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ممارسة مستوى هدفت الدراسة إىل الكشف عن 

 كورونا أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة

(COVID-19) والكشف عن لدى طلبة اجلامعة ،

الفروق يف درجة هذه املمارسة باختالف متغريات: 

العمر الزمين. وتكونت -البيئة-اجلنس-اجلنسية

 622-ذكًرا 410طالًبا وطالبة ) (1032العينة من )

أنثى(، مت اختيارهم من أربع جامعات عربية: أسوان، 

والشارقة، وامللك خالد، واملستنصرية، تراوحت 

( سنة مبتوسط عمر 45-18أعمارهم الزمنية ما بني )

(، 5,68( سنة باحنراف معياري )23,95زمين قدره )

وأعدَّ الباحثون مقياس أسلوب احلياة الصحي 

عايش مع جائحة كورونا، ومت التحقق من للت

خصائصه السيكومرتية، وأشارت النتائج إىل أن درجة 

ممارسة أسلوب احلياة الصحي لدى أفراد عينة 

الدراسة جاء مرتفًعا يف العينات الفرعية األربعة مع 

اختالف نسب املستويات، كما وجدت فروق دالة 

تالف إحصائًيا يف ممارسة أسلوب احلياة الصحي باخ

جنسية الطلبة، وعدم وجود فروق بني اجلنسني يف 

الدرجة الكلية مع وجود فروق بينهما يف بعض األبعاد 

تؤثر البيئة يف ممارسة أسلوب احلياة  الفرعية، كما

الصحي لصاحل املقيمني يف احلضر، وتتزايد هذه 

 املمارسة مع التقدم يف العمر الزمين.
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 Abstract: 
The study aimed to reveal the level 

of practicing a healthy lifestyle to cope 

with the (COVID-19) pandemic among 

university students, and to reveal the 

differences in the degree of this practice 

according to different variables: 

nationality-gender- environment- age. 

The sample consisted of (1032) students 

(410 males, 622 females), chosen from 

four Arab universities: Aswan, Sharjah, 

King Khalid, and Al-Mustansiriya. 

Their ages ranged between (18-45) years 

with an average age of (23,95) years, 

with standard deviation (5.68), The 

researchers prepared a healthy lifestyle 

scale for coping with the Corona 

pandemic, its psychometric properties 

have been verified. The results indicated 

that the degree of practicing a healthy 

lifestyle among the study sample was 

high in the four sub-samples, with 

different levels of ratios. There were also 

statistically significant differences in 

practicing a healthy lifestyle according 

to the students ’nationalities. There are 

no differences between the sexes in the 

overall degree, with differences between 

them in some sub-dimensions, the 

environment also affects the practice of 

a healthy lifestyle for the benefit of 

urban residents, and this practice 

increases with age. 

Key words: A cross-cultural study, 

Healthy lifestyle, Covid-19, University 

students. 

 

 

 املقدمة واألدب النظري:

وطمأنينته، وأصبح األفراد  ظهرت يف هذا العصر أمراٌض خطريٌة باتتْ تهدد اإلنسان، وتفقده أمنه

يشعرون منها باهللع واخلوف بعد انتشارها بصورة واضحة سواء على املستوى العاملي أو احمللي. ومن تلك 

األمراض العضوية املزمنة: أمراض القلب، والفشل الكلوي، والسكر، والتليف الكبدي الوبائي، 

املزمنة، بل تعدَّاها إىل عدد من األوبئة اليت  والسرطان، واإليدز. ومل يتوقف األمر عند تلك األمراض

تظهر على فرتات تارخيية متباعدة، تفتك بالبشرية، وتودي حبياة ماليني البشر، ومنها: الكولريا، 

والطاعون، ومؤخًرا وباء كورونا املستجد. ونظًرا خلطورة هذه الوبائيات على صحة اإلنسان من الناحية 

عميق يف اجلانب النفسي فإنها حتظى باهتماٍم مشرتٍك ما بني الطب وعلم  العضوية، وما ترتكه من أثٍر

النفس فيما يطلق عليه "علم النفس الطيب" الذي يتناول بالدراسة األكادميية األمراض العضوية 

 وتأثرياتها النفسية.

م يف مدينة يوهان  2019يف نهاية عام  (COVID-19)وقد ظهر وباء فريوس كورونا املستجد 

Wuhan  أحد أكثر الصينية، وقد وصفته منظمة الصحة العاملية باجلائحة. ويعد هذا الفريوس

. ومع تزايد معدالت حاالت اإلصابة بالفريوس بشكل متسارع، البشرية ْتالفريوسات تعقيًدا اليت حتدَّ
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مة والسيطرة حملاولة احتواء األز إجراءات صارمةوتصاعد عدد الوفيات نتيجة لذلك، اختذت دول العامل 

-selfi العزلة الذاتية، وsocial distancing التباعد االجتماعي: أصبحت مصطلحات مثلعليها، و

solation حياول األفراد التعود عليها؛ وما ترتب على ذلك من حدوث تغيريات جذرية حقيقة واقعة ،

فراد؛ بل تعرضت مجيع مفاجئة يف منط احلياة والروتني اليومي لألفراد. ومل يقتصر األمر على األ

اجملتمعات إىل تغيري قهري غري مسبوق يف أنظمتها وجماالتها املختلفة، وتأثرت اقتصاديات مجيع الدول، 

وبات العامل أسرًيا لفريوس كورونا املستجد، ويف عزلة إجبارية مع حظر االنتقال من مكان إىل آخر، 

من إجراءات احلجر الصحي املنزلي، والقيود  وتوقف رحالت الطريان،  وما مت فرضه على سكان العامل

املفروضة على السفر، والفحص واملراقبة، وزاد من تفاقم األزمة وضغوطها األرقام املخيفة اليت تتناقلها 

وسائل اإلعالم احمللية والعاملية على مدار الساعة عن أعداد اإلصابات والوفيات بسبب فريوس كورونا 

ظمة الرعاية الصحية، وعجزها عن املواجهة يف بعض الدول؛ فأصبح الناس املستجد، فضالً عن قصور أن

يعيشون حالة من اهللع والقلق على نطاق واسع رمبا مل تشهدها البشرية من قبل على األقل منذ فرتة 

 Banerjee, 2020 ;Di Renzo et al., 2020 ;Viswanath & Monga, 2020;)ليست بقصرية 

(Xiang et al., 2020 

الالفت للنظر أن خطر هذه األمراض قد تزايد يف اآلونة األخرية، ومبعدالت مرتفعة إىل  ومن

املستوى الذي ميكن أن نطلق عليه وبائيات. وأضحت هذه الوبائيات تشكلُ تهديًدا حقيقًيا حلياة األفراد 

بل على ، ضياملر ياةح ي، ليس فقط علىومعنو مادي أذى منه تلحق مباواجملتمعات على حد سواء 

هذه األمراض ميثُِّل حتدًيا كبرًيا؛ األمر  مع شيالتعا علاملخالطني له، ومن حييطون به؛ األمر الذي جي

 انتباهينبغي أن يلفت ويسرتعي  بل ،فقط الطيب اجلانب على قتصري ال الصحة موضوع علجي الذي
يب ألسال الفرد وتبين ض،ياملر صحة يف السلوك دور معرفة حماولة إىلني يف جمال علم النفس الباحث

 احلياة الصحية اليت من شأنها التعايش مع هذه األوبئة، والتخفيف من ظروفها الضاغطة. 

ويشري الباحثون إىل أن انتشار جائحة كورونا املستجد ألقى بظالله النفسية على البشرية مجيًعا 

اليت أصابتها حالة من اهللع والفزع واخلوف من الوقوع فريسة هلذا الفريوس، ووصل األمر إىل ارتفاع 

واجتماعية وأسرية مستوى األفكار الوسواسية لدى األفراد. إنها خربة قاسية نتجت عنها ضغوط نفسية 

ومادية عديدة، ويتولد عن هذه الضغوط انفعاالت سلبية شديدة كالقلق، واالنطواء، والعزلة، 

من أن هذه اجلائحة خلقت ردود  Serafini, et al. (2020)واالكتئاب. وينسجم ذلك مع ما أشار إليه 

إىل  collective hysteriaماعية أفعال متباينة لدى األفرد ترتاوح من سلوكيات الفزع إىل اهليسرتيا اجل

 مشاعر اليأس اليت ترتبط بنتائج سلبية تؤدي إىل السلوك االنتحاري.

ومن خالل استقراء نتائج عدد من البحوث والدراسات السابقة اتضح مدى اآلثار النفسية السلبية 

مية؛ فقد أسفرت نتائج اليت تعرض هلا األفراد يف مجيع املراحل العمرية واملستويات االجتماعية والتعلي
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عن أن معاناة أفرادها من -( من الراشدين األمريكيني775وأجريت على عدد )-(Lee, 2020)دراسة 

أعراض نفسية شديدة كالشعور بالقلق واليأس والتفكري االنتحاري. ولدى عينة من العاملني يف اجملال 

واإلصابة بفريوس كورونا، أسفرت الرعاية الطبية يف الصني، وهم معرَّضون بدرجة كبرية للعدوى 

عن انتشار معدالت االضطرابات النفسية لديهم بنسب متفاوتة  (Liu et al., 2020)نتائج دراسة 

، األرق واضطرابات النوم %44,7، القلق العام %50,7، االكتئاب %73,4)الضغوط الصادمة 

عن ارتفاع مستوى القلق  اليت أسفرت (Wang et al., 2020)وأكدت ذلك نتائج دراسة %(. 36,1

 سنة. (72 -18)واالكتئاب لدى لدى فئات عمرية متباينة تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني 

على عينة من املراهقني، تراوحت  (Zhou et al., 2020)ويف االجتاه نفسه، أجريت دراسة 

كتئابية لديهم بنسبة سنة، وأسفرت نتائجها عن انتشار االعراض اال( 18-12)أعمارهم الزمنية ما بني 

. ومن جانب آخر، تزايدت %(31,3)، وأعراض القلق املختلطة باالكتئاب %(37,4)، والقلق %(43,7)

 Huang & Zhao (2020)معدالت الشعور باخلوف لدى األفراد، ولعل ذلك مردَّه وفًقا ملا أشار إليه 

ء، وغري مرئي، فضاًل عن عدم خصائص املرض، والغموض يف طريقة انتقاله كونه حممواًل يف اهلوا

اليقني بشأن األدوية املضادة، وفعاليتها يف شفاء املرضى، ناهيك عن اإلجراءات اإللزامية اجلربية اليت 

فرضتها احلكومات حلماية صحة السكان، واحلفاظ على حياتهم. وبشكل عام، أشارت نتائج دراسة 

(Samlani et al., 2020) ياة لدى عينة مغربية تراوحت أعمارهم ما إىل اخنفاض مؤشرات جودة احل

 سنة. (68-18)بني 

ونظًرا ألن جائحة كورونا أصبحت واقًعا نعيشه، وأضحتْ أزمة صحية عامة غري مسبوقة يف مجيع 

أحناء العامل، وهناك خماوف من أن تتحول إىل أزمة اجتماعية ذات عواقب وآثار سلبية على املدى البعيد، 

ن يف الطب الدوائي من التوصل إىل عالجات نهائية للقضاء على هذا الفريوس، وحتى يتمكن املتخصصو

أصبح من الضروري أن نتعايش معها كأمر واقع، ومواجهة ما يرتتب عليها من ضغوط خمتلفة من خالل 

 تبين اسرتاتيجيات وأساليب عديدة للتخفيف من حدتها، والتعايش معها.

اليت العزلة االجتماعية سليب يف منط احلياة الصحي للفرد؛ ف وقد أدى البقاء يف املنزل إىل تأثري

، واجللوس أمام انقطاع روتني العمل املرتبط باحلجر الصحي، ولفرتات طويلةفرضتها جائحة كورونا 

كل هذا من شأنه أن  COVID-19شاشات التليفزيون لالستماع باستمرار إىل األخبار املتواترة عن 

وتعرض الفرد حلالة من الضغط يرتتب عليها مرور الفرد مبشاعر سلبية تؤدي إىل اإلفراط  إىل امللليؤدي 

؛ حيث يسرف الفرد يف تناول emotional eating"نفعالي هو ما يسمى "األكل اال، وتناول الطعاميف 

اليت و، عالية السعرات احلراريةالغنية بالسكر و" comfort foods خاصة "األطعمة املرحيةاألطعمة، 

أن ميكن ألطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، وهذه ا"food craving أنها "اشتهاء الطعامبيتم وصفها 

احلالة املزاجية. ومع يف تأثري إجيابي الذي له  serotonin السريوتوننيإنتاج ألنها حتفز  ؛تقلل من التوتر
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ؤشر نسبة السكر يف الدم ذلك، فإن تأثري الرغبة الشديدة يف تناول الكربوهيدرات يتناسب مع م

بزيادة خطر اإلصابة بالسمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية، واليت ثبت أنها تزيد  ةلألطعمة املرتبط

قد يؤدي الوصول احملدود . عالوة على ذلك 19-من خطر حدوث مضاعفات أكثر خطورة من كوفيد

طازجة لصاحل األطعمة عالية املعاجلة، إىل التسوق اليومي من البقالة إىل تقليل استهالك األطعمة ال

جر املنزلي املستمر يف قد يؤدي احلكما واليت متيل إىل أن تكون غنية بالدهون والسكريات وامللح. 

قلة التعرض ألشعة الشمس، وعدم التعرض للهواء الطلق، وتعديل يف أمناط النوم ونوعيته، املنزل إىل 

، غالق الصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنيةتيجة إوكذلك احلد من ممارسة االنشاط البدني ن

 ,.Burtscher et al)الفريوس  انتشار للحد منكوسيلة  زيارة احلدائق واملالعبوفرض قيود على 

2020; Di Renzo et al., 2020; Kumari et al., 2020.) 

