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 :الممخص
تأتي اىمية الدور الكبير الذي يوليو متغير التوجو الزمني عمى الصحة 

( مف اف ىناؾ عامال ميما الرتفاع نسبة ٜٜٛٔالنفسية لكتابات )موسنج ، 
االصابة باالمراض النفسية البسيطة لالنساف المعاصر وىو الذي يتعمؽ 

يرورة ىو الشعور بصيرورة الوعي ، واف واحدا مف أىـ مظاىر ىذه الص
بالزمف وطريقة التفاعؿ معو ، واف قدرة االفراد عمى التكيؼ مع المتغيرات 
الزمنية الحاسمة لمحياة االجتماعية تكوف أفضؿ لدى الذيف يتمتعوف بأفؽ 

لصحة النفسية لدييـ منفتح ومرونة أكبر في منظوراتيـ الزمنية مما يعزز ا
ويشجع الجوانب االيجابية في شخصياتيـ ، لذا فاف مشكمة البحث الحالي 
تنبع مف الكشؼ عف عالقة أبعاد المنظور الزمني بالصحة النفسية 
لتدريسيي الجامعة ومعرفة أي مف ىذه التوجيات الزمنية ذات اسياـ ذو 

 داللة احصائية في الصحة النفسية .
الى قياس أبعاد التوجو الزمني )الحاضر الممتع  ىدؼ البحث الحالي

،الحاضر الحتمي، الماضي االيجابي، الماضي السمبي، والمستقبؿ( وقياس 
الصحة النفسية لدى تدريسيي جامعة بغداد ، كما ىدؼ البحث الى تعرؼ 
عالقة ومدى اسياـ أبعاد التوجو الزمني في الصحة النفسية ، ولتحقيؽ ذلؾ 

 ( اناث ، ٕٜ( ذكور و)ٛٙ( تدريسي بواقع )ٓٙٔبمغت )تـ أختيار عينة 
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Abstract: 

The importance of the great role of the temporal 

orientation variable on mental health in the writing of 

(Mosing 1989) that there is an importance factor  for the 

high injury rate of implement illnesses for the 

contemporary which relates to consciousness . And thus 

one of the most importance manifestations of this 

process is the sense of Time and the way of interacting 

with it, and the ability individuals to adapt to the Time 

variables crucial to social life it is better for those who 

have an open horizon and are more resilience in the in 

Time perspectives which enhances the positive aspects 

of their personalities, therefore, the problem of the 

current research stem from disclosure on the relationship 

of dimensions of the temporal perspective to the mental 

health among the faculty staff of the University , and 

Knowing which of these Time orientations have 

statistically significant contribution to mental health       . 

The aim of the current research is to measure the 

dimensions of temporal orientation (the pleasant present, 

the inevitable present, the positive past, the negative 

past, and the future) and measure mental health among 

the faculty staff of the University of Baghdad . 

A sample of (160) faculty staff, consisting of (68) males 

and (92) females, and after analyzing the results using 

the T-score, Pearson correlation coefficient and multiple 

regression analysis. 

The research concluded that the percentage of 

individuals who have a high level of orientation towards 

the present pleasant is less than the percentage of those 

who have a level of low, and that the proportion of 

individuals who have a high level of orientation towards 

the inevitable present is higher than those who have a 

low level, and that the proportion of individuals who 

have a high level of orientation towards the positive past 

is higher than those who have a weak orientation, 
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 مشكمة البحث واىميتو
تمثؿ دراسة الشخصية احد ىموـ عمـ النفس، وتستحوذ عمى اىتمامو الكبير،ومع اف 
كؿ مدارس عمـ النفس التي افترقت عف بعضيا في تنظيرىا لمنفس،لـ تتفؽ عمى وضع مالمح 

ضي الباحثيف أنفسيـ فأف تمؾ المدارس محددة وتعريفات كاممة لمشخصية عمى النحو الذي ير 
لـ تستطع اف تيمؿ اثر الزمف في تكويف الشخصية اذ اف دراسة الزمف الشخصي تعد عامال 

