التأثيرات  11يوضح  الذاتية الكلية  (  الكفاءة  من  لكل  المباشرة  غير 

والمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسية لدى مستهلكي  

 :الخدمات الصحية المجتمعية اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد ومنه يتبين مايلي

تأثير   -1 بينمعنوي  يوجد  العالقة  في  الذاتية  للكفاءة  مباشر  الوقائي   غير  الصحي  السلوك 

والصحة النفسية لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية اثناء جائحة فيروس كورونا  
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، وبالتالي تتحقق صحة (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.6396)قيمة    حيث إنالمستجد  

"   (H6-1)الفرض   أنه:  على  ينص  والذي  البحث  تأثير    من  مباشر  معنوي  يوجد  غير 

مستهلكي   لدى  النفسية  والصحة  الوقائي  الصحي  السلوك  بين  العالقة  في  الذاتية  للكفاءة 

- )كوفيدخدمات الرعاية الصحية المجتمعية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

19)".    

غير مباشر للمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي  معنوي  يوجد تأثير    -2

ية لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية اثناء جائحة فيروس كورونا  والصحة النفس

، وبالتالي تتحقق صحة (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.5684)قيمة    حيث إنالمستجد  

"    (H6-2)الفرض   أنه:  على  ينص  والذي  البحث  تأثير  من  مباشر معنوي  يوجد  غير 

وقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي للمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي ال

- )كوفيدخدمات الرعاية الصحية المجتمعية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

19)" . 

تتحقق صحة الفرض السادس ككل    (H6-2)،  (H6-1)بتحقق صحة الفرضين الفرعيين   -3

(H-6)    :أنه على  ينص  تأثير  الذي  من  معنوي  يوجد  لكل  مباشر  الذاتية غير  الكفاءة 

والمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي 

- )كوفيدخدمات الرعاية الصحية المجتمعية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

19) ." 

للتأثير الكلي غير المباشر لكل من الكفاءة   Bootstrapping(  نتائج 11جدول رقم )

 والمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسية   الذاتية

 الصحية المجتمعية  الرعاية لدى مستهلكي خدمات

 

P 

Values 

T 

Statistics 

(|O/STDE

V|) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Sample 

Mean (M) 

Original 

Sample 

(O) 

 المتغيرات 

0.0083 2.6396 0.0568 0.1471 0.1500 
<  -الكفاءة الذاتية 

 الصحة النفسية 

0.0102 2.5684 0.0409 0.1039 0.1050 
<  -المعتقدات الصحية  

 الصحة النفسية 
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 : (H7)اختبار مدى صحة الفرض السابع  (3)

الصحية   ) السلوكيات  بين  العالقة  في  معدل  كمتغير  الصحية  المعتقدات 

 :  (الوقائية والصحة النفسية

( إلي أن المعتقدات  4( والشكل رقم )12تشير البيانات الواردة بالجدول رقم ) 

الصحية تعتبر بمثابة متغير معدل في العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة 

النفسية لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد،  

، وبالتالي تتحقق صحة الفرض  (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.6181)قيمة    حيث إن

(H7)  تلعب المعتقدات الصحية دوراً معدالً في العالقة : "هالبحث والذي ينص على أن  من

بين السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية  

 ".(19-)كوفيد المجتمعية، وذلك اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد 

للمعتقدات الصحية كمتغير معدل في   Bootstrapping(  نتائج 12جدول رقم )

العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسية لدى مستهلكي الخدمات  

 الصحية المجتمعية 

 مدى تحقق 

 الفروض 

 

P 

Values 

T 

Statistics 

(|O/STD

EV|) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Sample 

Mean 

(M) 

Original 

Sample 

(O) 