إىل أنه مع نقص العالج الفعال، وعدم قدرة  Balanzá-Martínez, et al. (2020)وقد أشار 

املختصني يف اجملال الدوائي على التوصل إىل أمصال وقائية وعالجية حتى اآلن، فإن التدخالت غري 

تأتي من األهمية مبكان، وتكون أكثر ضرورة يف  nonpharmacological interventionsالدوائية 

ديل سلوكيات منط احلياة من أجل تقليل انتقال هذا االعتماد عليها، وتهدف هذه التدخالت إىل تع

الفريوس والسيطرة عليه قدر اإلمكان. وتشمل تلك التدخالت القيود الشخصية، وسياسات التباعد 

اجلسدي مثل: احلجر املنزلي، واتباع أسلوب حياة صحي يف كافة األنشطة واجملاالت اليومية. وذكر 

Mishra & Rani (2020)  أمًرا مهًما حلماية الصحة البدنية  يعد منط حياة صحي احلفاظ علىأن

والنشاط  ،التغذية يفاملكونات الرئيسة ملمارسات أسلوب احلياة الصحي نفسية لألفراد، وتتمثل وال

 .الضغوطوإدارة  ،النظافةاالهتمام بو ،والراحة والنوم ،البدني

 Health Psychologyالصحة ويدخل مفهوم أسلوب احلياة الصحي يف إطار اهتمامات علم نفس 

وإن كانت جذوره ترجع إىل علم االجتماع، وخاصًة يف -أحد فروع علم النفس التطبيقية املعاصرة-

اليت أكَّـد من خالهلا على أن الدخل والوضع املهين والطبقي يرتبطان بشكل جزئي  Marxكتابات 

أول من  Adlerاالجتماعية. ويعد بأسلوب احلياة، وأن أساليب احلياة تتنوع وختتلف بني الطبقات 

استخدم هذا املفهوم بعد نقله إىل علم النفس. وأصبح هذا املفهوم ميثل أكثر املالمح املميزة للنظرية 

الدينامية لديه. وهو الذي أعطى شرعية استخدامه إمربيقًيا بعد ذلك يف الدراسات اليت تناولته إجرائًيا، 

حلياة هو الوسيلة املتفردة للشخص يف التكيف مع احلياة، كما ومن وجهة نظر " أدلر " فإن أسلوب ا

يتضمن كيفية خلق الفرد ألهدافه اليت يسعى لتحقيقها، وأنه يشتمل على منوذج متفرد للسمات 

والسلوكيات والعادت اليت إذا ما اجتمعت مًعا فإنها حتدد منًطا متميًزا يف الشخصية )عبد العظيم، 

2006.) 
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 :    ( يف2001وتتعدد النماذج النظرية املفسرة للسلوك الصحي، وخلصها رضوان وريشكة )

يعد السلوك الصحي وفًقا هلذا النموذج وظيفة : Health Belief Modelمنوذج القناعات الصحية  (1   

ا افرتاض الذاتية للفوائد والتكاليف. ويتم هن لعمليات االختيار الفردية القائمة على أساس احلسابات

 Theory of:نظرية الفعل املعقول ( 2. باالجتاهات املتعلقة بالصحة وجود قابلية مرتابطة للتنبؤ
reasoned action  تركز هذه النظرية على تشكل النوايا وليس على السلوك نفسه، وتتحدد مقاصد

ر الذاتي، أي من أو نوايا التصرف من خالل عاملني: االجتاهات حنو السلوك املشكوك فيه، واملعيا

منوذج دافع احلفاظ على الصحة أو نظرية دافع احلماية ( 3خالل ضغط التوقعات الناجم عن اآلخرين. 

Protection Motivation Theory : يقوم هذا النموذج على التمثل املعريف للمعلومات املهددة للصحة

 السلوك الصحي. واختاذ القرارات بالقيام بإجراءات مالئمة، مبعنى القيام بأمناط

 Food and Agricultureوأشارت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
Organization    جائحة  احلفاظ على نظام غذائي صحي أثناء"2020مارس  27يف تقريرها الصادر يف

طاقة ومغذيات حيتاج اجلسم إىل ، والتغذية اجليدة مهمة جًدا قبل اإلصابة وبعدها" إىل أن 19-كوفيد

-COVIDال توجد أطعمة أو مكمالت غذائية ميكن أن متنع عدوى ، وعلى الرغم من أنه إضافية
. وقدمت العديد من لدعم نظام مناعة قوي احلفاظ على نظام غذائي صحي يعد جزًءا مهًماإال أن ، 19

جمموعة متنوعة  تناولالنصائح يف شكل بروتوكول من أجل غذاء فعال، جاءت أهم بنوده فيما يلي: 

من الفواكه ، اإلكثار من األطعمة داخل كل جمموعة غذائية وعرب مجيع اجملموعات الغذائية

باحلبوب الكاملة واملكسرات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون ، اتباع نظام غذائي غين واخلضروات

، مراقبة تناول املشبعةأو الزيوت األخرى الغنية باألمحاض الدهنية غري  ،والسمسم والفول السوداني

الدهون والسكر وامللح، النظافة الغذائية اجليدة، تناول املاء بانتظام، تقليل استهالك الكحوليات، 

عوامل منط احلياة األخرى هي جزء حاسم يف احلفاظ على ، فإن اتباع نظام غذائي صحيوباإلضافة إىل 

عدم التدخني، ممارسة  جيات إضافية مثل:يتضمن منط احلياة الصحي اسرتاتي، ونظام املناعة الصحي

الرياضة بانتظام، احلصول على قدٍر كاٍف من النوم، تقليل التعامل مع الضغوط، وتنظيم االنفعاالت 

(FAO, 2020). 

الفيتامينات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، ومعادن احلديد إىل أن  Mishra & Rani (2020)وأشار 

وكذلك من أجل احلفاظ على اللياقة البدنية،  ًسا يف تعزيز املناعة. والزنك، تلعب دوًرا رئي اغنسيوموامل

، داخل املنزل، صعود الدرج ، تنظيف املنزل املشيجيب ممارسة األنشطة البدنية يف املنزل، وتشمل: 

 دقيقة من 30يقوم مبا ال يقل عن ، حبيث جيب على الفرد أن gardeningاملشاركة يف تنسيق احلدائق 

أوصت ، كما من النشاط البدني القوي كل يوم على األقلدقيقة  20، أو معتدل كل يومنشاط بدني 

 واالعتدال.الشدة ملمارسة الرياضة أسبوعًيا، ترتاوح ما بني دقيقة  150منظمة الصحة العاملية بـ 
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عدًدا من اإلرشادات ملواجهة ضغوط جائحة كورونا،  WHOوقدمت منظمة الصحة العاملية 

 أن يقلل من مشاهدة األخبار أو قراءتها أو االستماع إليها الفردجيب على السلبية، ومنها أنه وانفعاالتها 

وميكن البحث عن معلومات من مصادر ، ألنه يسبب املزيد من القلق أو التوتر COVID-19حول 

ية أو بانتظام من خالل املكاملات اهلاتف ب التواصل مع العائلة واألصدقاء والزمالء، كما جيموثوقة

 يف احلجر املنزلي  ميكن االستفادة من هذا الوقت، كما الرسائل أو رسائل الربيد اإللكرتوني

 .وايات مثل الطبخ والغناء والرسم والكتابةاهل لالخنراط يف األنشطة اإلبداعية أو

وتبني من مراجعة نتائج الدراسات السابقة أن جائحة كورونا قد أثَّرْت يف أسلوب احلياة لدى 

إىل أن املشاركني يف الدراسة أقروا أن أسلوب  (Hu et al., 2020)ألفراد؛ حيث أشارت نتائج دراسة ا

من أفراد العينة أشاروا إىل أنهم يقضون وقًتا طوياًل أمام  %70حياتهم قد تغري بعد انتشار اجلائحة: 

أقروا بزيادة معدالت تناول اخلضر والفاكهة،  %30الشاشات ملتابعة أخبار كوروونا ومستجداتها، و

أجريت -(Di Renzo et al., 2020)واملداومة على ممارسة التمرينات الرياضية. وأشارت نتائج دراسة 

-( فرد، من فئات عمرية وشرائح مهنية واجتماعية خمتلفة4500على عينة إيطالية كبرية بلغ عددها )

شعروا بتحسنها، واخنفضت  %(16,7)يغريوا من أمناط حياتهم، من أفراد العينة مل  %(46,1)إىل أن 

اليت أجريت  (Gallè et al., 2020)لديهم معدالت التدخني، بينما زادت معدالت النوم. وهدفت دراسة 

تقييم مستوى إىل  COVID-19وباء  من الطالب اجلامعيني اإليطاليني خالل( فرًدا 2125)ينة على ع

تقدير تأثريها  حتليل السلوكيات املتعلقة بالصحة أثناء اإلغالق، من أجل، وهذا الوباء املعرفة حول

. وأظهرت النتائج وعًيا معرفًيا باجلائحة لدى أفراد العينة، لكن أقر احملتمل على العادات الشخصية

، مع اخنفاض ملحوظ يف ممارسة مل يعدلوا نظامهم الغذائي وعادات التدخنيأنهم غالبية الطالب 

 البدني. النشاط

ويشري الباحثون إىل أن اجلائحة الراهنة اليت يعايشها العامل اآلن ألْقت بظالهلا على األفراد 

لتشكل حالة أقل ما ميكن وصفها بأنها ضاقْت عليهم األرض مبا رحبْت، وضاقْت عليهم أنفسهم، 

الذي جيد سعادته يف  وُفِرَضْت عليهم عزلة بشكل قهري، وهذا يتنايف مع الطبيعة االجتماعية لإلنسان

اللقاء واالجتماع والتواصل مع اآلخر، وعن قرب، ناهيك عن عدد من التحديات األخرى يف جماالت 

عديدة اليت جتعله يقع فريسة النفعاالت شديدة، تؤثر يف قدرة اجلهاز املناعي على املواجهة، وقد 

األحيان كاستجابة لتخفيف حدتها يستجيب الفرد لتلك الضغوط بهذه االنفعاالت اليت تأتي كثري من 

وشدتها باتباع أساليب غري صحية مثل التدخني، وتعاطي الكحوليات والعقاقري، وفقدان الشهية 

العصيب، أو الشره العصيب، واألرق، واخلمول، وعدم ممارسة الرياضة، وغريها من سلوكيات تهدد 

قدرة على التحكم يف هذه االنفعاالت، الصحة اجلسمية والنفسية مًعا، ويف الوقت نفسه، فإن عدم ال
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والتعامل معها بأسلوب غري صحي يسمح للجسم أن يعرب عنها يف صورة أمراض جلدية، وارتفاع ضغط 

 الدم املفاجئ، وتصلب الشرايني، وأزمات قلبية قد تؤدي إىل الوفاة. 

التغذية، وقلة ويعتقد الباحثون يف ضوء ما سبق أن عادات أسلوب احلياة غري الصحية مثل سوء 

النشاط البدني، والتدخني، وتعاطي الكحوليات قد تسهم بشكل كبري يف نقص املناعة، وجتعل 

اجلسم مهيًئا للعدوى وانتقال األمراض املختلفة، كما أن ممارسة السلوكيات الصحية يف شتى جوانب 

م نفسية، كما ميكن أن احلياة قد يعدُّ عاماًل وقائًيا ضد األمراض املختلفة سواء أكانت جسمية، أ

يكون ذلك تدخاًل عالجًيا مفيًدا يف عالج بعض االضطرابات النفسية، وذلك من خالل العمل على 

 إحداث تغيري يف منط وأسلوب حياة العميل، وطريقة تفكريه ورؤيته للحياة بشكل عام.
 

 مشكلة الدراسة:

من األهمية مبكان اإلشارة إىل أن موضوع الصحة ال يقتصر على اجلانب الطيب فقط، بل يتعدى 

 السلوك دور معرفة حماولةاألمر إىل اجلانب النفسي والسلوكي، وهذا دور علم النفس الذي يكمن يف 
ة اليت من يب احلياة الصحيألسال الفرد وتبين الفرد من خالل االعتماد على املنهج الوقائي، صحة يف

يطة به. وميثل أسلوب احلياة الصحي اجلانب السلوكي احمل الضاغطة الظروف حدة منشأنها التخفيف 

الذي يتوقف عليه أمر الصحة، أو املرض لدى الفرد، وهو يشكل األساس الذي يضمن للفرد املشاركة 

تجد. ونظًرا ألن احلياة يف أنشطة وجماالت احلياة املختلفة يف ظل استمرار جائحة فريوس كورونا املس

ال بد أن تستمر حتت أي ظروف ومهددات، وألن اإلغالق أضرَّ باجلميع أفراًدا وحكومات، كان ال بدَّ 

من عودة احلياة إىل طبيعتها مع اختاذ ضمانات تضمن استمرار احلياة والتعايش مع اجلائحة، وهنا تقع 

ية يف كافة األنشطة واجملاالت. ومن هنا جاءت املسؤولية على األفراد يف تبين أساليب احلياة الصح

 يف األسئلة التالية:تها حتددت مشكلفكرة الدراسة احلالية، و

-COVID)ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة فريوس كورونا املستجد مستوى ما -1

 لدى طلبة اجلامعة؟  (19

ممارســــة أســــلوب احلياة الصــــحي للتعايش مع جائحة فريوس كورونا   مســــتوى هل هناك فروق يف -2

متغري لـــــــــــدى طلبـــــــــــة اجلـــــــــــامعـــــــــــة ترجع إىل   (COVID-19)املســــــــــــــــــــــــــتجـــــــــــد 

 اجلنسية)اإلمارات/السعودية/العراق/مصر(؟

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة فريوس كورونا مستوى هل هناك فروق يف -3

 متغري النوع )ذكور/إناث(؟امعة ترجع إىل لدى طلبة اجل (COVID-19)املستجد 

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة فريوس كورونا مستوى هل هناك فروق يف -4

 متغري البيئة )ريف/حضر(؟لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل  (COVID-19)املستجد 



117 

 

  

 117 

دراسة عبر ثقافية ألسلوب الحياة الصحي كاستراتيجية للتعايش مع جائحة كورونا 
(Covi d-19لدى طلبة الجامعة يف بعض األقطار العربية ) .                                                                                              

 د. مهدي كاظم ، د. عادل الصادق،  د. عادل عبادي ، أ.د. بشرى العكايشي،  أ.د. فتحي الضبع
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

فريوس كورونا ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة  مستوىهل هناك فروق يف -5

 متغري العمر الزمين؟لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل  (COVID-19)املستجد 
 

 أهداف الدراسة:

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة مستوى هدفت الدراسة إىل الكشف عن 

، والكشف عن الفروق يف درجة هذه لدى طلبة اجلامعة( COVID-19)فريوس كورونا املستجد 

 العمر الزمين(.-البيئة-اجلنس-املمارسة باختالف املتغريات الدميجرافية التالية )اجلنسية

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

-COVID)جائحة فريوس كورونا املستجد -أهمية املوضوع الذي يواكب األزمة الكونية الراهنة-1

 العاملية واحمللية، وتداعياتها النفسية على األفراد بدون متييز.ومعدالت انتشارها -(19

عينة الدراسة من طلبة اجلامعة، وهم أكثر استهداًفا من غريهم لضغوط متعددة املصادر: اجتماعية، -2

وأسرية، ومادية، وشخصية، وصحية، وانفعالية، ودراسية. يضاف إىل ذلك الضغوط اليت أفرزتها 

 ترتب عليها انقطاعهم عن الدراسة بشكل مباشر، وحتوهلم فجأة إىل نظام جائحة كورونا، واليت

الدراسة عن بعد من خالل الفصول االفرتاضية، ومعاناتهم من انفعاالت أكادميية سلبية تؤثر بشكل 

وال يكون من نافلة القول إن تلك الضغوط متثل حتدًِّيا كبرًيا أمام طلبة  سيب يف خمرجات التعلم.