 ٖٜٙٔفي فرايس  Malrieuميما في تطوير المجاالت اإلدراكية لفيـ الشخصية وفقا لمالريو 
فأف أفعالنا في النياية تعتمد اوتحدد وفقا الى )ىؿ نحف ميتموف بحياتنا اليومية الشخصية، اـ 
بالمستقبؿ ، اـ بالموت، اـ بماضي اإلنسانية، اـ بمستقبميا، ووفؽ ذلؾ سيتغير مجاؿ أفعالنا 

 (. Fraisse,1963,p182عمى نحو كبير)
والحاضر، والمستقبؿ( تأثيرًا بالغًا في  الماضي،اف لمنظور الزمف وأبعاده الرئيسة )

تنظيـ حياتنا، وفي الكيفية التي نفكر فييا في الحوادث والتجارب وفي أنفسنا، فمف الناس َمْف 
يتأثر بصورة كبيرة بما حدث في الماضي، ومف ثـ ينعكُس ذلؾ التأثر عمى طريقة تفكيره 

حياتيـ مف أجؿ المستقبؿ، فنراىـ يخططوف وكالمو أيضًا ويتكمـ بيا، في حيف يكرس آخروف 
ويأمموف ويحمموف دائمًا، وثَمة أيضًا مْف يمتمؾ منظورًا آنيًا وييتـ بتجارب المحظة القائمة 

 (.ٕ، صٕٕٔٓبدرجة كبيرة )عمي ،
لذا فاف ابعاد التوجو الزمني قد ترتبط بمستويات الصحة النفسية لمفرد فاالنساف الذي 

يتوقع أف يكوف ادراكو لمزمف ذا تسمسؿ مترابط ومنطقي ، ففي الوقت يتمتع بالصحة النفسية 
الذي يعيش فيو الحاضر ويشعر بسعادة يرى اف اساس السعادة لو جذور تمتد الى الماضي 
فيكوف متفائال في المستقبؿ، في حيف اف انخفاض مستويات الصحة النفسية ينتج عنو 

ي عاش طفولة متعبة يرتد وينكص الى اختالؼ ابعاد التوجيات الزمنية، فالشخص الذ
الماضي وىو يعيد حاضره مف خالؿ رواسب الماضي او قد يضع نتيجة ليذه الرواسب 
اىدافا خيالية لممستقبؿ التعدو كونيا احالما اليمكف تحقيقيا ، ووفقا ليذا التصور مف الممكف 

الصحة النفسية  اف يستنتج اف ىيمنة اي بعد زمني تكوف مؤشرا داال عمى انخفاض مستوى
لمفروؽ ، وبالمقابؿ فاف انخفاض مستوى الصحة النفسية يعطي دليال عمى عدـ الترابط 
المنطقي والتوظيؼ النفسي الدراؾ الزمف بصورة تخدـ الشخصية كدالة لمسموؾ مف خالؿ 
تفاعميا في الوسط الذي تكوف فيو. فالفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية يعيش الحاضر الذي 
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و بطريقة اليقضي بيا االياـ نادبا الماضي او مقتصرا عمى النظر صوب ىو في
 (.ٜٔ،صٖٜٛٔالمستقبؿ.)الكبيسي،

( دراسة  ٕٚٓٓوعف عالقة الصحة النفسية بابعاد التوجو الزمني أجرى )بني يونس ،
ىدفت بحث عالقة مستويات الصحة النفسية بابعاد التوجو الزمني لدى طمبة الجامعة االردنية 

( مف الذكور واالناث ، وتوصمت الدراسة الى اف ىناؾ عالقة طردية دالة ٛٔٔعددىـ )بمغ 
بيف الصحة النفسية وكؿ مف التوجو نحو الحاضر والمستقبؿ ، في حيف أظيرت الدراسة 

 (.ٕٚٓٓعالقة عكسية بيف الصحة النفسية والتوجو نحو الماضي )بني يونس ، 
متغير التوجو الزمني عمى الصحة النفسية وتأتي اىمية الدور الكبير الذي يوليو 

