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 : مستخلط

الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف الوجداف اإليجابي والسمبي ىدفت الدراسة الحالية  
الفروؽ ، و والدراسات العميا طالب الجامعةعينة مف وجو الصحي لدى والتوالحاجة الشخصية لمتنظيـ 

قًا لبعض المتغيرات طبو  بيف مرتفعي ومنخفضي الوجداف اإليجابي والسمبيفي التوجو الصحي 
، تحديد القيمة التنبؤية لموجداف اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية بالتوجو الصحي، و الديموجرافية

 ،سنة 57 -42تراوحت أعمارىـ بيف طالبًا وطالبة،  472المشاركوف بالدراسة األساسية بمغ و 
مقياس التوجو الصحي عمييـ طبؽ ، 6.22عامًا، وانحراؼ معياري  ;46.8بمتوسط لمعمر الزمني 

(، 4242)مصطفى عبد المحسف الحديبي ،فؤاد محمد الدواش ،تعريب وتقنيف أحمد خيري حافظ
وقائمة الوجدانات اإليجابية تعريب وتقنيف مصطفى عبد المحسف الحديبي، فؤاد محمد 

الدواش، مصطفى (، ومقياس الحاجة الشخصية لمتنظيـ تعريب وتقنيف فؤاد محمد 4242الدواش)
التوجو و الوجداف اإليجابي  ارتباط (، وأسفرت نتائج الدراسة عف4242عبد المحسف الحديبي )

الخارجي في الصحة، والحاالت الصحية، في و لتحكـ الذاتي إيجابيًا، ولـ يرتبط با أبعادهبالصحي ككؿ 
والثقة الصحية،  ،، والتقديروالوعي الشخصي الصحيالوجداف السمبي وقمؽ الصحة،  ارتبطحيف 

الحاجة العامة لمتنظيـ وأبعاد التوجو  وارتباط، سمبياً  والتوقعات الصحية ،االىتماـ بتصور الصحةو 
، وارتباط ُبعد االستجابة لنقص التنظيـ مع الدرجة الكمية لمتوجو الصحي إيجابياً  الصحي ودرجتو الكمية

وارتبطت الدرجة الكمية لمرغبة الشخصية في وأبعاده الفرعية ما عدا ُبعد التحكـ الذاتي في الصحة، 
والتوقعات  ،والتحكـ الخارجي في الصحة ،لـ ترتبط بدافعية الصحةبأبعاد التوجو الصحي و التنظيـ 
ة والحاالت الصحية، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتغيرات التصنيفية الخمس ،الصحية

، وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف مرتفعي جو الصحيعمى مقياس التو لممشاركيف بالدراسة األساسية 
 في التوجو الصحي لصالح مرتفعي الوجداف اإليجابيوالسمبي ومنخفضي الوجداف اإليجابي 

منخفضي الوجداف السمبي، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف مرتفعي ومنخفضي الحاجة الشخصية و 
قدرة تنبؤيو دالة  الحاجة الشخصية لمتنظيـ، ووجودلمتنظيـ وُبعديو في التوجو الصحي لصالح مرتفعي 

وتـ تفسير متوجو الصحي مف الوجداف اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ، لإحصائيًا 
النتائج في ضوء األدبيات النظرية لمتغيرات الدراسة والدراسات ذات الصمة، وباالعتماد عمى ىذه 

 توصيات .النتائج وتفسيرىا تـ صياغة عدد مف ال
 ،التوجػػو الصػػحيالوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي ، الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ  ،  :لكممػػات المفتاحيػػةا

 .طالب الجامعة ، وطالب الدراسات العميا  ،األوبئة واألمراض المعدية
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Positive and Negative Affect, And Personal Need of Structure  As 

Predictors of Health Orientation among a sample  of university and Post 

graduate students 

Abstract 

The current study aimed to uncover the correlation between Positive 

and Negative Affect and the personal need for Structure and health orientation 

among university students and Post Graduate, the differences between 

university students in the health orientation according to some demographic 

variables, the differences between high and low positive and negative    ِ Affect 

in the health orientation, and determine the predictive value of positive and 

negative    ِ Affects and the need The personal Structure to health, and the study 

participants were divided into: Participants in the exploratory study, which 

consisted of 141 male and female students at the university and graduate 

studies; To calculate the psychometric characteristics, and the basic study 

participants, who numbered 250 students in both the university and 

postgraduate levels, ranged between 21-35 years, with an average age of 24.69 

years, a standard deviation of 4.11, an average monthly income of 2775 

pounds, and a standard deviation of 2,191. applying the study tools, These are: 

The health orientation Scale; Snell ,Johnson, Lloyd & Hoover (1991) 

Translation & Validation via Ahmed Khairy Hafez, Fouad Muhammad 

AlDawash, Mustafa Abdel-Mohsen Al-Hudaibi (2020), and a Schedule of 

positive and negative Affects prepared by Watson, Clark, & Tellegen (1988)., 

And a measure of personal need for Structure by Thompson, Naccarato, Parker 

& Moskowitz (2001) Translation & Validation via Fouad Muhammad Al-

Dawash, Mustafa Abdel-Mohsen Al-Hudaibi (2020).  The results of the study 

Showed that: in a positive correlation and health orientation as a whole with 

positive Affect, and was not Correlate to self-control and external health, and 

health Status, while negative Affect and health anxiety, health personal 

awareness , Evaluation, health confidence, attention to health perception, 

negative expectations of health, the general need for Structure and the 

dimensions of the health orientation and its overall degree, The dimension 

response of the lack of Structure correlated with the overall degree of health 

orientation and its sub-dimensions except for the self-control of health, and the 

overall degree of personal need for Structure was correlated with the 

dimensions of the health orientation and was not related to health motivation, 

external health control, health expectations, health Statues, and the absence of 

significant differences Statistically among the five taxonomic variables of the 

participants in the basic study on the scale of health orientation, the presence of 

statistically significant differences between high and low positive and negative 

Affect in the health orientation in favor of high positive and low positive 
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Affect, and the presence of statistically significant differences between high 

and low personal need for Structure and two dimensions in the health 

orientation in favor of high The personal need for Structure, and the existence 

of a predictive ability statistically significant for the health orientation of 

positive and negative Affect and the personal need for Structure, and the results 

were interpreted in the light of the theoretical literature of study variables and 

related studies, and based on these results and their interpretation a number of 

recommendations have been formulated. 

Key words : Positive and Negative Affects, the personal need for 

Structure. Health Orientation, Epidemics and Infectious Diseases, university 

and Post graduate students 
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 :مكدمة

" فيػروس كورونػا   COVID - 19وطأة الوباء العالمي أو ما يسػمى  بجائحػة تحت 
ي المنطقػة العربيػة " والتي طالت تداعياتو جميػع نػواحي الحيػاة فػ Corona Virusالمستجد  

؛ لمػػا ولػػدذه ىػػذا الوبػػاء مػػف مخػػاطر صػػحية واسػػعة النطػػاؽ وشػػديدة الوطػػأة عمػػى والعػػالـ بأسػػره
، واالحتػواء المخػاطر التػي تيػدد نظمػًا بأسػرىا الدفاع األوؿ ضػد ىػذهالمنطقة العربية، فإف خط 

صػحي ال والتوجػو األمثؿ لتمؾ التيديدات المتزايدة النابعة مف انتشػاره يتمثػؿ فػي مسػتوى الػوعي
، والتعػػايش مػػع المشػػاعر معمػػؿ معػػًا لمحػػد مػػف انتقػػاؿ العػػدوى؛ للألفػػراد بمختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ

 قمؽ وانشغاؿ الباؿ في خضـ تمؾ الريبة العالمية .واالنفعاالت الناتجة عف ال
فػي فػروع عمػـ  اً ميمػ اً تقاطعػ  Health Orientation (HO)ويمثؿ التوجػو الصػحي 

الرئيسػػة لمسػػموؾ، فعمػػي صػػعيد فػػروع عمػػـ الػػنفس التفسػػيرية الػػنفس وقػػوى عمػػـ الػػنفس الثالثػػة 
وعمػػػـ الػػػنفس يتقػػػاطع بشػػػكؿ واضػػػح بػػػيف " عمػػػـ نفػػػس الشخصػػػية، وعمػػػـ الػػػنفس الصػػػحي، 

اإليجابي"، في حيف يتقاطع بيف قػوى عمػـ الػنفس الثالثػة الرئيسػة التفسػيرية لمسػموؾ: التحميػؿ 
النفسي باعتبار المرض يقاس كمقابػؿ لمصػحة، والسػموكية بتركيزىػا عمػى األداء والعػادات التػي 

ورة مػف منطمػؽ صػ -سػموكًا وتوجيػًا  -تتـ مالحظتيا، واالتجػاه اإلنسػاني إذ يتحػرؾ الشػخص 
فػػؤاد محمػػد الػدواش، ومصػػطفى عبػػد المحسػػف  ،أحمػػد خيػري حػػافظة )صػحتو النفسػػية والجسػػدي

 .( *)( 6 ،4242 ،الحديبي
؛ كػوف لوجدانيػة فػي الشخصػية تقػود النػزوعوفي الغالب األعـ فإف النواحي المعرفية وا

جػو الصػحي النزوع لمجسد، وىذا ما ُيظير دينامية العالقػة بػيف التوجػو الصػحي والمعرفػة، والتو 
والوجداف مف ناحية أخرى، ويعد القمػؽ أكثػر االضػطرابات العصػابية انتشػارًا، والنػواة أو القاعػدة 
األساسػػية المحوريػػة لكافػػة األعصػػبة، والمحػػور الػػدينامي لمعصػػاب النفسػػي لػػيس فػػي األمػػراض 

مػؽ والق ،(4222النفسية فقط بؿ في أفعاؿ الناس السػوية وغيػر السػوية )محمػد إبػراىيـ عيػد، 
كانفعاؿ شػديد يتػرؾ اثػاره عمػى أجيػزة الجسػد، والتػي تبػدو فػي أعراضػو الفسػيولوجية كػالعرؽ، 

(، 4227 ،وزيادة ضربات القمب، وضيؽ التنفس، والخفقاف ) مصطفى عبػد المحسػف الحػديبي
شػيد سيالعػالـ بػأف  Bill Gatesاستشػراؼ  Robitzski (2020)ويؤكػد ذلػؾ مػا أشػار إليػو 

                                                 
 APA Style of the Publicationالطبعة السادسة  –األمزيكًة لعلم النفس  يتم التىثًل يف هذه  الدراسة  طبكًا لدلًل اجلمعًة  )*(

Manual of the American Psychological Association (6th ed).وتفاصًل كل مزجع مجبتة يف قائمة املزاجع ، 
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لة أف ينتقػػؿ ، ومػػع السػػفر والعولمػػة سػػيكوف ىنػػاؾ مػػف السػػيو عامػػًا تقريبػػاً وبػػاء كػػؿ عشػػريف 
اسػتعداًد ، إال أف النػاجيف مػف جائحػة كورونػا الحاليػة سػيكونوف أكثػر فيروس مػف مكػاف لمكػاف

 حذرًاً  مما نحف عميو اآلف.و 
 Diseaseبػأف نمػوذج المػرض  Bandura (2001)ويتسػؽ ذلػؾ مػع مػا أوضػحو 

Model إال أف يػرة مػف الػزمفكاف ىو النموذج المسيطر عمى الطػب والتػداوي خػالؿ عقػود كث ،
نمػا  فالصػحة ،Health Modelالنمػوذج المسػيطر اآلف ىػو نمػوذج الصػحة  لػـ تعػد وسػائؿ واا

الطبي لـ يعد يػرتبط بالوسػائؿ ، وكوف الصحة ىدؼ يعني أف التدخؿ البيولوجي أصبحت أىداؼ
نما أصبح يرتبط بنفقط ، وما أكد عميػو فػؤاد محمػد والظروؼ البيئية Life Styleمط الحياة ، واا

حيػػث  ؛Health Self-Regulation( مػػف الحاجػػة لتنظػػيـ الػػذات الصػػحي 4226الػػدواش )
يصػبح األشػخاص أكثػر تحكمػػًا فػي عػاداتيـ الصػحية وبالتػػالي يمتنعػوف عػف التػدخيف ويػػأكموف 

 العمر . ا بحيث يقاوموف التقدـ فيا ويتدربوف رياضيً صحيً 
ويقتضػػػػي تنظػػػػيـ الػػػػذات صػػػػحيًا توجيػػػػًا يحػػػػدد لمفػػػػرد تصػػػػوره وتصػػػػوراتو، والتوجػػػػو 

Orientation  يشير إلى "وعي الشخص بذاتو والعالـ الخارجي "، وىو بيذا المعنى يعبػر عػف
مظمة واسعة تشمؿ وعي الشخص بجسده وصحتو الجسدية، أو وعي بػالمحيط االجتمػاعي فػي 

وال يتػأثر التوجػو  ،(4768، 4;;2وعػالء الػديف كفػافي، ،يػد جػابرعالقتو بو )جػابر عبػد الحم
الصحي " المرتبط بالصحة الجسدية  وتصورىا"  بالجماعة ومقارنػة الشػخص لتوجيػو الصػحي 
بمف يتواصؿ معيـ فقط، ولكنو يتػأثر بشػكؿ كبيػر بالطريقػة التػي يػرى بيػا الشػخص نفسػو مػف 

ذات فػي إطػار الصػحة الجسػدية قػد يػػرتبط حيػث الصػحة الجسػدية، وىػذا التصػور والتصػنيؼ لمػ
 ( .Tarrant & Butler , 2011 , 121الشخصية واالنفعاالت )فعية بشكؿ كبير بالدا

بجوانػب  -بالصحة الجسدية لو اثار مختمفة ارتبطت كوعي  -ويرتبط التوجو الصحي 
ومتغيػػرات داخػػؿ الشخصػػية، حيػػث أوضػػحت نتػػائج عػػدد مػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت التوجػػو 
ػػف   س  الصػػحي فػػي ارتباطػػو بالدافعيػػة الشخصػػية لممداومػػة عمػػى ممارسػػة تمرينػػات رياضػػية ُتح 
المياقػػػة الجسػػػدية، واالعتقػػػاد حػػػوؿ مػػػا يػػػتحكـ فػػػي الصػػػحة وارتبػػػاط ذلػػػؾ باالىتمػػػاـ بالصػػػحة 
الجسدية، وىناؾ مف توسع في دراسة التوجػو الصػحي الشخصػي " المػرتبط بالصػحة الجسػدية" 

مػػرتبط بالصػػحة الجسػػدية" كتوجػػو صػػحي حضػػري أو ريفػػي أو توجػػو إلػػى التوجػػو الصػػحي " ال
 & Greerصػحي مجتمعػي أو كتوجػو صػحي مػرتبط بالتنظيمػات الخاصػة بالرعايػة الصػحية )
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Burgess,1987؛Olive, Goodrow & Virgn,1998أحمػد خيػري حػافظ وأخػروف  ؛
4242. ) 

الوجدانيػػػػة والتوجػػػػو الصػػػػحي كتكػػػػويف افتراضػػػػي فػػػػي الشخصػػػػية يتػػػػأثر بالمعالجػػػػات 
والمعرفية، إذ أنو يرتبط بتوجػو الشػخص نحػو ذاتػو فيمػا يتعمػؽ بتصػوره لصػحتو الجسػدية، بػؿ 
وتأثير ىذا التصور أو النػزوع الشخصػي عمػى تمػؾ الصػحة، وطبقػا لنظريػة معالجػة المعمومػات 
"يستقبؿ الشخص المنبيػات الداخميػة والخارجيػة ثػـ يقػـو بمعالجتيػا، وىػذه المعالجػة قػد يكػوف 

ا أسػػاس سػػمبي أو إيجػػابي، ممػػا يػػؤثر عمػػى تقيػػيـ األشػػخاص لألشػػياء واألحػػداث"، والتوجػػو ليػػ
الصحي يشمؿ معالجػة الشػخص لممعمومػات ذات الطػابع المعرفػي والمرتبطػة بصػحتو الجسػدية 
وىػػذه المعالجػػة قػػد تتػػأثر أو تػػؤثر عمػػى انفعػػاالت الشػػخص المرتبطػػة بصػػحتو الجسػػدية، حيػػث 

يف المخططػػات الدماغيػػة ومػػا تشػػممو مػػف وجػػدانات تحػػدد تقيػػيـ تػػؤثر ىػػذه المعالجػػة فػػي تكػػو 
الشػخص لممنبيػات واألحػػداث التػي تعتػػري مسػار حياتػػو الشخصػية، وبالتأكيػػد ىػذه المعالجػػة ال 

 (.7:4، 4224تأتي مف فراغ وال تعمؿ في الفراغ )يونج وبيؾ،
خػػالؿ  وتظيػػر ديناميػػة العالقػػة بػػيف الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي والتوجػػو الصػػحي مػػف

 Fredricksonطبيعة الوجداف اإليجابي والسمبي، وقيمة كػؿ منيمػا التكيفيػة، حيػث أوضػح  
& Losada (2005)  إف المشػاعر الجيػدة تغيذػر جػداف اإليجػابي قيمػة تكيفيػة، منيػاأف لمو :

مف أجيزة الجسـ وتعجؿ بالشفاء مف العواقب السمبية ألمراض القمػب واألوعيػة الدمويػة، وتزيػد 
، الجسػػػمية والنفسػػػية الجيػػػدة، كمػػػا تُنبػػػا المشػػػاعر اإليجابيػػػة بالصػػػحة المناعػػػةؼ مػػػف وظػػػائ

، وتزيػػػػد السػػػػعادة والنمػػػػو النفسػػػػي، والمسػػػػتويات تجػػػػاه المشػػػػكالت Resilienceوبالصػػػػمود 
سػػػتجابة الضػػػغوط المختصػػػة " ىرمػػػوف الضػػػغوط "، وخفػػػض ا Cortisolالمنخفضػػػة مػػػف الػػػػػػ 

، وخفػض احتمػاالت اإلصػابة بالسػكتة الدماغيػة، الفيروساتبااللتياب، وخفض األلـ، ومقاومة 
وفضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػإف الوجػػداف اإليجػػابي ُينبػػا بػػالعمر المديػػد، ويتسػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أوضػػحو 

Dockray & Steptoe (2010)  ،بػأف الوجػداف اإليجػابي منبػا إيجػابي بالنتػائج الصػحية
والجيػاز العصػبي المسػتقؿ، وجيػاز  ولو تأثير فػي النػواحي البيولوجيػة، فينشػط الغػدد الصػماء،

مػف ارتبػاط المسػتويات المرتفعػة  Naragon & Watson (2009)المناعة، وما أشار إليو  
 مف الوجداف اإليجابي ارتباطًا إيجابيًا بالصحة الجسمية.  
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 , Steptoe , Gibsonويعػػد الوجػػداف اإليجػػابي واقيػػًا مػػف حػػدوث ضػػغط الػػدـ )
Hamer & Wardle, 2007)، ص الوجػػداف اإليجػػابي ُينبػا بتػػدىور الحالػػة الصػػحية ونقػ

(Pelle , Pedersen , Szabo & Denollet , 2009)،  كمػا يقػـو الوجػداف اإليجػابي
، وُيبطػػؿ اآلثػػار الفسػػيولوجية السػػيئة لعواقػػب الفسػػيولوجية السػػيئة لمضػػغطبػػدور الػػواقي ضػػد ا

لوجػػود عالقػػة  ؛(Folkman & Moskowitz , 2000المرتبطػػة باالنفعػػاالت السػػمبية ) 
التوجػػو اإليجػػابي والصػػحة النفسػػية والجسػػدية ومواجيػػة الضػػغوط ) عايػػد  ارتباطيػػة دالػػة بػػيف

ويظيػػػر ذوي اضػػػطرابات الطعػػػاـ ضػػػعفًا فػػػي الوظػػػائؼ الوجدانيػػػة مقارنػػػة  ،(4226 ،الوريكػػػات
وه لػػدميـ بػػأقرانيـ العػػادييف، وارتفػػاع الػػبالدة الوجدانيػػة وارتفػػاع التعػػرؼ الوجػػداني عمػػى الوجػػ

(Bendek, van Goozen, Kettenis, & Elburg , 2002  وارتفػػاع الػػبالدة ،)
الوجدانيػػة لػػدى مرضػػى فقػػداف الشػػيية العصػػبي؛ ممػػا يعنػػي أف المعالجػػة الوجدانيػػة فػػي عالقػػة 

 ,Zonnevylle –Bender ,  Van Goozenتأثير وتأثر مع االعتالؿ النفسػي الجسػمي )
Cohen - Kettenis, Van Elburg, De Wildt,  Stevelmans & Van 

Engeland , 2004 ) 
 Van Diest , Deاألعراض الجسػمية )بػوُيعػد الوجػداف السػمبي منبػا سػمبي قػوي 

Peuter , Eermans, Bogaerts, Victor, & Van Den Bergh, 2005 وتػرتبط ،)
المستويات المرتفعة مف الوجداف السػمبي ارتباطػًا إيجابيػًا باالكتئػاب، والقمػؽ، واجتػرار األفكػار ) 

Nolen – Hoeksema, 2000  ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػإف لموجػػداف السػػمبي تأثيراتػػو ،)
فقػػد كشػػفت نتػػائج عػػدد مػػف البحػػوث أف لموجػػداف السػػمبي تػػأثير ضػػار فػػي الصػػحة  السػػمبية،

(Suinn,2001؛ Dougall & Baum,2001)،  وتقػود االنفعػاالت السػمبية كػالقمؽ والتػوتر
، وأف االنفعػاالت السػمبية (Kubznsky & Kawachi,2000)إلى أمػراض الشػراييف القمبيػة 

 ( . Lustman , Frank & Mc Gill , 1991مرتبطة بمرض السكري )
تمػاليف اح  Watson & Pennebaker (1989)وتوازيػًا مػع ذلػؾ، فقػد افتػرض 

: أف المسػػػتويات الوجػػػداف السػػػمبي والمشػػػكالت الصػػػحية، أوليمػػػالبيػػػاف ديناميػػػة العالقػػػة بػػػيف 
حية والتي تظير عمػى شػكؿ المرتفعة والمزمنة مف الوجداف السمبي تثير مختمؼ المشكالت الص

وثانييمػػػا أف  ،Psychosomatic Disorderضػػػطرابات الجسػػػدنو " التجمسػػػف" أعػػػراض ا
؛ لمػا تولػده تمػؾ المشػكالت سػتويات مرتفعػة مػف الوجػداف السػمبيمشكالت الصحة تؤدي إلػى م
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مػػف ضػػغوط شػػديدة وتعػػب جسػػدي ينػػتج عنػػو مسػػتويات مرتفعػػة مػػف الكػػرب النفسػػي والوجػػداف 
 السمبي . 