 المتغيرات 

 0.0346 2.6181 0.0089 تحقق
-

0.0891 
-0.0906 

Moderating Effect 2 

 الصحة النفسية  <-

 
0.0094 2.5994 0.1039 0.2644 0.2701 

<  -السلوك الصحي الوقائي 

 الصحة النفسية 

 
0.0000 11.6953 0.0462 0.5396 0.5398 

< السلوك  -الكفاءة الذاتية 

 الصحي الوقائي 

 
0.0825 1.7365 0.0988 -0.172 -0.1715 

< الصحة  -الكفاءة الذاتية 

 النفسية 

 0.0000 7.9300 0.0477 0.3788 0.3779 
<  -المعتقدات الصحية  

 السلوك الصحي الوقائي 

 0.0000 5.7774 0.0874 0.5090 0.5049 
<  -المعتقدات الصحية  

 الصحة النفسية 
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كمتغير معدل في العالقة بين السلوك الصحي  ( المعتقدات الصحية 4شكل رقم )

 والصحة النفسية  الوقائي

 مناقشة النتائج: عاشراً: 

لـ "باندورا" و نموذج     الذاتية  الكفاءة  الباحث بين نظرية  الحالي يزاوج  البحث  في 

، وذلك  (Khorsandi et al.,2012)في نموذج خاص على النحو الذي انتهجه  المعتقد الصحي

تأثيرهما على كل من الوقائية و  لتحديد مدى  الصحية  أثناء جائحة الصحة االسلوكيات  لنفسية 

فيروس كورونا المستجد وذلك بالنسبة لمستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية من المصريين. 

لتحليل العالقة بين     SmartPLS 3.3.3نموذج تحليل المسار باستخدام برنامج    تطبيقوقد تم  

ل العالقة بين  الكفاءة الذاتية وكل من السلوكيات الصحية والصحة النفسية من جانب، وكذا تحلي

المعتقدات الصحية وكل من السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية من جانب آخر، هذا فضال 

وقد أبرزت نتائج البحث  ،  العالقة بين السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسيةتحليل  عن  

 ما يلي:  الحالي
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1-   ً الصحي الوقائي لدى  على السلوك    وبصورة مباشرة   أن الكفاءة الذاتية تؤثر معنويا

يبلغ    مستهلكي المسار  معامل  إن  حيث  المجتمعية،  الصحية  قيمة  (0.539)الخدمات  وأن   ،

(t=11.603)    بمستوى معنوية(p<0.05)  الفرض األول الذي    (H1)، وبذلك يتحقق صحة 

ينص على أنه: "تؤثر الكفاءة الذاتية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية معنوياً  

 .  (19-ثناء جائحة فيروس كورونا المستجد)كوفيدعلى سلوكهم الصحي الوقائي، وذلك أ

فالسلوكيات الصحية الوقائية لمستهلكي خدمات الرعاية الصحية تتحدد في جانب منها   

ال تحسين  بالكفاءة  إلي  إيجابي  بشكل  يؤدي  قد  الكفاءة  هذه  فتحفيز  المستهلكين،  لهؤالء  ذاتية 

، وهذا ما يتفق مع تلك (19- )كوفيدالسلوكيات الصحية الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد

، ;Keren et al., 2021)   (Kim and Kim, 2020النتيجة التي توصل إليها كل من بحث

منها   جانب  في  تشير  السلوكية والتي  على  إيجابية وهامة  تأثيرات  لها  الذاتية  الكفاءة  أن  إلي 

الوقائية.   الوقائيفزيادة  الصحية  السلوك  زيادة  إلى  تؤدي  الذاتية  الكفاءة  فيروس   من  عوامل 

تعد بمثابة عامل وقائي ضد    ن. فالكفاءة الذاتية إذ (Shahnazi et al., 2020)كورونا المستجد

، ومن ثم يكون لها دور فعال في تعزيز وتغيير  (Mo et al., 2021b)فيروس كورنا المستجد  

الذي   النحو  على  وذلك  الصحية  والجائحات  األزمات  أثناء  الوقائي وخاصة  الصحي  السلوك 

   (Sheeran et al., 2016) .أشارت إليه نتائج بحث

  ى لمستهلكي على الصحة النفسية لدبصورة مباشرة  أن الكفاءة الذاتية ال تؤثر معنوياً    -2

المجتمعية، حيث إن الصحية  المسار يبلغ    الخدمات  قيمة  (0.164-)معامل    (t=1.61)، وأن 