مبمارساتهم الصحية سواء أكانت رياضية، أو عادات مرتبطة بأسلوب حياتهم، ووقد تضر اجلامعة، 

بالنمط الغذائي، وعادات النوم؛ األمر الذي قد ُيَقلُِّل من قدرة اجلهاز املناعي على القيام بدوره يف 

 الوقاية من األمراض املختلفة.

يف حدود -الدراسات؛ حيث مل يعثر الباحثون ندرة الدراسات على املستويني العاملي والعربي يف جمال-3

أسلوب احلياة الصحي كاسرتاتيجية للمواجهة والتعايش مع جائحة  ناولتعلى دراسات ت-علمهم

 فريوس كورونا املستجد.
 

 األهمية التطبيقية:

إعداد مقياس أســلوب احلياة الصــحي للتعايش مع جائحة كورونا من واقع الســياق الثقايف العربية،  -1

 والتحقق من الكفاءة السيكومرتية له على عينات عربية.

االســتفادة مما تســفر عنه نتائج الدراســة احلالية من نتائج يف توجيه املرشــدين واملعاجليني النفســيني -5

ة لطلبة اجلامعة وغريهم من عامة الناس تســهم يف تبنيهم ألســاليب حياة   إىل تصــميم برامج إرشــادي  
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صحية من شأنها أن تعزز صحتهم اجلسمية والنفسية وتوافقهم بشكل عام، وتعايشهم مع حائجة           

 شكل بضمن استمرارية احلياة وعدم توقفها.يكورونا 

 

 :Healthy Lifestyleالتعريف اإلجرائي ألسلوب احلياة الصحي 

ه الباحثون يف الدراسة احلالية بأنه عامل إمنائي وقائي يشري إىل السلوكيات واألنشطة عرَّف

احلياتية اليومية اليت تهدف إىل التعايش مع حائجة كورونا من خالل تعزيز وتنمية الصحة بأشكاهلا 

له  املختلفة سواء أكانت جسمية أم نفسية، فضاًل عن الوقاية من أي ضرر بدني أم نفسي قد يتعرض

 الفرد. ويتحدد باألبعاد التالية:

الوعي واملسؤولية الصحية: الوعي خبطورة اجلائحة، واملسؤولية الذاتية يف احلصول على املعلومات عن -

 الفريوس وطرق الوقاية منه من مصادر طبية موثوق بها.

اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية: االلتزام باملمارسات الروحية والتأملية، وممارسة عادات -

األكل الصحي، والنوم اآلمن، وممارسة النشاط البدني باستمررار، والبعد عن التدخني 

 والكحوليات. 

احلفاظ على مستويات تنظيم االنفعاالت يف ظل اجلائحة: االستجابة لالنفعاالت بطريقة مقبولة، و-

 منخفضة من التوتر، ورؤية املواقف الضاغطة بعقالنية دون مبالغة، أو تصورها بشكل كارثي.

انتشار للمساعدة على منع  األفرادبني آمنة احلفاظ على مسافة أو مساحة التباعد اجلسدي: -

(COVID-19) تقليل خطر اإلصابة به، و. 

االعتماد على اخلدمات اإللكرتونية والتطبيقات املختلفة يف إدارة  التعامل والتواصل االفرتاضي: تفعيل-

شؤون احلياة، واالعتماد قدر اإلمكان على وسائل التواصل االجتماعي للحفاظ على العالقات 

 االجتماعية مع األسرة واألصدقاء وزمالء العمل.

درجة الكلية أو األبعاد بالدرجة املرتفعة اليت حيصـــل عليها الفرد ســـواء على ال  -إجرائًيا–ويقاس

 الفرعية للمقياس املستخدم يف الدراسة احلالية.

 :COVID-19فريوس كورونا املستجد 

، والذي يصيب اإلنسان إىل فريوسات كورونا املعروفة يينتمميكن تعريفه بأنه فريوس 

وهان الصينية واحليوان، وقد وصفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة، والذي ظهر مؤخًرا يف مدينة ي

، وتبدو أعراضه يف احلمى والسعال اجلاف واإلرهاق، وينتقل هذا الفريوس إىل م2019يف نهايات عام 

اإلنسان عن طريق القطريات الصغرية اليت تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص املصاب به أو 

 (.WHOاحمليطة باإلنسان )عندما يعطس، أو من خالل القطريات الصغرية املتناثرة على األسطح 
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 حمددات الدراسة:

تتحدد الدراسة مبوضوعها واملتمثل يف أسلوب احلياة الصحي كاسرتاتيجية للتعايش مع جائحة 

كورونا، وبعينتها البشرية من طلبة اجلامعة، ومبكان إجرائها وتطبيق أدواتها بعدد من اجلامعات 

من العام الثاني الفصل الدراسي وبزمن إجرائها يف العربية يف مصر والسعودية واإلمارات والعراق، 

، وبأداة قياس متغريها األساسي، واألساليب اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة م2019/2020 اجلامعي

 بياناتها.

 املنهج واإلجراءات:

 أواًل: املنهج:

الدراسة احلالية على املنهج الوصفي املقارن من أجل الكشف عن درجة ممارسة أسلوب  تاعتمد

لدى طلبة اجلامعة يف ضوء  (COVID-19)احلياة الصحي للتعايش مع جائحة فريوس كورونا املستجد 

 والعمر الزمين. والبيئة، متغريات: اجلنس، واجلنسية، 

 ثانًيا: اجملتمع والعينة:

، جامعة يف مصر)جامعة أسوان  ة بطلبة اجلامعة يف بعض اجلامعات العربيةحتدد جمتمع الدراس

. ومن هذا ، وجامعة الشارقة يف اإلمارات، واجلامعة املستنصرية يف العراقالسعوديةامللك خالد يف 

، ومتَّ التطبيق على اجملتمع مت اختيار عينة متيسرة من طلبة بعض الكليات اليت تغطي متغريات الدراسة

( 200العينة من خالل رابط إلكرتوني، وقد اشتملت العينة على عينتني: أحدهما أولية عددها ) هذه

طالب وطالبة، وهدفت إىل التحقق من الكفاءة السيكومرتية ألداة الدراسة، واألخرى أساسية عددها 

سنة  (45-18أنثى(، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني ) 622ذكًرا+  410طالًبا وطالبة ) (1033)

( خصائص عينة 1(. ويوضح جدول )5,68( سنة باحنراف معياري )23,95مبتوسط عمر زمين قدره )

 الدراسة.

 ( توزيع أفراد العينة األساسية وفًقا لبعض املتغريات الدميوغرافية1جدول )

 النسبة املئوية العدد املتغريات

 اجلنسية

 %23,00 237 اإلمارات )جامعة الشارقة(

 %24,50 253 )جامعة امللك خالد(السعودية 

 %22,00 227 العراق )اجلامعة املستنصرية(

 %30,50 315 مصر )جامعة أسوان(

 النوع
 %39,70 410 ذكر

 %60,30 622 أنثى
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 البيئة
 %56,70 585 حضر )مدينة(

 43,30 447 ريف )قرية(

 املستوى التعليمي

 %69,28 715 بكالوريوس

 %7,85 81 دبلوم

 %17,93 185 ماجستري

 %4,94 51 دكتوراه

 العمر الزمين

 %69,28 715 سنة 22أقل من 

 %22,10 228 سنة 32سنة وأقل من  22أكرب من 

 %8,62 89 سنة 32أكرب من 

 

 ثالًثا: أداة الدراسة:

 متَّ االعتماد يف الدراسة على مقياس أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة كورونا من إعداد

الباحثني. واقتضْت طبيعة الدراسة وخصوصيتها نظًرا للجائحة الراهنة اليت يشهدها العامل إعداد هذا 

املقياس بهدف تعرف درجة ممارسة العينة املستهدفة للسلوكيات الصحية اليت تضمن التعايش اإلجيابي 

طر النظرية اليت تناولت مع جائحة كورونا. ومتثلت مصادر إعداد املقياس يف االطالع على الكتابات واأل

مفهوم أسلوب احلياة الصحي، فضاًل عمَّا توافر للباحثني االطالع عليه من مقاييس أعدت لقياس هذا 

املفهوم بشكل عام، باإلضافة إىل الكتابات النظرية، واإلجراءات االحرتازية الصادرة عن منظمة 

علق مبواجهة الوباء العاملي، واإلجراءات اليت الصحة العاملية، واألطباء املعنيني بهذا اجملال فيما يت

اختذتها احلكومات لعودة احلياة تدرجيًيا إىل طبيعتها. واعتماًدا على ما سبق، مت إعداد صورة أولية 

( مفردة لقياس أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة كورونا لدى أفراد 50للمقياس، تكونت من )

اتباع ( مفردة، و10على مخسة أبعاد، وهي: الوعي واملسؤولية الصحية )العينة املستهدفة، ومت توزيعها 

( مفردة، 10( مفردة، وتنظيم االنفعاالت املرتبطة باجلائجة )12) العادات الصحية يف األنشطة اليومية

( مفردة. ويشري ما سبق إىل صدق 8( مفردة، والتواصل والتعامل االفرتاضي )10والتباعد اجلسدي )

مقياس الذي يعين مدى متثيل عبارات املقياس للجوانب املختلفة للظاهرة املقاسة، وقد اشتقت املضمون لل

عبارات املقياس من الكتابات النظرية والدراسات السابقة. لذا يعد ما سبق ذكره دلياًل علمًيا على 

 صدق املقياس من حيث املضمون.

تحديد لالصحة النفسية املختصِّني يف  احملكمني( من 5)على عدد ومتَّ عرض املفردات املقرتحة 

اليت وافق عليها السادة احملكمون حبد اإلبقاء على املفردات  لقياس اهلدف منها، ومتتها مدى مالءم

. ويف ضوء هذه ( مفردات مل حتَظ باملوافقة التحكيمية5)، ويف ضوء ذلك مت استبعاد %(80)أدنى 
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 اتبًعها جاب عنمتثل الصورة التجريبية للمقياس. وُي مفردة( 45املقياس )مفردات اخلطوة أصبح عدد 

، 4، 5) وتقدر الدرجات بـ، (مطلًقاال أوافق -ال أوافق-أحياًنا-أوافق-متاًما أوافق) لالستجابات التالية

تطبيق املقياس يف وتشري الدرجة املرتفعة إىل ممارسة مرتفعة ألسلوب احلياة الصحي. وبعد  .(1، 2، 3

 :على النحو التاليخصائصه السيكومرتية التحقق من األولية، متَّ عينة الصورته التجريبية على 
 

 االتساق الداخلي للمقياس:-أ

، مفردةمت التحقق من االتساق الداخلي للمقياس حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل 

معامالت االرتباطات البينية لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك 

 .نتائج (3، 2)، ويوضح جدوال واالرتباطات بني األبعاد والدرجة الكلية

مقياس على  ( معامالت االرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد املنتمية له2جدول )

 (200أسلوب احلياة الصحي )ن=

 التباعد اجلسدي (3البعد الثالث ) (2البعد الثاني ) (1البعد األول )
البعد اخلامس 

(5) 

رة
با

لع
ا

ط 
با

رت
ال

ا
 

رة
با

لع
ا

ط 
با

رت
ال

ا
 

رة
با

لع
ا

ط 
با

رت
ال

ا
 

رة
با

لع
ا

ط 
با

رت
ال

ا
 

رة
با

لع
ا

ط 
با

رت
ال

ا
 

1 0,41** 9 0,46** 20 0,56** 30 0,71** 38 0,52** 

2 0,43** 10 0,69** 21 0,66** 31 0,73** 39 0,75** 

3 0,60** 11 0,63** 22 0,67** 32 0,80** 40 0,72** 

4 0,69** 12 0,62** 23 0,50** 33 0,74** 41 0,81** 

5 0,67** 13 0,74** 24 0,68** 34 0,48** 42 0,72** 

6 0,53** 14 0,68** 25 0,64** 35 0,67** 43 0,79** 

7 0,71** 15 0,72** 26 0,68** 36 0,68** 44 0,75** 

8 0,54** 16 0,66** 27 0,72** 37 0,76** 45 0,56** 

  17 0,52** 28 0,73**     

  18 0,44** 29 0,61**     

  19 0,38**       
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( التباعد 4) تنظيم االنفعاالت( 3) اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية( 2)  املسؤولية الصحية(1)

 ( التعامل والتواصل االفرتاضي5اجلسدي )