وعمػػى الػػرغـ مػػف تنػػامي االىتمػػاـ بتنػػاوؿ العالقػػة بػػيف الوجػػدانييف اإليجػػابي والسػػمبي 
، إال أنيا لػـ تتعػرض لمعالقػة بػيف الوجػدانييف ي والمشكالت الصحية بحثًا ودراسةي الصحوالوع

اإليجػػابي والسػػمبي والتوجػػو الصػػحي بشػػكؿ مباشػػر؛ ونظػػرًا ألىميػػة التوجػػو الصػػحي لمػػا لػػو مػػف 
ة وكيفيػة عالقة بفيـ  الممارسات السموكية غير الصحية وما يصيب الفػرد مػف مشػكالت صػحي

الوبػػاء العػػالمي" ، وفػػي ظػػؿ مػػا تشػػيده القريػػة الكونيػػة مػػف انتشػػار عامػػة الوقايػػة منيػػا بصػػفة
األمػر الػذي يترتػب عميػو الصػحة النفسػية والجسػمية  ،بصػفة خاصػة فيروس كورونا المسػتجد"

وىػػذا مػػا حػػدا بالبػػاحثيف تنػػاوؿ القػػدرة التنبؤيػػة لموجػػدانيف  ،التػػي ينشػػدىا كػػؿ فػػرد فػػي حياتػػو
، وىذا ما قػد بالتوجو الصحي لدى طالب الجامعة اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ

 يتضح ويتبمور في مشكمة الدراسة .
 :الدراسة مشللة

بػػرزت مشػػكمة الدراسػػة ممػػا الحظػػو الباحثػػاف عمػػى الطػػالب أثنػػاء التػػدريس ليػػـ مػػف 
االفتقار لمتوجو الصحي، والذي يظيػر فػي انتشػار ظػاىرة التػدخيف، واإلفػراط فػي اسػتخداـ مػواد 
التجميػػؿ ومػػا يرافقيػػا مػػف سػػوء االسػػتخداـ واالفتقػػار لمػػوعي بتأثيراتيػػا المسػػتقبمية، فضػػاًل عػػف 

والمشروبات الغازية غير مػدركيف لألضػرار الصػحية مػف  Takeawayتناوؿ الوجبات السريعة 
تناوليػا، وغيرىػػا مػػف التصػػرفات التػػي ينػػتج عنيػػا العديػػد مػػف المشػػكالت السػػموكية الصػػحية فػػي 

 Coronaالبيئػة الجامعيػة، إضػافة إلػى ىػذا تسػارع وتيػرة اجتيػاح فيػروس كورونػا المسػتجد  
Virus العػػدوى، وكيات الصػػحية والخػػوؼ مػػف لمعػػالـ بأسػػره، ومػػا لػػذلؾ مػػف تػػأثيرات عمػػى السػػم

، والدافعيػػة لمصػػحة فػػي مقابػػؿ الدافعيػػة لتجنػػب المػػرض، والتػػي تعػػد مػػف أبػػرز والقمػػؽ الصػػحي
 مكونات التوجو الصحي .

ويتسؽ ذلؾ مػع مػا أشػارت إليػو نتػائج الدراسػات ذات الصػمة واألطػر التنظيريػة، حيػث 
دئي لمتوجػو الصػحي يمثػؿ أف الوعي الصحي كمحرؾ مبػ Snell & Loufek (2002) أوضح

جزءًا ميمًا مف توجو الشخص ونمط حياتو فيما يتعمؽ برعايتػو لجسػده ووعيػو وتقبمػو لوجدانػو 
دارتػػو ليػػذا الوجػػداف، بػػؿ إف الشػػخص الػػذي لديػػو قمػػؽ بخصػػوص صػػحتو ال يسػػتطيع إدارة  واا

لمعرفػي انفعاالتو، حيث يرتبط الوعي الصحي إيجابيًا لدى الشخص بػالوعي المعرفػي، فػالوعي ا
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 Gochmanيشػػمؿ وعيػػا بالجسػػد وحالتػػو، واألفكػػار والقػػدرات واإلمكانػػات، ومػػا ذىػػب إليػػو
بػػأف توجػػو األفػػراد نحػػو الصػػحة يكمػػف فػػي الخػػوؼ مػػف المػػرض والخػػوؼ فػػي  (1997,153)

أوقات كثيرة مف حياة اإلنساف يعد شعور مكتسب مف خالؿ المشػاىدات والخبػرات السػابقة، أي 
 & Kaplan , Sallis لنتيجة سيئة في موقؼ سابؽ، وما أشار إليومف خالؿ مشاىدة الفرد 

Patterson (1994 , 11)   كما يؤكد العػامميف بمجػاؿ الصػحة  -بأف السموؾ غير الصحي
مسػتمرًا فػي تيديػد حيػاة اإلنسػاف مػف خػالؿ  –وحسب رأي المختصيف في عمـ النفس الصػحي 

المػػػرض بػػػؿ والوفيػػػات فػػػي الكثيػػػر مػػػف  إصػػػابتو بالعديػػػد مػػػف األمػػػراض، إذ أف غالبيػػػة حػػػاالت
 المجتمعات ُتعزى إلى أمراض سببيا النظاـ الغذائي غير الصحي.

ما أشار إليو عباس رمضػاف رمػيح وعػادؿ خضػير عبػيس العابػدي ويأتي ذلؾ تماشيًا  
( بأف الوضع الصػحي لمفػرد يتحػدد بمػا يمارسػو مػف ضػبط ذاتػي عمػى سػموكو، لمػا لػو 4222)

وظير ذلؾ جميًا مف نتػائج اسػتخداـ مقيػاس  -عادات الصحية التي يتبعيا مف دور في تقرير ال
لتحديػد الفػرؽ بػيف الػتحكـ  Health Locus of Control Scale مركػز الضػبط الصػحي 

فػػإف األشػػخاص ذوو القناعػػات المسػػبقة بػػأف  –الػػذاتي والخػػارجي فػػي الوضػػع الصػػحي لمفػػرد 
يـ قابميػة أكبػر لممارسػة العػادات الصػحية وضعيـ الصحي يخضع لسيطرتيـ الذاتية يتكوف لدي

الجيدة مقارنة باألفراد ذوي التحكـ الصحي الخػارجي، ومػا ذىبػت إليػو منظمػة الصػحة العالميػة 
( بأف فيروسات كورونا زمرة واسعة مف الفيروسات تشػمؿ فيروسػات يمكػف أف تتسػبب 4242)

د العاديػػة وبػػيف المتالزمػػة فػػي مجموعػػة مػػف االعػػتالالت فػػي البشػػر، تتػػراوح مػػا بػػيف نزلػػة البػػر 
 التنفسية الحادة الوخيمة . 

  Nicola ; Malouff; Bnavjot & Rooke (2007)وعمى صعيد الوجػداف أشػار 
ج تػػؤدي إلػػى وعػػي إلػػى أف الوظػػائؼ الوجدانيػػة المتضػػمنة فػػي وظػػائؼ المػػزاج ومػػا وراء المػػزا

إيجابيػة، ممػػا  مزاجػو لوجيػػةعمػػى  عمػى ىػػذا الػوعي يمػػارس تعػديالً  ، وبنػػاءً الشػخص بانفعاالتػو
يػػػؤثر عمػػػى الوظػػػائؼ الوجدانيػػػة المرتبطػػػة بالصػػػحة الجسػػػدية والنفسػػػية والقػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ 
والتفاعؿ في المواقؼ المختمفة، وقد توصموا باسػتخداـ مػنيج بحػوث البحػوث إلػى أف الوظػائؼ 

ؾ أثػػػر مػػػف اسػػػتجابات عينػػػات تمػػػ( حجػػػـ  66د مػػػف الدراسػػػات أوضػػػحت ) الوجدانيػػػة فػػػي عػػػد
والػنفس  ،والجسػدية ،والصحة النفسيةاط بيف كفاءة الوظائؼ الوجدانية، الدراسات توضح االرتب

 جسدية .
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ومػػػف المسػػػولغات التػػػي حػػػدت بالبػػػاحثيف إلجػػػراء الدراسػػػة الحاليػػػة ودعػػػـ إحساسػػػيما 
 بالمشكمة، ما يمي: 

  القػدرة  تناولػتالتبايف الذي يصؿ إلى التناقض أحياًنا في نتائج الدراسات ذات الصػمة التػي
التنبؤية لكؿ مف الوجداف اإليجابي والسمبي بالصحة الجسمية، حيث أوضحت نتائج بعػض 

، ولكػػف الوجػػداف ابي والسػػمبي ينبػػا بالصػػحة الجسػػميةالدراسػػات أف كػػال الوجػػدانييف اإليجػػ
 , Baumeister , Brastslavskyالسػػمبي أقػػوى تنبػػؤًا بالصػػحة الجسػػمية ) 

Finkenauer &Vohs,2001 ىػػو الػػذي (، وأف الوجػػداف السػػمبي، ولػػيس اإليجػػابي ،
(، وأف الوجػػػداف السػػػمبي يػػػرتبط  Dua,1994ينبػػا بالصػػػحة الجسػػػمية بشػػػكؿ جػػػوىري ) 
، ( Brown & Moskowitz ,1997) بػػاألعراض الجسػػمية العامػػة الحاليػػة والتاليػػة

(، Kubzansky & Kawachi , 2000)  ويػرتبط بػأمراض القمػب واألوعيػة الدمويػة
مى العكس مف العالقة السمبية التي تكػررت فػي نتػائج عػدد مػف الدراسػات بػيف الوجػداف وع

، فػإف العالقػة أضػعؼ بػيف الوجػداف اإليجػابي والصػحة الجسػمية ي والصحة الجسميةالسمب
(، حيػث أظيػرت نتػائج بعػض الدراسػات Cohen & Pressman,2006وغير متسقة ) 

ف اإليجػػػػابي يػػػػرتبط بالصػػػػحة الجسػػػػمية أف الوجػػػػدا Meta-analysis لمتحميػػػػؿ البعػػػػدي
خػػرى إلػػى االرتبػػاط السػػمبي بػػيف ا وتوصػػمت نتػػائج دراسػػات ،:2.5والمناعػػة ارتباطػػًا قػػدره 

 & Watson)  2.42و  2.27الوجداف اإليجابي واألعراض الجسمية والذي تػراوح بػيف 
Clark , 1992   . ) 

 مػف المعػارؼ الصػحية ال تجػدي  ما أوضحتو األدبيات البحثية واألُطر التنظيرية بػأف الكثيػر
عبػػػاس رمضػػػاف رمػػػيح وعػػػادؿ خضػػػير عبػػػيس إف لػػػـ تقتػػػرف بالتوجيػػػات الصػػػحية )نفعػػػًا 

، وليػػذا فػػإف الحفػػاظ عمػػى السػػموؾ الصػػحي عمػػى المػػدى البعيػػد يمكػػف (4222 ،العابػػدي
تعزيػػزه مػػف خػػالؿ توجيػػو األفػػراد إلحػػداث تغيػػرات سػػموكية فػػي نمػػط حيػػاتيـ تتسػػـ بالتوجػػو 

مػػف نمػػط حيػػاة غيػػر صػػحي إلػػى نمػػط أكثػػر  - The Health Orientationالصػػحي 
 بالصػػحة والتوجػػو إلػػى عػػادات سػػموكية صػػحة مػػف خػػالؿ االبتعػػاد عػػف السػػموكيات الضػػارة

عمػػي  ،؛ مصػػطفى عبػػد المحسػػف الحػػديبيMarlatt & Ceorge,1988,22صػػحية ) 
الصػحية  (، وترتكز وقايػة الفػرد مػف العديػد مػف المشػكالت7، 4225أحمد سيد مصطفى، 

(، وأف التوجػو الصػحي منبػا Rothman,2000,7عمى نمط الحياة الصحي الذي يتبناه )
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بالسػػموؾ المسػػتقبمي، فالسػػموكيات الصػػحية التػػي تتبػػع فػػي المراىقػػة تقػػدـ مؤشػػرًا جوىريػػًا 
لمتنبػػؤ بػػاألمراض التػػي يمكػػف أف يصػػاب بيػػا الفػػرد فػػي سػػف الخامسػػة واألربعػػيف، مقارنػػة 

بيػػػا الراشػػػدوف، ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى أف الممارسػػػات الصػػػحية التػػػي  بالسػػػموكيات التػػػي يقػػػـو
يمارسيا األفراد في مرحمة المراىقػة والمرحمػة الجامعيػة قػد تحػدد طبيعػة األمػراض المزمنػة 
التػػي يمكػػف أف يصػػاب بيػػا الحقػػًا )شػػيمي تػػايمور، ترجمػػة: وسػػاـ درويػػش، فػػوزي شػػاكر، 

422:) 
  عػػف وجػػود عػػدد مػػف االتجاىػػات  الصػػمة ذات الدراسػػات مػػف عػػدد نتػػائج عنػػو أسػػفرت مػػاو

والممارسات غير الصحية فػي المأكػؿ اخػذه فػي الظيػور بػيف طػالب الجامعػة فػي عالقتيػا 
 & Pettit; Jacobs; Page، حيػث أوضػحت نتػائج لجوانػب الوجدانيػة " االنفعاليػة "با

Porras (2010)  وجود عالقة عكسية بيف كؿ مف الوضػوح كأحػد مكونػات مقيػاس سػمة
دراؾ مزاج الفرد واىتماـ طالب الجامعة بالمأكػؿ، ما ورا ء المزاج الذي يتطمب حاجة لفيـ واا

ف بمخػػاطر ، وىمػػا يتعمقػػامي الوضػػوح وتعػػديؿ المػػزاج المضػػطربوتػػدني فػػي مسػػتويات عػػام
، ىػػذا باإلضػافة إلػػى مػػا يعيشػػو العػالـ أجمػػع مػػف تفشػػي األوبئػػة، االنغمػاس بتنػػاوؿ الطعػػاـ

مشػكمة  COVID-19( بأف وباء كورونػا 4242نبري )حيث أوضح محمد قيس عادؿ الق
، وىػػو الكممػػة األكثػػػر بحثػػًا عمػػى محػػرؾ البحػػػث ميػػة تيػػيمف عمػػى العنػػػاويف الرئيسػػيةعال

Google  ُيخيػػؼ الوبػػاء جميػػع األشػػخاص الطبيعيػػة  حيػػث ،الفتػػرة القميمػػة الماضػػيةخػػالؿ
 واالعتبارية أيضًا، باإلضافة لمخسائر البشرية التي قد ال ُتحصى .

  ما أوصت بو عػدد مػف الدراسػات بضػرورة تنػاوؿ التوجػو الصػحي بالبحػث والدراسػة حيػث و
تعزيز مفيػـو ب( 4222عباس رمضاف رميح وعادؿ خضير عبيس العابدي ) أوصت دراسة

التوجػػو الصػػحي فػػي المؤسسػػات التعميميػػة والتربويػػة، والحاجػػة إلػػى إجػػراء دراسػػات تتنػػاوؿ 
الشخصية والتنشئة االجتماعيػة والباعػث النفسػي،  عالقة التوجو الصحي ببعض المتغيرات

( ;422والديموجرافيػػة وخاصػػة العمػػر، ومػػػا اقترحتػػو دراسػػة أحمػػػد محمػػد عبػػد الخػػػالؽ )
 بالحاجة لدراسة العالقة بيف الوجداف والسموؾ الصحي.  

  ف فئػػة طػػالب الجامعػػة مػػف أىػػـ الفئػػات تػػأثيرًا و ، فيػػي فػػي بنػػاء المجتمػػع وتقدمػػو وازدىػػارهاا
، ممػا ُيمقػي عمػى بعػد تخرجيػا مسػؤوليات عػدة ومراكػز اجتماعيػة وأسػرية توقع منياالتي ي

عػاتقيـ إمكانيػػة تغييػر مػػا سػائد مػػف أفكػار وممارسػػات وعػادات غيػػر صػحية واإلسػػياـ فػػي 
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، إذا كانػػت ىػػي نفسػػيا كػػذلؾ، ولػػذلؾ فػػإف سػػتوى الػػوعي الصػػحي ألسػػرىـ ومجتمعػػورفػػع م
، قػػد يعػػد نػػاعيـ بػػبعض السػػموكيات غيػػر الصػػحيةتمسػػؾ أفػػراد ىػػذه الفئػػة أو بعضػػيـ، واقت

 مؤشرًا سمبًيا غير متوقع مف الفئات األخرى بالمجتمع .
وفي ضوء ما أشارت إليو نتائج الدراسات ذات الصمة، وما أسفر عنػو اسػتقراء اإلطػار 
النظري والمفاىيـ األساسية لمدراسية الحالية، المعبرة عػف حجػـ المشػكمة، فػإف مشػكمة الدراسػة 

األسػئمة  ىػذهتتحدد تتبمور في إثارتيا لعدد مف األسئمة البحثية تسعى لإلجابة عنيا ، و  حاليةال
   :فيما يمي 

التوجػػو الصػػحي و والحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ مػػا العالقػػة بػػيف الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي  -2
 ؟طالب الجامعةلدى 

ٔانرخصر  انذساعرٙ  انؼًرش  ما الفرؽ بيف طالب الجامعة في التوجػو الصػحي بػاختالؼ  -4

 ؟ٔيكاٌ اإللايح  ٔانُٕع  ٔيغرٕٖ انذخم
والحاجػػة  مػػا الفػػرؽ بػػيف طػػالب الجامعػػة مرتفعػػي ومنخفضػػي الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي -5

 في التوجو الصحي؟    الشخصية لمتنظيـ
طػػالب لػػدى وجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي والحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ ملالتنبؤيػػة  القيمػػةمػػا  -6

 ؟الصحي الجامعة بالتوجو

 أٍداف الدراسة:

 في: تتمثؿ أىداؼ الدراسة الحالية
والحاجة الشخصية لمتنظيـ  بيف الوجداف اإليجابي والسمبيالكشؼ عف العالقة االرتباطية  -2

 . طالب الجامعةلدى التوجو الصحي ب

طالب الجامعة في التوجو الصحي باختالؼ العمر، والتخصص  الكشؼ عف الفروؽ بيف -4
 ومستوى الدخؿ. ،الدراسي، ومكاف اإلقامة، والنوع

 الكشؼ عف الفروؽ بيف طالب الجامعة مرتفعي ومنخفضي الوجداف اإليجابي والسمبي  -5
 .  وأبعاده في التوجو الصحي والحاجة الشخصية لمتنظيـ 

طالب لدى وجداف اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ ملالتنبؤية  القيمةتحديد  -6
 الجامعة بالتوجو الصحي .

 أٍنية الدراسة:
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 ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى ما يمي:
يمثؿ تقاطع ا الدراسة، حيث إف االىتماـ بمصطمح التوجو الصحي تتناوليالتي المتغيرات  -2

عمـ نفس الشخصية، وعمـ النفس الصحي، وعمـ النفس  ميـ في فروع عمـ النفس"
التحميؿ النفسي باعتبار الرئيسة التفسيرية لمسموؾ:  عمـ النفس الثالثةوقوى ، "ابييجاإل

عمى األداء والعادات التي تتـ  االمرض يقاس كمقابؿ لمصحة، والسموكية بتركيزى
مف منطمؽ صورة  -وجياً وت سموكاً  -مالحظتيا، واالتجاه اإلنساني إذ يتحرؾ الشخص

، إضافة إلى العالقة االرتباطية بيف التوجو الصحي والوجدانييف صحتو النفسية والجسدية
القيمة التنبؤية لموجدانيف السبي واإليجابي بالتوجو الصحي وأف تحديد اإليجابي والسمبي، 

مما  لدى طالب الجامعة، لمصحة النفسية والجسميةيسيـ في تحديد العوامؿ المييئة 
العممية التعميمية جودة يحقؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي لمطالب، مما ينعكس عمى 

 .والحياة االجتماعية  الجامعية

دراسة ميدانية تستقصي مدى انتشار التوجو الصحي لدى  كونيا ؛الدراسة طبيعة ىذه -4
طالب الجامعة عمى اعتبار أنيـ يمثموف طميعة المجتمع الذيف ُيعوؿ عمييـ أف يكونوا 

 –الوعي الصحي، وتوضيح اثار تفشي األمراض واألوبئة ا لممجتمع لنشر ا فكريً إشعاعً 
ة وضع البرامج التربوية واإلرشادية بغي -في ظؿ انتشار الوباء العالمي في الفترة الحالية 

مف قبؿ المسئوليف بالجامعات والمؤسسات التربوية لمعالجة ىذه المشكمة، إضافة إلى 
تعريب أداة سيكومتريو لمتعرؼ عمى التوجو الصحي وأبعاده لدى طالب الجامعة، مما 

الليا يثري المكتبة العربية بشكؿ عاـ والبيئة المصرية بشكؿ خاص بأداة يمكف مف خ
 تحديد التوجو الصحي وأبعاده لدى طالب الجامعة. 

الجامعة بصفة  طالب لدى أبعاده وتعرؼ لمتوجو الصحي، صورة الحالية الدراسة تقدـ -5
 في تؤثَّر التي التعميمية المراحؿ أىـ كونيـ المعمميف بصفة خاصة؛ –عامة والطالب 

 لإلنجاز، ودافعيتيـ الدراسي أدائيـ عمى وينعكس، لمحياة الصحية الطالب مدركات تنمية
 البرامج تصميـ عند ذلؾ مف اإلفادة ويمكف ليـ، والموضوعية الذاتية األىداؼ وتحقيؽ

دراكيـ لمتوجو الصحي االفتقار مف يعانوف الذيف المجتمع لفئات والعالجية اإلرشادية  واا
يـ في مختمؼ المراحؿ التعميمية، فُير بي طالبلو، وال يخفى ما لذلؾ مف اثار لمعياف عمى 
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نشء قادر عمى االستمتاع بحياة صحية خالية مف المشكالت الصحية واألمراض النفسية 
 والجسمية .

التي تنطوي عمييا ىذه الدراسة؛ لكونيا تتناوؿ القدرة التنبؤية لموجدانييف اإليجابي الجدة  -6
 –والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ بالتوجو الصحي لدى طالب الجامعة ألوؿ مرة 

في القطر العربي، والدراسات ذات الصمة بالوجدانييف اإليجابي  –عمى حد عمـ الباحثيف
، لـ تتناوؿ التوجو الصحي بشكؿ عاـالنفسية والشخصية  والسمبي  ببعض المتغيرات

حيث تناولت الوعي الصحي واالضطرابات الجسمية أو الجسدنو " التجسمف " كما في 
التراث النفسي، إضافة إلى الندرة التي تناولت التوجو الصحي لـ تقدـ أطرًا نظرية وافية 

الشخصية لمتنظيـ لطالب الجامعة عنو في عالقاتو بالوجداف اإليجابي والسمبي والحاجة 
 المعمميف بصفة خاصة. -بصفة عامة والطالب 

لمرتفعي ومنخفضي  تبعاً تسفر عنو نتائج الدراسة مف تمايز أبعاد التوجو الصحي قد ما  -7
الوجداف اإليجابي والسمبي لدى طالب الجامعة يسيـ في إعداد برامج إرشادية وعالجية 

لية والمشكالت السموكية الناجمة عف االضطرابات لخفض وعالج االضطرابات االنفعا
التالية لمصدمة، وما يرتبط بيا مف أعراض لتمؾ االضطرابات والسموؾ الُمشكؿ لدى طالب 

مما يسيـ بشكؿ  الجامعة بصفة عامة والخريجيف " طالب الدراسات العميا" بصفة خاصة؛
سيولة اندماجيـ س عمى الحاجة الشخصية لمتنظيـ لدييـ؛ مما ينعكإيجابي في تحسيف 

، وينعكس عمى تالميذىـ بالمستقبؿ في تعامميـ بإستراتيجيات تعايش مع في المجتمع
 األحداث الضاغطة والمرىقة قائمة عمى أسس عممية.
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 :األساسية ومفاٍينَا الدراسة أدبيات

 :Positive and Negative Affect (PANA) الوجداٌ اإلجيابي والسليب -2

فػػػي المشػػاعر اإلنسػػػانية " الوجػػػداف،  تكوينػػػات افتراضػػية أساسػػػيةىنػػاؾ ثػػػالث 
، االنفعػػاؿ"، وحػػيف تعمػػؿ كيفيػػة الشػػعور عمػػى تمػػؾ المكونػػات الثالثػػة يتولػػد لػػدينا المػػزاج

التػي تمكػف الفػرد مػف التعػرؼ  Emotional- Disclosureمبحث اإلفصاح الوجداني 
، فأحػداث وجػدانًا إيجابيػًا أو سػمبياً أكاف عمى طبيعة الوجداف الذي يدير شخصيتو سواء 

الحياة اليومية التي يمر بيا اإلنساف ُتشكؿ انفعاالت ومشاعر متنوعة مف السػرور إلػى 
وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الخبػػػرات االنفعاليػػػة والحػػػاالت  22الحػػػزف، ومػػػف الرضػػػا إلػػػى السػػػخط 

 يالسػػمبإلػػى الوجػػداف  Positive Affectالشػػعورية التػػي تمتػػد مػػف الوجػػداف اإليجػػابي 
Negative Affect ويعبػػر كػػؿ إنسػػاف عػػف ىػػذه الخبػػرات والحػػاالت بعبػػارات تقييميػػة ،

إيجابية أو سمبية، وىذه االنفعاالت اإليجابيػة والسػمبية ال تتػوزع بػيف األفػراد بالتسػاوي، 
كػػي ي خُبػػروا االنفعػػاالت  -بوجػػو خػػاص –فػػبعض األشػػخاص يبػػدو عمػػييـ أنيػػـ قػػابموف 

خػػريف يػػزداد انيػػة اإليجابيػػة عامػػة، فػػي حػػيف أف االوجد اإليجابيػػة، ومزيػػد مػػف الحػػاالت
احتماؿ شعورىـ باالنفعاالت السػمبية، ومزيػد مػف الحػاالت الوجدانيػة السػمبية، والحقيقػة 

ىي المػوت بعينػو  –سواء أكانت إيجابية أـ سمبية –أف الحياة التي تخمو مف االنفعاالت
 . ( 4242 ،حديبي، فؤاد محمد الدواشمصطفى عبد المحسف ال)

وقد كشفت الدراسات البحثية واألُطػر التنظيريػة عػف عػامميف عػاميف عريضػيف، وىمػا: 
، وظيػر ىػذاف Negative affect، والوجػداف السػمبي Positive affectالوجػداف اإليجػابي 

بوصػػفيما بعػػديف أساسػػييف فػػي مجػػاؿ الخبػػرة االنفعاليػػة، وقػػد  –بمسػػتوى ثابػػت  -العػػامالف 
 –بمستوى متسػؽ  –اسُتخرج ىذاف العامالف في تحميالت ما بيف األفراد وداخميـ، وظيرا كذلؾ 

عبػػر البيانػػات الوصػػفية المختمفػػة، وفػػي إطػػار الػػزمف، عمػػى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ صػػيغ اإلجابػػة، 
 ( .:422لؽ، والمغات، والثقافات )أحمد محمد عبد الخا

ليػػة عػػدة كالسػػرور والحػػب والوجػػداناف اإليجػػابي والسػػمبي يشػػيراف إلػػى اسػػتجابات انفعا
، حيث يشير الوجػداف اإليجػابي إلػى ت السمبية كالغضب والحزف والضيؽ، أو االنفعاالواالبتياج

 إيجابيػػة كػػالفرح والثقػػة، فػػي حػػيف يشػػير الوجػػدافيمػػر فييػػا المػػرء بخبػػرات انفعاليػػة الحػػاؿ التػػي 
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ب والحػزف ) أحمػد محمػد عبػد السمبي إلى مرور الفرد بخبػرات انفعاليػة سػمبية كػالخوؼ والغضػ
( المصػػػطمحات التػػػي تعكػػػس الحماسػػػة PA(، ويتضػػػمف الوجػػػداف اإليجػػػابي );422، الخػػػالؽ

، والطاقػػػة )النشػػػاط / الحيويػػػة(، واليقظػػػة الذىنيػػػة مس / اإلثػػػارة(، والضػػػحؾ )السػػػعادة()مػػػتح
، بينمػا يتضػمف االنتسػاب )الصػداقة / االجتماعيػة(و  ،لثقػة )القػوة/ الثقػة(، وا/ اليقظة( )الميوؿ

( الحالػػػػة المزاجيػػػػة السػػػػالبة كػػػػالخوؼ والغضػػػػب والحػػػػزف واالحتقػػػػار NAالوجػػػػداف السػػػػمبي )
 واالشمئزاز .