من البحث والذي ينص   (H2)، ومن ثم تنتفي صحة الفرض الثاني  (p>0.05)بمستوى معنوية  

تؤثر الكفاءة الذاتية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية معنوياً على على أنه:"  

 ". (19-)كوفيد صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

ولكن على النقيض من ذلك، قد تبين أن هناك تأثيراً غير مباشراً لها في العالقة بين   

اثناء   المجتمعية  الصحية  الخدمات  مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة  الوقائي  الصحي  السلوك 

، وهو  (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.6396)قيمة    إنحيث  جائحة فيروس كورونا المستجد  

غير مباشر  معنوي  يوجد تأثير    الذي ينص على أنه: "  (H6-1)ما يحقق صحة الفرض السادس  

للكفاءة الذاتية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية لدى مستهلكي خدمات 

  ."(19-)كوفيدجائحة فيروس كورونا المستجدالرعاية الصحية المجتمعية، وذلك أثناء 

وعليه يمكن القول أن الكفاءة الذاتية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية   

حيث يمكنها أن تحد  وإن كان بطريقة غير مباشرة،  يمكن أن تحسن من الصحة النفسية لديهم،  

، وهو ما يتفق  دكورونا المستجمن الشعور باالكتئاب، القلق، والضغوط أثناء جائحة فيروس  

في أهمية الكفاءة الذاتية للتعامل مع القلق الناتج عن  (Bidzan et al., 2020)مع نتائج بحث 
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النفسية   بالصحة  وارتباطها  وكذلك  المستجد،  كورونا   ,Yıldırım and Guler)فيروس 

2020; ،Simonetti et al., 2021)  Shahrour et al., 2020;. 

مستهلكي    -3 لدى  الوقائي  الصحي  السلوك  على  معنوياً  تؤثر  الصحية  المعتقدات  أن 

  (t=7.847)، وأن قيمة  (0.377)معامل المسار يبلغ    حيث إنالخدمات الصحية المجتمعية،  

معنوية   الثالث  و،  (p<0.05)بمستوى  الفرض  تتحق صحة  والذي   (H3)بالتالي  البحث  من 

أنه:   على  المجتمعية ينص  الصحية  الرعاية  خدمات  مستهلكي  لدى  الصحية  المعتقدات  تؤثر 

المستجد كورونا  فيروس  جائحة  أثناء  وذلك  الوقائي،  الصحي  سلوكهم  على  -)كوفيدمعنوياً 

19)."  

الصحية    للمعتقدات  المباشر  المعنوي  التأثير  السابقة يتضح  النتيجة  على  وبناء على 

ضد  ا الوقائي  الصحي  المستجدلسلوك  كورونا  الصحية    فيروس  الخدمات  مستهلكي  لدى 

الفيروس من حيث اعتبار المستهلك الصحي بأنه أكثر    فالحساسية المدركة  المجتمعية،   تجاه 

به، وكذلك   الناس معرضين لإلصابة  أكثر  أن يكون  به، بل واحتمال  الشدة  عرضه لإلصابة 

إذا  باعتبار أن فيروس    المدركة الوفاة، وخاصة  كورونا مرض خطير تؤدي اإلصابة به إلي 

الوفيات معدل  ارتفاع  إلي  تشير  اإلحصائيات   األمم ومنظمة العالمية الصحة )منظمةكانت 

على الصحة النفسية وصعوبة   تأثيره، وكذلك الخوف من  2020)،)اليونيسف(للطفولة المتحدة

من   العديد  وجود  عن  فضال  هذا  يدركهاالعالج،  التي  االلتزام   العوائق  صعوبة  منها  الفرد 

باإلجراءات الصحية الوقائية من تباعد اجتماعي وغسل األيدي بصورة منتظمة، والمكوث في 

المختلفة ومتابعته   البيت للوقاية وغيرها، وكذا حصول الفرد على المعلومات من وسائل اإلعالم

المترتبة على اتباع هذه    إدراك المنافع، وزيادة  )إشارات العمل(  للتعلميات واإلرشادات الوقائية