 (  0,01)دالة عند مستوى  **

معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية إىل ( 2)جدول تشري النتائج الواردة يف 

ملفردات البعد األول، وبني  (0,71، 0,41)للبعد املنتمية إليه، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني 

 (0,80، 0,48)ملفردات البعد الثالث، وبني  (0,73، 0,50)ملفردات البعد الثاني، وبني  (0,74، 0,38)

وقيم معامالت االرتباط جلميع ملفردات البعد اخلامس،  (0,81، 0,52)ملفردات البعد الرابع، وبني 

  (.0,01)مستوى  املفردات دالة إحصائًيا عند

الكلية  ( معامالت االرتباطات البينية لألبعاد الفرعية واالرتباطات بني األبعاد والدرجة3جدول )

 (200ملقياس أسلوب احلياة الصحي )ن=

 (5) (4) (3) (2) (1) األبعاد

 - - - - - (1املسؤولية الصحية )

اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية 

(2) 
0,51** - - - - 

 - - - **0,49 **0,47 (3تنظيم االنفعاالت )

 - - **0,47 **0,43 **0,66 (4التباعد اجلسدي )

 - **0,63 **0,57 **0,43 **0,50 (5التعامل والتواصل االفرتاضي )

 **0,81 **0,80 **0,78 **0,76 **0,76 الدرجة الكلية ألسلوب احلياة الصحي

 (  0,01دالة عند مستوى ) **

والدرجة ، وكذلك بني األبعادالبينية بني  معامالت االرتباطإىل ( 3)تشري النتائج الواردة يف جدول 

 (.0,01)قيم دالة إحصائًيا عند مستوى ، ومجيعها مقياسلالكلية ل

 الصدق العاملي ملقياس أسلوب احلياة الصحي:-ب

 Confirmatory factorمتَّ التحقق من الصدق العاملي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 

analysis (CFA)  باستخدام برنامج Amos 24.00مل على عامل الذي أسفر عن تشبع مجيع العوا

( غري دالة إحصائًيا، وذلك يؤكد وجود مطابقة 1بدرجات حرية ) (3.98) 2واحد، وكانت قيمة كا

 جيدة للبيانات مع النموذج املقرتح؛ وهو عامل واحد.
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  .( منوذج صدق التحليل العاملي التوكيدي ملقياس1شكل )ويوضح 

 أسلوب احلياة الصحي( منوذج صدق التحليل العاملي التوكيدي ملقياس 1شكل )

، ااملعيارية غري دالة إحصائًي 2وقد حقق النموذج شروط حسن املطابقة، حيث كانت قيمة كا

(، كذلك فإن 0,05وهو يقع يف املدي املثالي للمؤشر )أقل من RMSEA (0,02 )كما كان مؤشر 

وهما يقعان يف املدي املثالي  (0,99)للمطابقة املعيارية  NFIومؤشر ( 0,99)جلودة املطابقة  GFIمؤشر 

(، ووفقًا للقيم السابقة ملؤشرات حسن املطابقة للنموذج، فإن النموذج متتع مبؤشرات 1للمؤشر )صفر: 

 ( نتائج التحليل العاملي للمقياس.4ويوضح جدول ) مقبولة.

ن متغريات مشاهدة )منوذج العامل الكام خلمسة( نتائج التحليل العاملي التوكيدي 4جدول )

 (200الواحد( يف مقياس أسلوب احلياة الصحي )ن=

 املتغريات املشاهدة
معامل 

 املسار

اخلطأ 

املعياري 

لتقدير 

 التشبع

قيمة 

 "ت" 

معامل 

 الثبات
2R 

 0,58 11,28 0,22 0,77 املسؤولية الصحية

اتباع العادات الصـــــــــحية يف األنشـــــــــطة 

 اليومية
0,70 0,45 9,22 0,37 

 0,44 8,85 0,36 0,61 تنظيم االنفعاالت

 0,65 11,76 0,31 0,83 التباعد اجلسدي

 0,56 9,99 0,37 0,77 التعامل والتواصل االفرتاضي
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 . 2,59(، حيث قيمة "ت" اجلدولية = 0,01** دالة عند مستوى )

( نتائج التحليل العاملي التوكيدي اليت تؤكد صدق العوامل 1(، وشكل )4ويوضح جدول )

قياس، كما يتضح أن املتغريات املشاهدة )املسؤولية الصحية، اتباع العادات الصحية يف املاخلمسة يف 

بالعامل تشبعت األنشطة اليومية، تنظيم االنفعاالت، التباعد اجلسدي، التعامل والتواصل االفرتاضي( 

على الرتتيب. ومن ثم ميكن  (0,77، 0,83، 0,61، 0,70، 0,77)الكامن؛ حيث بلغ معامل تشبعها 

من التباين الكلي يف املتغري الكامن. كما  %(77%، 83%، 61%، 70%، 77)لكل منها تفسري 

 ( إىل أن قيم "ت" املقابلة ملعامالت املسار ال تقع يف الفرتة1(، وشكل )4تشري النتائج الواردة يف جدول )

، وهذا يدل على أن املقياس مطابق للصورة وهذا يشري إىل داللة معامالت املسار [،1,96، 1,96-]

 األصلية.

 ثبات املقياس:-ج

 للتحقق من ثبات املقياس مت استخدام الطرق التالية:

 طريقة ألفا كرونباخ:-1

مت حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ سواء لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية على مقياس أسلوب 

 ذلك.( نتائج 5احلياة الصحي، ويوضح جدول )

 (200والدرجة الكلية للمقياس بطريقة ألفا كرونباخ )ن= املقياس( معامالت ثبات أبعاد 5جدول )

 معامالت ألفا كرونباخ األبعاد

 0,67 املسؤولية الصحية

 0,82 اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية

 0,84 تنظيم االنفعاالت

 0,85 التباعد اجلسدي

 0,85 االفرتاضيالتعامل والتواصل 

 0,93 الدرجة الكلية

( إىل أن معامالت قيم ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس أسلوب 5تشري النتائج الواردة يف جدول )

 احلياة الصحي ودرجته الكلية جاءت مرتفعة؛ مما يشري إىل متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

 

 



125 

 

  

 125 

دراسة عبر ثقافية ألسلوب الحياة الصحي كاستراتيجية للتعايش مع جائحة كورونا 
(Covi d-19لدى طلبة الجامعة يف بعض األقطار العربية ) .                                                                                              

 د. مهدي كاظم ، د. عادل الصادق،  د. عادل عبادي ، أ.د. بشرى العكايشي،  أ.د. فتحي الضبع
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

 طريقة إعادة التطبيق:-2

ني، أسبوعمرور ا وطالبة، ثم أعيد تطبيقه عليهم بعد ( طالًب50)عدد ملقياس على متَّ تطبيق ا

 (.6وجاءت معامالت االرتباط بني درجات أفراد العينة يف التطبيقني: األول، والثاني كما يف جدول )
 

 (50( معامالت الثبات ملقياس أسلوب احلياة الصحي بطريقة إعادة التطبيق )ن=6جدول )

 االرتباط تمعامال األبعاد

 **0,86 املسؤولية الصحية

 **0,88 اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية

 **0,89 تنظيم االنفعاالت

 **0,88 التباعد اجلسدي

 **0,87 التعامل والتواصل االفرتاضي

 **0,90 اجملموع الكلي

درجات األفراد يف التطبيقني:  االرتباط بني( إىل أن معامالت 6تشري النتائج الواردة يف جدول )

، وهي دالة بعاد مقياس أسلوب احلياة الصحي والدرجة الكلية للمقياس جاءت مرتفعةاألول، والثاني أل

 ؛ مما يشري إىل متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.(0.01)عند مستوى 

 الصورة النهائية للمقياس وحتديد املستوى:

موزعة على أبعاد املقياس، يأخذ البعد األول مفردة ( 45اس من )تكونت الصورة النهائية للمقي

، ويأخذ البعد الثاني )اتباع العادات الصحية يف (8-1)أرقام  املفردات( الوعي واملسؤولية الصحية)

-20أرقام ) املفردات( تنظيم االنفعاالت، ويأخذ البعد الثالث )(19-9)أرقام  املفرداتاألنشطة اليومية( 

التعامل ) اخلامس، ويأخذ البعد (37-30)أرقام  املفردات( التباعد اجلسدي)الرابع (، ويأخذ البعد 29

-متاًما أوافق) لالستجابات التالية اتبًعها جاب عن، وُي(45-38)أرقام  املفردات( والتواصل االفرتاضي

حي على املقياس املستخدم أسلوب احلياة الصحلساب مستوى . و(مطلًقاال أوافق -ال أوافق-أحياًنا-أوافق

، مت االعتماد على معيار الفئات املفتوحة، يف الدراسة سواء على الدرجة الكلية، أو األبعاد االفرعية

فقد متَّ حساب املدى )أكرب  .(1، 2، 3، 4، 5) اخلماسيتأخذ التدرج املفردات االستجابة على  ونظًرا ألن

، وبقسمة املدى على ثالث فئات يكون طول (4=  1-5)أقل قيمة ممكنة(، وبالتالي -قيمة ممكنة

، وبناًء على ذلك يكون املعيار على النحو التالي: مستوى منخفض إذا تراوح املتوسط (1,33)الفئة 
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، ومستوى (2,34/3,67)، ومستوى متوسط إذا تراوح املتوسط احلسابي بني (1,00/2,33)احلسابي بني 

 (.3,68/5,00)ني مرتفع إذا تراوح املتوسط احلسابي ب

 نتائج الدراسة:

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع جائحة فريوس مستوى نصَّ هذا السؤال على: ما 

 لدى طلبة اجلامعة؟ ( COVID-19)كورونا املستجد 

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد 

املقياس، والدرجة الكلية على هذا أبعاد عينة الدراسة من طلبة اجلامعة على فقرات كل بعد من 

مستوى  البعد، والدرجة الكلية على املقياس. وقد مت االعتماد على معيار مقبول تربوًيا للحكم على

، مستوى مرتفع من (3,67-2,34)، مستوى متوسط من (2,33-1)العبارات: مستوى منخفض من 

 نتائج ذلك.( 11، 10، 9، 8، 7)وتوضح جداول  (.5–3,68)

 : الوعي واملسؤولية الصحيةالبعد األول: 

قرات البعد ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على ف7جدول )

 األول

 العينة المصرية العينة العراقية العينة السعودية العينة اإلماراتية العينة

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتفع 0,81 4,61 مرتفع 0,52 4,29 مرتفع 0,77 4,44 مرتفع 0,77 4,39 1

 مرتفع 0,87 4,67 مرتفع 0,65 4,55 مرتفع 0,85 4,69 مرتفع 0,73 4,72 2

 متوسط 0,95 3,66 متوسط 0,81 3,65 مرتفع 0,96 3,80 مرتفع 0,60 3,82 3

 مرتفع 0,62 3,99 مرتفع 0,34 3,98 مرتفع 0,57 4,41 مرتفع 0,58 4,19 4

 متوسط 0,77 3,55 مرتفع 0,43 4,41 مرتفع 0,61 4,33 مرتفع 0,58 4,25 5

 متوسط 0,87 3,53 مرتفع 0,46 3,95 مرتفع 0,76 4,18 مرتفع 0,87 4,29 6

 متوسط 0,65 3,61 مرتفع 0,60 4,45 مرتفع 0,55 4,46 مرتفع 0,63 4,59 7
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 العينة المصرية العينة العراقية العينة السعودية العينة اإلماراتية العينة

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتفع 0,80 4,59 مرتفع 0,63 3,89 مرتفع 0,68 3,90 مرتفع 0,68 4,31 8

 مرتفع 0,60 4,04 مرتفع 0,54 4,14 مرتفع 0,48 4,28 مرتفع 0,46 4,32 الكلي

 املعياري س=املستوىف=الفقرة   م=املتوسط    ر=االحنراف 

أن ُبعد مستوى الوعي واملسؤولية الصحية قد جاء مرتفًعا لدى  (7من جدول )إحصائًيا  يتضح 

، تليها العينة السعودية (4,32)العينات الفرعية األربع، وجاءت العينة اإلمارتية يف الرتتيب األول مبتوسط 

، ومن (4,04)، وأخرًيا العينة املصرية مبتوسط (4,14)، ثم العينة العراقية مبتوسط (4,28)مبتوسط 

أتابع ما ُيستجد من معلومات وطرق الوقاية من فريوس كورونا ( ونصها: "2املالحظ أن العبارة رقم )

" جاءت يف الرتتيب األول يف العينات األربع، وهذا يعكس الوعي لدى أفراد هذه العينات على اإلنرتنت

يد من معلومات تتعلق باجلائحة كنوع من الفضول املعريف نظًرا وحماولة البحث عن كل ما هو جد

لكونها جائحة عاملية، مل يشهدها اجليل احلالي، فضاًل عن أن املعرفة عامل وقائي ضد اإلصابة 

 طلبة اجلامعةأن اليت أشارت إىل  (Kecojevic et al., 2020)بالفريوس، وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

مييل الطالب إىل استخدام كما واألعراض الشائعة. فريوس كورونا بانتقال  لديهم معرفة أساسية

قاموا بتغيري سلوكياتهم وفًقا لتوصيات الصحة العامة  لديهم، كما أنهم واملوثوقةاملصادر الرمسية 

معظم من أن  (Peng et al., 2020)وهذا ما أكدت عليه دراسة  )مثل زيادة غسل اليدين وارتداء القناع(.