  

 :Positive Affect (PA) الوجداٌ اإلجيابي - أ
شػػعور الفػػرد الوجػػداف اإليجػػابي بأنػػو تعبيػػر عػػف  Watson et al.,(1988)ُيعػػرؼ 

بالحماس والنشػاط والتػيقظ، ويشػير الوجػداف اإليجػابي المرتفػع إلػى حالػة طاقػة مرتفعػة وتركيػز 
كامػػؿ أو مشػػاركة ممتعػػة، بينمػػا الوجػػداف اإليجػػابي المػػنخفض تعبيػػر عػػف شػػعور الفػػرد بػػالحزف 

 والخموؿ.
ائػػد عػػدة أف لموجػػداف اإليجػػابي فو  Fredrickson & Losada (2005)وأوضػػح 

، فإلى جانب الشعور الذاتي بالسػرور فػإف االنفعػاالت اإليجابيػة والمػزاج اإليجػابي يفيةوقيمة تك
وتوسػػػيع الػػػذخيرة  ،توسػػػيع مجػػػاؿ االنتبػػػاه( 2) :العواطػػػؼ اإليجابيػػػة ليػػػا مزايػػػا عػػػدة، منيػػػاو 

إف المشػاعر الجيػدة تغيذػر مػف أجيػزة الجسػـ وتعجػؿ ( 4وزيادة الحػدس واإلبػداع ، ) ،السموكية
، وتزيػد مػف وظػائؼ المناعػػة ، ة ألمػراض القمػب واألوعيػة الدمويػػةعواقػب السػػمبيبالشػفاء مػف ال

 Resilience، وبالصػػمود بالصػػحة الجسػػمية والنفسػػية الجيػػدة تُنبػػا المشػػاعر اإليجابيػػة( 5)
"  Cortisol، والمسػتويات المنخفضػة مػف الػػػػ تجاه المشكالت، وتزيد السػعادة والنمػو النفسػي

، ومقاومػػة سػػتجابة الضػػغوط المختصػػة بااللتيػػاب، وخفػػض األلػػـ، وخفػػض ا"ىرمػػوف الضػػغوط 
ف الوجػػداف ، وخفػػض احتمػػاالت اإلصػػابة بالسػػكتة الدماغيػػة، وفضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػإالفيروسػػات

 المديد . اإليجابي ُينبا بالعمر 
فػػي معظػػـ  –أف مػػف فوائػػد الوجػػداف اإليجػػابي أنػػو  Isen (2001)فػػي حػػيف أوضػػح 

يحسف مف حػؿ المشػكالت، واتخػاذ القػرارات، ويػؤدي إلػى معالجػة العمميػات المعرفيػة  -الظروؼ
بأسػػموب مػػرف، ومجػػدد، ومبػػدع، ولػػيس ىػػذا فقػػط، بػػؿ إف ىػػذه المعالجػػة تػػتـ بطريقػػة شػػاممة 

جػداف اإليجػابي وفاعمة، وفي سياؽ تأثير الوجداف اإليجابي في التفػاعالت االجتماعيػة، فػإف الو 
، واإليثػػار، والتفػػاىـ الجيػػد بػػيف األشػػخاص، ويمكػػف تطبيػػؽ ىػػذه إلػػى المسػػاعدة يػػؤدي ، والكػػـر
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، ورضػػا محػػددة مػػف تفاعػػؿ الطبيػػب مػػع المػػريض، واتخػػاذ القػػرارات الطبيػػةالنتػػائج فػػي مجػػاالت 
 المستيمؾ عف ىذا المجاؿ الطبي.

أف الوجػداف اإليجػابي منبػا إيجػابي  Dockray & Steptoe (2010)كمػا أوضػح 
، والجيػاز العصػبي البيولوجيػة، فينشػط الغػدد الصػماء نتائج الصحية، ولو تأثير في النػواحيبال

إلػػػى ارتبػػػاط  Naragon & Watson (2009)المسػػػتقؿ، وجيػػػاز المناعػػػة، وقػػػد أشػػػار 
، رتباطػًا إيجابيػًا بالرضػا الزواجػي، والرضػا الػوظيفيالمستويات المرتفعة مف الوجػداف اإليجػابي ا

 والصحة الجسمية.  
 :Negative Affect (NA)  الوجداٌ السليب  - ب

الوجػػداف السػػمبي بأنػػو ُبعػػد عػػاـ مػػف خبػػرة الكػػدر  Watson et al.,(1988)ُيعػػرؼ 
الػػذاتي والمشػػاركة غيػػر الممتعػػة، ويسػػتوعب العديػػد مػػف الحػػاالت المزاجيػػة المنفػػرة كالغضػػب 

 واالزدراء واالشمئزاز والذنب والخوؼ والعصبية .
 ,. Van Diest et alاألعراض الجسػمية )بػوُيعد الوجداف السمبي منبػا سػمبي قػوي 

(، وترتبط المسػتويات المرتفعػة مػف الوجػداف السػمبي ارتباطػًا إيجابيػًا باالكتئػاب، والقمػؽ، 2005
(، ومف ناحية أخػرى فػإف لموجػداف السػمبي  Nolen – Hoeksema, 2000واجترار األفكار ) 

فقد كشفت نتائج عدد مف البحوث أف لموجداف السمبي تأثير ضار فػي الصػحة  تأثيراتو السمبية،
(Suinn,2001؛ Dougall & Baum , 2001 وتػػأثير سػػيا عمػػى العمميػػات المعرفيػػة ،)

 (.Forgas, 2000واالجتماعية )
لموجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي،  Watson et al., (1988)ويتبنػػى الباحثػػاف تعريػػؼ 

والػػذي يقػػاس مػػف خػػالؿ الدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب الجػػامعي عمػػى قائمػػة الوجػػدانات 
رجػة " د   Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)اإليجابيػة والسػمبية

، ودرجػػة أخػػرى تمثػػؿ مجمػػوع الوجػػداف السػػمبي " الػػذي قامػػا تمثػػؿ مجمػػوع الوجػػداف اإليجػػابي
 لباحثاف بتعريبيا عمى البيئة المصرية .ا
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 : Personal Need for Structure (PNS) احلاجة الشخضية للتيظيه -4

فإنػو ينقسػـ النػاس فػي التعامػؿ  Kruglanski & Freund(1983) طبقػا ألبحػاث 
نجػد ، ففي المنظػور الترابطػي عرفة يتـ بناؤىا وتحديدىا ذاتًيامع المعاني الذىنية إلى أف كؿ الم

ويؤكػد ىػذا الموقػؼ سػعي ، أف المعرفة تصؿ لمشخص الُمدرؾ مف الحقيقة الكامنة فػي األشػياء
، وأما الموقؼ اآلخر فيؤكػد أف النػاس )بحيث يصموف ألفضؿ معرفة ممكنة( الناس إلى الحقيقة

يبحثػوف فقػط عػػف نيايػة لمشػؾ )أي مػػا يكفػي لمعرفػػة يمكػف أف يبنػي الوضػػع فييػا طريقػػة ذات 
 :المستوى الفينومينولوجي ، ويترتب عمى ذلؾ نزوعيف عمى)بالتنبؤمعنى تسمح 

 The Phenomenology of Personal فييومييولوجيـة احلاجـة الشخضـية للتيظـيه     - أ

Need for Structure،  حيث يفضؿ األشخاص الذيف يمتمكوف حاجة شخصية لمتنظػيـ
ويواجيػػوف االنزعػػاج إذا رأوا أف التنظػػيـ  ،الوضػػوح فػػي معظػػـ المواقػػؼ مػػع الحسػػـ والثقػػة

والوضػػوح مفقػػوداف مػػف المواقػػؼ فيػػـ يكرىػػوف أو يػػزعجيـ النػػاس الػػذيف يتػػأرجحوف فػػي 
 اآلراء والمواقؼ التي تفتقر إلى الوضوح والنظاـ. 

 The Phenomenology of Personal فييومييولوجيـة اخلـوف مـً العاـش الشخضـي      - ب

Fear of Invalidity ألفراد مدفوعوف باحتياجػات الوضػوح والتنظػيـ، إال كما أف بعض ا
مػػف تكمفػػة ارتكػػاب األخطػػاء، ويعتبػػر لػػدييـ  أف الػػبعض اآلخػػر قػػد يكػػوف قمًقػػا بشػػكؿ عػػاـ

مخػػاوؼ شخصػػية عاليػػة مػػف العجػػز الشخصػػي فيػػؤالء األشػػخاص سػػيكونوف مشػػغولوف 
، بالنتيجػػػػة أو المخػػػػاطر المتصػػػػورة لممشػػػػروع وسػػػػيكونوف أكثػػػػر عرضػػػػة لرؤيػػػػة البػػػػدائؿ

 ويتأرجحوف بيف الخيارات.
، حيػػث يمعػػب متنظػػيـ بالصػػحة وتصػػور الشػػخص ليػػاوقػػد تػػرتبط الحاجػػة الشخصػػية ل

تصنيؼ الذات دورا كبيػرا فػي ذلػؾ، فقػد يكػوف الشػخص سػاعيا لممزيػد مػف تنظػيـ صػحتو عمػى 
ا بتجنػػب الخطػػر أو تقميػػؿ مسػػتوى التصػػور والفعػػؿ، وقػػد تكػػوف حسػػاباتو الذىنيػػة أكثػػر ارتباًطػػ

ا ا صػػحيً توجًيػػ يتبنػػىأخطػػاء األذى الشخصػػي، فاليويػػة االجتماعيػػة التػػي ال تجعػػؿ الشػػخص 
الصػحة، عمػى  ترقيػةا تجعؿ أعضاء المجموعة يقرروف نيات أضعؼ لالرتبػاط بسػموكيات إيجابيً 

لتػالي يقػرر وبا ،اا إيجابًيػا صحيً العكس مف اليوية االجتماعية التي تجعؿ الشخص يتبني توجيً 
ف نظريػػة تصػػنيؼ الػػذات قػػد بنيػػت لالرتبػػاط بسػػموكيات ترقيػػة الصػػحة، الشػػخص نيػػات أقػػوى  واا

اليويػة االجتماعيػة دة بالسػياؽ المحػيط فػي تأكيػد بػروز عمى أساس تأكيد دور العوامؿ الموجػو 



 ..................................... الصحيالوجدان اإليجابي والسلبي والحاجة الشخصية للتنظيم كمنبئات بالتوجه 

- 4724 - 

ف تأثير عمميات تصنيؼ الذات عمى توجو النػاس الصػحي يتضػح مػف  بيف أفراد مجموعة ما، واا
دى ما يظيروه مف توجيات إيجابية نحو صحتيـ وتعريفيـ لذواتيـ في ضػوء العضػوية خالؿ م

فػػي جماعػػة معينػػة، ففػػي إدراؾ النػػاس لشػػدة أعػػراض البػػرد والزكػػاـ يعتمػػد إدراكيػػـ عمػػى مػػا لػػو 
وعميو فإف إدراؾ ىذه األمراض مػف محػيطيـ  ،يـ كأفراد يعانوف مف تمؾ األمراضيصنفوف أنفس

 & St Clair,Cliftبنػػػػاء عمػػػػى تصػػػػنيفيـ ألنفسػػػػيـ )االجتمػػػػاعي سيصػػػػبح أشػػػػد 

Dumbleton,2008,173 . ) 
، ففي تأويؿ طالبػات كميػة صابات بناء عمى تصنيفيـ لذواتيـويرتبط تفسير الشباب لإل

التربيػػة البدنيػػة لإلصػػابات أثنػػاء التػػدريب أشػػرف  إلػػى أف اإلصػػابات وبخاصػػة فػػي الوجػػو تػػرتبط 
كانت أبػرز لػدييف  Gender Identityبرؤيتيـ لجاذبيتيـ الجسمية، فيوية النوع االجتماعي 

 Physical Education Identity  (Levineمػف ىويػة كػونيف متعممػيف لمتربيػة البدنيػة 

& Reicher, 1996, 245-256. ) 
 ، حيػػػث قػػػػاـيجابيػػػػة الشخصػػػيةوالحاجػػػة الشخصػػػية لمتنظػػػيـ تػػػػدعـ بشػػػكؿ كبيػػػر اإل

 Cavazos; Campbell & Ditzfeld (2012) التوجيػات األساسػية لالسػتجابة  بدراسػة
 ،يـأو السمبية بنػاًء عمػى االختالفػات الفرديػة فػي الحاجػة الشخصػية لمتنظػ ،لممنبيات اإليجابية

وجػدت الدراسػػة الحاليػػة أف  ،واالسػػتجابة لػنقص التنظػػيـ ،الرغبػػة فػي التنظػػيـ: وىػي تتكػػوف مػف
 -ارتفاع الحاجة الشخصية لمتنظيـ كاف مرتبًطا بميؿ إلى إنشاء كممات أكثر إيجابيػة فػي كممػة 

نشػػاء محتػػوى أكثػػر إيجابيػػة فػػي ميمػػة إتمػػاـ القصػػة، وتػػذكر كممػػات أكثػػر  تجزئػػة الكممػػات، واا
لػػنقص التنظػػيـ  بالتػػذكر  وارتػػبط ارتفػػاع االسػػتجابة ،يػػة فػػي ميمػػة ذاكػػرة االسػػتدعاء الحػػرإيجاب

 .السمبي ومحتوى يخمو مف اإليجابية في محتوى القصة
 Thompson , Naccarato , Parker  , & Moskowitz (2001)ويشػير 

وعػدـ الميػؿ لمرماديػة  ،الوضػوحمتنظيـ ىي تفضػيؿ الشػخص لمتنظػيـ، و إلى الحاجة الشخصية ل
فػػي المواقػػػؼ المختمفػػة مػػػع الضػػيؽ لغيػػػاب التنظػػػيـ والحسػػـ فػػػي المواقػػؼ المختمفػػػة، ويتبنػػػى 

لمحاجػة الشخصػية لمتنظػيـ، والػذي يقػاس  Thompson et  al., (2001)الباحثػاف تعريػؼ 
مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب الجػامعي عمػى مقيػاس الحاجػة الشخصػية لمتنظػيـ 

 . ي قاما الباحثاف بتعريبوالذ
 :Health Orientation (HO) الضحي التوجُ -5



 ..................................... الصحيالوجدان اإليجابي والسلبي والحاجة الشخصية للتنظيم كمنبئات بالتوجه 

- 4725 - 

لألفػػراد يتفاعػػؿ   Health Orientation (HO)فػػي إطػػار ارتقػػاء التوجػػو الصػػحي 
، وتتطػور تمػؾ ع " فيفضوا إلى سموؾ خارجي مالحظثالثية الشخصية " المعرفة والوجداف والنزو 

السػػموكيات إلػػى عػػادات سػػموكية وبتكرارىػػا شػػبو الػػدائـ المعػػزز إيجابيػػًا فػػي المواقػػؼ واألحػػداث 
( تصػػور 2الحياتيػػة ترتقػػي إلػػى توجػػو شخصػػي لمفػػرد، منيػػا التوجػػو الصػػحي، ويوضػػح شػػكؿ )

 لديناميات ارتقاء التوجو الصحي التوجو . 
 
 
 
 

 

 (1شكم )

 ذصٕس نذُٚايٛاخ اسذماء انرٕجّ انصحٙ 

 (4242 وأخروف ) أحمد خيري حافظ
ويتسؽ ذلؾ مع ما أوضحتو األطر التنظيرية واألدبيات البحثيػة حػوؿ التحػوالت لمرؤيػة 

البػػدء حيػػث كػػاف التركيػػز وفقػػًا لمنمػػوذج النمػػوذج اإلرشػػادي الموجػػو لمصػػحة والمػػرض، ففػػي 
ظير النموذج الطبي الجديد أو نمػوذج  ، حتىنموذج المرض عمى  مظاىر المرضية أو ،الطبي

نمػػط وجػػودة الحيػػاة حتػػى بػػات التركيػػز عمػػى االعتقػػادات المعػػززة إيجابيػػًا التػػي تبػػرز التوجيػػات 
محمػػد فػػؤاد  ؛Harris , 2001 ؛Bandora , 2001الشخصػػية ومنيػػا التوجػػو الصػػحي ) 

 .(4226، الدواش
صػيغ  أنو عنػدما Power (2003)، حيث أوضح وىذا ما أكدت عميو األطر التنظيرية

فػي العقػد الثػامف مػف القػرف العشػريف، كػاف  Quality of life (QoL) مفيػـو جػودة الحيػاة
صػػبح وأ، اليػػدؼ األساسػػي منػػو تقيػػيـ تػػأثيرات المشػػكالت الصػػحية عمػػى الحيػػاة اليوميػػة لمنػػاس

مفيـو جودة الحياة منذ ىذا الوقػت مصػطمًحا مظمًيػا يغطػي تقريًبػا كػؿ جوانػب الحيػاة اإلنسػانية 
 عمى سبيؿ المثاؿ: الحالة الجسمية، والصحة النفسية، والحالة النفسية بمػا تتضػمنو مػف أبعػاد 

مكانات ترفييية، فضاًل عػف ا لحيػاة معرفية وانفعالية، وعالقات اجتماعية، وظروؼ اقتصادية، واا
 .المينية

 

 السلوك

 المعرفة 

 

 الوجدان 

 

 النزوع
 

 التوجه الصحي

 

العادات 
 المعززة 

 

التوجه 
 بشكل عام
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التوجو الصػحي بأنػو  Snell,  Johnson ,  Lloyd &  Hoover (1991)وُيعرؼ 
صػػي المػػرتبط بالصػػحة الجسػػدية ويشػػمؿ: الػػوعي الصػػحي الشخصػػي، واالىتمػػاـ التصػػور الشخ

، والػتحكـ الػداخمي والخػارجي فػي تقدير الصحة، ودافعية تجنب المرض، وقمؽ و بتصور الصحة
لمتوجػو  Snell et  al., (1991)الصحة، والتوقع والحاالت الصػحية، ويتبنػى الباحثػاف تعريػؼ 

مػى مقيػاس الشخصي، والػذي يقػاس مػف خػالؿ الدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب الجػامعي ع
ع أحمػد خيػري حػافظ ؛ نظرًا لتوافر مقياس قامػا الباحثػاف باالشػتراؾ مػالحاجة الشخصية لمتنظيـ

 . ( بتعريبو4242)
 :التوجُ الضحي واملدخل املعريف السلوكي واالجتناعي - أ

يركػز التوجػػو الصػحي عمػػى المسػػتوى المعرفػي السػػموكي عمػػى مبػادئ  تصػػور الصػػحة 
وتعزيػػػز السػػػموكيات الصػػػحية وعػػػادات ترقيتيػػػا، وطبقػػػا لممبػػػادئ األساسػػػية لممػػػدخؿ السػػػموكي 

نمػػا البيئػػة المحيطػػة مػػع المعرفػػي فػػإف مػػا يػػنظـ السػػموؾ  ويػػؤثر فيػػو لػػيس الحاجػػات الداخميػػة واا
، فالػػػداخؿ ئ السػػػموكية تنكػػػر الػػػداخؿ اإلنسػػػانيالتصػػػورات المعرفيػػػة، وال يعنػػػي ذلػػػؾ أف المبػػػاد

، فاألطفاؿ منذ الصغر يتـ تعزيػزىـ فػي حػاؿ تعممػوا االعتنػاء بأنفسػيـ مػف اإلنساني ليس فارغاً 
(، 2;;2عبػػد الحميػػد جػػابر، وعػػالء الػػديف كفػػافي، خػػالؿ قيػػاميـ بسػػموكيات سػػميمة )جػػابر 

ويظير المدخؿ المعرفي السػموكي بشػكؿ جمػي فػي أف كثيػرا مػف اآلبػاء واألميػات يعػززوف لػدى 
ا مػػػف ا عػػػف تنػػػاوؿ األطعمػػػة وممارسػػػة عػػػادات النظافػػػة الصػػػحية، بػػػؿ إف كثيػػػرً أبنػػػائيـ أفكػػػارً 

إمػػا  ،حة مػػع تقػػدـ العمػػراألشػػخاص مػػع مراحػػؿ عمريػػة مختمفػػة يعػػززوف سػػموكيات ترقيػػة الصػػ
ما محاولة لتالفي اثار تقدـ العمر. ،وقاية مف اإلصابة باألمراض  واا

بدراسػػة تػػأثير تصػػنيؼ الػػذات عمػػى التوجػػو  Tarrant (2011) &Butlerوقػػد قػػاـ 
الصػػحي، حيػػث سػػعيا إلػػى فحػػص تػػأثير تصػػنيؼ الػػذات ومػػا يػػتـ التوحػػد عميػػو مػػف أفكػػار داخػػؿ 

طالػب مػػف طػػالب  225الجماعػة المرجعيػػة التػػي ينتمػي إلييػػا الشػػخص، وبمغػت عينػػة الدراسػػة 
بقػت الدراسػػة ، وقػد ط2.72، بػػانحراؼ معيػاري :42.4الجامعػات البريطانيػة بمتوسػط عمػري  