المزدحمة،  األماكن  وتجنب  باأليدي،  المصافحة  عن  والتوقف  الكمامات  بارتداء  التعلميات 

ال شك    قد الصحي()أو المحددات الخاصة بنموذج المعت  كل هذه العوامل  ،والتباعد اإلجتماعي

لمستهلكي خدمات الرعاية الصحية من   على السلوك الصحي الوقائي  فعاالً   اً  قد كان لها تأثير

 . المصريين

النتيجةو  بحث  السابقة  تتفق  نتائج  أظهرته  ما   ,Barakat and. Kasemy) مع 

المتصورة،  من   (2020 القابلية  و  أن  محددة  الحواجز  عوامل  كانت  الذاتية  والكفاءة  الفوائد 

التي أكدت على أن الشدة    (Kim and Kim, 2020)للسلوكيات الوقائية. وكذلك نتائج بحث  

قد أثرت بشكل إيجابي على اإلجراءات الوقائية أو    الذاتية  الكفاءةو،  المنافع المدركة،  المدركة

 ,.Shahnazi et al)سابقة مع نتائج بحث  تختلف النتيجة ال  ومن جهة أخرى،  . السلوك الوقائي

والتي أشارت في جانب منها إلي أن زيادة عامل الحواجز المدركة )وهي أحد عوامل    (2020

 نموذج المعتقد الصحي( قد أدت إلى خفض السلوك الوقائي من فيروس كورونا المستجد.
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4-   ً معنويا تؤثر  الصحية  المعتقدات  مستهلكي    أن  لدى  النفسية  الصحة    خدمات على 

المجتمعية،    الرعاية إنالصحية  يبلغ    حيث  المسار  قيمة  (0.520)معامل  وأن   ،(t=5.66)  

  الذي ينص على أنه:   (H4)الرابع  ، وبذلك يتحقق صحة الفرض  (p<0.05)بمستوى معنوية  

المجتمعية" الصحية  الرعاية  خدمات  مستهلكي  لدى  الصحية  المعتقدات  على   تؤثر  معنوياً 

 ".(19-)كوفيد صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

بحث  ال  هذه  وتتفق   نتيجة  مع  أن  (Yıldırım and Guler, 2020)نتيجة    في 

يمكنها التنبؤ بالصحة والكفاءة الذاتية  ،  المدركةمتغيرات نموذج المعتقد الصحي ممثلة في الشدة  

لإلصابة   عرضة  أكثر  أنهم  يعتقدون  الذين  المشاركين  وأن  ويدركون   بالفيروسالنفسية، 

يصاب أن  األرجح  على  الفيروس  النتشار  التهديد  من  عالية  باالكتئاب    وامستويات 

(Bressington, 2020) القلق( السيئة  النفسية  الصحة  نتائج  انتشار  معدل  ارتفاع  وأن   ،

اإلجهاد/ ب  الضغوط( واالكتئاب،  مرتبط  المستجد  كان  كورونا   (19-)كوفيدفيروس 

(DiClemente et al., 2021). 

  مستهلكي خدمات ؤثر معنوياً على الصحة النفسية لدى  ي  أن السلوك الصحي الوقائي  -٥

المجتمعية،    الرعاية  إنالصحية  يبلغ    حيث  المسار  قيمة  (0.277)معامل  وأن   ،(t=2.716) 

الذي ينص على أنه:    (H5)الخامس، وبذلك يتحقق صحة الفرض  (p<0.05)بمستوى معنوية  

على  معنوياً  المجتمعية  الصحية  الرعاية  خدمات  لمستهلكي  الوقائي  الصحي  السلوك  يؤثر 

  ."(19-)كوفيد صحتهم النفسية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

التي أشارت إلي أن هناك    (Ahorsu et al., 2020)نتيجة    مع  وهذه النتيجة تتفق 

والصحة   األرق  بين  وكبيرة  صغيرة  متبادلة  من  النفسيةعالقات  كورونا    فيروس  والخوف 

من االرتباط بين المتاعب   الوقائية تخففالصحية    فالسلوكيات  .لسلوكيات الوقائية، واالمستجد