 املعرفة الالزمة واملوقف اإلجيابي واملمارسة االستباقية استجابة لتفشي واطالب اجلامعيني اكتسبال

ألتزم بإجراءات الدولة اليت فرضتها للحد من انتشار ( ونصها: "7، وجاءت العبارة رقم )19-كوفيد

، وهذا (4,46)سعودية ولدى العينة اال (4,59)" يف الرتتيب الثاني لدى العينة اإلماراتية فريوس كورونا

يعكس التزام األفراد باإلجراءات االحرتازية اليت فرضتها اإلمارات والسعودية، وهما يأتيان يف مقدمة 

الدول اليت اختذت مثل هذه اإلجراءات، وفرضت عقوبات شديدة على من خيالفها. وجاءت العبارة رقم 

، (3,53)يف الرتتيب األخري، مبتوسط  وريةأخرج من املنزل لقضاء احتياجاتي الضر( واليت نصها: "6)

وهذا يعكس عدم التزام أفراد العينة املصرية باحلجر املنزلي، وهذا ما أكدته املشاهدات واملالحظات 

الواقعية لسلوكيات أفراد هذه العينة. وبشكل عام يرجع الباحثون ارتفاع مستوى هذا البعد نتيجة 

تهدد صحة اجلميع بال استثناء، وأن تقييم املوقف والوعي به  إدراك األفراد خلطورة اجلائحة، وأنها

 ينعكس على السلوك.
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  اتباع العادات الصحية يف أنشطة احلياة املختلفة:البعد الثاني: 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد 8جدول )

 الثاني

 العينة املصرية العينة العراقية العينة السعودية اإلماراتيةالعينة  العينة

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتفع 0,68 4,41 مرتفع 0,84 4,06 مرتفع 0,69 4,44 مرتفع 0,81 4,31 9

 متوسط 0,92 3,55 متوسط 1,18 3,32 متوسط 0.68 3,54 متوسط 0,87 3,23 10

 متوسط 0,61 3,60 مرتفع 0,85 4,18 مرتفع 0,77 4,33 متوسط 0,61 3,45 11

 متوسط 0,61 3,57 مرتفع 0,89 4,01 مرتفع 0,87 4,32 متوسط 0,76 3,42 12

 متوسط 0,73 3,39 متوسط 0,99 3,50 مرتفع 0,78 3,85 متوسط 0,89 3,54 13

 منخفض 0,80 2,28 متوسط 1,10 3,38 متوسط 0,90 3,41 مرتفع 0,81 4,34 14

 مرتفع 0,83 4.10 مرتفع 0,98 3,78 مرتفع 0,85 3,94 متوسط 0,71 3,61 15

 منخفض 0,79 2,15 متوسط 1,15 3,26 متوسط 0,56 3,40 مرتفع 0,89 4,02 16

 متوسط 0,94 3,59 متوسط 1,13 2,87 متوسط 0,66 3,06 مرتفع 0,97 4,00 17

 مرتفع 0,53 4,39 مرتفع 0,79 4,09 مرتفع 0,89 4,00 متوسط 0,67 3,26 18

 مرتفع 0,88 4,21 مرتفع 0,54 4,13 مرتفع 0,47 3,88 مرتفع 0,54 4,75 19

 متوسط 0,55 3,57 مرتفع 0,55 3,69 مرتفع 0,60 3,83 مرتفع 0,65 3,81 الكلي

أن ُبعد اتباع العادات الصحية يف أنشطة احلياة املختلفة قد جاء مرتفعًا لدى  (8يتضح من جدول )

" ساعات يومًيا 8-6أنام بانتظام لياًل من " (10)فيما عدا العبارة رقم  (3,81) العينة اإلماراتية مبتوسط

" مبتوسط أتناول األطعمة الطازجة اليت يتم جتهيزها يف املنزل( "11، والعبارة رقم )(3,23)مبتوسط 

 ،(3,42)" مبتوسط أهتم بالتغذية اجليدة الغنية باخلضروات والفواكه( "12، والعبارة رقم )(3,45)

أكثر ( "15، والعبارة رقم )(3,54)" مبتوسط أتناول الوجبات الثالثة بانتظام كل يوم( "13والعبارة رقم )
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ابتعد عن ( "18، والعبارة رقم )(3,61) " مبتوسطمن تناول العصائر الطازجة والسوائل الدافئة باستمرار

 (.4,02)" مبتوسط التدخني والكحوليات ألنها تضعف املناعة

عد اتباع العادات الصحية يف أنشطة احلياة املختلفة قد جاء مرتفعًا لدى العينة كما كان ُب

" مبتوسط ساعات يومًيا 8-6أنام بانتظام لياًل من ( "10فيما عدا العبارة رقم ) (3,83)السعودية مبتوسط 

" مبتوسط أتناول املكمالت الغذائية كالزنك واملاغنسيوم والفيتامينات( "14، والعبارة رقم )(3,54)

" مبتوسط اعتمد على األجهزة املنزلية يف ممارسة التمرينات الرياضية( "16، والعبارة رقم )(3,41)

 (.3,06)" مبتوسط بسبب كورونا أمارس رياضة املشي يومًيا ملدة ساعة( "17، والعبارة رقم )(3,40)

يف حني كان ُبعد اتباع العادات الصحية يف أنشطة احلياة املختلفة قد جاء مرتفعًا لدى العينة 

" مبتوسط ساعات يومًيا 8-6أنام بانتظام لياًل من ( "10فيما عدا العبارة رقم ) (3,69)العراقية مبتوسط 

، والعبارة رقم (3,50)سط " مبتوأتناول الوجبات الثالثة بانتظام كل يوم ( "13، والعبارة رقم )(3,32)

(، والعبارة رقم 3,38" ميتوسط )أتناول املكمالت الغذائية كالزنك واملاغنسيوم والفيتامينات( "14)

( 17، والعبارة رقم )(3,26) " مبتوسطاعتمد على األجهزة املنزلية يف ممارسة التمرينات الرياضية( "16)

 (.3,87)" مبتوسط اعةبسبب كورونا أمارس رياضة املشي يومًيا ملدة س"

أما ُبعد اتباع العادات الصحية يف أنشطة احلياة املختلفة قد جاء متوسًطا لدى العينة املصرية 

أتناول املكمالت الغذائية كالزنك واملاغنسيوم ( "14فيما عدا العبارة رقم ) (3.57)مبتوسط 

هزة املنزلية يف ممارسة التمرينات اعتمد على األج( "16، والعبارة رقم )(2.28)" مبتوسط والفيتامينات

 (.2015)" مبتوسط الرياضية

ما يف ضوء لعينة اإلماراتية لرتفعة متوافقة مع الداللة املنتيجة هذا البعد جاءت  ون أنيرى الباحثو

حدى إتعد كونها خرى، تقدمه دولة االمارات العربية من جودة احلياة يف القطاع الصحي واجملاالت األ

اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتعزيز سالمة ، وبتوفري منط حياة صحية هتمامالرائدة يف االالدول 

ونظًرا لتشابه ظروف اجملتمع اخلليجي وتقارب الثقافة واخلصائص يف  ورفاهية مواطنيها واملقيمني فيها.

جاءت االجتماعية، تقديم اخلدمات للمواطنني واملقيمني على كافة اجلوانب الصحية واالقتصادية و

على عكس العينتني العراقية واملصرية، فقد اظهرت النتائج  الثانيمبستوى الداللة العينة السعودية 

للعينتني، واخنفاض ثري العامل االقتصادي أت. وقد يعود ذلك إىل قل من العينتني السابقتنيأ مستوى داللة

باع العادات الصحية يف أنشطة احلياة اتالذي مل ميكنهم من  نقص اخلدماتمستوى دخل الفرد، و

 .املختلفة

 

  الثالث: تنظيم االنفعاالت يف ظل جائحة كورونا:البعد 
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد 9جدول )

 الثالث

 العينة املصرية العينة العراقية العينة السعودية العينة اإلماراتية العينة

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتفع 0,46 4,34 مرتفع 0,78 3,87 مرتفع 0,60 4,12 مرتفع 0,39 4,29 20

 مرتفع 0,57 3,82 مرتفع 0,94 3,98 مرتفع 0,71 4,00 متوسط 0,59 3,51 21

 مرتفع 0,53 4,19 مرتفع 0,81 4,19 مرتفع 0,70 3.80 مرتفع 0,39 3,87 22

 مرتفع 0,64 3,96 مرتفع 0,97 4,17 مرتفع 0,87 4,09 مرتفع 0,62 3,74 23

 مرتفع 0,46 4,51 مرتفع 0,75 4,32 مرتفع 0,76 3,77 مرتفع 0,40 3,86 24

 متوسط 0,73 3,64 مرتفع 0,96 3,85 مرتفع 0,77 4,09 مرتفع 0,65 4,35 25

 مرتفع 0,58 4,31 مرتفع 0,93 4,04 مرتفع 0,87 3,80 مرتفع 0,47 3,85 26

 متوسط 0,67 3,57 مرتفع 0,95 3,86 مرتفع 0,94 3,96 متوسط 0,31 3,61 27

 مرتفع 0,52 3,89 مرتفع 0,95 3,95 مرتفع 0,78 4,10 مرتفع 0,49 3,79 28

 مرتفع 0,67 4,49 مرتفع 0,91 4,19 مرتفع 0,74 3,71 مرتفع 0,55 4,24 29

 مرتفع 0,52 4,07 مرتفع 0,58 4,04 مرتفع 0,64 3,94 مرتفع 0,45 3,91 الكلي

أن ُبعد تنظيم االنفعاالت يف ظل جائحة كورونا قد جاء مرتفعًا لدى العينة  (9يتضح من جدول )

أحتكم يف مشاعر الغضب اليت تنتابين بسبب ( "27فيما عدا العبارة رقم ) (3,91)اإلماراتية مبتوسط 

، كما جاء ُبعد تنظيم االنفعاالت يف ظل جائحة كورونا (3,61)" مبتوسط تفشي فريوس كورونا

يف مجيع عبارات البعد،  (4,04)، والعينة العراقية مبتوسط (3,94)مرتفًعا لدى العينة السعودية مبتوسط 

فيما عدا العبارة  (4,07)وكذلك جاء هذا البعد مرتفًعا لدى العينة املصرية، ويف الرتتيب األول مبتوسط 

( 27، والعبارة رقم )(3,64)" مبتوسط لتين جائحة كورونا أعيد تقييم أهدايف يف احلياةجع( "25رقم )

 (.3,57)" مبتوسط أحتكم يف مشاعر الغضب اليت تنتابين بسبب تفشي فريوس كورونا"
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ويفسر الباحثون أن متوسط األداء يف بعد تنظيم االنفعاالت يف ظل جائحة كورونا جاء مرتفًعا  

االجتاه املركز على تفاعل من خالل الرؤية يف تغيري السلوك ب ،فراد العينةأ د ما لدى ومتساوًيا إىل ح

 مكاناتهإاملعادلة اليت جتمع بني فكرة الفرد عن  إلحداث توازنمتطلبات املوقف  وإدراكالفرد باملوقف 

، واجهةاملالضغط الذي يطلق عليه مفهوم قاومة ملاجلسم  هيئاألزمة ألجل أن يتوفكرته عن مستوى 

، وكون نوع االستجابة مع املوقفب دارك احلدث الضاغط وكيفية توظيف مهارات التوافقإ وهي مرحلة

حداث احلياة أدوات التطبيع النفسي يف تكوين الوعي الوقائي للتكيف مع أحدى إ هي اجلامعات

 عناجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدني اليت تطرحها  احلمالت الصحية واإلرشاداتفكانت اليومية 

هلا األثر  باعتبارها مسببات تقلل من مناعة األفراد، ضبط املشاعرو ائحةمع  ضغوط اجلكيفية التعامل 

ول"الوعي مع نتيجة البعد األ اومتسًق امرتبًط اإلجيابي يف تنظيم االنفعاالت لدى أفراد العينة الذي جاء

 .واملسؤولية الصحية"

  ابع: التباعد اجلسدي:الرالبعد 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد 10جدول )

 الرابع

نة
عي

ال
 

 العينة املصرية العينة العراقية العينة السعودية العينة اإلماراتية

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 متوسط 0,69 3,63 مرتفع 0,84 4,14 مرتفع 0,62 4,19 مرتفع 0,93 4,30 30

 متوسط 0,80 3,65 مرتفع 0,67 3,98 مرتفع 1,00 4,00 مرتفع 0,56 3,95 31

 متوسط 0,83 3,64 مرتفع 0.65 3,78 مرتفع 0,99 4,07 مرتفع 0,92 4,19 32

 مرتفع 0,49 3,92 مرتفع 0,79 3,78 مرتفع 0,59 4,16 مرتفع 0,87 4,27 33

 متوسط 0,65 3,63 مرتفع 0.69 3,85 مرتفع 0,85 4,32 مرتفع 0,72 4,49 34

 مرتفع 0,59 4,16 مرتفع 0,73 4,34 مرتفع 0,46 4,59 مرتفع 0,34 4,27 35

 متوسط 0,94 2,98 مرتفع 0.91 3,68 مرتفع 1,23 3,82 مرتفع 0,63 3,79 36

 مرتفع 0,61 3,86 مرتفع 0,83 4,13 مرتفع 0,64 4,61 مرتفع 0,44 3,89 37
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نة
عي

ال
 

 العينة املصرية العينة العراقية العينة السعودية العينة اإلماراتية

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتقع 0,69 3,68 مرتفع 0,75 3,96 مرتفع 0,62 4,22 مرتفع 0,55 4,37 الكلي

أن ُبعد التباعد اجلسدي قد جاء مرتفعًا لدى العينة اإلماراتية مبتوسط  (10يتضح من جدول )

يف مجيع العبارات،  (3,96)، والعينة العراقية مبتوسط (4,22)، والعينة السعودية مبتوسط (4,37)

فيما عدا العبارة  (3,68)كذلك فقد كان ُبعد التباعد اجلسدي مرتفًعا لدى العينة املصرية مبتوسط 

حرتم ( "أ31، والعبارة رقم )(3,61)" مبتوسط ألتزم بالتباعد اجلسدي بيين وبني اآلخرين ( "30رقم )

أعمل على صًد ( "32والعبارة رقم ) ،(3,65)" مبتوسط التباعد االجتماعي حتى بني أفراد عائليت

أتوقف عن ( "34، والعبارة رقم )(3,64) " مبتوسطأصدقائي إذا اقرتبوا مين بسبب فريوس كورونا

أبعد سيارتي يف املواقف عن ( "36، والعبارة رقم )(3,63)" مبتوسط الزيارات العائلية واستقبال الضيوف

. وقد جاء يف الرتتيب األخري وفًقا (2,98)" مبتوسط يارتيالسيارة اجملاورة ملنع انتقال الفريوس إىل س

للمتوسطات يف العينة املصرية؛ نظًرا ألن طلبة اجلامعة يف تلك العينة ال ميتلكون سيارات، ومن ميتلك 

فيهم سيارة من قبيل احلاالت الفردية اليت ال ميكن التعميم عليها، وذلك بعكس العينتني: اإلماراتية، 

 والسعودية. 