وتػـ عمػؿ مقارنػػات  ،واليويػة االجتماعيػػة ،والحميػة الغذائيػة ،اسػتفتاء يشػمؿ سػموكيات الصػػحة
وتفاعالت بيف المجموعات، وأسفرت نتػائج الدراسػة عػف أف اليويػة االجتماعيػة الُمنشػطة أكثػر 

ت لمتوحػد فعالية في التأثير في التوجو الصحي لدى األفراد، ويعكس ذلػؾ بالتأكيػد دور االنفعػاال
 مع الجماعة والتأثير عمى السموكيات الصحية.
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 :التوجُ الضحي ومستوى الدخل - ب

يػػؤثر مسػػتوى الػػدخؿ بشػػكؿ كبيػػر عمػػى التوجػػو الصػػحي، فينػػاؾ فػػروؽ فػػي التوجػػو 
 , Oysermanالصػػحي فيمػػا بػػيف األفػػراد والجماعػػات بػػاختالؼ مسػػتوى دخميػػـ، فقػػد أشػػار 

Fryberg & Yoder (2007)   الػدخؿ قػد ارتبطػوا أكثػر بالسػموكيات التػي إلػى أف مرتفعػي
تطػػور الصػػحة، حيػػث مػػاؿ مرتفعػػو الػػدخؿ إلػػى تنػػاوؿ الفواكػػو والخضػػروات والحفػػاظ عمػػى نسػػبة 

الممح والسكر في الطعاـ والقواـ الجسدي الشخصػي، بينمػا مػاؿ منخفضػو الػدخؿ إلػى االنخػراط  
و عدـ التركيز عمػى الكميػة أ ،في سموكيات  تؤدي لممرض مثؿ زيادة  وضع الممح عمى الطعاـ

 والنوعية واإلفراط في أنواع دوف غيرىا ودوف حساب لتأثيرىا عمى الصحة الجسدية .
والدخؿ المنخفض  وكاف ىناؾ متغيرات أخرى فارقة فيما بيف أصحاب الدخؿ المرتفع 

، مثؿ اليوية االجتماعية وارتباطيا باإلدراؾ المعرفي لموصوؿ لمعرفة في التوجو الصحي
دراكات سموكيات الصحة الفعالة Health Fatalismمرتبطة بالصحة، والقدرية الصحية  ، واا

Perceptions of the Efficacy of Health Behaviors فقد اتضح أف ذوي الدخؿ ،
لدييـ إدراؾ معرفي مرتفع لموصوؿ إلى  المرتفع " بشكؿ فارؽ عف ذوي الدخؿ المنخفض"

معرفة تدعـ سموكيات الصحة ولدييـ إدراؾ معرفي مرتفع لموصوؿ إلى معرفة تدعـ سموكيات 
حساس أقؿ أو ضعيؼ بالجبرية  ،ية الفعالةالصحة ولدييـ إدراكات مرتفعة لمسموكيات الصح واا

صحي لدى األفراد المرتبط القدرية فيما يتعمؽ بالصحة، وباإلضافة إلى ذلؾ فإف التوجو ال
ا لالنتماء لتمؾ بإحساسيـ باالنتماء إلى جماعة معينة "عمى أساس الدخؿ" يمثؿ تأكيدً 

ف ذلؾ التعزيز  الجماعة وتبني لمجموعة السموكيات التي يتـ تعزيزىا مف قبؿ تمؾ الجماعة، واا
في إطار الدخؿ  في الغالب يرتبط بإدراؾ ما يمكف أف يتـ إنفاقو عمى سموكيات ترقية الصحة

 .(Oyserman et al .,2007,1012)الذي يمكف أف يمتمكو أو يحصؿ عميو ىؤالء األفراد
 التوجُ الضحي واملستوى التعليني: -ج

يزيد التوجو الصحي "بما يشممو مف وعي ومفيـو ذات صحي وتوجو لتجنػب المػرض" 
ف التعمػػيـ ُيعػػد حينمػػا يوجػػد لػػدى شػػخص يمكػػث فػػي المراحػػؿ التعميميػػة لمسػػتويات متقدمػػة ، واا

ا في انخراط األشخاص في سموكيات ترقية الصػحة، وتمػؾ الزيػادة ال تعتبػر عالقػة  أساسيً عاماًل 
سػػببية بػػيف التوجػػو الصػػحي والتعمػػيـ، إال أف ىػػذا المػػدخؿ البحثػػي تػػـ بنػػاءه عمػػى أسػػاس أف 

ح  أف تزيػػد لػػدى ال شػػخص التوجػػو الصػػحي يرتكػػز عمػػى معمومػػات الشػػخص الصػػحية والتػػي ُيػػر ج 
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بزيػادة مسػػتواه التعميمػي، وبالتػػالي مػف الممكػػف أف يسػػمؾ فػي اتجػػاه سػموكيات تحسػػيف الصػػحة 
(Mazumder,2008,304). 

 National Institutes of  و  ،Kitagawa & Hauser (1973ويشػير ) 

Health (2003)  إلػػى أف ىنػػاؾ ميػػؿ فػػي نتػػائج الدراسػػات إلػػى توثيػػؽ االرتبػػاط بػػيف التعمػػيـ
ومسػػتوى اىتمػػاـ الشػػخص بصػػحتو، وأف تمػػؾ العالقػػة يؤكػػدىا أف التعمػػيـ ينمػػي لػػدى الشػػخص 
القدرة عمى معالجة المعمومات واتخاذ القرارات، فقدرة معالجة المعمومات واتخاذ القػرار تقمػؿ مػف 

 يـز والسرطاف والسكر ومرض الرئة .األمراض المزمنة والرومات
سػػموكيات الصػػحة باالسػػتناد لمؤشػػر لفيػػـ  Cutler & Muney (2010) وسػػعى

قابمػة : بيانػات المسػح القػومي لمماستخدـ الباحثاف البيانػات اآلتيػةالتعميـ ومستوى الدخؿ، وقد 
و فػػػي ، المسػػػح القػػػومي التتبعػػػي لمشػػػباب، المسػػػح القػػػومي لمنمػػػاألمريكيػػػة المتعمقػػػة بالصػػػحة

، بيانػات الدراسػة دراسة الصحة والتعاقد البريطانيػة، بيانات منتصؼ العمر في الواليات المتحدة
، أف التعميـ يؤثر فػي التوجػو الصػحي، وتوصمت الدراسة إلى لقومية لنمو الطفولة في بريطانياا

ف حيػػث يػػؤثر التعمػػيـ فػػي الػػتحكـ فػػي العمػػر والنػػوع االجتمػػاعي ويػػؤثر فػػي السػػموؾ األبػػوي،  واا
ا ىػػػـ أقػػػؿ عرضػػػة ألف يقومػػػوا بالتػػػدخيف وأقػػػؿ عرضػػػة أف ُيصػػػابوا األشػػػخاص المتعممػػػيف جيػػػدً 

، وىػػـ فػػي المجمػػؿ أكثػػر توجيػػا لسػػموكيات الخمػػور متعػػاطيأقػػؿ عرضػػة أف يكونػػوا بالسػػمنة، و 
 .صحية 

بدراسػػة تػػأثير  Agarwal , Sethi ,Sareen & Dhingram (2010)وقػػاـ 
عمػى سػموكيات البحػث عػف الصػحة لػدى عينػة مػف مرضػى المستوى التعميمي ومستوى الػدخؿ 

ا فػي قسػـ السػرطاف  ا تمقػوا عالًجػمريًضػ ;27سرطاف الغدد المعابيػة، وقػد كانػت عينػة الدراسػة 
وكػػاف  ،أنثػػى 59ذكػػرا و 249وقػػد كػػانوا  ،4229وحتػػى ديسػػمبر  4228فػػي الفتػػرة مػػف ينػػاير 

% فػػي مراحػػؿ  82ف بينمػػا كػػا% فػػي مراحػػؿ مبكػػرة  ;5ا غيػػر مػػتعمـ، وكػػاف مريًضػػ 42مػػنيـ 
، وقد أوضحت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بالتوجو الصػحي والتعمػيـ أف الػذيف متأخرة مف المرض

% بينمػا 72كػانوا فػي حػاالت متػأخرة مػف المػرض كػاف نسػبة غيػر المتعممػيف مػنيـ تصػؿ إلػى 
مسػتوى الػدخؿ فقػد المتعمميف كانوا النسبة األقؿ في حاالت المرض المتأخرة، وأما فيما يتعمػؽ ب

كاف غالبية المراحػؿ المتػأخرة فػي العػالج تنتمػي إلػى فئػة الػدخؿ المتػدني وبػاقي المرضػى تمقػوا 
 فقط رعاية صحية أولية.
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   :الدراسات ذات الضلة

الوجػػػداف اإليجػػػابي والسػػػمبي  لمدراسػػػات ذات الصػػػمة التػػػي تناولػػػت افبمراجعػػػة الباحثػػػ
، اتضػػح وجػػود مجموعػػة مػػف لػػدى طػػالب الجامعػػةوالحاجػػة لمتنظػػيـ كمنبئػػات بالتوجػػو الصػػحي 

ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعيػة عمػى اإليجابي والسمبي  عالقة الوجدافالدراسات تناولت 
المسػػتوى العػػالمي، فػػي مقابػػؿ نػػدرة الدراسػػات عمػػى المسػػتوى العربػػي، وأف مػػا تػػوفر فػػي البيئػػة 

عالقتػو بػبعض متغيػرات الشخصػية، فػي  والسػمبي اإليجابيالوجداف العربية مف دراسات تناولت 
 الصػػحيةأو المتغيػػرات  ،بالتوجػػو الصػػحيونظػػرًا الفتقػػار البيئػػة العربيػػة لمدراسػػات ذات الصػػمة 

القػػدرة التنبؤيػػة لموجػػداف اإليجػػابي  ، ونػػدرة الدراسػػات ذات الصػػمة لمكشػػؼ عػػفوالحاجػػة لمتنظػػيـ
فإنػػػو تػػػـ االقتصػػػار عمػػػى ، والسػػػمبي والحاجػػػة لمتنظػػػيـ بالتوجػػػو الصػػػحي لػػػدى طػػػالب الجامعػػػة

الدراسػات التػػي تناولػػت أي مػف متغيػػرات الدراسػػة الحاليػة فػػي عالقتػػو بػبعض أو أحػػد المتغيػػرات 
 .أو الصحيةالنفسية 

 :املتغريات اليفسية والدميوجرافيةدراسات تياولت التوجُ الضحي وعالقتُ ببعض -1

(  4222)، وعادؿ خضير عبيس العابدي فت دراسة عباس رمضاف رمح الجبوريىد
وع )ذكور، لمتغير التوجو الصحي وفًقا لمن ، والفرؽس التوجو الصحي لدى طالب الجامعةقيا

وطالبة مف طالب  اطالبً  622إناث(، والتخصص )عممي، إنساني(، وبمغت عينة الدراسة 
وأسفرت نتائج  ،Snell 1998جامعة القادسية، طبؽ عمييـ مقياس التوجو الصحي لػػػ 

، وىناؾ فروؽ في التوجو الصحي لصالح توجو صحي لدى طالب الجامعة عف وجودالدراسة 
اإلناث، وعدـ وجود فروؽ في التوجو الصحي وفؽ التخصص )عممي، إنساني(، وأف التفاعؿ 

 بيف متغيرات البحث )النوع، والتخصص( غير داؿ إحصائيًا .
: التوجو (  تعرؼ متغيرات الدراسة4222) وىدفت دراسة عادؿ خضير عبيس العابدي

وع ا لمنلدى طالب الجامعة، والفرؽ لمتغيرات الدراسة وفقً  )أ، ب(، ونمطي الشخصية الصحي
إنساني (، وتعرؼ طبيعة العالقة بيف التوجو الصحي  ،) ذكور، إناث(، والتخصص ) عممي

وطالبة مف  اطالبً  622ونمط الشخصية )أ(، ونمط الشخصية )ب(، وبمغت عينة الدراسة 
ومقياس  ،Snell 1998القادسية، طبؽ عمييـ مقياس التوجو الصحي لػػػ طالب جامعة 

وأسفرت نتائج الدراسة عف أف طالب الجامعة لدييـ  ،ب( إعداد الباحث ،لنمطي الشخصية )أ
، في حيف بمغ عدد أفراد ا وطالبةطالبً  84توجو صحي وقد بمغ عدد أفراد نمط الخصية )أ( 
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، وىناؾ فروؽ في التوجو الصحي وطالبة مف العينة الكمية اطالبً  94نمط الشخصية )ب( 
لصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ في التوجو الصحي وفؽ التخصص )عممي، إنساني(، في 
حيف توجد فروؽ في التوجو الصحي لصالح التخصص اإلنساني وفقًا لنمط الشخصية )أ(، 

الشخصية )ب(، وال توجد فروؽ وال توجد فروؽ في التوجو الصحي وفؽ التخصص وفقًا لنمط 
في التوجو الصحي وفؽ النوع )ذكور، إناث( لنمطي الشخصية )أ، ب(، وأف التفاعؿ بيف 
متغيرات البحث )النوع، والتخصص( غير داؿ إحصائيًا، وىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة 

 ونمط الشخصية )ب( . ،إحصائية بيف التوجو الصحي وكؿ مف نمط الشخصية )أ(
معرفة التوجو الصحي وعالقتو بالميوؿ الشخصية  Snell (1991)ت دراسة وىدف

فرد مف الذكور واإلناث في والية ميسوري األمريكية وبأعمار  6;4لدى عينة بمغ قواميا 
، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة بيف ة، طبؽ عمييـ مقياس التوجو الصحيمختمف

كثر سيطرة أحيث أوضحت الدراسة إف الذكور د، التوجو الصحي والميوؿ الشخصية لألفرا
صحي والوضع الصحي أعمى ، وكذلؾ حصموا عمى اطمئناف لمتقييـ الصحية داخمية مف اإلناث

كما توصمت الدراسة إلى أف األفراد مف الفئات العمرية األكبر عبروا بأنيـ أقؿ  ،مف اإلناث
ف ذلؾ فإف الكبار أقؿ قمقًا حوؿ ، فضاًل عالشباب واألعمار المتوسطة بصحتيـاىتماـ مف 

، ووجدت الدراسة أف صحة مف الشباب واألعمار المتوسطةوأقؿ دافعية لم ،وضعيـ الصحي
ات الناس عمى مقياس التوجو الصحي، حيث ىناؾ تفاعاًل بيف العمر والنوع في توقع درج

األكبر عبروا عف ف الذكور مف األعمار المتوسطة واإلناث مف األعمار أظيرت نتائج الدراسة إ
 اعتقاد قوي بأف صحتيـ مسيطر عمييا بقوى خارج سيطرتيـ الشخصية .

( التعرؼ عمى مستوى الوعي 4225وىدفت دراسة عمي بف حسف حسيف األحمدي ) 
، وطبيعة المنورة طالب الصؼ الثاني الثانوي في المدينة الصحي واالتجاىات الصحية لدى

، طالباً  5:تكونت عينة الدراسة مف ، وقد ات الصحيةف الوعي الصحي واالتجاىالعالقة بي
، عمييـ أدوات الدراسة المتمثمة في: مقياس االتجاىات الصحية، واختبار تحصيميطبقت 

، فضاًل في مستوى الوعي الصحي لدى الطالبوتوصمت نتائج الدراسة إلى انخفاض ضئيؿ 
صحي واالتجاىات الصحية عف وجود عالقة ارتباطية موجبة وضعيفة بيف مستوى الوعي ال

 لدى الطالب . 
 :دراسات تياولت الوجداٌ اإلجيابي والسليب والضحة اجلسدية واليفسية  -0
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تحديػد القيمػة التنبؤيػة بمػا يػؤثر فػي الصػحة الوجدانيػة Dua (1994) ىػدفت دراسػة 
والجسػػػدية، وقػػػد أجػػػاب المشػػػاركوف فػػػي الدراسػػػة عمػػػى أسػػػئمة التقريػػػر الػػػذاتي حػػػوؿ الوجػػػداف 

بي والسػػمبي والصػػحة الوجدانيػػة والصػػحة البدنيػػة، وعػػدد زيػػارات األطبػػاء لمحصػػوؿ عمػػى اإليجػػا
وكشػؼ تحميػؿ األىميػة النسػبية لممتغيػرات  ،المشورة الطبية، والمرض، وأياـ الغياب عػف العمػؿ

عف التنبؤ بالصػحة أف التػأثير السػمبي النػاجـ عػف األفكػار كػاف أفضػؿ مؤشػر لمصػحة النفسػية 
وكػاف ىنػاؾ بعػض الػدالئؿ عمػى أف التػأثير اإليجػابي النػاجـ عػف األفكػار ىػػو  ،والصػحة البدنيػة

ثػػاني أفضػػؿ مؤشػػر لمصػػحة، وكشػػؼ تحميػػؿ القيمػػة التنبؤيػػة لممتغيػػرات أف: )أ( الػػنمط النسػػبي 
؛ )ب( مػف بػيف مػف الػنمط النسػبي لألحػداث الجيػدة لألحداث السيئة كػاف مؤشػرًا لمصػحة أفضػؿ

العالميػة  اإلسػياماتىا لألحداث الجيدة واألحداث السيئة، كانػت التي تـ إجراؤ  اإلسياماتجميع 
لألحداث السيئة ىي أفضؿ مؤشر لمصحة، وأظير تحميؿ القيمة التنبؤية لممتغيػرات المػؤثرة أف: 

الوجػداف السػمبي أفضػؿ مػف الوجػداف اإليجػابي؛ )ب( و )أ( الوجداف السمبي كػاف مؤشػرًا لمصػحة 
 لتجارب اليومية .واإليجابي الناجـ عف األفكار وا

 ; Goldman ; Kraemerوفػي دراسػة ألثػر االنزعػاج االنفعػالي عمػى الجسػد قػاـ

Salovey (1996)   بدراسػػػة تنظػػػيـ االنفعػػػاالت الشخصػػػية مػػػف خػػػالؿ خبػػػرة مػػػا وراء المػػػزاج
يعتقػدوف  نزعاج لدى المراىقيف الذيف كػانواظيرت شدة اال وصموا إلى أنو والمرض والضغوط، فت

النفعالية المرتفعة وبالتػالي كػاف لػدي ىػؤالء المػراىقيف أعػراض إرىػاؽ جسػمي، وأف باالستثارة ا
المراىقيف الذيف كػانوا يبػذلوف جيػدا فػي تػذكر أمزجػة حسػنة كػانوا أقػؿ فػي األعػراض المرضػية 

وأف اعتػداؿ المػزاج والػتخمص مػف أعػراض المػرض قػد  ،مف الذيف ال يحاولوف إصػالح أمػزجتيـ
 يؿ إلي تقويـ المزاج . ارتبطا بشكؿ كبير بالم

 Hovanitz ; Hursh ; Hudepohlوفػػي سػػياؽ أداء الميػػاـ المختمفػػة قػػاـ 

ػػة بواسػػطة قػػدرة تنظػػيـ الوجػػداف الُمد ركػػة، واعتمادىػػا  (2011) ذ ج  بدراسػػة أبعػػاد الوجػػداف الُمن م 
 عمػػى صػػحة الفػػرد جسػػدًيا وعقمًيػػا ومػػا يػػنجـ عػػف ىػػذه المقػػدرة العقميػػة مػػف تنظػػيـ لمػػزاج الفػػرد،

وتركز ىدفيـ عمى معرفة وتقيػيـ المقػدرة عمػى تنظػيـ المػزاج واسػتطاعة الفػرد التنبػؤ بالمخػاطر 
طالًبػػا شػػاركوا فػػي االسػػتبياف حػػوؿ الجوانػػب 246وقػػد تػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى  ،وأداء الميػػاـ

السػػػمبية واإليجابيػػػة لتنظػػػيـ المػػػزاج، حيػػػث قػػػدـ كػػػؿ مشػػػارؾ تقريػػػر شخصػػػي حػػػوؿ الموضػػػوع 
أظيػػرت النتػػائج أفذ و  ،لمعرفػػة مػػدى اسػػتطاعة كػػؿ فػػرد عمػػى تنظػػيـ المػػزاج المطػػروح مناقشػػتو
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يساعد مستقباًل عمى تفادي المخػاطر والمػؤثرات عمػى الفػرد وخصوًصػا عنػدما  تنظيـ االنفعاالت
 يكمؼ الفرد بإدارة ميمة أو التزاـ عميو.

دارتو إيجابيػًا وأثػر ذلػؾ عمػى المػرض النف سػي قػاـ وفي تقصي أثر الوجداف وتنظيمو واا
Melka, Lancaster;  Bryant & Rodriguez (2011)  و ،Melka, ; 

Lancaster ; Adams ; Howarth & Rodriguez (2010)و ،Melka ; 

Lancaster ; Bryant ; Rodriguez & Weston (2011)  بدراساتيـ لمتحميػؿ العػاممي
االستكشافي والتوكيػدي لمقيػاس الػتحكـ الوجػداني لطػالب الجامعػة، حيػث تػـ إجػراء العديػد مػف 
الدراسػػات السػػريرية والبحػػوث مػػؤخرًا حػػوؿ عػػدـ تنظػػيـ العواطػػؼ واألمػػراض النفسػػية حيػػث يػػرى 

دارة مػؤثرات أمػراض إالعديد مف الباحثيف ب القمػؽ واضػطراب ف ىنػاؾ فشػؿ واضػح فػي معالجػة واا
المزاج لػدى المرضػى، وأظيػرت الدراسػات أف تقػارير األفػراد المشػاركيف تفتقػر إلػى وجػود تنظػيـ 

كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ اىتماـ كبير في اآلونػة األخيػرة، عمػى  ،لممؤثرات في تمؾ األمراض
لعواطػػؼ المسػػتوى النظػػري والبحثػػي والمالحظػػة السػػريرية  بػػدور الفػػرد وكفاءتػػو فػػي تنظػػيـ ا

لمسػػيطرة عمػػى القمػػؽ واالضػػطرابات العاطفيػػة األخػػرى والخػػوؼ مػػف ضػػعؼ سػػيطرة وتحكػػـ الفػػرد 
 بعواطفو.

طالبػًا مػف 425( التػي أجراىػا عمػى 4222وأسفرت نتائج دراسة فػؤاد محمػد الػدواش )
د فروؽ بيف المراىقيف والراشديف في الغضب الكمينيكػي و وجعف عدـ طالب الجامعة والمعمميف 

ي" ووجدت فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضػي سػمة مػا وراء المػزاج فػي الغضػب الكمينيكػي، "التجنب
وتوصمت الدراسػة إلػى وجػود ارتبػاط سػالب بػيف حالػة مػا وراء المػزاج والغضػب الكمينيكػي، ممػا 

الوجداف لوجية إيجابية يػؤدي إلػى اضػطراب التجنػب االنفعػالي " الغضػب  يـيعني أف غياب تنظ
 522( التػي أجراىػا عمػى4224) أسفرت نتائج دراسة سعد محمد المقبػؿالكمينيكي "، في حيف 

مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة بمدينػػة الريػػاض عػػف أف الطػػالب الػػذيف يتصػػفوف بسػػمة مػػا  اطالًبػػ
وراء المػػػزاج يكونػػػوف أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى الػػػتحكـ والتوجيػػػو فػػػي مسػػػببات السػػػموؾ العػػػدواني، وأف 

مػػػزاج يكونػػوف أيًضػػػا أكثػػر قػػػدرة عمػػى التعامػػػؿ مػػػع الطػػالب الػػػذيف يتصػػفوف بحالػػػة مػػا وراء ال
 مسببات السموؾ العدواني، وبالتالي لدييـ قدرة أكبر عمى التحكـ والتوجيو.