الذ أولئك  تحمي  إذ  االكتئاب،  وأعراض  المتاعب  اليومية  من  عالية  مستويات  من  يعانون  ين 

من   فإن    ،(Liu et al., 2021) االكتئاباليومية  ثم  الوقائيةومن  التنبؤ    يمكنها  السلوكيات 

 .  (Yıldırım and Guler, 2020) لألفراد بالصحة النفسية

6-  ً للمعتقدات الصحية في العالقة بين  اً غير مباشر اً هناك تأثيرأن  أبرزت النتائج أيضا

اثناء   المجتمعية  الصحية  الخدمات  مستهلكي  لدى  النفسية  والصحة  الوقائي  الصحي  السلوك 

المستجد،   ،  (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.5684)قيمة    حيث إنجائحة فيروس كورونا 

يوجد  : "والتي تنص على أنه البحث الحاليمن   (H6-2)السادس ومن ثم تتحقق صحة الفرض

غير مباشر للمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة  معنوي  تأثير  

النفسية لدى مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، وذلك أثناء جائحة فيروس كورونا  

   ". (19-)كوفيدالمستجد
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الكفاءة الذاتية يمكن  من أن    (Carballo-Penela, 2018)وعلى غرار ما أشار إليه   

الزائد بسبب   الموظفين عن عبء العمل    اإلنهاك أن تقلل بطريقة غير مباشرة من تصورات 

ما توصلت إليه نتائج بحث    ووفق  ،حيث ترتبط ارتباطاً غير مباشر باإلنهاك العاطفيالعاطفي  

(Damanik et al., 2020)    الذاتية األداء من    على  اً غير مباشرتؤثر تأثيراً  من أن الكفاءة 

االكتئاب،  بالتبعية أن تؤدي الكفاءة الذاتية إلي تخفيض الشعور بو  المرجح  التحفيز، فمنخالل  

 .  (19-)كوفيد  فيروس كورونا المستجد الناتج عنواالحباط والشعور بالضغوط 

أن    -٧ النتائج  الصحيةأظهرت  بين   تعد  المعتقدات  العالقة  في  معدل  متغير  بمثابة 

السلوكيات الصحية الوقائية والصحة النفسية لدى مستهلكي الخدمات الصحية المجتمعية اثناء  

المستجد،   ،  (p<0.05)بمستوى معنوية    (t=2.6181)قيمة    حيث إنجائحة فيروس كورونا 

المعتقدات الصحية    "تلعب  من البحث والذي ينص على أنه:  (H7)وبالتالي تتحقق صحة الفرض  

النفسية لدى مستهلكي خدمات   الوقائي والصحة  السلوك الصحي  العالقة بين  في  دوراً معدالً 

  ."(19-)كوفيدالرعاية الصحية المجتمعية، وذلك اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

وجود تأثير   النتيجة السابقة تعكس الدور الحيوي للمعتقدات الصحية، إذ إنوال شك أن   

معنوي للمعتقدات الصحية في العالقة بين السلوك الصحي الوقائي والصحة النفسية يقوى هذه  

السلوكيات الصحية الوقائية والصحة  من العالقة، ويشير إلي أن هذه المعتقدات يمكن أن تعزز 

المستجد كورونا  فيروس  جائحة  أثناء  الصحية  الرعاية  خدمات  لمستهلكي  ما وهو    ،النفسية 

ينعكس بالتأكيد على تقليل انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة النفسية ألفراد المجتمع، ومن 

وهذه النتيجة   . (Champion and Skinner, 2008)ثم تخفيف الخطر على الصحة العامة

التي أشارت    (O'connor et al.,2014)تتفق مع نتائج اختبارات العالقات المعدلة في بحث  

المنافع المدركة في التنبؤ بسلوك طلب  القابلية المدركة، الحواجز المدركة، و  :أهمية كل من  إلى

 .المساعدة الصحية

 توصيات البحث:حادي عشر: 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصى الباحث بما يلي: 

خالل العمل دعم السلوكيات الصحية الوقائية لمستهلكي خدمات الرعاية الصحية، وذلك من   -1

على إكسابهم بطريقة منتظمة مهارات تنمية الذات وتحسين كفاءتهم الذاتية وذلك من خالل  

التي يمكن أن تقدمها المنظمات الصحية  البرامج اإلرشادية والدورات التدريبية والتثقيفية

 ومنظمات المجتمع المدني تحت رعاية وزارة الصحة المصرية. 