( مف اف ىناؾ عامال ميما الرتفاع نسبة االصابة باالمراض ٜٜٛٔلكتابات )موسنج ، 
النفسية البسيطة لالنساف المعاصر وىو الذي يتعمؽ بصيرورة الوعي ، واف واحدا مف أىـ 

رة االفراد عمى التكيؼ مظاىر ىذه الصيرورة ىو الشعور بالزمف وطريقة التفاعؿ معو ، واف قد
مع المتغيرات الزمنية الحاسمة لمحياة االجتماعية تكوف أفضؿ لدى الذيف يتمتعوف بأفؽ منفتح 
ومرونة أكبر في منظوراتيـ الزمنية مما يعزز الصحة النفسية لدييـ ويشجع الجوانب االيجابية 

 (.ٕٕ،صٜٜٛٔفي شخصياتيـ )موسنج ،
يتعمؽ بعالقة اإلحباط بمنظور الزمف، أف الوضع (، فيما Levinورأى العالـ ليفف )

المحبط الذي يعيؽ تحقيؽ األىداؼ او اإلنجازات، قد يؤدي الى تضييؽ منظور الزمف، وذلؾ 
بتركيزه عمى الحاضر، الذي يصبح أقؿ توجيًا نحو الماضي والمستقبؿ، كما في موضوع 

ًا ذوي منظور ضيٍؽ وسموؾ يعتمد البطالة، إذ يكوف األفراد العاطموف عف العمؿ وأبناؤىـ أيض
 (.Fieulaine&Apostolidis,2015,p.215عمى الحاضر وحسب )

وعف عالقة منظور الزمف بالصحة النفسية ، درس الباحثوف كؿ مف التفكير      
االنتحاري، والقمؽ واالكتئاب، والضيؽ النفسي ، وقد خمصوا إلى أف االرتباط بيف االكتئاب 

اإليجابي ىو ارتباط سمبي، وأف منظور الزمف الماضي السمبي  ومنظور الزمف الماضي
 والحاضر القدري مرتبطاف بشكؿ إيجابي باالكتئاب ،وكذلؾ كشفت الدراسات حوؿ التفكير

االنتحاري عف أف الماضي السمبي والحاضر القدري يتنبّاِف بالتفكير في االنتحار، وفي دراسة 
ماضي السمبي يرتبطاف إيجابيًا باالكتئاب، وأف أخرى أيضًا وجدت أف الحاضر القدري وال
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الماضي السمبي كاف مؤشرًا عمى جممٍو مف المشكالت واألمراض النفسية 
(Aylmer,2013,p.84) . 

(، لمنظور الزمف المستقبمي Carelli et al,2015وفي دراسة كاريمي وآخروف )
حية السمبية قد يكوف لو في السمبي، حيث وجدت الدراسة ذي أف التفكير في المستقبؿ مف النا

النياية تأثيرات غير مالئمة عمى الصحة العقمية والبدنية الشاممة مع مرور الزمف، وكذلؾ قد 
 Carelli etتكوف لممخاوؼ مف مستقبؿ غامض آثار سمبية أيضًا عمى االستمتاع بالحياة )

al,2015,p.93). 
الزمف وعالقتو ببعض وكذلؾ أظيرت نتائج دراسات عدة خاصة بارتباطات منظور 

المتغيرات النفسية األخرى، أف الدرجات عمى منظور الزمف الماضي االيجابي والمستقبؿ ليا 
ارتباطات إيجابية مع الرفاه وسمات مميزة لمعمؿ، وأف الحاؿ عمى العكس مف ذا تمامًا بالنسبة 

ؿ فقد ذكر ُكؿ لدرجات الحاضر القدري والحاضر الممتع والماضي السمبي، وعمى سبيؿ المثا
يجابي ٜٜٜٔمف )زيمباردو وبويد،  ( أف درجات الماضي السمبي كانت مرتبطة بشكؿ كبير وا 