 Nejad ; Besharat ; Haddadi & Abdolmanafi (2011) وأجرمت دراسػة 
لبدنيػة لمكشؼ عف التأثيرات الوسيطة لموجدانات اإليجابية والسمبية لمعالقػة بػيف أبعػاد الصػحة ا
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وأوضػػػحت النتػػػائج توسػػػط الوجػػػدانات  ،( شػػػخص456والكماليػػػة، وتػػػـ تطبيػػػؽ أدواتيػػػـ عمػػػى )
واتضػح أف  ،اإليجابية والسمبية فيما الكمالية الموجية ذاتيا والكمالية الموجية بالصػحة البدنيػة

تأثر توسط الوجػداف السػمبي كػاف أكبػر فػي تػأثيره وداللتػو مػف الوجػداف اإليجػابي عمػى الصػحة 
 دنية.الب

تنظػيـ االنفعػاالت  Extremera; Salguero & Fernández (2011) وتنػاوؿ 
وبمػػػغ عػػػدد المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة  ،ومػػػا وراء المػػػزاج وأثػػػر ذلػػػؾ فػػػي السػػػعادة الشخصػػػية

طالبة، حيث قاموا بتقديـ تقرير شخصي حوؿ السعادة الذاتية، طبًقا إلجػابتيـ عمػى سػمة 277
جميػػع الطالبػػات تقريػػرًا وفػػؽ مقيػػاس مػػف الدراسػػة، أعػػدذت  وبعػػد سػػبعة أسػػابيع ،وراء المػػزاج

السػػعادة الشخصػػية مػػرة أخػػرى، وقػػد ركػػزف فػػي البدايػػة عمػػى الدراسػػة التحميميػػة الشػػاممة وعمػػى 
مكونػػات سػػمة مػػػا وراء المػػزاج، وتوصػػػمت الدراسػػة إلػػػى أف تنظػػيـ االنفعػػػاالت والمػػزاج مػػػرتبط  

 ة.بالسعادة الشخصية ويعزز فرضية الصحة الوجداني
 Finch, Baranik, Liu ; Westومف خػالؿ النمذجػة االفتراضػية البنائيػة  أجػرى 

 582دراسػػة طوليػػة لعالقػػات بػػيف الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي والصػػحة الجسػػدية لػػدى (2012)
طالبًا جامعيًا، فقد اىتمت الدراسػة بفحػص االرتباطػات بػيف العوامػؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػية 

واتضػػػح وجػػػود عالقػػػات بػػػيف الصػػػحة  ،الوجػػػداف السػػػمبي واإليجػػػابي لالنبسػػػاط والعصػػػابية مػػػع
وبعػػػد عػػػزؿ أثػػػر الوجػػػداف السػػػمبي اتضػػػح أثػػػر الوجػػػداف  ،الجسػػػدية وتأثرىػػػا بالوجػػػداف السػػػمبي

 اإليجابي في الشخصية والصحة الجسدية.
 Trudel-Fitzgerald; Qureshi; Appleton & Kubzanskyوأجػػرى  

 ،دراسػػػػة لممسػػػػارات البيولوجيػػػػة األساسػػػػية الرابطػػػػة لالنفعػػػػاالت بالصػػػػحة الجسػػػػدية (2017)
واسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج تحميػػؿ نتػػائج الدراسػػات لتصػػؿ إلػػى أثػػر االنفعػػاالت السػػمبية عمػػى 

 ،الصػػحة الجسػػدية وأثػػر المسػػارات البيولوجيػػة لالنفعػػاالت فػػي التػػأثير عمػػى الصػػحة الجسػػدية
المػزاج السػمبي كمتغيػر وسػيط بػيف اسػتراتيجيات تنظػيـ  Lopez & Denny (2019)واختبػر

الوجػػداف والصػػحة لػػدى طػػالب الجامعػػة، حيػػث انطمقػػت الدراسػػة مػػف أف أنمػػاط المشػػاعر غيػػر 
المنظمػػة يمكػػف أف تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى الصػػحة العقميػػة والبدنيػػة، كمػػا تعػػرض ىػػذه األنمػػاط 

لػػذلؾ ىنػػاؾ حاجػػة  ،واالكتئػػاب األشػػخاص لخطػػر االضػػطرابات الوجدانيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ القمػػؽ
لتحديػػد عوامػػؿ االخػػتالؼ الفرديػػة التػػي تسػػاىـ لػػدى بعػػض الشػػباب لتطػػوير القمػػؽ واالكتئػػاب، 
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وتقيػػػػيـ اسػػػػتخداميـ  5;5الجامعػػػػة  واختبػػػػرت الدراسػػػػة عينػػػػة مػػػػف المتطػػػػوعيف مػػػػف طمبػػػػة
فترضػت وأعػراض االكتئػاب والقمػؽ، والصػحة العامػة، وا ،ستراتيجيات تنظيـ الوجػداف المتعػددةإل

الدراسة أف إعادة التقييـ المعرفػي سػوؼ تػرتبط بصػحة أفضػؿ وعػدد أقػؿ مػف أعػراض االكتئػاب 
والقمػػؽ، فػػي حػػيف أف القمػػع التعبيػػري سػػيكوف مرتبًطػػا بصػػحة سػػيئة، وأشػػارت النتػػائج إلػػى أف 
استيداؼ قدرات تنظيـ الوجداف فػي مرحمػة المراىقػة المتػأخرة يسػاىـ فػي الوقايػة مػف االكتئػاب 

 وتحسيف الصحة العامة. والقمؽ
 & Kruk; Zarychta; Horodyska; Boberska; Scholz; Radtkeوقاـ 

Luszczynska (2019)  بدراسػػتيـ  مػػف منطمػػؽ أنػػو ال يوجػػد شػػؾ فػػي أف مؤشػػرات النشػػاط
البدني والمشاعر السمبية واإليجابية مرتبطة، فإف الترتيب الذي تعمؿ بو غيػر ثابػت نسػبيًا، لػذا 

ى االرتباطات غيػر المباشػرة بػيف مؤشػر الوجػدانات السػمبية )األعػراض االنفعاليػة تـ التركيز عم
لالكتئػػاب(، ومؤشػػر العواطػػؼ اإليجابيػػة )محبػػة النشػػاط البػػدني(، والنشػػاط البػػدني المعتػػدؿ إلػػى 

مف أجؿ تحديد أي مف المتغيرات الثالثة مف المحتمؿ أف يسبؽ المتغيرات األخرى، وتػـ  ،النشط
شػػخص، وأظيػػرت تحمػػيالت الوسػػاطة أف مسػػتوى أعمػػى مػػف  ;9:دراسػػة عمػػى تطبيػػؽ أدوات ال

 النشػاط  والػذي يفسػر بػدوره مسػتوى االكتئاب تنبأ بمستوى أقؿ مػف اإلعجػاب بالنشػاط البػدني

ني بانخفػاض مسػتوى األقؿ، باإلضافة إلى ذلؾ، توقع مستوى أعمى مف اإلعجػاب بالنشػاط البػد
 أف المشاعر السمبية تسبؽ النشاط البدني.النتائج بشكؿ عاـ ب االكتئاب، وتنبؤ

الوجػداف السػمبي واألعػراض مػف أف  Zhang & Zheng (2019) وانطمقػت دراسػة
 ،االنبسػاطو  بالعصػابيةالوجػداف السػمبي عمى بعضػييما بشػكؿ متبػادؿ، ويػرتبط  يؤثراف الجسدية

، واشػترؾ الجسػديةاألعراض بػ الوجػداف السػمبي ومع ذلؾ، ال يزاؿ مف غير الواضػح كيػؼ يػرتبط
الستقصػػاء مػػف الػػذكور، واسػػتخدمت الدراسػػة فنيػػة كتابػػة المػػذكرات اليوميػػة  ;25فػػي الدراسػػة 

ارتباطػػػات العصػػػابية واالنبسػػػاط مػػػع االخػػػتالؼ والػػػروابط عبػػػر اليػػػـو بػػػيف الوجػػػداف السػػػمبي 
أظيرت النتػائج االخػتالؼ بػيف األشػخاص فػي المشػاعر السػمبية اليوميػة و  ،واألعراض الجسدية

مػػع متوسػػط المشػػاعر السػػمبية اليوميػػة  ط العصػػابية بشػػكؿ إيجػػابياارتبػػو  ،األعػػراض الجسػػديةو 
 .واألعراض الجسدية 

 ; Bahmaniوفػػي إطػػار العالقػػة الجدليػػة بػػيف الوجػػداف والنػػواحي الجسػػدية  قػػاـ 

Razazian; Motlf; Farniab; Alikhanib; Puhseg; Gerberg & Brand 

يبمغػػوف عػػف صػػعوبات فػػي تنظػػيـ الوجػػداف  صػػمب المتعػػدداألشػػخاص المصػػابوف بالت (2020)
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ف النشػػاط البػػدني المنػػتظـ ،والػػتفيـ أبعػػاد الصػػحة النفسػػية، ولكػػف ال يػػزاؿ مػػف غيػػر  يحسػػف واا
الواضػػح مػػا إذا كػػاف لمنشػػاط البػػدني المنػػتظـ اثػػار عمػػى تنظػػيـ الوجػػداف والػػتفيـ، بحثػػت ىػػذه 

الوجػػداف والػػتفيـ، واستكشػػفت، إذا كػػاف  الدراسػػة فػػي تػػأثير النشػػاط البػػدني المنػػتظـ عمػػى تنظػػيـ
 4;وشارؾ فػي الدراسػة  ،تدريب التحمؿ أو التدريب التنسيقي أفضؿ مف حالة السيطرة النشطة

 ،وتوصمت الدراسة إلى أنو يتحسف التحكـ والسيطرة عمى الوجػداف والػتفيـ بمػرور الوقػت ،أنثى
التحمػؿ والتمػاريف التنسػيقية اثػار وكػاف لكػؿ مػف التػدريب عمػى  ،ولكف بشكؿ أكبر فػي التمػريف

 إيجابية عمى بعض جوانب الوجداف.
إلى بحث العالقة ( 4225وأمثاؿ الحويمو ) ،دراسة أحمد محمد عبد الخالؽىدفت و 

مف كبار السف  5:2بيف متغيرات الحياة النفسية الطيبة والتديف، وتكونت عينة الدراسة مف 
وانحراؼ معياري  ،سنة 4;.85أعمارىـ  مف الذكور، متوسط 6;2مف الجنسيف؛ بواقع 

سنة،  9:.7 سنة، وانحراؼ معياري 9;.84مف اإلناث، متوسط أعمارىف  2:8و ،8.27
أجابوا عف ستة مقاييس تقدير ذاتي لكؿ مف الصحة النفسية، والصحة الجسمية، والرضا عف 

ت ىي: حب الحياة، الحياة، والسعادة، وقوة العقيدة الدينية، ودرجة التديف، وثالثة استخبارا
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط موجب داؿ  ،والوجداف السمبي واإليجابي، والتديف

إحصائيًا بيف التديف ومتغيرات الحياة النفسية الطيبة، المتمثمة في: السعادة، وحب الحياة، 
والوجداف اإليجابي، والرضا عف الحياة، والصحة النفسية، والصحة الجسمية، ولـ تظير فروؽ 

دراسة، وقد استخرج مف التحميؿ العاممي لمعامالت دالة بيف الذكور واإلناث في كؿ متغيرات ال
وخمصت الدراسة إلى  ،االرتباط عامالف، ىما: "الحياة النفسية الطيبة"، و"التديف والرضا"

 .إمكانية استخداـ بعض الجوانب الدينية في اإلجراءات اإلرشادية أو العالجية لكبار السف

ستكشاؼ العالقة بيف العوامؿ ( ا:422كما ىدفت دراسة أحمد محمد عبد الخالؽ )
طالبًا  ;29الخمسة الكبرى لمشخصية والوجداف اإليجابي والسمبي، واسُتخدمت عينة قواميا 

وحصمت اإلناث عمى متوسط درجات أعمى جوىريًا مف الذكور  ،وطالبة مف جامعة اإلسكندرية
ابي ارتباطًا جوىريًا في: العصابية، والتفتح لمخبرة، والوجداف السمبي، وارتبط الوجداف اإليج

بعوامؿ: االتقاف، واالنبساط، والتفتح لمخبرة )إيجابًا(، والعصابية )سمبًا( لدى الجنسيف، 
باإلضافة إلى االرتباط الجوىري بيف الوجداف اإليجابي والقبوؿ لدى اإلناث فقط، وارتبط 

 لقبوؿ )سمبًا( .الوجداف السمبي بعامميف فقط لدى الجنسيف، وىما: العصابية )إيجابًا(، وا
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( بحث العالقة بيف الوجدانيف اإليجابي ;422وىدفت دراسة أحمد محمد عبد الخالؽ )
والسمبي والحياة الطيبة: السعادة، والرضا عف الحياة، والصحة النفسية، وطبقت مقاييس 

 –طالبًا وطالبة مف جامعة اإلسكندرية، وحصؿ الرجاؿ عمى متوسط أعمى ;29الدراسة عمى 
مف النساء في السعادة والصحة النفسية، في حيف حصمت النساء عمى متوسط  -جوىرياً 

مف الرجاؿ في الوجداف السمبي، وكانت جميع معامالت ارتباط بيرسوف دالة  –جوىرياً  –أعمى
إحصائيًا فيما عدا االرتباط بيف الوجداف اإليجابي والسمبي، وكانت جميع االرتباطات الدالة 

 ،-الذي كاف سالباً  –رتباط بيف الوجداني السمبي ومقاييس الحياة الطيبةموجبة، فيما عدا اال 
ف عامميف في عينة الرجاؿ وسمذيا: الوجداف اإليجابي وكشؼ تحميؿ المكونات األساسية ع

والحياة الطيبة، والوجداف السمبي في مقابؿ السعادة، في حيف اسُتخرج عامؿ واحد في عيذنة 
ة والوجداف اإليجابي في مقابؿ الوجداف السمبي، وكانت منبئات النساء، وسمذي الحياة الطيب

ىي: الصحة النفسية، والرضا عف الحياة؛ في حيف كانت منبئات  ،السعادة لدى الرجاؿ
والوجداني السمبي، وكانت منبئات الرضا عف  ،السعادة لدى النساء: الرضا والصحة النفسية

والوجداني السمبي )سمبًا( لدى النساء، وخمصت  ،والسعادة ،الحياة ىي السعادة لدى الرجاؿ
الدراسة إلى أف الوجداف عامؿ ميـ في الحياة الذاتية الطيبة: السعادة، والرضا عف الحياة، 

 والصحة النفسية.
 :دراسات تياولت احلاجة الشخضية للتيظيه والضحة اجلسدية واليفسية -3

المتبادلػػة بػػيف الحاجػػة تفسػػير العالقػػات  Prokopcakova (2015)ىػػدفت دراسػػة 
 طالبػػػاً  459تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ،الشخصػػية لمتنظػػػيـ والقمػػػؽ والتفػػػاؤؿ وفعاليػػػة الػػػذات

، توصػػػمت الدراسػػػة الختالفػػػات كبيػػػرة بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي درجػػػاتيـ فػػػي الحاجػػػة جامعيػػػاً 
 ،فرعيػػةالشخصػػية لمتنظػػيـ وأبعادىػػا الفرعيػػة، وأظيػػرت اإلنػػاث حاجػػة أقػػوى لمتنظػػيـ وعواممػػو ال

وكانت الحاجة الشخصػية لمتنظػيـ واالسػتجابة لػنقص البنيػة فػي اإلنػاث مرتبطػة بشػكؿ إيجػابي 
وأظيرت النتائج عالقة سمبية لمحاجػة الشخصػية لمتنظػيـ مػع التفػاؤؿ لػدى اإلنػاث ولػـ  ،بالقمؽ

يػة يتـ العثور عمى اختالفات في الحاجػة إلػى التنظػيـ والعوامػؿ الفرعيػة فيمػا يتعمػؽ بدرجػة فعال
 الذات.

وفػػي إطػػار البحػػث عػػف عالقػػة الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ باإلجيػػاد والحمػػوؿ العقميػػة 
العالقػػة بػػيف متغيػػر الحاجػػة  Schultz  & Searleman (1998) فحػػصالميكانيكيػػة،  
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تػػـ إدارة  ،يكانيكيػػة فػػي ميمػػة مػػؿء وعػػاء المػػاءالشخصػػية لمتنظػػيـ وحػػؿ المشػػكالت بطريقػػة م
( 294وأظيرت النتػائج مػف ) ،ميمة الحؿ الميكانيكي تحت الظروؼ الضاغطة وغير الضاغطة

وأظيػرت  ،مشارًكا التفاعؿ المتوقع بيف الحاجة الشخصية لمتنظيـ واإلجياد الناجـ عف التجػارب
النتػػػائج أف المشػػػاركوف األعمػػػى فػػػي الحاجػػػة الشخصػػػية لمتنظػػػيـ أكثػػػر عرضػػػة لتطػػػوير الحػػػؿ 

نيكي لممشكالت في ظروؼ مرىقة، في حيف لـ يتـ العثور عمى عالقة كبيػرة بػيف الحاجػة الميكا
لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ ارتبػػػاط بػػػيف المثػػػابرة والحػػػؿ و  ،الضػػػاغطة الشخصػػػية لمتنظػػػيـ والظػػػروؼ غيػػػر

تتوافػؽ ىػذه النتػائج مػع األبحػاث  ،وبغػض النظػر عػف الحالػة التجريبيػة، الميكانيكي لممشػكالت
 تنشيط السياقي لمشخصية.الأىمية الحديثة حوؿ 

 :تعكيب على الدراسات ذات الضلة
الوجػداف اإليجػابي والسػمبي إف المستقرئ لمدراسات ذات الصمة يتضح لو أف جميعيػا تناولػت 

 –عميػو  افطػالع الباحثػافػي ضػوء مػا تػـ  –لػـ توجػد دراسػة عربيػة بالمشكالت الصحية بشكؿ عػاـ، و 
لموجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي والحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ بالتوجػػو الصػػحي لػػدى القػػدرة التنبؤيػػة تناولػػت 

الفػػروؽ بػػيف منخفضػػي ومرتفعػػي الوجػػداف بصػػفة عامػػة ، وتحديػػد طػػالب الجامعػػة والدراسػػات العميػػا 
بوجو خاص، وقد أفادت الدراسات ذات الصمة في صػياغة اإليجابي والسمبي في التوجو الصحي لدييـ 

 الحالية ، وبناء أدواتيا ، وصياغة فروضيا ، وتفسير نتائجيا .أىداؼ الدراسة 

 :الدراسة إجراءات

 :ميَج الدراسة-1

 متغيػرات بػيف العالقػة إليجػاد الوصػفي؛ المػنيج الحاليػة الدراسػة فػي الباحثػاف اسػتخدـ
انؼًرررش  ٔانرخصررر  التوجػػػو الصػػػحي بػػػاختالؼ طػػػالب الجامعػػػة فػػػي  بػػػيف والفػػػرؽ ،الدراسػػػة

الوجػػداف اإليجػػابي  متغيػػريوكػػذلؾ قػػدرة  ،اإللايررح  ٔانُررٕع  ٔيغرررٕٖ انررذخمانذساعررٙ  ٔيكرراٌ 
ىػػـ و  ،بالتوجػػو الصػػحي لػػدى طػػالب الجامعػػةعمػػى التنبػػؤ والسػػمبي والحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ 

 . الحالية لمدراسةوالتنبؤية  والفارقة االرتباطية الفروض
 :املشاركوٌ بالدراسة -0

  :أفراد الدراسة االستطالعية-أ

ليمثمػػػوا أفػػػراد الدراسػػػة والدراسػػػات العميػػػا  مػػػف طػػػالب الجامعػػػةعػػػددًا  افالباحثػػػاختػػػار 
وقػد اشػتممت ىػذه العينػة  ،السػيكومترية أدوات الدراسػة التحقؽ مف كفػاءةبيدؼ ؛ االستطالعية
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 47.9 بمتوسط لمعمػر الزمنػي ،سنة 57 -42تراوحت أعمارىـ بيف  ،طالبًا وطالبة 262 عمى
، وانحػراؼ معيػػاري جنييػػاً  2.4;49بمتوسػط لمػػدخؿ الشػيري و  ،6.5معيػػاري  ، وانحػراؼعامػاً 

، حيػػػث تمثمػػػت الشػػػروط االنتقائيػػػة انتقػػػاء العينػػػة وفػػػؽ عػػػدد مػػػف الشػػػروطوقػػػد تػػػـ  ،4.2:8
مػػف يقػػر بمعاناتػػو مػػف  (4( كػػؿ مػػف ال يكمػػؿ إجاباتػػو عمػػى أدوات الدراسػػة، )2: )فػػيلالسػػتبعاد 

( مػف 6، )استجابتو عمى أدوات الدراسػةمرضية أثناء  ( مف يقر بوجود حالة5، )أمراض مزمنة
افيػػة ( الخصػائص الديموجر 2مػػى الػذىاب لعيػػادات لمعػالج النفسػػي، ويوضػح جػػدوؿ )يػداوموف ع

 .ألفراد الدراسة االستطالعية

 (1جذٔل )

 (  141انخصائ  انذًٕٚجشافٛح ألفشاد انذساعح االعرطالػٛح ) ٌ =

 انًشاسكٌٕ تانذساعح االعرطالػٛح و

إجًانٙ  انحضش انشٚف 
 انًشاسكٌٕ
تانذساعح 
 االعرطالػٛح

 إَاز ركٕس إَاز ركٕس

1 
  جايؼح أعٕٛط  ) يشحهح جايؼٛح  -كهٛح انرشتٛح 
 ٔدساعاخ ػهٛا( 

9 11 11 12 36 

1 
كهٛح حٛاج أتٕ غانٙ األصْشٚح تًذُٚح انؼاشش يٍ 

 سيضاٌ  نهثُاخ 
-- 8 -- 12 11 

 16 16 16 13 11 جايؼح انضلاصٚك  -كهٛح انرشتٛح   6

 141 12 11 69 12 االعرطالػٛحإجًانٙ  انًشاسكٌٕ تانذساعح 

  :أفراد الدراسة األساسية - أ

(، HOSمقيػاس التوجػو الصػحي ) :بعد التحقؽ مف كفاءة أدوات الدراسة السيكومترية
ومقيػػػػاس الحاجػػػػة الشخصػػػػية لمتنظػػػػيـ  ،(PANASوقائمػػػػة الوجػػػػدانات اإليجابيػػػػة والسػػػػمبية )

(PNSS ،)طالبػػًا  572قواميػػا بمػػغ والتػػي  ،قػػاـ الباحثػػاف بتطبيقيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة األساسػػية
( كػؿ مػف ال يكمػؿ إجاباتػو عمػى 2فػي: )وبعد أف تـ تطبيؽ شروط االسػتبعاد المتمثمػة ، وطالبة

يقػػر بوجػود حالػػة مرضػػية  ( مػػف5( مػػف يقػػر بمعاناتػو مػػف أمػػراض مزمنػة، )4أدوات الدراسػة، )
 ( مػف يػداوموف عمػى الػذىاب لعيػادات لمعػالج النفسػي،6أثناء استجابتو عمى أدوات الدراسػة، )

بمتوسػػط  ،سػػنة 57 -42، تراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف وطالبػػة ا( طالًبػػ472بمغػػت عينػػة الدراسػػة )
 4997، وبمتوسػػػط لمػػػدخؿ الشػػػيري 6.22معيػػػاري  عامػػػًا، وانحػػػراؼ ;46.8لمعمػػػر الزمنػػػي 

( الخصػائص الديموجرافيػة ألفػراد الدراسػة 4ويوضح جػدوؿ ) ،2;4.2جنييًا، وانحراؼ معياري 
 األساسية .