إىل  ، قد يرجعلدى العينة اإلماراتيةا أن ُبعد التباعد اجلسدي قد جاء مرتفًعويفسر الباحثون 

ممارسة التباعد  االحرتازية يف تدابريتها دولة االمارات العربية املتحدة والطبقاليت  السليمة قواعد احلظر

هذه  التدابري واحرتام األنظمة من قبل أفراد العينة اإلماراتية   تطبيقيف امليل أو الرغبة من جهة واجلسدي 

هي أحد املداخل ومبانيها التعليم مؤسات نفاق على الزيادة يف حجم اإلمن جهة أخرى، كما أن عامل 

، فقد وفرت سعة املباني والتصميم الصحي جلامعة حلول مشاكل أخرى يفملعاجلة األزمة وبداية 

وتطبيق معايري السالمة الصحية، وهذا ينطبق على  للتباعد اجلسدي افرًصاألخرى الشارقة واملؤسسات 

أفراد العينة السعودية لتشابة خصائص العينة وظروف اجملتمع ومقوماته املادية، واألمر نفسه ينطبق على 

ا للواقع، العينة السعودية. ويرى الباحثون أن ارتفاع مستوى بعض املفردات يف العينة املصرية جاء خمالًف

 ويعزون ذلك إىل أن استجابة أفراد هذه العينة جاء يف ضوء املرغوبية االجتماعية.
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  اخلامس: التعامل والتواصل االفرتاضي:البعد  

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد 11جدول )

 الثالث

 العينة املصرية العينة العراقية العينة السعودية اإلماراتيةالعينة  العينة

 س ر م س ر م س ر م س ر م ف

 مرتفع 0,99 4,25 مرتفع 0,70 4,28 مرتفع 0,69 4,59 مرتفع 0,84 4,46 38

 متوسط 0,60 3,61 مرتفع 0,84 3,62 مرتفع 0,58 3,90 مرتفع 0,98 3,98 39

 متوسط 0,72 3,57 متوسط 0,69 3,66 مرتفع 0,81 3,85 مرتفع 0,66 3,94 40

 متوسط 0,49 3,62 متوسط 0,65 3,66 مرتفع 0,90 3,90 مرتفع 0,76 3,92 41

 متوسط 0,73 3,64 مرتفع 0,89 3,71 مرتفع 0,91 3,95 مرتفع 0,81 4,02 42

 متوسط 0,80 3,65 متوسط 0,77 3,63 مرتفع 0,60 3,75 مرتفع 0,59 3,89 43

 متوسط 0,72 3,63 مرتفع 0,80 4,23 مرتفع 0,67 4,22 مرتفع 0,93 4,10 44

 مرتفع 0,77 4,36 مرتفع 0,68 4,20 مرتفع 0,77 3,98 مرتفع 0,88 4,56 45

 مرتفع 0,83 3,73 مرتفع 0,86 3,87 مرتفع 0,71 4,02 مرتفع 0,71 4,11 الكلي

أن ُبعد التعامل والتواصل االفرتاضي قد جاء مرتفًعا لدى العينة اإلماراتية  (11يتضح من جدول )

يف مجيع العبارات، كذلك فقد كان ُبعد التعامل  (4,02)، والعينة السعودية مبتوسط (4,11)مبتوسط 

عبارة فيما عدا العبارة رقم فيما عدا ال (3,87)والتواصل االفرتاضي مرتفًعا لدى العينة العراقية مبتوسط 

، (3,66)" مبتوسط أطلب االستشارة الطبية يف حالة مرضي عرب استخدام التطبيقات الصحية( "40رقم )

" أقوم بإجراء املعامالت املالية البنكية عرب اإلنرتنت بسبب تفشي جائحة كورونا( "41والعبارة رقم )

التسوق التقليدي يف األسواق  استخدم الفيزا لعمليات الشراء عرب( "43، والعبارة رقم )(3,66) مبتوسط

، كما جاء ُبعد التعامل والتواصل االفرتاضي مرتفًعا لدى العينة املصرية (3,63)" مبتوسط  املختلفة

اعتمد على اإلنرتنت يف عمليات ( "39فيما عدا العبارة رقم فيما عدا العبارة رقم ) (3,73)مبتوسط 

أطلب االستشارة ( "40، والعبارة رقم )(3,61)وسط " مبتالشراء والتسوق وقضاء احتياجاتي الضرورية

أقوم ( "41، والعبارة رقم )(3,57)" مبتوسط الطبية يف حالة مرضي عرب استخدام التطبيقات الصحية



134 

 

  

 134 

دراسة عبر ثقافية ألسلوب الحياة الصحي كاستراتيجية للتعايش مع جائحة كورونا 
(Covi d-19لدى طلبة الجامعة يف بعض األقطار العربية ) .                                                                                              

 د. مهدي كاظم ، د. عادل الصادق،  د. عادل عبادي ، أ.د. بشرى العكايشي،  أ.د. فتحي الضبع
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

، والعبارة (3,62)" مبتوسط بإجراء املعامالت املالية البنكية عرب اإلنرتنت بسبب تفشي جائحة كورونا

احلكومية مثل استخراج الوثائق الرمسية عرب اإلنرتنت بسبب تفشي جائحة أجنز معامالتي ( "42رقم )

استخدم الفيزا لعمليات الشراء عرب التسوق التقليدي يف ( "43، والعبارة رقم )(3,64)" مبتوسط كورونا

عتمد على مبدأ احلجز املسبق للمواعيد ألداء ( "أ44، والعبارة رقم )(3,65)" مبتوسط األسواق املختلفة

 (.3,63)" مبتوسط ملعامالت اليومية جتنًبا للزحام واالختالط باآلخرينا

 مع  منسجمة جاءت  يف أنها ماراتية على باقي العينات نتيجة هذا البعد بتقدم العينة اإلوما يفسر 

املتبعة يف اجلامعات اإلماراتية بشكل عام ويف جامعة الشارقة على وجه  تطويرالناهج ملالنمط الثقايف 

ومتكني املتعلم يف  ةمتطلبات األزممتكنت من إدارة منظومة التعليم عن بعد صوص، المتالكها اخل

اجلانب من خالل برنامج إثراء الطلبة ليمّكنهم من التواصل واتضح هذا  ،استخدام تكنولوجيا التعليم

اإلنرتنت مع أعضاء اهليئات التدريسية يف جامعاتهم ومع جمموعة من اجلامعات الرائدة  وسائل  عرب

بكافة اجملاالت اليت ختلفة املتزامنة املتفاعلية وال فرتاضيةااللكرتونية اإل وتنفيذ احملاضراتالعامل، 

قبول، يف احلرم اجلامعي واألنشطة اجلامعية، ومتطلبات التسجيل والختص اجلانب األكادميي و

 والتواصل مع اجلامعات.

اخنفاًضا سجلت فقد سباب نفسها بالنسبة للعينة السعودية. أما نتيجة العينة العراقية جاءت األو

ن أويبدو  .(43-42-40)رتفعة املالعينتني السابقتني، تلتها العينة املصرية، وتشابهت يف الفقرات غري عن 

ت، واستعمال الفيزا ننرتء املعامالت البنكية عرب اإلجراإطلب االستشارة الصحية عرب التطبيقات، و

ولكونهم من طلبة اجلامعة الذين الميتلكون حسابات بنكية  ،للتسوق غري شائعة يف جمتمعي العينة

يف الفقرة اخلاصة باحلجز املسبق  اوتعامالت مصرفية، كذلك سجلت العينة املصرية اخنفاًض

، دارية يف مفاصل الدولةوني واستعماهلا للطرائق التقليدية اإللكرتداري اإلللمعامالت لضعف النظام اإل

مارتية والسعودية بدرجة مرتفعة، والعراقية لكرتونية اليت تستخدمها العينة اإلاإل احلكومةما يعرف بأو 

 قل منهما.أبدرجة 

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع مستوى نصَّ هذا السؤال على: هل هناك فروق يف 

متغري لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل  (COVID-19)جائحة فريوس كورونا املستجد 

 اجلنسية)اإلمارات/السعودية/العراق/مصر(؟

وحتليل التباين املعيارية ت مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافا لإلجابة عن هذا السؤالو

نة البحث على مقياس أسلول احلياة الصحي وفًقا ملتغري اجلنسية. ويوضح األحادي لدرجات أفراد عي

 نتائج ذلك. (13، 12)جدول وتوضح جداول 
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حتليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس أسلوب احلياة  (12جدول )

 الصحي وفًقا ملتغري اجلنسية

 املتغريات
 مصدر 

 التباين
 درجات احلرية

جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

الوعي 

واملسؤولية 

 الصحية

 918,014 بني اجملموعات
3 306,005 

 18541,986 داخل اجملموعات **16,97
1028 18,037 

 19460,000 اجملموع
1031 

 

اتباع 

العادات 

 الصحية

 1472,609 بني اجملموعات
3 490,870 

 42806,798 داخل اجملموعات **11,79
1028 41,641 

 44279,407 اجملموع
1031 

 

تنظيم 

 االنفعاالت

 505,455 بني اجملموعات
3 

168,485 

 31172,355 داخل اجملموعات **5,56
1028 

30,323 

 31677,810 اجملموع
1031 

 

التباعد 

 اجلسدي

 1145,144 بني اجملموعات
3 

381,715 
13,76** 

 28512,739 داخل اجملموعات
1028 

27,736 

 29657,883 اجملموع
1031 

 

8,76** 

التعامل 

والتواصل 

 االفرتاضي

 1027,819 بني اجملموعات
3 342,606 

 40189,561 داخل اجملموعات
1028 39,095 

 41217,380 اجملموع
1031 

 

الدرجة 

 الكلية

 11983,130 بني اجملموعات
3 

3994,377 

 430055,536 داخل اجملموعات **9,55
1028 

418,342 

 442038,666 اجملموع
1031 

 

 ( 0,01دالة عند مستوى ) **
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للدرجة الكلية على مقياس  (0,01)( أن قيم )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى 12يتضح من جدول )

أسلوب احلياة الصحي، وأبعاده الفرعية، وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات األربع يف أسلوب 

احلياة الصحي وأبعاده الفرعية؛ مما حيتم إجراء اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبًبا هلذه 

 ( نتائج ذلك. 13ارنات البعدية. ويوضح جدول )للمق Scheffeالفروق، وقد استخدم اختبار "شيفيه" 

 ( داللة الفروق بني متوسط اجملموعات باستخدام اختبار شيفيه13جدول )

 املتغريات
جمموعات 

 املقارنة

متوسط 

 الدرجات

 فروق املتوسطات وداللة شيفيه
(1) (2) (3) (4) 

الوعي 

واملسؤولية 

 الصحية

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

34,59 - 0,31826 1,43635* 2,29652* 

العينة 

السعودية 

(2) 

34,28 -0,31826 - 1,11809* 1,97827* 

العينة 

العراقية 

(3) 

33,16 -1,43635* -1,11809* - 0,86018 

العينة 

املصرية 

(4) 

32,30 -2,29652 -1,97827 -0,86018 - 

اتباع 

العادات 

 الصحية

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

41,96 - -0,18053 1,38512 2,64669* 

العينة 

السعودية 

(2) 

42,14 0,18053 - 1,56565 2,82723* 

العينة 

العراقية 

(3) 

40,57 -1,38512 -1,56565 - 1,26158 

العينة 

املصرية 

(4) 

39,31 -2,64669* -2,82723* -1,26158* - 
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تنظيم 

 االنفعاالت

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

39,10 - -0,34169 -1,32586 -1,68391* 

العينة 

السعودية 

(2) 

39,44 0,34169 - -0,98417 -1,34222* 

العينة 

العراقية 

(3) 

40,42 1,32586 0,98417 - -0,35804 

العينة 

املصرية 

(4) 

40,78 1,68391* 1,34222* 0,35804 - 

التباعد 

 اجلسدي

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

32,80 - -0,92585 1,18073 1,72128* 

العينة 

السعودية 

(2) 

33,72 0,92585 - 2,10658* 2,64713* 

العينة 

العراقية 

(3) 

31,62 -1,18073* -2,10658* - 0,54055 

العينة 

املصرية 

(4) 

31,08 -1,72128* -2,64713* -0,54055 - 

التعامل 

والتواصل 

 االفرتاضي

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

32,90 - 0,68134 1,91195* 2,49238* 

العينة 

السعودية 

(2) 

32,22 -0,68134 - 1,23061 1,81104* 
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العينة 

العراقية 

(3) 

30,99 -1,91195 -1,23061 - 0,58043 

العينة 

املصرية 

(4) 

30,41 -2,49238* -1,81104* -0,58043 - 

الدرجة 

 الكلية

العينة 

اإلماراتية 

(1) 

181,35 - -0,44847 4,58828 7,47298* 

العينة 

السعودية 

(2) 

181,79 0,44847 - 5,03676 7,92145* 

العينة 

العراقية 

(3) 

176,76 -4,58828 -5,03676 - 2,88469 

العينة 

املصرية 

(4) 

173,87 -7,47298* -7,92145* -2,88469 - 

 (              0,05متوسط الفروق دال عتد ) *

 ( ما يلي:13توضح النتائج الواردة يف جدول )

بني العينة  (0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  البعد األول )الوعي واملسؤولية الصحية(:-

اإلماراتية وكل من العينتني: العراقية، واملصرية لصاحل العينة اإلماراتية.، وكذلك بالنسبة للعينة 

ك عدم وجود فروق بني السعودية، وعدم وجود فروق بني العينة اإلماراتية والعينة السعودية، وكذل

 العينة العراقية والعينة املصرية.