وذات مغزى باالكتئاب والعدواف، وارتبطت سمبًا بتقدير الذات، وأف درجات الحاضر الممتع قد 
ارتبطت بشكؿ إيجابي بضعؼ التحكـ في األنا، والعدواف، والبحث عف الجدة، والبحث عف 
الشعور، وارتبطت سمبًا بتفضيؿ االتساؽ. وارتبطت النتائج عمى المستقبؿ إيجابيًا بيقظة 
الضمير، والنظر في العواقب المستقبمية، وتفضيؿ االتساؽ، وارتبطت سمبا بالسعي وراء الجدة 
واإلحساس، أما درجات الحاضر القدري فإنيا قد ارتبطت إيجابيًا باالكتئاب والعدواف، وارتبطت 

بًا بالنظر في العواقب المستقبمية، في حيف ارتبطت نتائج الماضي اإليجابي بمقياس سم
لمسعادة أحادي العنصر وحسب، بعالقة إيجابية معو                                                               

(Worrell et al,2015,p.128.) 
( بأف (Boniwell & Zimbardo ,2003, 2004وراى كؿ مف بونيويؿ وزمباردو 

القدرة عمى مزج الماضي والحاضر والمستقبؿ بمرونة كما يتطمب الوضع ىو مفتاح العيش في 
حياة مميئة بالمعنى والعاطفة والنجاح، وأف واألفراد الذيف لدييـ منظور زمني متوازف قادروف 

ألفراد عندما يكونوف عمى استخداـ الوضع الزمني األكثر فائدة كما تتطمب المواقؼ، وىؤالء ا
مع األصدقاء والعائمة، قادروف عمى االستمتاع بالمحظة، وال يشعروف باالضطراب ، ويمكنيـ 
التفكير في الدروس التي تعمموىا في الماضي والشعور بجذورىا في التاريخ والتقاليد، ومع ذلؾ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222آذار 

 

)ٙٔٗ ) 
 

ومف ثـ فإف ىؤالء  فيـ قادروف أيضًا عمى االستعداد لممستقبؿ والعمؿ بجد لتحقيؽ أىدافيـ؛
األفراد القادروف عمى تطوير منظور زمني متوازف يتمتعوف بصحة نفسية 

 (.  (McElheran,2012,p.55جيدة
وادراكا الىمية الزمف وارتباطو بكفايات االداء باالنتاجية باعتباره عنصر التحدي القائـ 

عممو ، فضال عف أرتباط  بيف كافة المؤسسات والنظـ التربوية والرتباط ذلؾ بنجاح الفرد في
المنظور الزمني لمفرد بقدرتو عمى ادارة ذاتو وتنظيـ حياتو وشعوره باالنجاز وانعكاس ذلؾ 
عمى تقديره ليا ومف ثـ عمى صحتو النفسية وسعادتو ، فقد جاءت ىذه الدراسة كمحاولة عممية 

عة ومعرفة أي مف لمكشؼ عف عالقة أبعاد المنظور الزمني بالصحة النفسية لتدريسيي الجام
ىذه التوجيات الزمنية ذات اسياـ ذو داللة احصائية في الصحة النفسية ، اذ اف التدريسي 
الجامعي في الوقت الحاضر يعاني ما يعانية مف ضغوط وفجوة كبيرة بيف ماضي يتمثؿ 
اـ بااللتزاـ بالقيـ الجامعية والحرص وااللتزاـ باداء الواجب ونوعية الطمبة مف حيث االلتز 

واالىتماـ بالدراسة واحتراـ التدريسي وبيف حاضر مختمؼ تماما ، لذا نجد اف التدريسي يعبر 
عف حسرتو عمى السنيف الماضية مف حياتو ، فضال  عما يمكف اف يحممو المستقبؿ مف 
تراجع او ربما انييار لممنظومة التعميمية ، وكؿ ذلؾ لو أنعكاساتو في توافقو النفسي 

 حتو النفسية عموما. واالجتماعي وص
 أىداف البحث : ىدف البحث الى التعرف عمى االتي :

 ابعاد التوجو الزمني  لدى تدريسيي جامعة بغداد.  -ٔ
 الصحة النفسية  لدى تدريسيي جامعة بغداد.  -ٕ
عالقة ومدى أسياـ  ابعاد التوجو الزمني والصحة النفسية   لدى تدريسيي  -ٖ