 (1جذٔل )
 (  112ٌ = ) انخصائ  انذًٕٚجشافٛح ألفشاد انذساعح األعاعٛح
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 انًشاسكٌٕ تانذساعح األعاعٛح و

إجًانٙ  انحضش انشٚف 
انًشاسكٌٕ 
تانذساعح 
 االعرطالػٛح

 إَاز ركٕس إَاز ركٕس

1 
جايؼح أعٕٛط  ) يشحهح   -كهٛح انرشتٛح 

 ٔدساعاخ ػهٛا(   جايؼٛح
12 41 11 64 112 

1 
كهٛح حٛاج أتٕ غانٙ األصْشٚح تًذُٚح انؼاشش 

 يٍ سيضاٌ  نهثُاخ 
-- 11 -- 61 12 

 23 12 11 16 11 جايؼح انضلاصٚك  -كهٛح انرشتٛح   6

 112 12 13 69 16 إجًانٙ  انًشاسكٌٕ تانذساعح األعاعٛح

 :أدوات الدراسة -3

  :(PANAS) قائنة الوجداىات اإلجيابية والسلبية -2
 Positive and Negativeتتكػوف القائمػة المختصػرة لموجػداف اإليجػابي والسػمبي 

Affect Schedule (PANAS)   التػي وضػعيا فػي البيئػة األمريكيػةWatson, Clark, 

& Tellegen (1988)  الوجػدانات اإليجابيػة،  :منفصػميف، ىمػاتعريػب الباحثػاف مػف عػامميف
( بنػػود، ويسػػتوعب ىػػذاف العػػامالف 22، يشػػمؿ كػػؿ منيمػػا عمػػى عشػػرة )والوجػػدانات السػػمبية

العامػػاف، معظػػـ التبػػايف فػػي التقػػدير الػػذاتي لموجػػداف: إذ يسػػتوعباف معػػًا قرابػػة نصػػؼ أو ثالثػػة 
 . Moodأرباع التبايف المشترؾ في المصطمحات المختصة بالحالة النفسية 

ات قائمػة الوجػدانات اإليجابيػة يتـ تقدير الدرجة بجمع استجابات المفحوص عمى عبار 
وجمػػع اسػػتجابات المفحػػوص عمػػى عبػػارات قائمػػة الوجػػدانات السػػمبية بشػػكؿ  ،بشػػكؿ مسػػتقؿ

 –بشػػكؿ متوسػػط   –قمػػياًل  – إطالقػػاً ):بػػدائؿ حيػػث توجػػد أمػػاـ كػػؿ عبػػارة خمسػػة ،مسػػتقؿ أيضػػاً 
 - 6 – 5 – 4 – 2ى الترتيػب)ػعمػ عبػارةات كػؿ ػوف درجػػى أف تكػػ( عمبشكؿ مبالغ فيو –كثيراً 

( لكػػؿ بعػػد وجػػداف إيجػػابي أو وجػػداف سػػمبي عػػف ارتفػػاع 72ويعبػػر الحػػد األعمػػى لمدرجػػة ) ،(7
( لكػؿ بعػد وجػداف 22أو الوجػداف السػمبي بينمػا يعبػر الحػد األدنػى لمدرجػة ) ،الوجداف اإليجابي

ويوضػح جػدوؿ  ،أو الوجداف السػمبي ،أو وجداف سمبي عف انخفاض الوجداف اإليجابي ،إيجابي
 ( توزيع عبارات قائمة الوجدانات عمى بعدييا اإليجابي والسمبي.5)

 (6جذٔل)
 ذٕصٚغ ػثاساخ لائًح انٕجذاَاخ ػهٗ تؼذٚٓا اإلٚجاتٙ ٔانغهثٙ  

 ػثاساخ تُؼذٖ انٕجذاَاخ اإلٚجاتٛح ٔانغهثٛح انثؼذ  و

 انٕجذاَاخ اإلٚجاتٛح 1
1 6 1 9 12 
11 14 13 12 18 

 انٕجذاَاخ انغهثٛح 1
1 4 3 2 8 
11 16 11 19 12 
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وقامػػا الباحثػػاف بترجمػػة بنػػود القائمػػة المختصػػرة إلػػى العربيػػة، ثػػـ مراجعتيػػا مػػف خػػالؿ 
عرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف؛ لتقريػػر مػػدى دقػػة الترجمػػة، مػػدى وضػػوح ومالئمػػة 

تػػـ تطبيقيػػا عمػػى ومػػدى مناسػػبة ىػػذه العبػػارات لمبعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو،  ،والعبػػارات لمػػا تقيسػػ
طالبػػًا وطالبػػة مػػف طػػالب وطالبػػات المرحمػػة الجامعيػػة  262المشػػاركيف بالدراسػػة االسػػتطالعية 

التحقؽ مف كفاءتيا، حيث تـ إجراء الخطوات الالزمػة لحسػاب الصػدؽ بيدؼ والدراسات العميا؛ 
 والثبات .

  :كفاءة قائنة الوجداىات اإلجيابية والسلبية

  :Validity الضدق -1

قػػاـ معػػدوا قائمػػة الوجػػدانات اإليجابيػػة والسػػمبية فػػي صػػورتيا األجنبيػػة بحسػػاب صػػدؽ 
، حيػػث تػػـ إجػػراء تحميػػؿ عػػاممي Factor Analysisالمقيػػاس باسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممي 

عمػى المقػاييس الفرعيػػة لقائمػة الوجػػدانات Varimax بواسػطة المكونػات الرئيسػػية مػع تػدوير 
 اإليجابية والسمبية .

قائمػػة الوجػػدانات اإليجابيػػة والسػػمبية مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الباحثػػاف مػػف صػػدؽ وتحقػػؽ 
بعػػد تطبيػؽ القائمػػة عمػػى األفػػراد  Confirmatory Factor Analysisالعػاممي التوكيػػدي 

 IBM( طالبًا وطالبة بواسػطة برنػامج 262المشاركيف بالدراسة االستطالعية والبالغ عددىـ )

"Spss" Amos v20لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ البنػػاء الكػػامف أو التحتػػي لقائمػػة الوجػػدانات  ؛
عػػف طريػػؽ اختيػػار نمػػوذج العوامػػؿ الكامنػػة، حيػػث تػػـ افتػػراض أف العوامػػؿ  اإليجابيػػة والسػػمبية

تنػتظـ  PANASفػي قائمػة لموجدانات اإليجابية والسمبية   Observed Factorsالمشاىدة 
ويوضػح ، اإليجػابي، والوجػداف السػمبي ، ىما: الوجػدافTwo Latent Factorsعامميفحوؿ 

نمػػوذج العوامػػؿ الكامنػػة  ( 5شػػػػػػػػػػػػػػػكؿ )
الوجػػػػػػػدانات اإليجابيػػػػػػػة  لقائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والسمبية .
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 (6شكم )

 ًَٕرض انؼٕايم انكايُح نمائًح انٕجذاَاخ اإلٚجاتٛح ٔانغهثٛح 

عمػى مؤشػرات حسػف لموجدانات اإليجابيػة والسػمبية العوامؿ الكامنة   نموذجوقد حظي 
وىػي غيػر دالػة إحصػائيًا، وقيمػة مؤشػر  224.45=        2كااحيػث إف قيمػة  مطابقة جيدة؛

وىػو  2.:48( =  ECVIالصدؽ الزائؼ المتوقػع لمنمػوذج الحػالي )نمػوذج العوامػؿ الكامنػة( ) 
، وأف قػػػيـ بقيػػة المؤشػػرات وقعػػػت فػػي المػػػدى :6;.2أقػػؿ مػػف نظيرتيػػػا لمنمػػوذج المشػػبع = 

 Goodness of Fit Index، حيػػث بمػػغ مؤشػػر حسػػف المطابقػػة (*)المثػػالي لكػػؿ مؤشػػر 

(GFI) (2.;42 وبمغ مؤشر حسف المطابقة المصحح ،)Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI) (2.:58 ،)وبمػػغ جػػذر متوسػػط مربعػػات البػػواقيRMSEA (2.2:; ، )
 Root Mean Square Error  ofوبمػػغ مؤشػػر جػػذر متوسػػط مربػػع خطػػأ االقتػػراب 

Approximation (RMSEA) (2.25; وبمػػػػػػػػػػػػػػغ مؤشػػػػػػػػػػػػػػر المطابقػػػػػػػػػػػػػػة ،)
(، وبمغ مؤشر المطابقػة المقُػارف 2.:29) Incremental  Fit  Indexes (NFI)المعياري

Comparative Fit Index (CFI) (2.:86 وبمغ ،) مؤشر المطابقة النسبيRelative 

Fit  Index (RFI)  (2.:9; ) النمػوذج المقتػرح قػد جػاء متطابًقػا مػع أف ؛ ممػا يػدؿ عمػى
 المؤشرات. تمؾ البيانات في ضوء 

  : Reliability الجبات -2

األجنبيػػة بحسػػاب ثبػػات  اقػػاـ معػػدوا قائمػػة الوجػػدانات اإليجابيػػة والسػػمبية فػػي صػػورتي
 .Alpha Cronbach Methodالمقياس باستخداـ معامؿ ألفا كرونباؾ 

                                                 
 )*( تم تحديد المدى المثالي للمؤشر في ضوء  األطر التنظيرية لإلحصاء المتقدم للعلوم النفسية والتربوية واالجتماعية.

2
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مػف خػالؿ طريقػة  لتحقؽ مف ثبات قائمة الوجدانات اإليجابية والسمبيةباوقاـ الباحثاف 
وىػي معادلػة تسػتخدـ  ،(4229صػفوت فػرج، ) Alpha Cronbach Methodألفا كرونباؾ

تطبيػػؽ القائمػػة عمػػى األفػػراد المشػػاركيف بالدراسػػة بعػػد  إليضػػاح المنطػػؽ العػػاـ لثبػػات االختبػػار،
( طالبػػًا وطالبػػة ، وبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ  262االسػػتطالعية والبػػالغ عػػددىـ )

شػير إلػى درجػة ؛ ممػا يلموجداف السمبي ، وىي قيـ مرتفعة 2.92لموجداف اإليجابي ، و 2,95
 عالية مف الثبات لُبعدي قائمة الوجدانات اإليجابية والسمبية.

 :(PNSS)  مكياس احلاجة الشخضية للتيظيه -4
الػذي وضػعو فػي   Personal Need for Structure (PNSS)يتكػوف مقيػاس 

مػوزعيف  ،عبػارة 24تعريػب الباحثػاف مػف  Thompson et al .,  (2001)البيئػة األمريكيػة 
 واالستجابة لنقص التنظيـ. ،الحاجة العامة لمتنظيـ :ىما ،عمى عامميف فرعييف

يتـ تقػدير الدرجػة بجمػع اسػتجابات المفحػوص عمػى عبػارات كػؿ بعػد بشػكؿ مسػتقؿ،  
أرفػض ) تبدأ بالرفض القوي وتنتيي بالقبوؿ القػويوالتي  ،بدائؿ حيث توجد أماـ كؿ عبارة ستة

وف ػى أف تكػػعمػ( أوافػؽ بقػوة ،أوافػؽ باعتػداؿ ،أوافػؽ قمػيالً  ،أرفػض قمػيالً  ،فض باعتداؿأر  ،بقوة
( توزيػػع 8ويوضػػح جػػدوؿ ) ،(8- 7 – 6 – 5 – 4 – 2) ى الترتيػػبػعمػػ عبػػارةات كػػؿ ػدرجػػ

 عبارات ُبعدي مقياس الحاجة الشخصية لمتنظيـ .
 (3)جذٔل

 ذٕصٚغ ػثاساخ تُؼذ٘ يمٛاط انحاجح انشخصٛح نهرُظٛى  

 ػثاساخ تُؼذٖ  يمٛاط انحاجح انشخصٛح نهرُظٛى انثؼذ  و

 11 12 1 4 6 1 انحاجح انؼايح نهرُظٛى   1
 11 9 8 2 3 1 االعرجاتح نُم  انرُظٛى 1

وقامػػا الباحثػػاف بترجمػػة بنػػود المقيػػاس إلػػى العربيػػة، ثػػـ مراجعتيػػا مػػف خػػالؿ عرضػػيا 
ومالئمػة العبػارات لمػا مػدى وضػوح و عمى مجموعة مف المحكميف؛ لتقريػر مػدى دقػة الترجمػة، 

تػػـ تطبيقيػػا عمػػى المشػػاركيف ومػػدى مناسػػبة ىػػذه العبػػارات لمبعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو،  ،تقػػيس
طالبػػًا وطالبػػة مػػف طػػالب وطالبػػات المرحمػػة الجامعيػػة والدراسػػات  262بالدراسػػة االسػػتطالعية 

 لثبات .التحقؽ مف كفاءتو، حيث تـ إجراء الخطوات الالزمة لحساب الصدؽ وابيدؼ العميا؛ 
  :كفاءة مقياس الحاجة الشخصية لمتنظيـ 

  :Validity الضدق -1
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قػػاـ معػػدوا قائمػػة الوجػػدانات اإليجابيػػة والسػػمبية فػػي صػػورتيا األجنبيػػة بحسػػاب صػػدؽ 
، حيػػث تػػـ إجػػراء تحميػػؿ عػػاممي Factor Analysisالمقيػػاس باسػػتخداـ التحميػػؿ العػػاممي 

عمػػى المقػػاييس الفرعيػػة لمقيػػاس الحاجػػة Varimax بواسػػطة المكونػػات الرئيسػػية مػػع تػػدوير 
 الشخصية لمتنظيـ.

مقيػػاس الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ مػػف خػػالؿ التحميػػؿ وتحقػػؽ الباحثػػاف مػػف صػػدؽ 
بعػػد تطبيػؽ القائمػػة عمػػى األفػػراد  Confirmatory Factor Analysisالعػاممي التوكيػػدي 

 IBMلبة بواسػطة برنػامج ( طالبًا وطا262المشاركيف بالدراسة االستطالعية والبالغ عددىـ )

"Spss" Amos v20لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ البنػػػاء الكػػػامف أو التحتػػػي لمقيػػػاس الحاجػػػة  ؛
عػػف طريػػؽ اختيػػار نمػػوذج العوامػػؿ الكامنػػة، حيػػث تػػـ افتػػراض أف العوامػػؿ  الشخصػػية لمتنظػػيـ

تنػتظـ حػوؿ  PNSSفػي قائمػة لمحاجة الشخصية لمتنظيـ   Observed Factorsالمشاىدة 
، واالسػتجابة لػنقص التنظػيـ ،، ىما: الحاجػة العامػة لمتنظػيـTwo Latent Factorsعامميف

 ( نموذج العوامؿ الكامنة لمقياس الحاجة الشخصية لمتنظيـ.6ويوضح شكؿ )
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 (4شكم )

 ًَٕرض انؼٕايم انكايُح نًمٛاط انحاجح انشخصٛح نهرُظٛى  

عمػػى مؤشػػرات حسػػف لمحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ العوامػػؿ الكامنػػة   نمػػوذجوقػػد حظػػي 
وىػي غيػر دالػة إحصػائيًا، وقيمػة مؤشػر  226.688=      2كااحيػث إف قيمػة  مطابقة جيػدة؛

وىػػو 2.;48( = ECVIالصػػدؽ الزائػػؼ المتوقػػع لمنمػػوذج الحػػالي )نمػػوذج العوامػػؿ الكامنػػة( ) 
، وأف قػػػيـ بقيػػة المؤشػػرات وقعػػػت فػػي المػػػدى 64;.2أقػػؿ مػػف نظيرتيػػػا لمنمػػوذج المشػػبع = 

 Goodness of Fit Index، حيػػث بمػػغ مؤشػػر حسػػف المطابقػػة (*)المثػػالي لكػػؿ مؤشػػر 

(GFI) (2.;:5 وبمغ مؤشر حسف المطابقة المصحح ،)Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI) (2.:94 وبمػػغ ،)جػػذر متوسػػط مربعػػات البػػواقيRMSEA (2.2:; ، )
 Root Mean Square Error  ofوبمػػغ مؤشػػر جػػذر متوسػػط مربػػع خطػػأ االقتػػراب 

Approximation (RMSEA) (2.262 وبمػػػػػػػػػػػػػػغ مؤشػػػػػػػػػػػػػػر المطابقػػػػػػػػػػػػػػة ،)
(، وبمغ مؤشر المطابقػة المقُػارف 2.;78) Incremental  Fit  Indexes (NFI)المعياري

Comparative Fit Index (CFI) (2.::2 وبمغ ،) مؤشر المطابقة النسبيRelative 

Fit  Index (RFI) (2.;26 ) النمػوذج المقتػرح قػد جػاء متطابًقػا مػع ؛ ممػا يػدؿ عمػى أف
 البيانات في ضوء تمؾ المؤشرات. 

  : Reliability الجبات -2

متنظػػيـ فػػي صػػورتو األجنبيػػة بحسػػاب ثبػػات قػػاـ معػػدوا مقيػػاس الحاجػػة الشخصػػية ل
 .Alpha Cronbach Methodالمقياس باستخداـ معامؿ ألفا كرونباؾ 

مػف خػالؿ طريقػة  لتحقؽ مف ثبات مقياس الحاجػة الشخصػية لمتنظػيـوقاـ الباحثاف با
وىػػػي معادلػػػة  ،(4229) صػػػفوت فػػػرج،  Alpha Cronbach Methodألفػػػا كرونبػػػاؾ 

                                                 
 بوية واالجتماعية.)*( تم تحديد المدى المثالي للمؤشر في ضوء  األطر التنظيرية لإلحصاء المتقدم للعلوم النفسية والتر

2
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بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى األفػػراد المشػػاركيف  العػػاـ لثبػػات االختبػػار،تسػػتخدـ إليضػػاح المنطػػؽ 
( طالبػػًا وطالبػػة ، وبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ألفػػا 262بالدراسػػة االسػػتطالعية والبػػالغ عػػددىـ )

لبعػػد االسػػتجابة لػػنقص التنظػػيـ ، و  2.94لبعػػد الحاجػػة العامػػة لمتنظػػيـ، و :2,8كرونبػػاخ  
إلػى درجػة عاليػة ظيـ ككؿ ، وىي قيـ مرتفعة؛ مما يشػير لمقياس الحاجة لشخصية لمتن ;2.9

 مقياس الحاجو الشخصية لمتنظيـ وُبعديو .لمف الثبات 
 :(HOS) مكياس التوجُ الضحي -5

 Snellفػي البيئػة األمريكيػة  Health Orientation Scale (HOS)أعػد مقيػاس

et al ., (1991)  بيػدؼ بنػاء أداة سػيكومتريو لقيػاس التصػورات النفسػية المرتبطػة بالصػحة
الجسدية، وقاـ بتعريبو وتقنينو فػي البيئػة المصػرية أحمػد خيػري حػافظ، وفػؤاد محمػد الػدواش، 

(، ويتكػوف المقيػاس مػف عشػرة أبعػاد رئيسػية، ىػي: 4242ومصطفى عبد المحسػف الحػديبي )
، واالىتمػػػاـ بتصػػػور Personal Health Consciousness الػػػوعي الشخصػػػي الصػػػحي

والتقػدير والثقػة  ،Health Anxiety، وقمػؽ الصػحةHealth Image Concern الصػحة
 Motivation، ودافعيػة تجنػب المػرض Health-Esteem and Confidenceالصػحية 

to Avoid Unhealthiness ودافعيػػة الصػػحة ،Motivation for Healthiness ،
، والػتحكـ الخػػارجي فػي الصػػحة Health Internal Controlصػحة والػتحكـ الػذاتي فػػي ال

Health External Control والتوقعػات الصػحية ،Health Expectations والحػاالت ،
تقػػػيس التصػػػورات النفسػػػية المرتبطػػػة عبػػػارة،  72موزعػػػة عمػػػى  Health Statusالصػػػحية 

( عبػارة 65سػمبية، بواقػع )الصحة الجسدية، وقد صيغت العبارات عمى شكؿ عبارات إيجابيػة و ب
 ( عبارات سمبية.9و) ،إيجابية

 –باعتػػداؿ –إلػػى حػػد مػػا   –ببسػػاطة  – مطمقػػاً ) :بػػدائؿ وتوجػػد أمػػاـ كػػؿ عبػػارة خمسػػة
( لمعبػػػارات 6 – 5 – 4 – 2 – 2) ى الترتيػػػبػعمػػػ عبػػػارةات كػػػؿ ػوف درجػػػػى أف تكػػػػ( عمػػػبقػػػوة

( 422ويعبػػر الحػػد األعمػػى لمدرجػػة )، ( لمعبػػارات السػػمبية 2 – 2 – 4 – 5 – 6اإليجابيػػة، و)
عػػف ارتفػػاع التوجػػو الصػػحي بينمػػا يعبػػر الحػػد األدنػػى لمدرجػػة )صػػفر( عػػف انخفػػاض التوجػػو 

 ( توزيع عبارات مقياس التوجو الصحي عمى أبعاده .;ويوضح جدوؿ ) ،الصحي
 (9جذٔل)
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ذٕصٚغ ػثاساخ يمٛاط انرٕجّ انصحٙ ػهٗ أتؼادِ )
*
) 

 ػثاساخ أتؼاد يمٛاط انرٕجّ انصحٙ  انثؼذ  و

 41 61 11 11 1 انٕػٙ انشخصٙ انصحٙ 1
 41 61 11 11 1 االْرًاو ترصٕس انصحح 1
 46 66 16 16 6 لهك انصحح 6
 44 64 14 14 4 انرمذٚش ٔانصمح انصحٛح 4
 41 61 11 11 1 دافؼٛح ذجُة انًشض 1
 43 63 13 13 3 دافؼٛح انصحح 3
 42 62 12 12 2 فٙ انصححانرحكى انزاذٙ  2
 48 68 18 18 8 انرحكى انخاسجٙ فٙ انصحح 8
 49 69 19 19 9 انرٕلؼاخ انصحٛح 9
 12 42 62 12 12 انحاالخ انصحٛح 12

  :(HOS) كفاءة مكياس التوجُ الضحي
  :Validity الضدق -1

قػػاـ معػػدوا مقيػػػاس التوجػػو الصػػػحي فػػي صػػػورتو األجنبيػػة بحسػػػاب صػػدؽ المقيػػػاس 
، حيػػػث تػػػـ إجػػػراء تحميػػػؿ عػػػاممي بواسػػػطة Factor Analysisباسػػػتخداـ التحميػػػؿ العػػػاممي 

عمػى المقػاييس الفرعيػة العشػرة عمػى مقيػاس التوجػو Varimaxالمكونات الرئيسػية مػع تػدوير
 الصحي.