 (0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى البعد الثاني )اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية(: -

بني العينتني: اإلماراتية، والسعودية، والعينة املصرية لصاحل العينتني: اإلماراتية، والسعودية، وعدم 

ق بني العينات: اإلمارتية، والسعودية، والعراقية، وكذلك بني العينتني: العراقية، وجود فرو

 واملصرية.
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بني العينة املصرية،  (0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  البعد الثالث )تنظيم االنفعاالت(:-

وق بني العينة وكل من العينتني: اإلماراتية، والسعودية لصاحل العينة املصرية، وعدم وجود فر

 املصرية والعينة العراقية، وكذلك بني العينات: اإلماراتية، والسعودية، والعراقية.

بني العينتني: ( 0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  البعد الرابع )التباعد اجلسدي(:-

تية، والسعودية، وعدم اإلماراتية، والسعودية، والعينتني: العراقية، واملصرية لصاحل العينتني: اإلمارا

وجود فروق بني العينتني: اإلمارتية، والسعودية، وكذلك عدم وجود فروق بني العنتني: العراقية، 

 واملصرية.

( بني 0,05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى ) البعد اخلامس )التعامل والتواصل االفرتاضي(:-

العينة اإلماراتية، والعينتني: العراقية، واملصرية لصاحل العينة اإلماراتية، ووجود فروق بني العينة 

السعودية والعينة املصرية لصاحل العينة السعودية، وعدم وجود فروق بني العينات: اإلماراتية، 

 ك بني العينة العراقية، والعينة املصرية.والسعودية، والعراقية، وكذل

بني العينتني: ( 0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  الدرجة الكلية ألسلوب احلياة الصحي:-

اإلماراتية، والسعودية، والعينة املصرية لصاحل العينتني: اإلماراتية، والسعودية، وعدم وجود فروق 

 ة، والعراقية، وكذلك بني العينتني: العراقية، واملصرية.بني العينات: اإلمارتية، والسعودي

أظهرت وتعين هذه النتائج وجود اختالفات ثقافية يف ممارسة ممارسة أسلوب احلياة الصحي؛ فقد 

لصاحل أفراد العينة اإلماراتية والعينة السعودية مقارنة بالعينتني: املصرية،  احصائًيإدالة  افروًقالنتائج 

برنامج جودة احلياة، والذي  2030وينسجم ذلك مع أهم برامج رؤية اململكة العربية السعودية  والعراقية.

فراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خالل أجمتمع ينعم  وبناء ،بتحسني منط حياة الفرد واألسرةيهتم 

األنشطة الثقافية  تهيئة البيئة الالزمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة املواطن واملقيم يف

(. وباملثل يف دولة 2030)رؤية  والرتفيهية والرياضية اليت تساهم يف تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة

 تـتبـنى مبادئ ومبـادرات لتعزيز السعادةاليت  2031السرتاتيجية الوطنية جلودة احلـياة اإلمارات تأتي ا

الصحة اجلسدية والنفسية والعالقات االجتماعية  على الفرد واجملتمع يف جماالتا مبا ينعكس إجياًب

  .(2020ة )البيان، والتعليم، واجلوانب املرتبطة بطريقة احلياة، وكفاءة اخلدمات احلكومي

ويف ضوء ما سبق، جاءت الفروق لصاحل هاتني العينتني يف كثري من أمناط احلياة الصحية 

واتباع  االجتماعي الدعم وتقديم البدنية التمارين ذلك يف مبا احلياة لنمط العامة انسجاًما مع التغيريات

كما أن أفراد هاتني العينتني  احلمية الغذائية والتحكم يف الوزن والتغذية الوقائية.يف العادات الصحية 

كانوا أكثر تطبيًقا لتعليمات السالمة الصحية والتباعد اجلسدي، وإدراكا ألهميتها، وأنهم أكثر 
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اليت فرضتها اجلائحة. وكذلك وجود اخلدمات والبنية التحتية التكنولوجية اليت تكيًفا مع الظروف 

 تتيح التعامل والتواصل االفرتاضي بسهولة ويسر.

بينما جاءت الفروق لصاحل العينتني: املصرية، والعراقية يف بعد تنظيم االنفعاالت مقارنة بالعينتني: 

الشخصية املصرية اليت متتاز باالنبساطية وروح اإلماراتية، والسعودية، ولعل ذلك يعكس طبيعة 

الفكاهة واملرح يف تعاملها مع املواقف الضاغطة، وكذلك طبيعة الشعب العراقي الذي تعرَّض لصدمات 

وضغوط شديدة خالل تارخيه احلديث، تفوق يف خطورتها وتأثرياتها جائحة كورونا، وُفِرضَ عليه حظر 

خربات يف كيفية التعامل مع مثل هذه الضغوط، وتقييمها  اقتصادي لسنوات عديدة؛ مما أكسبه

 بعقالنية. 

وسجلت نتائج الدرجة الكلية السلوب احلياة الصحي فروًقا دالة بني عينات الدراسة؛ مما يشري 

إىل أن هناك فروًقا يف ممارسة أسلوب احلياة الصحي لدى أفراد العينات. وقد يعود هذا االختالف إىل 

ئج اجملاالت اخلمسة اليت تكون منها املقياس املستخدم يف هذه الدراسة، ولطبيعة ما جاءت به نتا

االختالفات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية بني هذه العينات، وإىل القابلية املختلفة ألفراد العينات يف 

 إدراكهم خلطورة اجلائحة. 

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع مستوى ل هناك فروق يف نصَّ هذا السؤال على: ه

متغري اجلنس ( لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل COVID-19جائحة فريوس كورونا املستجد )

 )ذكور/إناث(؟

بني  داللة الفروق ت للعينات املستقلة حلساب-استخدام اختبارمت  ولإلجابة عن هذا السؤال

 ( نتائج14) ويوضح جدول من أفراد العينة يف التواضع الفكري.درجات الذكور واإلناث  اتمتوسط

 ذلك.
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أسلوب احلياة درجات الذكور واإلناث يف  اتالفروق بني متوسط نتائج اختبارت لداللة (14) جدول

 الصحي

 622إناث ن= 410ذكور ن= النوع
 قيمة )ت( 

 ع م ع م األبعاد

 0,834 4,33 33,59 4,37 33,36 الصحيةاملسؤولية الوعي و

يف األنشطة اتباع العادات الصحية 

 اليومية
40,29 6,32 41,28 6,68 2,391* 

 **5,945 5,40 39,17 5,53 41,23 تنظيم االنفعاالت

 **4,527 4,89 32,85 5,90 31,32 التباعد اجلسدي

 0,184 6,47 31,52 6,09 31,60 التعامل والتواصل االفرتاضي

 0,470 20,88 178,41 20,45 177,79 الدرجة الكلية

 (0,05دالة إحصائًيا عند مستوى ) *(   0,01دالة إحصائًيا عند مستوى ) **

وجود فروق بني الذكور واإلناث يف بعض أبعاد أسلوب احلياة  13توضح النتائج الواردة يف جدول )

يف بعدي: تنظيم االنفعاالت لصاحل  (0,01)الصحي؛ حيث كانت قيم )ت( دالة إحصائًيا عند مستوى 

يف بعد اتباع العادات الصحية يف ( 0,05)الذكور، والتباعد اجلسدي لصاحل اإلناث، وعند مستوى 

األنشطة اليومية لصاحل اإلناث، وعدم وجود فروق بينهما يف بعد الوعي واملسؤولية الصحية، والدرجة 

 الكلية. 

الوعي واملسؤولية الصحية والدرجة الكلية بني اجلنسني؛ وميكن تفسري عدم وجود فروق يف 

نظًرا لعمومية جائحة كورونا، وتأثريها يف الذكور واإلناث على حد سواء، وانتقال العدوى ال يفرق 

بني ذكر، أو أنثى، وبالتالي مستوى الوعي واملسؤولية جاء مساوًيا لدى اجلنسني؛ فاجلميع يدرك 

 الفرد خلطورة الوضع وآثاره احملتملة.اخلطورة الناجتة من تقييم 

وجاءت الفروق يف تنظيم االنفعاالت لصاحل الذكور، وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن الثقافة 

عموًما يف اجملتمعات العربية حتمِّل املسؤولية للذكر بدرجة أكرب من األنثى، وشعوره باملسؤلية جيعله 

النفعاالت. كما أن األنثى تبالغ يف انفعاالتها دائم التفكري بطرق حتسني احلياة، ومنها ضبط ا

ومشاعرها عندما تتعرض ملواقف وخربات صادمة، وال تستطيع التحكم يف انفعاالتها. ويتفق ذلك مع 
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( من أن هذه النتيجة تعكس طبيعة الثقافة السائدة يف اجملتمعات 2015ما ذكره الضبع وشليب )

لثقايف واالجتماعي يف البيئة العربية وتنشئته االجتماعية العربية، وميكن تفسريها يف ضوء اإلطار ا

احملافظة، واليت متيل إىل تدعيم دور الذكر، وتعويده على االستقالل واالعتماد على النفس وحتمل 

املسئولية، وقوة اإلرادة، بينما جتعل األنثى أكثر سلبية ومسايرة، وبالتالي فإن الذكور أكثر قدرة 

اإلناث الالتي املختلفة، وأكثر قدرة على حتمل إحباطات احلياة وضغوطها من  معلى مواجهة مشكالته

 يتوترن بسرعة، ويفقدن التحكم يف انفعاالتهن. 

يف األنشطة اليومية، وهذا يعين أن اتباع العادات الصحية وجاءت الفروق لصاحل اإلناث يف بعد 

ميكن تفسري ذلك يف ضوء أن الذكور اإلناث يتبنني يف حياتهن أساليب صحية أكثر من الذكور، و

عموًما أكثر إهمااًل يف االهتمام بصحتهم واتباع أساليب صحية مقارنة باإلناث، وقد يرجع ذلك إىل 

طبيعة املرأة اليت تسعى دائًما إىل احملافظة على صحتها باتباع أساليب صحية سواء يف النظام الغذائي، 

عها قواعد النظافة العامة، واحملافظة على وزنها وممارسة أنشطة أوااللتزام بساعات النوم الصحية، واتبا

البدنية بانتظام، وقد يكون ذلك له عالقة مبسئوليتها الصحية ليس عن نفسها فحسب، بل ألن  اللياقة

 صحتها تنعكس على األسرة بأكملها.

اليت أشارت إىل وجود فروق  (Suraj & Singh, 2011)وتتفق هذه النتيجة جزئًيا مع نتائج دراسة 

اليت أشارت إىل  (Tirodimos et al., 2009)يف العناية الذاتية لصاحل اإلناث؛ وكذلك نتائج دراسة 

اليت أشارت  (Karadeniz et al., 2008)وجود فروق لصاحل اإلناث يف الطعام الصحي؛ ونتائج دراسة 

 وذلك لصاحل اإلناث. إىل فروق بني اجلنسني يف السلوكيات املرتبطة بالطعام،

عن اإلجيابية  اإلناثلطبيعة اجتاهات لصاحل اإلناث فقد جاءت الفروق التباعد اجلسدي أما بعد 

 عند اإلناثاألسلوب الشائع يعد حداث سلوب التقبل يف كيفية التجاوب مع األصورة اجلسد، وكذلك أل

االستقرار املنزلي بعكس طبيعة  ، وكذلك لطبيعة األنثى عموًما اليت جتد يفالذكور ه عندأكثر من

الذكر الذي يفضل اخلروج املتكرر من املنزل، ويقضي ساعات طويلة باخلارج سواء يف العمل، أو مع 

 األصدقاء. 

 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:

ممارســة أســلوب احلياة الصــحي للتعايش مســتوى نصَّ هذا الســؤال على: هل هناك فروق يف 

متغري البيئة )حضــر ( لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل COVID-19كورونا املســتجد ) مع جائحة فريوس 

 )مدينة(/ريف )قرية(؟
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بني  داللة الفروق ت للعينات املستقلة حلساب-استخدام اختبارمت  ولإلجابة عن هذا السؤال

ويوضح  أفراد عينة الدرراسة وفًقا ملتغري البيئة على مقياس أسلوب احلياة الصحي.درجات  اتمتوسط

 ذلك. ( نتائج15) جدول

أسلوب احلياة يف أبناء احلضر وأبناء الريف  اتالفروق بني متوسط نتائج اختبارت لداللة (15) جدول

 الصحي

 النوع
 أبناء احلضر

 585ن=
 447=أبناء الريف ن

 قيمة )ت(

 ع م ع م األبعاد

 **3,732 4,24 32,93 4,38 33,94 املسؤولية الصحيةالوعي و

العادات الصحية يف اتباع 

 األنشطة اليومية
41,43 6,75 40,18 6,22 3,06** 

 **3,55 5,69 40,68 5,38 39,45 تنظيم االنفعاالت

 *2,123 5,14 31,83 5,51 32,55 التباعد اجلسدي

 **5,991 6,72 30,22 5,80 32,56 التعامل والتواصل االفرتاضي

 **3,0160 21,92 175,85 19,57 179,94 الدرجة الكلية

 (0,05دالة إحصائًيا عند مستوى ) *   (0,01دالة إحصائًيا عند مستوى ) **

وجود فروق بني أبناء احلضر وأبناء الريف من أفراد عينة  (15توضح النتائج الواردة يف جدول )

الدراسة يف أبعاد أسلوب احلياة الصحي الدرجة الكلية؛ حيث كانت قيم )ت( دالة إحصائًيا عند 

يف أبعاد: الوعي واملسؤولية الصحية، واتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية، ( 0,01)مستوى 

بعد التباعد اجلسدي، وكانت ( 0,05)والتعامل والتواصل االفرتاضي، والدرجة الكلية، وعند مستوى 

 يف بعد تنظيم االنفعاالت لصاحل أبناء الريف.( 0,01)هذه الفروق لصاحل أبناء احلضر، وعند مستوى 

اليت تربط أبناء احلضر وأبناء الريف فإن العالقات طبيعة  وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء

على العكس من اجملتمع  غلب األحيانأيف  ةونفعي ةأي عابر ة؛ثانوي ةذات صفاألوىل تكون طبيعة العالقة 

دوات أعلى بشكل يعتمد اجملتمع احلضري ة، كما أن العميقاالجتماعية تسم بالعالقات يالريفي الذي 

بينما تعتمد القرى على العادات والتقاليد  ،حلماية اجملتمع ةالقانون والشرطكاالجتماعي  الضبط

يف تنظيم العالقة، وهذا يفسر التزام أبناء احلضر قي التباعد اجلسدي أكثر منه عند  واألعراف

الريفية املصرية على عدم وقد أكدت ذلك املشاهدات واملالحظات، وخصوًصا يف البيئة  .سكان الريف
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االلتزام بسياسات التباعد اجلسدي يف املناسبات االجتماعية املختلفة، ويف غريها من شؤون احلياة. 