نموذج   -2 متغيرات  على  الرعاية  التركيز  خدمات  مستهلكي  مخاطبة  في  الصحي  المعتقد 

الصحية وأفراد المجتمع في تعزيز السلوكيات الوقائية والصحة النفسية وذلك عن طريق  

)كوفيد المستجد  فيروس كورونا  تقديم معلومات مفصلة عن  /أو  إعالنية  - عمل حمالت 
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ياغة السلوك الوقائي (، حيث يمكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دوًرا استراتيجيًا في ص19

 للصحة العامة أثناء تفشي الجائحة.

أهم -3 المقترح(  الصحية المعتقدات رصد  بالنموذج  الواردة  )غير  أن   األخرى  يمكن  التي 

لمستهلكي  النفسيّة  النفسية  الوقائي والصحة  الصحي  السلوك  بين  العالقة  في دعم  تساعد 

الصحية، الرعاية  األوب خدمات  انتشار  حالة  في  كوروناوخاصة  فيروس  وباء  مثل    ئة 

الرسمية التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية   الجهات ، ويتم ذلك من خالل قيامالمستجد

استطالعات مواصلة واسعة عينات تغطي صحية بإجراء  يمكن  حتى  المصريين   من 

 (.19-)كوفيد كورونا المستجد ضد فيروس الجهود الوقائية وتكثيف

الصحة المصرية أهمية خاصة للصحة النفسية للمواطنين، ومراقبة صحتهم أن تولي وزارة   -4

يمكن  الصدد  هذا  وفي  غيره.  أو  المستجد  كورونا  كفيروس  األوبئة  تفشي  أثناء  النفسية 

السياسات  ل االذيناالصانعي  باألشخاص  النفسية من   هتمام  الصحة  يعانون من مشكالت 

اال لمعالجة حاالت  والجامعية  العامة  للمستشفيات  تابعة  فتح عيادات خاصة  كتئاب  خالل 

  د نتيجة الخوف من فيروس كورونا المستجالمجتمع    والقلق والخوف الذي ينتاب بعض أفراد

 . األوبئة القاتلةالفيروسات أو أو غيره من 

سات الرعاية الصحية لتقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي بذل جهودًا مكثفة من مؤس -٥

والقلق  باالكتئاب  والشعور  الصدمة  أعراض  بعد  المستجد  كورونا  بفيروس  للمصابين 

 .أثر أزمة فيروس كورونا المستجد النفسي

استراتيجيات   -6 وجود  وضرورة  خدماملحة  مستهلكي  لحماية  المستويات  متعددة  ت  فعالة 

الصحية م المستجد    فيروس جائحةن عواقب  الرعاية  وذلك من خالل   ،الكارثيةكورونا 

الصحة   تحسين  إلى  تهدف  التي  للتدخالت  المستمر  أثناء    النفسيةالتطور  انتشار لألفراد 

 الجائحة. 

خدمات بقوة أكبر على توصيل فوائد  ، يتم فيها التأكيدتعزيز الصحة النفسيةعمل حمالت ل -٧

لبعض  الشفاء  معدالت    مع نشرألكبر عدد من أفراد المجتمع    النفسيةعالج ومتابعة الصحة  

 العالجات.

المجتمعية  راً تيسي -8 الصحية  الرعاية  خدمات  مستهلكي  من   على  يعانون  الذين  وخاصة 

النفسية الصحة  األماضطرابات  يتطلب  لخدمات   ر ،  الرقمي  التحول  إلى  الحاجة  تسريع 

استخدام تقنيات الصحة الرقمية لتقديم المعلومات  حيث يمكن  الرعاية الصحية المجتمعية،  

استخدام   أو  بعد،  عن  الرقمي(  النفسي  العالج  أو  الصحية  )الرعاية  الصحية  والخدمات 

والمكالمات الصوتية مع   (SMS) تطبيقات الهاتف المحمول مثل خدمة الرسائل القصيرة

الرعاية الصحية أثناء تفشي فيروس كورونا ، حيث يساعد ذلك  المستجد  مقدمي خدمات 
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الصحية المرافق  اكتظاظ  وتقليل فرص  المرضى  فرز   ,.Kamulegeya et al)  على 

2020).  