 جامعة بغداد.
 حدود البحث :

البحث الحالي بتدريسيي جامعة بغداد )مجمع الجادرية( ومف كال الجنسيف ومف تحدد 
مختمؼ التخصصات العممية واالنسانية ، ومف مختمؼ االلقاب العممية لمعاـ الدراسي 

(ٕٜٓٔ. ) 
سعى الباحث الى تعريؼ أبرز المصطمحات النفسية التي وردت مصطمحات البحث : 

 مني ، والصحة النفسية( وكما ياتي :في عنواف البحث وىما )التوجو الز 
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أكتفى الباحث بتقديـ تعريؼ زمباردو لمتوجو الزمني كونو  أوال : المنظور الزمني :
 أعتمد نظريتو ومقياسو في البحث .

 (:(Zimbardo and Boyd, 1999زمباردو وبويد  -
ارب أنو عممية غير واعية في الغالب، والتي يتـ تعييف التدفؽ المستمر لمتج "    

الشخصية واالجتماعية تبعًا لمفئات الزمنية، أو األطر الزمنية والتي تساعد عمى إعطاء النظاـ 
 (.p6) .Stolarski,Fieulaine&Beek, 2015واالتساؽ والمعنى لتمؾ األحداث"

 (:(Zimbardo and Boyd, 2008زمباردو وبويد  -
لى التوجو نح و بعٍد واحد بدرجة اكبر "مجموعة مف األبعاد يميؿ في ضوئيا األفراد وا 

مف غيره مما يكوف لو تأثيرات دينامية مختمفة في أحكاميـ وقراراتيـ وانفعاالتيـ الخاصة، وىذه 
األبعاد تتمثؿ في:)الماضي السمبي، والماضي اإليجابي، والحاضر الممتع، والحاضر القدري، 

 (.(Zimbardo & Boyd, 2008,p.9والتركيز عمى المستقبؿ(    " 
الدرجة التي يحصؿ عمييا  أجرائيا فيعرف الباحث أبعاد التوجو الزمني بأنيا :أما 

المستجيب عمى كؿ بعد مف أبعاد التوجو الزمني عمى حدة ، ووفؽ مقياس العالـ زمباردو 
 ( الذي أعتمده الباحث.1999)

 : ومف تعريفاتيا االتي :ثانيا : الصحة النفسية 
"حالة مف الرفاىية  ( :WHO,2004تعريف منظمة الصحة العالمية ) -

الجسدية والعقمية واالجتماعية الكاممة وليس مجرد غياب المرض أو العجز" 
(WHO,2004,P.12.) 

الدرجة الكمية  التي  أما أجرائيا فيعرف الباحث الصحة النفسية بأنيا : -
سيف، الجبوري وعبد الحيحصؿ عمييا المستجسب عمى مقياس الصحة النفسية المعد مف قبؿ )

 ( الذي أعتمده الباحث في البحث الحالي.2015
 Zimbardo andومف خالؿ التعريفات أعاله يعتمد الباحث تعريؼ زمباردو وبويد 

Boyd, 2008)( لممنظور الزمني ، وتعريؼ منظمة الصحة العالمية )WHO,2001 )
 لمصحة النفسية كتعريؼ نظرييف لمبحث الحالي.

 االطار النظري :
 Time Orientationور الزمني  أوال: المنظ
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ركزت الدراسات األولية حوؿ المنظورات الزمنية بشكؿ أساسي عمى ُبعد واحد     
( ، لنس Wallace,1956فقط، وىو المستقبؿ، وتـ تطبيؽ ىذا المنيج مف قبؿ واالس )

(Lens,1986( وزاليسكي ،)Zaleski,1994 مف الذيف أعتبروا أف األشخاص ذوي ، )
ستقبمي المنخفض فانيـ متوجييف نحو الحاضر ، وتـ التعامؿ مع ىذيف االتجاىيف التوجو الم

 & ,.Stolarski, M., Fieulaine, Nعمى أنيما طرفاف متعاكساف لبعد واحد )
Zimbardo, 2018( تحدى زيمباردو وبويد )ٜٜٜٔ ىؤالء في عمميـ ، مشيرا إلى أف )