وميكن تفسري الفروق يف التعامل والتواصل االفرتاضي إىل املدن احلضرية تتوافر فيها اخلدمات اليت 

ختلفة كالتعامل مع البنوك وتطبيقات التسوق، تتيح التعامالت االفرتاضية، واستخدام التطبيقات امل

والصحة إخل، بينما جاءت الفروق لصاحل أبناء القرى يف بعد تنظيم االنفعاالت، ولعل ذلك مرجعه إىل 

طبيعة احلياة وسهولتها يف القرية وضغوطها أقل من املدينة، وطبيعة أبناء القرى الذي يتعاملون مع الواقف 

من الالمباالة، واستخدام األسلوب الساخر، واإلنكار أحياًنا، وهذا يتفق مع واألحداث الضاغطة بنوع 

املشاهدات يف البيئة الريفية املصرية؛ فكثرًيا من أبنائها ال يعرتفون بوجود جائحة كورونا، وهذا يربر 

 اختالطهم وعدم التزامهم بالتباعد اجلسدي. 
 

 نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس:

ممارسة أسلوب احلياة الصحي للتعايش مع مستوى نصَّ هذا السؤال على: هل هناك فروق يف 

متغري العمري الزمين ( لدى طلبة اجلامعة ترجع إىل COVID-19جائحة فريوس كورونا املستجد )

 سنة(؟ 32سنة/ أكرب من  32سنة وأقل من  22سنة/ أكرب من  22)أقل من 

وحتليل التباين املعيارية ت اب املتوسطات احلسابية واالحنرافامت حس لإلجابة عن هذا السؤالو

األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس أسلوب احلياة الصحي وفًقا ملتغري العمر الزمين. وتوضح 

 ( نتائج ذلك.17، 16جداول )

حتليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس أسلوب احلياة  (16جدول )

 الصحي وفًقا ملتغري سنوات العمر الزمين

 املتغريات
 مصدر 

 التباين
 درجات احلرية

جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

الوعي 

واملسؤولية 

 الصحية

بني 

 اجملموعات
405,561 2 202,780 

داخل  **10,951

 اجملموعات
19054,439 1029 18,517 

  1031 19460,000 اجملموع

بني 

 اجملموعات
316,012 2 158,006 3,698* 
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اتباع 

العادات 

 الصحية 

داخل 

 اجملموعات
43963,395 1029 42,724 

  1031 44279,407 اجملموع

تنظيم 

 االنفعاالت

بني 

 اجملموعات
1508,630 2 754,315 

داخل  **25,728

 اجملموعات
30169,180 1029 29,319 

  1031 31677,810 اجملموع

التباعد 

 اجلسدي

بني 

 اجملموعات
313,937 2 156,969 

5,504** 
داخل 

 اجملموعات
29343,946 1029 28,517 

  1031 29657,883 اجملموع

0,412 

التعامل 

والتواصل 

 االفرتاضي

بني 

 اجملموعات
32,957 2 16,478 

داخل 

 اجملموعات
41184,423 1029 40,024 

  1031 41217,380 اجملموع

الدرجة 

 الكلية

بني 

 اجملموعات
9463,912 2 4731,956 

داخل  **11,256

 اجملموعات
432574,754 1029 420,384 

  1031 442038,666 اجملموع

  (0,05دالة عند مستوى )*     (0,01دالة عند مستوى )** 
للدرجة الكلية على مقياس  (0,01) ( أن قيم )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى16جدول )يتضح من 

أسلوب احلياة الصحي، وأبعاده: الوعي واملسؤولية الصحية، وتنظيم االنفعاالت، والتباعد اجلسدي، 

يف يف بعد اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية، وكانت قيمة )ف( غري دالة  (0,05)وعند مستوى 

بعد التعامل والتواصل االفرتاضي، وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات األربع يف أسلوب احلياة 
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الصحي وأربعة أبعاد فقط؛ مما حيتم إجراء اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبًبا هلذه 

اختبار "شيفيه" للمقارنات البعدية، وقد استخدم  Scheffeالفروق، وقد استخدم اختبار "شيفيه" 

Scheffe ( نتائج ذلك. 17للمقارنات البعدية. ويوضح جدول ) 

 ( داللة الفروق بني متوسط اجملموعات باستخدام اختبار شيفيه17جدول )

 املتغريات
جمموعات 

 املقارنة

متوسط 

 الدرجات

 فروق املتوسطات وداللة شيفيه

(1) (2) (3) 

الوعي 

واملسؤولية 

 الصحية

 سنة 22أقل من 

(1) 

33,09 - 
-

1,16068* 
-1,73775* 

( 32-22من )

 (2)سنة 

34,25 1,16068* - -0,57707 

 32أكرب من 

 (3) سنة

34,83 1,73775* 0,57707 - 

 اتباع العادات 

 الصحية

 سنة 22أقل من 

(1) 
40,60 - -0,57963 -1,92105* 

( 32-22من )

 (2)سنة 

41,18 0,57963 - -1,34142 

 32أكرب من 

 (3) سنة

42,52 1,92105* 1,34142 - 

تنظيم 

 االنفعاالت

 سنة 22أقل من 

(1) 
39,44 - -0,76857 -4,34456* 

( 32-22من )

 (2)سنة 

40,21 0,76857 - -3,57599* 

 32أكرب من 

 (3) سنة

43,79 4,34456* 3,57599* - 

التباعد 

 اجلسدي

 سنة 22أقل من 

(1) 
31,90 - -0,83195 -1,74679* 

( 32-22) من

 (2)سنة 

32,74 0,83195 - 0,91484- 
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 32أكرب من 

 (3) سنة

33,65 1,74679* 0,91484 - 

 سنة 22أقل من 

(1) 
176,51 - -3,41514 -10,39543* 

( 32-22من )

 (2)سنة 
179,93 3,41514 - -6,98029* 

 32أكرب من 

 (3) سنة

186,91 10,39543* 6,98029 - 

 (              0,05د )نمتوسط الفروق دال ع* 

 ( ما يلي:17توضح النتائج الواردة يف جدول )

بني الفئة  (0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  البعد األول )الوعي واملسؤولية الصحية(:-

سنة( لصاحل  32( سنة، والفئة العمرية )أكرب من 32-22سنة(، والفئة العمرية ) 22العمرية )أقل من 

( سنة، والفئة العمرية 32-22الفئتني العمريتني األكرب سنًّا، وعدم وجود فروق بني والفئة العمرية )من )

 سنة(. 32)أكرب من 

 (0,05ى )(: وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوالبعد الثاني )اتباع العادات الصحية يف األنشطة اليومية-

سنة( لصاحل الفئة العمرية )أكرب  32سنة(، والفئة العمرية )أكرب من  22بني الفئة العمرية )أقل من 

( سنة، 32-22سنة(، والفئة العمرية ) 22سنة(، وعدم وجود فروق بني الفئة العمرية )أقل من  32من 

 سنة(. 32( سنة والفئة العمرية )أكرب من 32-22وكذلك عدم وجود فروق بني الفئة العمرية )

بني الفئتني العمريتني  ( 0,05)يم االنفعاالت(: وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى البعد الثالث )تنظ-

سنة( لصاحل  32سنة(، والفئة العمرية )أكرب من  32إىل  22سنة(، والفئة العمرية )من  22)أقل من 

ئة العمرية سنة(، والف 22سنة(، وعدم وجود فروق بني الفئة العمرية )أقل من  32الفئة العمرية )أكرب من 

 ( سنة.22-32)

بني الفئة العمرية )أقل  (0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  البعد الرابع )التباعد اجلسدي(:-

سنة(، وعدم  32سنة( لصاحل الفئة العمرية )أكرب من  32سنة(، والفئة العمرية )أكرب من  22من 

( سنة، وكذلك عدم وجود 32-22ئة العمرية )سنة(، والف 22وجود فروق بني الفئة العمرية )أقل من 

 سنة(. 32( سنة والفئة العمرية )أكرب من 32-22فروق بني الفئة العمرية )

بني الفئتني ( 0,05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  الدرجة الكلية ألسلوب احلياة الصحي:-

سنة(  32سنة(، والفئة العمرية )أكرب من  32إىل  22سنة(، والفئة العمرية )من  22العمريتني  )أقل من 
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سنة(، والفئة  22سنة(، وعدم وجود فروق بني الفئة العمرية )أقل من  32لصاحل الفئة العمرية )أكرب من 

 ( سنة.32-22العمرية )

وتعين هذه النتائج أن ممارسة أسلوب احلياة الصحي يتزايد مع التقدم يف العمر الزمين، وميكن 

وء عامل اكتساب وتراكم اخلربات لدى الفئة العمرية األكرب سًنا، وهي فئة تفسري ذلك يف ض

الراشدين الذين لديهم مستوى مرتفع من التفكري العقالني والرؤية املوضوعية جلوانب احلياة املختلفة، 

وذلك بعكس املراهقني الذين حتكم تفكريهم العاطفة، وال يستطيعون السيطرة على أنفسهم 

ث ال يعتمدون يف كثري من األحيان على منط غذائي صحي، بل يعتمدون على األكالت ورغباتهم؛ حي

اجلاهزة )التيك أوى(، ويفضلون السهر إىل ساعات متأخرة من الليل من أقرانهم خارج املنزل. وميكن 

ر تفسري عدم وجود فروق وفًقا للعمر الزمين يف بعد التعامل والتواصل االفرتاضي يف ضوء معطيات العص

التكنولوجية اليت يربع فيها الشباب وصغار السن؛ فهي لغتهم اآلن ووسيلتهم الرئيسة سواء يف التعليم، 

 أو التسوق، أو ممارسة أنشطة وقت الفراغ كاأللعاب اإللكرتونية اليت تصل بهم إىل حد اإلدمان.
 

 التوصيات واملقرتحات:

 يف ضوء نتائج الدراسة ميكن طرح التوصيات اآلتية:

عقد ندوات وورش عمل عرب منابر ووسائط خمتلفة عن أهمية الوعي الصحي لدى األفراد يف ظل -1

جائحة كورونا، ورفع مستوى الوعي لدى األفراد وتوفري املعلومات الكافية حول فوائد اتباع أمناط 

ل االلتزام احلياة الصحية، وتنمية إدراكاتهم بأن التعايش مع هذه اجلائحة مسؤولية ذاتية اآلن من خال

باإلجراءات االحرتازية الوقائية، واتباع أساليب احلياة الصحية يف كافة اجملاالت، وخاصة للمقيمني يف 

 البيئة الريفية.

تطوير البنية التحتية واخلدمات اإللكرتونية يف البيئة الريفية بشكل يتيح ألبنائها سهولة إجراء -2

 عامالت اإللكرتونية.املعامالت وإدارة شؤون احلياة من خالل امل

ضرورة االهتمام بربامج أسلوب احلياة الصحي، وذلك من خالل إدماجها حبيث تصبح جزًءا أساسًيا -2

من املناهج الدراسية يف املراحل التعليمية املختلفة، وخباصة املرحلة اجلامعية حتى حتقق أهداف الرتبية 

 الصحية.

بني الطلبة يف قاعات  احلفاظ على مسافة جسديةسدي، وااللتزام بالتباعد اجل التأكيد على أهمية-3

 جتماعي مع العائلةاالتواصل الأهمية احلفاظ على الداراسة، ويف األماكن العامة، مع التأكيد على 

 واألصدقاء من خالل وسائل التواصل االجتماعي قدر اإلمكان.

يف تبنيهم ألساليب حياة صحية من االهتمام بتصميم برامج إرشادية لدى أفراد اجملتمع عامة تسهم -4

 شأنها أن تعزز صحتهم اجلسمية والنفسية وتوافقهم بشكل عام.
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إعداد وبناء برامج إرشادية تعتمد على مداخل خمتلفة بهدف تنمية تنظيم االنفعال يف أوقات األزمات -5

 والظروف الضاغطة الطارئة كجائحة كورونا، وخاصة لدى املراهقني وصغار السن.
وأماًل يف عموم الفائدة، واستكمااًل حللقة البحث يف هذا اجملال ميكن اقرتاح البحوث املستقبلية 

 اآلتية:

خمتلفة يف أخرى لدى عينات أثناء جائحة كورونا الصحي  احلياةأسلوب حول ثقافية ات عرب دراس-1

متغريات دميوغرافية أخرى مثل ، وإضافة اجملتمعفئات يراعى فيها التطبيق على مجيع  العربياجملتمع 

 املستوى التعليمي، واحلالة االجتماعية، ومستوى الدخل إخل.

دراسات وصفية سواء ارتباطية تتناول أسلوب احلياة الصحي أثناء جائحة كورونا وعالقاته -2 

الصحي مبتغريات نفسية عديدة، أو تنبؤية تتناول العوامل املسهمة يف االلتزام مبمارسة أسلوب احلياة 

 من أجل تقديم رؤية أكثر عمًقا ومشولية هلذا املتغري يف زمن كورونا املستجد.

دراسات شبة جتريبية تعتمد على مداخل خمتلفة كالتنشيط السلوكي والتعاطف مع الذات بهدف -3

 تنمية منط احلياة الصحي حبيث يصبح أسلوب حياة، وعاماًل وقائًيا ضد اإلصابة باألمراض املختلفة.
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