لعالج     (Waller et al., 2020)اإلنترنت ج السلوكي المعرفي عبر  العال  أساليب  استخدام -9

فيروس   المعتلين عن  الناتج  والخوف  والضغوط  والقلق  االكتئاب  ذوى  النفسية  بالصحة 

تشرف عليها وزارة    معينة على الشبكة العنكبوتية  من خالل مواقعكورونا المستجد، وذلك  

انتشار مشاكل  وأثبتت فعاليتها في مكافحة نمو    وجدير بالذكر أن هذه األساليب قد  . الصحة

 . (Alavi et al., 2020) 19-روس كورونا المستجد )كوفيدفيالناتجة عن  النفسيةالصحة  

 ثاني عشر: التطبيقات التسويقية، محددات البحث والبحوث المستقبلية:    -

 سويقية: التطبيقات الت (1)

الحالي  نتائجتشير   الكفاءة    البحث  أن  الصحية  ة  الذاتيإلى  الخدمات  مستهلكي  لدى 

أزمة فيروس كورونا    أثناء  على السلوك الصحي الوقائي   اً كبير  اً لها تأثيرالمجتمعية في مصر  

يتيح الفرصة وهذا ال شك  أيضاً بالصحة النفسية لهم،    تنبئ، وأن المعتقدات الصحية  المستجد

الصحية   المعتقدات  وترسيخ  التسويقية   أثناءلهم  لدعم  االستراتيجيات  من خالل  الجائحة    هذه 

  الحفاظ على سلوكهم الصحي التي تهدف إلي    )استراتيجيات اإلعالم واإلقناع، والتكيف(  المختلفة

كذلك استخدام استراتيجيات التسويق االجتماعي والصحى وتحسين صحتهم النفسية،    الوقائي

التي يسببها  ليل إدراكهم للخطورة المفرطة  إلقناع المواطنين بضرورة تلقي هذه الخدمات وتق

يمكن للمسئولين   ، ذلك  عالوة على .  هوخاصة تجاه أخذ اللقاحات التي تحد من انتشارالفيروس،  

برمج تثقيفية وإرشادية تقوم بها  تقديم  من خالل  النخراط في السلوكيات الوقائية  دعم االصحيين  

     .على مستوى محافظات الجمهورية المنظمات الصحية والمجتمعية

 محددات البحث والبحوث المستقبلية: ( 2)

ولكنه يخضع لعدد من القيود   ،والتطبيقيةقدم هذا البحث العديد من المساهمات النظرية  

( المحددات الزمنية، حيث تم إجراء  1أو المحددات التي توفر فرًصا لمزيد من البحث وهي: )

محددات مكانية: أجري  ال(  2. ) 2021ون شهري يوليو وأغسطس،  الدراسة الميدانية في غص

البحث في مصر على مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية التي تقدمها الحكومة ممثلة 

موضوعية: تم االقتصار على بعض المتغيرات  المحددات  ال(  3في وزارة الصحة المصرية. )

الصحي، نموذج المعتقد الصحي، ومتغيرات الصحة النفسية المرتبطة بالكفاءة الذاتية، والسلوك  

موضع    )االكتئاب، القلق، والضغوط( فقط في إيجاد العالقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة

 .البحث

يعتبر   البحث  هذا  أن  بالذكر  تأثير  األول  وجدير  دراسة مدى  والذي حاول  نوعه  من 

الصحية على   الذاتية، والمعتقدات  النفسية  الكفاءة  الوقائية، والصحة  الصحية    لدى السلوكيات 
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مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية في مصر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد 