قييـ دقيؽ لممنظور الزمني داخؿ الفرد ، عالوة التركيز عمى ُبعد واحد فقط ، يفشؿ في اعطاء ت
عمى ذلؾ ، فيـ يفترضوف ، بشكؿ غير صحيح ، أف الحصوؿ عمى درجات منخفضة عمى 
مقياس التوجو نحو المستقبؿ يدؿ عمى توجو عالي نحو الحاضر ، لذا أقترحا أنموذجيما 

اضي اإليجابي ، النظري الذي يتضمف خمسة أبعاد لمتوجو الزمني )الماضي السمبي ، الم
 & ,.Stolarski, M., Fieulaine, Nالحاضرالممتع ، الحاضرالقدري ، والمستقبؿ( )

Zimbardo, 2018.) 
(( بأف الناس يختمفوف فيما إذا  (Zimbardo & Boyd,2008وجادؿ زمباردو وبويد

كانوا يقضوف وقتًا أطوؿ في التفكير في الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ، وكذلؾ فيما إذا 
كانت أفكارىـ إيجابية أو سمبية خالؿ ىذه العممية، وقد أطمقا عمى ىذه المواقؼ والمعتقدات 

 & Seemaنظور الزمف( والقيـ الالواعية في الغالب، والتي يرتبط بيا الناس بالزمف )م
Sircova,2013. p.4).) 

( اف الماضي الفردي يكوف حاضرا في تصوراتنا ٜٜٜٔورأى كؿ مف زمباردو وبويد )
وأفكارنا بفضؿ ذاكرتنا الخاصة العريضة ، وىما يرياف اف ىناؾ بعديف موجييف لمماضي 

وجية نظر سمبية  يختمفاف في تاثيرىما العاطفي عمى الفرد ىما الماضي السمبي الذي يعكس
بشكؿ عاـ وشعور مكره لمماضي يشتمؿ عمى مجاليف فرعييف احدىما يتعمؽ )بالصدمة( 
واالخر ينعكس في )االسؼ او الندـ( ، بينما يعكي الماضي االيجابي موقفا عاطفيا دافئا نحو 
الماضي ، وأيضا يتضمف عامميف فرعييف ىما )ذكريات ايجابية( و )الحنيف( وىذيف البعديف 
لمماضي )االيجابي والسمبي( ليسا مجرد طرفيف او بعد واحد بؿ منفصالف وبينيما ترابط قميؿ 

 (.   Sircova&Osin,2016جدا )
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( عمى ارتباط الماضي اإليجابي بالمشاركة األسرية ٕٛٓٓويؤكد زمباردو وبويد )
رساء مفيـو الذات في ذكريات  العالية، بما يتفؽ ووظيفة الترابط االجتماعي لمذاكرة الذاتية. وا 

-Matthews &Stolarski,2015, p.273إيجابية لمعائمة قد يعزز الرفاه والصحة النفسية
275) .) 

كما يشير انموذج التوجو الزمني لزمباردو ، الى بعد الحاضر والذي بدوره يتضمف 
بعديف فرعييف ىما الحاضر القدري ويكشؼ عف موقؼ حتمي وعاجز ويائس تجاه المستقبؿ 

ياة ، انو يفتقر الى التركيز عمى اليدؼ عند االفراد مف ىذا التوجو ، والتاكيد عمى اف والح
المستقبؿ معد سمفا وال يتاثر باالفعاؿ الفردية او محاوالت الفرد ، واف الحاضر يجب 
االستسالـ لو الف البشر موجييف تحت رحمة القدر غريب االطوار 

(Sircova&Osin,2016.) 
الحاضر الممتع او حاضر المذة الذي يتسـ بالتوجو نحو المتعة في المقابؿ ىناؾ 

والسرور واالثارة الحالية دوف توقع لممكافات غدا ، ويتضمف بعد الحاضر الممتع ثالث 
 ,Zimbardo & Boyd)مكونات رئيسية )االندفاع ، المخاطرة، والبحث عف االثارة( )