                                                 

مت تظلًل العبارات السلبًة يف كل بعد من أبعاد املكًاس للتعزف علًها بسهىلة، واليت ستظهز بىضىح يف  )*(

 مفتاح التصحًح للمكًاس يف تكديز درجات استجابات املفحىص. 
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مقيػاس التوجػو الصػحي مػف خػالؿ وقاـ الباحثاف بالدراسة الحاليػة التحقػؽ مػف صػدؽ 
بعد تطبيػؽ المقيػاس عمػى  Confirmatory Factor Analysisالتحميؿ العاممي التوكيدي 

( طالبػًا وطالبػة بواسػطة برنػامج 262األفراد المشاركيف بالدراسة االستطالعية والبالغ عددىـ  )
IBM "Spss" Amos v20التوجػو لمتحقػؽ مػف صػدؽ البنػاء الكػامف أو التحتػي لمقيػاس  ؛

عػػف طريػػؽ اختيػػار نمػػوذج العوامػػؿ الكامنػػة، حيػػث تػػـ افتػػراض أف العوامػػؿ المشػػاىدة الصػػحي 
Observed Factors   في مقياس لمتوجو الصحيHOS  عشر عوامػؿ  تنتظـ حوؿTen 

Latent Factors واالىتماـ بتصور الصحة، وقمؽ الصػحة،  ،الوعي الشخصي الصحي :ىي

والتقدير والثقة الصحية، ودافعية تجنب المرض، ودافعية الصحة، والتحكـ الػذاتي فػي الصػحة، 
( 7ويوضػػح شػػكؿ )والػػتحكـ الخػػارجي فػػي الصػػحة، والتوقعػػات الصػػحية، والحػػاالت الصػػحية، و 

 نموذج العوامؿ الكامنة لمقياس التوجو الصحي.
 (1شكم )

  ؼٕايم انكايُح نًمٛاط انرٕجّ انصحًَٕٙرض ان
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 عمى مؤشرات حسف مطابقة جيػدة؛لمتوجو الصحي العوامؿ الكامنة   نموذجوقد حظي 
وىػي غيػر دالػة إحصػائيًا، وقيمػة مؤشػر الصػدؽ الزائػؼ  ;4227.2=      2كااحيث إف قيمة 

أقػؿ مػف نظيرتيػا ىو و  2.864( =  ECVIالمتوقع لمنموذج الحالي )نموذج العوامؿ الكامنة( ) 
، وأف قػػيـ بقيػػة المؤشػػرات وقعػػت فػػي المػػدى المثػػالي لكػػؿ مؤشػػر  29;.2لمنمػػوذج المشػػبع =

Goodness of Fit Index (GFI) (2.;42 ، )، حيػث بمػغ مؤشػر حسػف المطابقػػة (*)
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)وبمػغ مؤشػر حسػف المطابقػة المصػحح 

بمػػػغ مؤشػػػر جػػػذر (، و 2.299) RMSEAمربعػػػات البػػػواقي(، وبمػػػغ جػػػذر متوسػػػط 58:.2)
 Root Mean Square Error  of Approximationمتوسػط مربػع خطػأ االقتػراب 

(RMSEA) (2.25;وبمػغ مؤشػر المطابقػة المعيػاري ،)Incremental  Fit  Indexes 

(NFI) (2.::4 وبمػغ مؤشػر المطابقػة المقُػارف ، )Comparative Fit Index (CFI) 
(؛ ممػا 2.:62) Relative Fit  Index (RFI)مؤشر المطابقػة النسػبي ( ، وبمغ 7;:.2)

 النموذج المقترح قد جاء متطابًقا مع البيانات في ضوء تمؾ المؤشرات. يدؿ عمى أف 
  : Reliability الجبات -2

قػػػاـ معػػػدوا مقيػػػاس التوجػػػو الصػػػحي فػػػي صػػػورتو األجنبيػػػة بحسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس 
 .Alpha Cronbach Methodكرونباؾ باستخداـ معامؿ ألفا 

مقياس التوجو الصحي مف خػالؿ طريقػة وقاـ الباحثاف بالدراسة الحالية بحساب ثبات 
وىػي معادلػة تسػتخدـ  ،(4229) صفوت فرج،  Alpha Cronbach Methodألفا كرونباؾ

خ ( قػػيـ معامػػؿ ثبػػات ألفػػا كرونبػػا22إليضػػاح المنطػػؽ العػػاـ لثبػػات االختبػػار،  ويوضػػح جػػدوؿ )
 .وأبعاده التوجو الصحيلمقياس 

 (11جذٔل )
 (141لٛى يؼايم شثاخ يمٛاط انرٕجّ انصحٙ ٔأتؼادِ تطشٚمح أنفا كشَٔثاخ )ٌ = 

 لٛى يؼايم شثاخ أنفا كشَٔثان أتؼاد يمٛاط انرٕجّ انصحٙ   و
 2722 انٕػٙ انشخصٙ انصحٙ  :انثؼذ األٔل 1
 2722 االْرًاو ترصٕس انصحح :انثؼذ انصاَٙ 1
 2722 لهك انصحح :انثؼذ انصانس 6
 2716 انثؼذ انشاتغ: انرمذٚش ٔانصمح انصحٛح 4
 2712 دافؼٛح ذجُة انًشض :انثؼذ انخايظ 1
 2739 دافؼٛح انصحح :انثؼذ انغادط 3
 2726 انرحكى انزاذٙ فٙ انصحح :انثؼذ انغاتغ 2
 2739 انرحكى انخاسجٙ  فٙ انصحح :انثؼذ انصايٍ 8
 2733 انرٕلؼاخ انصحٛح :انثؼذ انراعغ 9

                                                 
 النفسية والتربوية واالجتماعية.)*( تم تحديد المدى المثالي للمؤشر في ضوء  األطر التنظيرية لإلحصاء المتقدم للعلوم 

2
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 2712 انحاالخ انصحٛح  :انثؼذ انؼاشش 12
 2786 انذسجح انكهٛح نًمٛاط انرٕجّ انصحٙ 

وأبعػػاده  التوجػػو الصػػحي( ارتفػػاع قػػيـ معامػػؿ ثبػػات مقيػػاس 22يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 مما يشير إلى درجة عالية مف الثبات لممقياس ككؿ وأبعاده. ؛الفرعية بطريقة ألفا كرونباخ

 :ىتائج الدراسة وتفسريٍا

 :ىتائج الفرض األول وتفسريٍا -1

الوجػػػداناف يػػػنص الفػػػرض األوؿ عمػػػى: " توجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػو دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف 
اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ والتوجو الصػحي لػدى طػالب الجامعػة المشػاركيف 

 " . بالدراسة األساسية
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحثػػاف بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط التتػػابعي لػػػػػػ 

Pearson  طالبػػًا وطالبػػة  472لػػدرجات األفػػراد المشػػاركيف بالدراسػػة األساسػػية البػػالغ عػػددىا
مقيػػاس   :الدراسػػة السػػيكومترية المتمثمػػة فػػي أدواتبالمرحمػػة الجامعيػػة والدراسػػات العميػػا عمػػى 

ومقيػػػػاس  ،(PANAS(، وقائمػػػػة الوجػػػػدانات اإليجابيػػػػة والسػػػػمبية )HOSالتوجػػػػو الصػػػػحي )
 ( قيمة معامؿ االرتباط بينيـ .24ويوضح جدوؿ ) ،(،PNSSالحاجة الشخصية لمتنظيـ )

 (11جذٔل )
تٍٛ انرٕجّ انصحٙ ٔانٕجذاٌ اإلٚجاتٙ ٔانغهثٙ ٔانحاجح   Pearsonيؼايم االسذثاط  انرراتؼٙ نـــ 

 (112انشخصٛح نهرُظٛى ) ٌ=

 و
يمٛاط انرٕجّ 
 انصحٙ ٔأتؼادِ

انٕجذاَاخ اإلٚجاتٛح 
 ٔانغهثٛح

 انحاجح انشخصٛح نهرُظٛى
انحاجح  
انشخصٛح 
انٕجذاٌ  نهرُظٛى ككم

 اإلٚجاتٙ
انٕجذاٌ 
 انغهثٙ

انحاجح 
انؼايح 
 نهرُظٛى

االعرجاتح 
 نُم  انرُظٛى

1 
انرررررررٕػٙ انشخصرررررررٙ 

 انصحٙ
2364** -2314** 2341** 2342** 2344** 

1 
االْرًرررررررراو ترصررررررررٕس 

 انصحح
2318** - 2318 * 2362** 2319** 2311* 

 **2311 **2318 **2319 **2314 **2363 لهك انصحح 6

4 
انرمررررررررررذٚش ٔانصمررررررررررح 

 انصحٛح
2319** -2311** 2361** 2361** 2319** 

 **2312 **2361 *2314 2311 *2318 انًشضدافؼٛح ذجُة  1
 23246 **2362 **2341 2313 **2366 دافؼٛح انصحح 3

2 
انررررررحكى انرررررزاذٙ فرررررٙ 

 انصحح
2314 2311 2311* 

23211* 
2362** 

8 
انرررحكى انخرراسجٙ فررٙ 

 انصحح
2311 2311 2314* 2361** 

23263 

 2316 *2311 **2318 * 2318 - **2361 انرٕلؼاخ انصحٛح 9
 23261 **2361 **2341 *2319 2311 انحاالخ انصحٛح 12

 ** 2313 * 2312 * 2319 2328 **2363 انرٕجّ انصحٙ ككم

 2321** دال ػُذ يغرٕٖ 
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 2321* دال ػُذ يغرٕٖ 

( وجػػود عالقػػة ارتباطيػػو إيجابيػػة دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 24جػػدوؿ ) يتضػػح مػػف
 ،الشخصػي الصػحي :بيف الوجػداف اإليجػابي والتوجػو الصػحي ككػؿ وأبعػاده، وىػي 2.22داللة 

 ،ودافعيػػػة الصػػػحة ،والثقػػػة الصػػػحية ،والتقػػػدير ،وقمػػػؽ الصػػػحة ،واالىتمػػػاـ  بتصػػػور الصػػػحة
بدافعيػػة تجنػػب المػػرض؛ ممػػا يعنػػي أنػػو كممػػا  2.27والتوقعػػات الصػػحية، وعنػػد مسػػتوى داللػػة 

ارتفع الوجداف اإليجابي زادت تمػؾ األبعػاد، وعػدـ وجػود عالقػة ارتباطيػة بػيف الوجػداف اإليجػابي 
والتحكـ الخػارجي فػي الصػحة، والحػاالت الصػحية،  ،وأبعاد التوجو الصحي، وىي التحكـ الذاتي

بػيف الوجػداف  2.22عنػد مسػتوى داللػة  في حيف توجد عالقة ارتباطيػة إيجابيػة دالػة إحصػائياً 
السمبي وقمؽ الصحة؛ مما يعني أف زيادة الوجداف السػمبي يزيػد مػف قمػؽ الصػحة، بينمػا توجػد 

بػػػيف الوجػػػداف السػػػمبي والػػػوعي الشخصػػػي  2.22عالقػػػة ارتباطيػػػة سػػػالبة دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى 
صػػػور الصػػػحة اـ بتباالىتمػػػ 2.27والتقػػػدير والثقػػػة الصػػػحية، وعنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  ،الصػػػحي

 ؛ مما يعني أف زيادة الوجداف السمبي يقمؿ مف أبعاد التوجو الصحي ىذه .والتوقعات الصحية
ونظػػرًا لنػػدرة الدراسػػات ذات الصػػمة لمعالقػػة بػػيف الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي والتوجػػو 
 الصػػحي، فإنػػو يمكػػف تفسػػير العالقػػة االرتباطيػػة بينيمػػا اسػػتنادًا لإلطػػار النظػػري لطبيعػػة التوجػػو

حيػث أوضػح  ،الصحي والعالقة االرتباطية بيف الوجداف اإليجػابي والسػمبي والمشػكالت الصػحية
Lucas & Diener (2008)  أف الوجػداف اإليجػابي يمكػف أف يػؤدي إلػى أف يػدرؾ الفػرد أف

بػػأف  Dougall & Baum (2001)و ،Suinn (2001)حياتػػو جيػػده، ومػػا أشػػار إليػػو 
 Forgasومػا أوضػحو  ،حيث لو تأثيره الضػار عمػى الصػحة ،لموجداف السمبي تأثيراتو السمبية

 مف تأثير سيا لموجداف السمبي عمى العمميات المعرفية واالجتماعية أيضًا . (2000)
 Watson & Pennebakerكمػا تتسػػؽ نتػائج الدراسػػة الحاليػة مػػع مػا أوضػػحو 

ومػػا أشػػار  ،داف السػػمبي والشػػكاوي الصػػحية الجسػػميةمػػف عالقػػة متسػػقة بػػيف الوجػػ (1989)
بػأف   Kubzansky & Kawachi (2000)، وBrown & Moskowitz (1997)إليػو

ويػػرتبط بػػأمراض القمػػب  ،الوجػػداف السػػمبي يػػرتبط بػػاألعراض الجسػػمية العامػػة الحاليػػة والتاليػػة
بػػػيف بػػػأف العالقػػػة  Cohen & Pressman (2006)ومػػػا أوضػػػحو واألوعيػػة الدمويػػػة ، 

 & Watsonحيػػث أوضػػح  ،الوجػػدانيف اإليجػػابي والسػػمبي والصػػحة الجسػػمية غيػػر متسػػقة

Clark (1992)  بػػػأف الوجػػػداف اإليجػػػابي يػػػرتبط بالصػػػحة الجسػػػمية والمناعػػػة ارتباطػػػًا قػػػدره
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و  2.27وأف االرتباط السمبي بػيف الوجػداف اإليجػابي واألعػراض الجسػمية يتػراوح بػيف  ،:2.5
2.42 . 

( وجود عالقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائيًا بػيف الحاجػة 24جدوؿ )كما يتضح مف 
العامػػة لمتنظػػيـ وأبعػػاد التوجػػو الصػػحي ودرجتػػو الكميػػة؛ ممػػا يعنػػي أنػػو إذا زادت الحاجػػة العامػػة 
لمتنظيـ زاد معيا التوجو الصحي وأبعاده الفرعية، بينما ارتبط ُبعد االستجابة لنقص التنظيـ مػع 

ممػا يعنػي  ،و الصحي وأبعاده الفرعية ما عدا ُبعد التحكـ الذاتي في الصػحةالدرجة الكمية لمتوج
أنػػو كممػػا زادت االسػػتجابة لػػنقص التنظػػيـ زاد معيػػا لػػدى الشػػخص سػػعيو لمسػػموكيات الصػػحية 

وارتبطػػػت الدرجػػػة الكميػػػة لمرغبػػػة  ،وتحػػػدد توجيػػػو لمحفػػػاظ عمػػػى صػػػحتو النفسػػػية والجسػػػدية
الصػحي واالىتمػاـ بتصػور الصػحة وقمػؽ الصػحة  الشخصية فػي التنظػيـ مػع الػوعي الشخصػي

والثقػػة والتقػػدير الصػػحي ودافعيػػة تجنػػب المػػرض والػػتحكـ الػػذاتي فػػي الصػػحة والدرجػػة الكميػػة 
لمتوجو الصحي، ولـ ترتبط الدرجػة الكميػة لمرغبػة الشخصػية بدافعيػة الصػحة والػتحكـ الخػارجي 

 في الصحة والتوقعات الصحية والحاالت الصحية.
توصػػؿ إليػػو  مػػا الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ مػػع التوجػػو الصػػحي مػػع نتػػائجوتتسػػؽ 

Stclair et al.,(2008,173)  ،مف تأثير لعمميات تصػنيؼ الػذات عمػى توجػو النػاس الصػحي
ف تصنيؼ الػذات يتسػؽ كعمميػة ذىنيػة نفسػية اجتماعيػة مػع الرغبػة الشخصػية فػي التنظػيـ  ،واا

ى الشػخص حػوؿ ذاتػو وكيفيػة التفكيػر والتصػرؼ ففي الرغبة الشخصية لمتنظيـ ىنػاؾ رؤيػة لػد
وما يجب تبنيو في توجيات والسعي لسموكيات معينة تحدد التوجيات سواء توجيات سػمبية أو 

ففػي إدراؾ  ،بؿ وتعريفيـ لذواتيـ في ضوء العضوية فػي جماعػة معينػة ،إيجابية نحو صحتيـ 
نفسيـ كأفراد يعانوف مػف تمػؾ أل  يـتصنيفالناس لشدة أعراض البرد والزكاـ يعتمد إدراكيـ عمى 

بح أشػػد بنػػاء عمػػى وعميػػو فػػإف إدراؾ ىػػذه األمػػراض مػػف محػػيطيـ االجتمػػاعي سيصػػ ،األمػػراض
 .تصنيفيـ ألنفسيـ

بػػأف طالبػػات كميػػة  Levine & Reicher (1996)وتماشػػيًا مػػع مػػا توصػػؿ إليػػو 
بػرؤيتيـ لجػػاذبيتيـ التربيػة البدنيػة فسػرف اإلصػػابات أثنػاء التػدريب وبخاصػة فػػي الوجػو تػرتبط 

كانػت أبػرز لػدييف مػف ىويػة كػونيف  Gender Identityالجسمية، فيوية النوع االجتمػاعي 
ف تصػنيؼ الػذات بارتباطػو  ،Physical Education Identityمتعممػيف لمتربيػة البدنيػة  واا
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بالجسـ ينصب بشكؿ كبير في تنظيـ الذات " بما فيو تنظيـ الذات الصػحي" فػي عالقتػو بالعػالـ 
 المحيط بنا. 

 :ىتائج الفرض الجاىي  وتفسريٍا -0

" ال توجػػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف متوسػػػطات  :يػػنص الفػػرض الثػػػاني عمػػى
زى لمعمػر، والتخصػص درجات المشػاركيف بالدراسػة األساسػية عمػى مقيػاس التوجػو الصػحي تعػ

 " .   ومكاف اإلقامة ،الدراسي، والنوع، ومستوى الدخؿ
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحثػػاف بحسػػاب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي فػػي 

( بػػيف المتغيػػرات الديموجرافيػػة الخمسػػة لممشػػاركيف بالدراسػػة األساسػػية 2  7تصػػميـ عػػاممي )
اإلقامػػة( عمػػى مقيػػاس التوجػػو ومكػػاف  ،ى الػػدخؿومسػػتو  ،والنػػوع ،والتخصػػص الدراسػػي ،)العمػػر

؛ لمعرفة مدى الفروؽ بيف طالب الجامعة والدراسات العميا المشاركيف بالدراسػة الحاليػة الصحي
 ( نتائج تحميؿ التبايف .25ويوضح جدوؿ ) ،في التوجو الصحي طبقًا ليذه المتغيرات

 (16جذٔل )
انؼًش  ٔانرخص  انذساعٙ  ٔانُٕع  ٔيغرٕٖ انذخم  ٔيكاٌ اإللايح ػهٗ  ذحهٛم انرثاٍٚ تٍٛ

 (  112يمٛاط انرٕجّ انصحٙ  ) ٌ = 

انًرغٛش  و
 انرصُٛفٙ

يجًٕع  يصذس انرثاٍٚ
 انًشتؼاخ

دسجاخ 
 انحشٚح

يرٕعظ 
 انًشتؼاخ

لًٛح " 
 ف "

 انؼًش 1
 1316 1 1316 تٍٛ انًجًٕػاخ 

23211 
NS 

 12338 134 6441324 داخم انًجًٕػاخ
 --- 131 6441131 انكهٙ 

1 
انرخص  
 انذساعٙ

 21938 1 21938 تٍٛ انًجًٕػاخ 
6348 
NS 

 11238 162 1168336 داخم انًجًٕػاخ
 --- 168 1168331 انكهٙ 

 انُٕع 6
 61238 1 612328  انًجًٕػاخ تٍٛ

1369 
NS 

 111319 143 14111316 انًجًٕػاخ داخم
 --- 142 14811361  انكهٙ

4 
يغرٕٖ 
 انذخم

 122342 1 122342 اخ انًجًٕػ تٍٛ
23298 

NS 11633 129 44314362 داخم انًجًٕػاخ 
 --- 112 44814322 انكهٙ 

1 
يكاٌ 
 اإللايح 

 331311 1 331311 اخ انًجًٕػ تٍٛ
63221 

NS 11231 142 11831318 داخم انًجًٕػاخ 
 --- 141 1611131 انكهٙ 

NS  غٛش دال 

( أف عدـ وجود فروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف المتغيػرات التصػنيفية 25يتضح مف جدوؿ )
العمر، والتخصص الدراسػي، والنػوع، ومسػتوى الػدخؿ، ة لممشاركيف بالدراسة األساسية )الخمس

ومكاف اإلقامة( عمى مقياس التوجو الصحي؛ مما يعنػي أف طػالب الجامعػة عمػى قػدـ المسػاواة 
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عمى اختالؼ ىذه المتغيرات فػي التصػورات النفسػية المرتبطػة بالصػحة الجسػدية  المتمثمػة فػي 
 التوجو الصحي وأبعاده العشر.

وُيعزي الباحثاف عدـ وجود فروؽ لطالب الجامعة عمػى المتغيػرات التصػنيفية المختمفػة 
بالصػػحة فػػي التوجػػو الصػػحي إلػػى أف لمطػػالب نفػػس القػػدر مػػف التصػػورات النفسػػية المرتبطػػة 

وضػغوط أحػداث  ،الجسدية؛ نظرًا ألف ضغوط األحداث الحياتيػة المرتبطػة بالصػحة بصػفة عامػة
بظالليا عمى كػؿ الطػالب  التي تمقيفيروس كورونا المستجد بجائحة الفترة الراىنة ذات الصمة 

سػػتوى الػػدخؿ، ومكػػاف اإلقامػػة، وأف العمػػر، والتخصػػص الدراسػػي، والنػػوع، ومبغػػض النظػػر عػػف 
ذا الوبػػاء مػػف مخػػاطر صػػحية جعمػػت الجميػػع عمػػى قػػدر متسػػاو  مػػف الػػوعي الشخصػػي ثػػار ىػػا

 ،ودافعية تجنب المرض بؿ ودافعيػة الصػحة ،وقمؽ الصحة ،واالىتماـ بتصور الصحة ،الصحي
 والتحكـ الذاتي والخارجي في الصحة والتقدير والثقة الصحية والحاالت الصحية . 

عادؿ خضير عبيس  دراسة عنو أسفرت ما مع متسقة الحالية الدراسة نتائج وجاءت
وفؽ التخصص )عممي، إنساني(،  دـ وجود فروؽ في التوجو الصحي(  بع4222العابدي )

وال توجد فروؽ في التوجو الصحي وفؽ النوع )ذكور، إناث( لنمطي الشخصية )أ، ب(، وأف 
وصمت إليو نتائج التفاعؿ بيف متغيرات البحث )النوع، والتخصص( غير داؿ إحصائيًا، وما ت

( بعدـ وجود 4222وعادؿ خضير عبيس العابدي ) ،دراسة عباس رمضاف رمح الجبوري
فروؽ في التوجو الصحي وفؽ التخصص الدراسي وأف التفاعؿ بيف متغيرات البحث )النوع، 

 والتخصص( غير داؿ إحصائيًا .
بية ذات في حيف اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات األجن

أصحاب الدخؿ إلى أف  Oyserman  et al ., (2007)حيث توصمت نتائج دراسة  ،الصمة
المنخفض لدييـ وعي صحي منخفض ويميموف إلى القدرية الصحية، وما أسفرت عنو نتائج 

بأف المستوى التعميمي ذو أثر داؿ في التحكـ الذاتي  Cutler & Muney (2010)دراسة 
والخارجي بالسموكيات الصحية؛ كونو محاولة لصيانة الذات مف أجؿ العيش باقي العمر 

بأف الذكور أكثر سيطرة   Snell (1991)ما أوضحتو نتائج دراسة بعافية وىناء ذاتي، و 
ييـ الصحي والوضع الصحي أعمى صحية داخمية مف اإلناث، وكذلؾ حصموا عمى اطمئناف لمتق

مف اإلناث، وأف األفراد مف الفئات العمرية األكبر عبروا بأنيـ أقؿ اىتماـ مف الشباب 
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واألعمار المتوسطة بصحتيـ، وأف الكبار أقؿ قمقًا حوؿ وضعيـ الصحي وأقؿ دافعية لمصحة 
 مف الشباب واألعمار المتوسطة .