أبرزها  19-)كوفيد التي  العالقات  فإن  وبالتالي  بطبيعته،  استكشافي  البحث  فإن  ذلك،  (، ومع 

تؤيد ادعاء وجود تأثير معنوي مباشر    فإذا كانت النتائج لم  .يجب أن يتم فحصها بشكل أعمق 

للكفاءة الذاتية على الصحة النفسية، وإذا كان البحث قد أجاب على بعض التساؤالت التي تم 

التي تفحص ظاهرة معينة، حيث    والمبكرة  طرحها، إال أنه شأنه شأن كثير من البحوث األولى

بحث على تعميم النتائج قبل القيام  يعاني من النواقص، وبالتالي ال يمكن اإلدعاء بقدرة هذا ال

 . بأبحاث أخرى

بموضوع    وعليه، المرتبطة  المستقبلية  الدراسات  من  مزيد  إجراء  المفيد  من  سيكون 

ً   ،البحث حجما أكبر  عينة  على  البحث  هذا  تطبيق  يمكن  أو حيث  بعض   ،  االعتبار  في  األخذ 

مكان  االجتماعية،  الحالة  التعليم،  مستوى  العمر،  النوع،  أو  الجنس/  مثل  المعدلة  المتغيرات 

المعيشة )ريف/ حضر( أو غيرها في العالقة بين الكفاءة الذاتية والسلوكيات الصحية الوقائية  

الص والسلوكيات  الصحي  المعتقد  بين  العالقة  في  أو  النفسية،  والصحة  والصحة  الوقائية  حية 

العوامل المنبئة بالسلوكيات الصحية  (1)عن إمكانية إجراء البحوث التالية:   النفسية. هذا فضالً 

( 2. )(19د)كوفي  الوقائية لدى المصريين ودورها من الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

  . المجتمعية  الرعاية الصحيةخدمات  لعاملين في مجال  ل  النفسيةالعوامل المؤثرة على الصحة  

النفسية.3) الصحية والصحة  السلوكيات  بين  العالقة  في  الذاتية كمتغير وسيط  الكفاءة   )  (3  )

المستجد والصحة   فيروس كورونا  الوبائي" من  السن"الخوف  لدى كبار  )النفسية  تأثير 4.   )

( الذكاء االنفعالي ٥لحياة بين المصريين. )على الصحة العقلية وجودة افيروس كورونا جائحة 

( تطبيق نموذج االعتقاد  6) وتأثيره على الصحة النفسية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. 

   الصحي على الهيئات الطبية والخدمية المقاومة لفيروس كورونا المستجد.
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Abstract 

1. Purpose: This paper aims to determine the impact of 

the self-efficiency of consumers of community health-care 

services on their followers of preventive health behaviors, and to 

promote their mental health, taking into account their health 

beliefs as a moderated variable in the relationship between 

preventive health behaviors and mental health during the 

coronavirus pandemic (Covid-19). 

2. Design/methodology/approach:   Data was collected 

from 553 consumers of community healthcare services online by 

using Google Form. SmartPLS Ver3.3.3 was also used to 

conduct measurement model evaluation and structural 

evaluation tests of the proposed model. 

3. Findings: (1) self- efficacy has a direct significant 

impact on the preventive health behavior of consumers of 

community health services and indirectly affects the relationship 

between preventive health behavior and mental health variables. 

It has also been shown to have a strong impact on preventive 

health behavior and a weak impact on mental health. (2) Health 

beliefs have a direct significant impact on the preventive health 

behavior of consumers of community health services and have 
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an indirect significant impact on the relationship between 

preventive health behavior and mental health variables during 

the coronavirus pandemic.  It has also been shown that health 

beliefs have a strong influence on preventive health behavior and 

an average effect on mental health. (3) Health beliefs are a 

moderated variable in the relationship between preventive health 

behaviors and mental health in consumers of community health 

services during the Coronavirus pandemic. 

4. Key words: 

Self-efficacy(SE), Preventive Health Behaviors(PHB), 

Health Belief Model (HBM), Mental Health(MH), Community 

Health Care Services(CHCS) , Coronavirus (Covid-19) 

 