ج الدراسة الحالية والتي أظيرت عدـ وجود بيف نتائ االتساؽوُيعزي الباحثاف عدـ 
فروؽ لطالب الجامعة عمى المتغيرات التصنيفية المختمفة في التوجو الصحي مع نتائج 
الدراسات ذات الصمة التي أوضحت فروؽ في التوجو الصحي طبقًا ليذه المتغيرات إلى أف 

ائية اختيار المشاركيف التجانس بيف األفراد المشاركيف بالدراسة الحالية، بداية مف انتق
يف عمى قدـ المساواة بالدراسة الحالية ووضع شروط الستبعاد بعض المشاركيف، وأف المشارك

والذي ظير في  ،االقتصادي والذي ظير في التفاوت الضعيؼ في مستوى الدخؿفي المستوى 
عياري جنييًا بانحراؼ م 2.4;49البيانات األساسية لممشاركيف، حيث كاف متوسط الدخؿ   

حمة ، وتماثؿ جميع المشاركيف بالدراسة في المستوى التعميمي بالمر 4.2:8وانحراؼ معياري 
؛ مما يجعميـ عمى مستوى مرتفع مف السموكيات الصحية وتجنب الجامعية أو الدراسات العميا

فيروس كورونا ووباء  ،العدوى أو اإلصابة باألوبئة بكتيريا أو فيروسات بصفة عامة
وىذا ال ُيدعـ فرقًا بينيـ في السموكيات الصحية بصفة عامة ومف ثـ ال يدعـ فرقًا  ،المستجد

 في التوجو الصحي بصفة خاصة .
 :ىتائج الفرض الجالح  وتفسريٍا -3

" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات  :يػػنص الفػػرض الثالػػث عمػػى
درجػػات المشػػاركيف بالدراسػػة األساسػػية بػػيف مرتفعػػي ومنخفضػػي الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي 

 " .  والحاجة الشخصية لمتنظيـ في التوجو الصحي
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحثاف بحساب قيمة " ت" بيف متوسطي درجػات 

وجداف اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصػية لمتنظػيـ فػي التوجػو الصػحي مرتفعي ومنخفضي ال
( داللة الفرؽ بػيف متوسػطي درجػات 26لدى طالب الجامعة والدراسات العميا، ويوضح جدوؿ )

أفػػػراد العينػػػة األساسػػػية مرتفعػػػي ومنخفضػػػي الوجػػػداف اإليجػػػابي والسػػػمبي والحاجػػػة الشخصػػػية 
 التنظيـ عمى مقياس التوجو الصحي.
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 (14جذٔل )

ٚجاتٙ دالنح انفشق تٍٛ يرٕعطٙ دسجاخ أفشاد انؼُٛح األعاعٛح يشذفؼٙ ٔيُخفضٙ انٕجذاٌ اإل

 ( 112هرُظٛى ػهٗ يمٛاط انرٕجّ انصحٙ ) ٌ = ٔانغهثٙ ٔانحاجح انشخصٛح ن

 انًماٚٛظ و
أتؼاد 
انًرغٛشاخ 
 انفشػٛح

 انًُخفضٌٕ انًشذفؼٌٕ

 ع و ٌ ع و ٌ لًٛح خ

1 

لائًح 
 انٕجذاَاخ 

انٕجذاٌ  
 اإلٚجاتٙ 

142 121311 11321 121 92319 16319 4366** 

انٕجذاٌ  
 * 1393 13311 126331 166 16321 99392 113 انغهثٙ  

1 

يمٛاط 
انحاجح 
انشخصٛح 
 نهرُظٛى

انحاجح 
انؼايح 
 نهرُظٛى 

141 124313 1139 122 98344 1331 6312 ** 

االعرجاتح 
 نُم 
 انرُظٛى 

149 
124748 1632 

122 
98316 1133 6362 ** 

انحاجح 
انشخصٛح 
 نهرُظٛى ككم 

148 121741 1636 
121 

93328 1131 4322 ** 

 2321دال ػُذ يغرٕٖ  **

  2321دال ػُذ يغرٕٖ  *

( وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف مرتفعػي ومنخفضػي الوجػداف 26يتضح مف جدوؿ )
وبػػيف مرتفعػػي ومنخفضػػي  ،الصػػحي لصػػالح مرتفعػػي الوجػػداف اإليجػػابياإليجػػابي فػػي التوجػػو 

؛ ممػا يعنػي أف ارتفػاع ي الوجػداف السػمبيالوجداف السمبي في التوجػو الصػحي لصػالح منخفضػ
الوجداف اإليجابي وانخفػاض الوجػداف السػمبي دافػع سػموكيات البحػث عػف الصػحة التػي تتبمػور 

 بشكؿ عاـ في التوجو الصحي.
لدراسػػػات ذات الصػػػمة لبيػػػاف الفػػػرؽ بػػػيف منخفضػػػي ومرتفعػػػي الوجػػػداف ونظػػػرًا لنػػػدرة ا

فإنػػو يمكػػف تفسػػير الفػػرؽ بينيمػػا فػػي التوجػػو الصػػحي  ،اإليجػػابي والسػػمبي فػػي التوجػػو الصػػحي
اسػػػتنادًا لإلطػػػار النظػػػري لطبيعػػػػة الوجػػػدانيف اإليجػػػابي والسػػػػمبي فػػػي عالقتيمػػػا بالسػػػػموكيات 

إلػػى أنػػو يقػػـو الوجػػداناف  Lucas & Diener (2008)والمشػػكالت الصػػحية، حيػػث أشػػار
اإليجابي والسمبي بوظيفة ميمة، وىي أف يدرؾ الفػرد مػا إذا كانػت حياتػو تسػير سػيرًا حسػنًا أو 

بػأف تػأثير الحػاالت  Harmon-Jones , Price & Gable (2012)العكػس، ومػا أوضػحو 
 –بػداًل مػف ذلػػؾ  –مػد الوجدانيػة ال يعتمػد عمػى اإليجابيػة أو السػمبية لمحالػػة الوجدانيػة، بػؿ يعت

بػأف  Bahmani et al ., (2020)ومػع مػا توصػؿ إليػو  ،عمػى شػدة دافعيػة الحالػة الوجدانيػة
األشػػػخاص الػػػذي ال يسػػػتطيعوف توجيػػػو وجػػػدانيـ لوجيػػػة إيجابيػػػة يػػػؤثر ذلػػػؾ عمػػػى حػػػالتيـ 
الجسػػدية، وأف النشػػاط البػػدني يحسػػف الػػتحكـ والسػػيطرة عمػػى الوجػػداف والػػتفيـ بمػػرور الوقػػت 
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ترنٌ  Zhang & Zheng (2019)البػدني، ومػا أشػار إليػو   بشػكؿ أكبػر فػي التمػريفولكػف 

فكممػػا اتجيػػت  فػػي المشػػاعر السػػمبية اليوميػػة واألعػػراض الجسػػديةاالخرررالف تررٍٛ األشررخا  
العصػابية  تارتبطػو  ،المشاعر إلى السمبية كمما أظير ذلؾ معاناة لكثير مف األعػراض الجسػدية

 .واألعراض الجسدية ذات الدرجة المتوسطة السمبية اليوميةمع المشاعر  بشكؿ إيجابي
-Trudelكمػػػا اتسػػػقت نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع مػػػا أكػػػدت عميػػػو نتػػػائج دراسػػػة  

Fitzgerald et al ., (2017)  مػػف أثػػر لالنفعػػاالت السػػمبية عمػػى الصػػحة الجسػػدية، وأثػػر
  ية لمفػػرد، ومػػا أوضػػحو لممسػػارات البيولوجيػػة لالنفعػػاالت فػػي التػػأثير عمػػى الصػػحة الجسػػد

Lopez & Denny (2019) دارتػو لوجيػة إيجابيػةتنٌ ذُظٛى فػي مرحمػة المراىقػة  الوجػداف واا
 المتأخرة يساىـ في تحسيف الصحة العامة .

( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف مرتفعػي ومنخفضػي الحاجػة 26يتضح مػف جػدوؿ )
ص االسػػػتجابة لمتنظػػػيـ  فػػػي التوجػػػو الشخصػػػية لمتنظػػػيـ وُبعديػػػو الحاجػػػة العامػػػة لمتنظػػػيـ ونقػػػ

الصػػػحي لصػػػالح مرتفعػػػي الحاجػػػة الشخصػػػية لمتنظػػػيـ؛ ممػػػا يعنػػػي أف ارتفػػػاع الحاجػػػة العامػػػة 
فالحاجػة لمتنظػيـ  ،لمتنظيـ واالستجابة لنقص التنظيـ ومجموعيمػا يحػدداف توجيػا صػحيا عاليػا

لسموكو العػاـ وسػموكو  تحمؿ في طياتيا تأكيدا عمى النسقية والترتيب واألولويات وتخطيط الفرد
 الصحي المحدد لتوجيو الصحي .

 Kruglanski & Freund (1983) وتتسؽ نتائج ىذه الدراسة مػع مػا أشػار إليػو 
بأف األشخاص الذيف يمتمكوف درجة عالية مف الحاجة الشخصية لمتنظيـ يميمػوف لموضػوح فػي 
معظػـ المواقػؼ مػع الحسػػـ والثقػة، ويواجيػوف االنزعػػاج إذا رأوا أف التنظػيـ والوضػوح مفقػػوداف 
مف المواقؼ فيـ يكرىوف أو يػزعجيـ النػاس الػذيف يتػأرجحوف فػي اآلراء والمواقػؼ التػي تفتقػر 

وح والنظاـ، وبالتالي فتمؾ الرغبػة فػي الوضػوح والنظػاـ تؤىػؿ الشػخص لتوجػو صػحي إلى الوض
فالتوجػػو الصػػحي يحمػػؿ فػػي بنيتػػو طبيعػػة اليقظػػة العقميػػة مػػف وعػػي وتقػػدير ودافعيػػة  ،مرتفػػع

لتجنب المرض ومراقبػة الحػاالت الصػحية، وتتوافػؽ تمػؾ الطبيعػة العقميػة المتيقظػة مػع الحاجػة 
 الشخص الذي يتصؼ بيا.الشخصية لمتنظيـ وطبيعة 

كما جػاءت نتػائج الدراسػة الحاليػة فػي إطػار مػا أوضػحتو نتػائج الدراسػات ذات الصػمة 
 Hamtiaux & Houssemand (2012)حيث أوضػح   ،بأىمية الحاجة الشخصية لمتنظيـ

 ,. Cavazos et alوأشػار ،أف الحاجػة الشخصػية لمتنظػيـ تػدعـ المرونػة والتكيػؼ الفػردي
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الحاجة الشخصية لمتنظيـ تدعـ اإليجابية واالىتماـ بإتمػاـ قصػة يػتـ اإلخبػار  إلى أف  (2012)
وىػػذه اإليجابيػػة والمرونػػة التػػي تػػرتبط بيػػا الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ تػػدعـ نتيجػػة أف  ،بيػػا

 & Schultzومػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج دراسػػة  ،التوجػػو الصػػحي مػػرتبط بالوجػػداف اإليجػػابي

Searleman (1998)  تفاعػؿ المتوقػع بػيف الحاجػة الشخصػية لمتنظػيـ واإلجيػاد البأف إظيار
قػػدرة عمػػى األعمػػى فػػي الحاجػػة الشخصػػية لمتنظػػيـ أكثػػر األشػػخاص أف و النػػاجـ عػػف التجػػارب 

ممػػا يعنػػي أف  ،وضػػاغطة نفسػػيا وبػػدنياً  تطػػوير الحػػؿ الميكػػانيكي لممشػػكالت فػػي ظػػروؼ مرىقػػة
 يـ إيقاع الجسد في المياـ المختمفة.تنظيـ الذات مؤثر بشكؿ كبير في تنظيـ السموكيات وتنظ

 :ىتائج الفرض  الرابع  وتفسريٍا  -4

لطالب الجامعة عمى  إحصائياً  قدرة تنبؤيو دالة توجد : "الفرض الرابع عمى ينص 
 مقياس التوجو الصحي مف الوجداف اإليجابي والسمبي والحاجة الشخصية لمتنظيـ " . 

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قاـ الباحثاف بحساب تحميؿ االنحدار الخطي البسيط؛  
لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقمة عمى التوجو الصحي لطالب الجامعة، بيدؼ تحديد 
 المتغيرات التي يمكف مف خالليا التنبؤ بالتوجو الصحي لدى طالب الجامعة، ويوضح 

طي البسيط بيف التوجو الصحي لطالب الجامعة ومتغيرات ( نموذج االنحدار الخ27جدوؿ )
 الدراسة .

 (11جذٔل )

 ًَٕرض االَحذاس انخطٙ انثغٛظ تٍٛ انرٕجّ انصحٙ نذٖ طالب انجايؼح

 (112ٔيرغٛشاخ انذساعح )ٌ= 

يغرٕٖ 
 انذالنح 

لًٛح ف 
 نهًُٕرض
(F) 

لًٛح خ 
نًؼايم 
 االَحذاس

يؼايم 
 انرحذٚذ 

R
2

 

يؼايم 
 االَحذاس 
(B) 

 انصاتد 
 أتؼادْا  )أ(

انًرغٛشاخ 
 انرُثؤٚح

 و

2321 63311 12391 2316 2381 29313 
انٕجرررررررررررررررذاٌ 
 اإلٚجاتٙ 

انٕجذاٌ 
اإلٚجاتٙ 
 ٔانغهثٙ

1 
غٛش 
 دانح

1331 9331 23223 23218 11348 
انٕجرررررررررررررررذاٌ 

 انغهثٙ 

2321 
12316 

9311 
2324 23219 

12346 
انحاجح انؼايرح 

 نهرُظٛى
انحاجح 
انشخصٛح 
 نهرُظٛى

1 
2321 

12341 
8326 

2324 2323 
19311 

االعرررررررررررررجاتح 
 نُم  انرُظٛى

2321 
12363 

11312 
23233 23116 

23346 
انحاجررررررررررررررررررح 
انشخصرررررررررررٛح 
 نهرُظٛى ككم
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 ،2.25( أف معامؿ التحديد لممراىقيف لموجداف اإليجابي = 27يتضح مف جدوؿ ) 
وبذلؾ الوجداف اإليجابي يفسر  ،2.22وىي دالة عند مستوى  58.74وقيمة ؼ لمنموذج 

بمعنى  ،مف الوجدانات المكونة  لمتوجو الصحي لدى طالب الجامعة والدراسات العميا 2.25
لدى طالب الجامعة يمكف تفسيره في ضوء الوجداف  الصحيمف التبايف في التوجو  2.25أف 

اجة العامة لمتنظيـ الح :وقد تساوى معامؿ التحديد لبعدي الحاجة الشخصية لمتنظيـ ،اإليجابي
 ،لمحاجة العامة لمتنظيـ 22.45وقيمة ؼ لمنموذج =  ،2.26واالستجابة لنقص التنظيـ = 

وىما داالف عند مستوى داللة  ،لالستجابة لنقص التنظيـ 22.62وقيمة ؼ لمنموذج = 
مف  2.26واالستجابة لمتنظيـ تفسر اجة العامة لمتنظيـ، وبذلؾ فإف كؿ مف الح ،2.22
مف التبايف في التوجو  2.26بمعنى أف  ،ت المكونة لمتوجو الصحي لطالب الجامعةالحاجا

الصحي لطالب الجامعة يمكف تفسيره في ضوء الحاجة العامة لمتنظيـ بقدر متساو  مع 
 االستجابة لنقص التنظيـ.

ويمكف كتابة معادلة التنبؤ بالوجدانات والحاجات الشخصية لمتنظيـ األكثر قدرة عمى  
   :بؤ بالتوجو الصحي لدى طالب الحامعة كما يميالتن

 2ص = أ + أس الوجداف اإليجابي              
 2( س 2:.2+ )  78.;9ص =  

 

 4ص = أ + أس الحاجة العامة لمتنظيـ              
 4( س ;2.27+ ) 29.65ص =  

  

 5ص = أ + أس االستجابة لنقص التنظيـ              
 5( س 2.28+ )  44.;2ص =  

لموجػداف اإليجػابي فػي تشػكيؿ التوجػو الصػحي ( الػدور الفاعػؿ 28يتضح مف جػدوؿ ) 
ويتسػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج عػػدد مػػف الدراسػػات ذات الصػػمة  ،لػػدى طػػالب الجامعػػة

 Goldmanحيث أوضحت نتػائج دراسػة  ،والمشكالت الصحية ،لمعالقة بيف الوجداف اإليجابي

et al ., (1996)   بػأف المػراىقيف الػذيف يبػذلوف جيػدًا فػي تػذكر أمزجػو حسػنو كػانوا أقػؿ فػي
 و ،Hovanitz et al ., (2011)األعػػراض المرضػػية، ومػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج دراسػػتي  

Extremera et al ., (2011) بالسػعادة الشخصػية  لمػرتبطبػأف تنظػيـ االنفعػاالت والمػزاج ا
 ,. Finch et alإليو النمذجة االفتراضػية بدراسػة  وما أشارت ،يعزز فرضية الصحة الوجدانية

بأنو بعد عزؿ الوجداف السمبي يتضػح أثػر الوجػداف اإليجػابي فػي الشخصػية والصػحة  (2012)
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 -جوىريػًا  –بأف كال الوجدانييف اإليجابي والسبي ينبػا  Dua (1994)الجسدية، وما أوضحو 
 بالصحة الجسمية  .

في سياؽ ما أوضحتو األُطر التنظيرية واألدبيات  وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية
البحثية لمقدرة التنبؤية لموجداف اإليجابي والسمبي بالمشكالت الصحية بشكؿ عاـ والتوجو 

ف الوجداف اإليجابي إ Pressman & Cohen (2005)حيث أوضح  ،الصحي بشكؿ خاص
إلى أف مستوى  Kruk et al ., (2019)وما أشار إليو  ،يؤدي مباشرة إلى تحسيف الصحة

وعمى  ،أعمى مف المشاعر السمبية " االكتئاب" ينبأ بمستوى أقؿ مف اإلعجاب بالنشاط البدني
العكس مف ذلؾ فالمشاعر اإليجابية تنبأ بمستوى مرتفع مف النشاط البدني، مما يعني أف 

ضحو وما أو  ،االىتماـ بالجسد وتقويتو وعافيتو يتأثر بشكؿ مباشر بالمشاعر السمبية
Nicola et al ., (2007)  بأف الوظائؼ الوجدانية المتضمنة في وظائؼ المزاج وما وراء

دارتيا لوجية إيجابية ما يؤثر بدوره عمى  المزاج تؤدي إلى وعي الشخص بانفعاالتو واا
الوظائؼ الوجدانية المرتبطة بالصحة الجسدية والنفسية والقدرة عمى التكيؼ والتفاعؿ في 

 المواقؼ المختمفة .
فقد جاءت نتائج الدراسة الحالية تماشيًا مع  ،الشخصية لمتنظيـوعمى صعيد الحاجة 

مف أف استيداؼ قدرات الحاجة الشخصية  Lopez & Denny (2019)ما توصمت إليو 
لمتنظيـ في مرحمة المراىقة المتأخرة يساىـ في الوقاية مف االكتئاب والقمؽ وتحسيف الصحة 

رة عمى االحتفاظ بوجداف إيجابي وتعديؿ مزاجيـ العامة، فكمما كاف المراىقيف والشباب أكثر قد
الشخصي فيذا يؤدي إلى تحسيف الصحة الجسدية والنفسية والبحث بشكؿ أكبر عف 

 السموكيات الصحية التي تقود نحو توجو صحي.
وُيعزي الباحثاف القدرة التنبؤية لموجداف اإليجابي مقارنة بالوجداف السمبي في التوجو 

ومف ناحية أخرى  ،ف اإليجابي يسيـ في توجو صحي مرتفع مف ناحيةالصحي إلى أف الوجدا
" " فيروس كورونا المستجدالوباء العالميوما أفرزه  ،طبيعة األحداث الحياتية اليومية لمطالب

 ،الحياة يستوجب الحذر واالستعداد مف العدوى بصفة عامةمف تداعيات عمى جميع نواحي 
األمؿ بصفة خاصة، األمر الذي يؤكد عمى أف ذوي وامتالؾ مشاعر إيجابية كالتفاؤؿ و 

 الوجداف السمبي ال يستطيع تكويف توجو صحي مرتفع .   
   :الدراسة ومكرتحاتَا توصيات

 :صيغت التوصيات كما يمي ،الدراسة مف نتائجعنو بناء عمى ما أسفرت 
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إيجابيػػة بػػيف بوجػػود عالقػػة ارتباطيػػة  الدراسػػة الحاليػػةفػػي ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج  -2
الوجػػداف اإليجػػابي والتوجػػو الصػػحي ككػػؿ وأبعػػاده، وعالقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف الوجػػداف 
السػػػمبي وقمػػػؽ الصػػػحة، وعالقػػػة ارتباطيػػػة سػػػالبة لموجػػػداف السػػػمبي  بػػػالوعي الشخصػػػي 

والتقدير والثقػة الصػحية، واالىتمػاـ بتصػور الصػحة والتوقعػات الصػحية، ووجػود  ،الصحي
اد التوجػػو الصػػحي ودرجتػػو لمتنظػػيـ وأبعػػ الشخصػػيةوجبػػة بػػيف الحاجػػة عالقػػة ارتباطيػػة م

قػػادرة عمػػى تمبيػػة حاجػػات  صػػحيةيمكػػف التوصػػية بضػػرورة التخطػػيط لتييئػػة بيئػػة ؛ الكميػػة
؛ يمكػػػنيـ مػػػف السػػػعي نحػػػو فػػػي التنظػػػيـ وتكػػػويف وجػػػداف إيجػػػابي المػػػراىقيف والراشػػػديف

وتنظػيـ اسػتجاباتيـ لمتعامػؿ  ،؛ لتجنب المرض والعدوىووجداف سمبي ،السموكيات الصحية
بكفاءة لمنع تفشي األوبئة والعدوي وخاصػة فػي ظػؿ األوبئػة التػي تجتػاح العػالـ مػف حػيف 

 .ألخر 

الشخصػية لمتنظػيـ وُبعػدييا  محاجػةلفي ضوء مػا أسػفرت عنػو نتػائج الدراسػة الحاليػة بػأف  -4
لمتوجػو قػدرة تنبؤيػة والوجداف اإليجػابي  ،ونقص االستجابة لمتنظيـ ،الحاجة العامة لمتنظيـ

إسػػػتراتيجيات التعػػػايش مػػػع ؛ يمكػػػف التوصػػػية بػػػإجراء البحػػػوث والدراسػػػات حػػػوؿ الصػػػحي
والتعػػايش مػػع القمػػؽ وانشػػغاؿ البػػاؿ فػػي خضػػـ الريبػػة  ،الضػػغوط الحياتيػػة بصػػفة عامػػة

الوجػداف اإليجػابي  عمػى وتداعياتو مع التركيػزكورونا المستجد فيروس العالمية أو جائحة 
ب القػػوة لػػدييـ بػػداًل مػػف التركيػػز عمػػى االضػػطرابات النفسػػية وأوجػػو القصػػور وجوانػػلمطػػالب 
 ،، واألمػػػؿوجػػػودة الحيػػػاة ،الفعاليػػػة الذاتيػػػةو  ،الصػػػالبة النفسػػػية :مثػػػؿ متغيػػػرات ،والػػػنقص
والعمػػؿ عمػػى تنميػػة ىػػذه المتغيػػرات لػػدييـ مػػف خػػالؿ بػػرامج عالجيػػة  ،وقػػوة األنػػا ،والتفػػاؤؿ

رشادية تنموية مناسبة .  واا

فػػي ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف  -5
مرتفعػػػي ومنخفضػػػي الوجػػػداف اإليجػػػابي فػػػي التوجػػػو الصػػػحي لصػػػالح مرتفعػػػي الوجػػػداف 
اإليجابي، وبيف مرتفعي ومنخفضي الوجداف السمبي في التوجػو الصػحي لصػالح منخفضػي 

بػيف مرتفعػي ومنخفضػي الحاجػة الشخصػية  الوجداف السمبي، ووجود فروؽ دالػة إحصػائياً 
لمتنظػػيـ وُبعديػػو الحاجػػة العامػػة لمتنظػػيـ ونقػػص االسػػتجابة لمتنظػػيـ فػػي التوجػػو الصػػحي 
لصالح مرتفعي الحاجة الشخصية لمتنظيـ؛ يمكف التوصية بإجراء البحوث والدراسػات حػوؿ 

تنظػػيـ الحاجػػة الشخصػػية لمو  ،لمنبئػػة بالتوجػػو الصػػحي لػػدى الشػػبابعوامػػؿ الشخصػػية ا
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مسػػاىمة الوجػػداف اإليجػػابي والسػػمبي فػػي تحمػػؿ و  ،قتيػػا بكفػػاءة األداء لػػدى المعممػػيفوعال
 الضغوط األكاديمية والحياتية لدى طالب الجامعة.

فػػي ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة بعػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة لممتغيػػرات  -6
الػدخؿ، ومكػاف اإلقامػة عمػى  الديموجرافية كالعمر، والتخصػص الدراسػي، والنػوع، ومسػتوى

مقيػػػاس التوجػػػو الصػػػحي؛ يمكػػػف التوصػػػية بتضػػػميف موضػػػوعات المنػػػاىج الدراسػػػية عبػػػر 
المراحؿ التعميمية بمختمؼ التخصصات والبمداف بموضػوعات تػدعـ السػموكيات الصػحية أو 

ترشػػد الطػػالب وتػػوجييـ نحػػو اليػػػات  ،التربيػػة الصػػحية، وتجنػػب العػػدو وتفشػػى المػػرض
 الكوارث الطبيعية واألوبئة العالمية . التعامؿ في ظؿ
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