1999. 
، أفَّ بيف الحاضر الممتع والحاضر ((Zimbardo & Boydوقد رأى زمباردو وبويد )

القدري بعض السمات المشتركة، حيث إفَّ كمييما يرتبطاف بعدـ االستقرار العاطفي، والعدواف، 
واالكتئاب، فضاًل عف التعبيرات السموكية المتمثمة بالمخاطر، والبحث عف الجدة ، ووجد 

لتي تبدو فييا محاولة التخطيط زمباردو وبويد أف الظروؼ االجتماعية واالقتصادية الصعبة، ا
 & Matthewsلممستقبؿ تبدو بال جدوى، ويمكف أف تسيـ ىذه الظروؼ في التوجو الحاضر 

Stolarski 2015, p.275) ). 
أما بعد المستقبؿ والذي يعد األساس والميـ لمتنمية الشخصية، والذي يتميز بتأجيؿ 

ناس بالتغمب عمى الدوافع والمحفزات اإلشباعات اآلنية ؛ إذ يسمح المنظور المستقبمي لم
الممحة الفورية، ويساعد أيضًا عمى إعطاء قيمة ألىداؼ أبعد أكثر أىمية، كما يتميز ىذا 
التوجو بالتنظيـ العاطفي الذي يحافظ عمى السعادة ، وقد وجد اف التوجو نحو المستقبؿ ىو 

 &Matthewsوطات  مؤشر تنبؤي لمطاقة؛ وىو ما يحفز عمى العمؿ، والتكيؼ مع الضغ
Stolarski 2015, p.277)  .) 
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( أبعاد المنظور الزمني وأوصاؼ كؿ بعد 1999وقد لخص زمباردور وبويد )
 (.ٔوالمشاعر المرتبطة بيا كما في الجدوؿ )

(التمييز بين المنظورات الزمنية، في نظرية منظور الزمن، واالبعاد الموصوفة 1الجدول )
 حسب امتدادىا

 عينة االرتباطات الوصف منيالمنظور الز   

 (PNالماضي السمبي )
 

نظرة سمبية لمماضي بشكؿ 
عاـ، التي تنشأ كنتيجة 
لخبرات غير سارة او احداث 
صادمة، او إعادة بناء 
احداث سمبية لألحداث 

 السارة، او الخمط بينيما.

اكتئاب، عدواف، استقرار 
عاطفي واطئ، مستوى واطئ 
 في تقدير الذات. سمة القمؽ.

 (PPماضي إيجابي )
 

يعكس الحنيف، واتجاىات 
 عاطفية نحو الماضي.

مستوى عالي في تقدير 
الذات، مستوى واطئ في 

 القمؽ.

 (PHحاضر الممتع )
 

يرتبط بالمذة، المخاطرة ، 
واتجاىات نحو السعادة في 
الحياة، مع اندفاعية عالية، 
وقمة االىتماـ بالعواقب 

 المستقبمية .

الجدة، والبحث عف 
اإلحساس، سيطرة قميمة عمى 

 االندفاع.

 ( (PF الحاضر القدري
 

االعتقاد بأف القدر محتوـ، 
وال يتأثر بسموؾ الفرد، مع 
االستسالـ لمحاضر ، وأف 
 االنساف خاضع لرحمة القدر.

اكتئاب، قمة االىتماـ 
بالعواقب المستقبمية، موقع 

 ضبط خارجي.

 (Fالمستقبؿ )
 

سموؾ مسيطر عمية مف 
لكفاح الشخصي نحو خالؿ ا

تحقيؽ األىداؼ المستقبمية 

حيوية الضمير ، يضع 
 اعتبارًا لمعواقب المستقبمية.
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 عينة االرتباطات الوصف منيالمنظور الز   
 والمكافآت.

 (FTالمستقبؿ المتسامي )
 

يمتد مف وجية النظر 
المتخيمة لمموت الجسدي الى 
الالنياية )الحياة األخرى(، 
غالبًا ما يرى عمى انو غير 
عقالني، مثؿ االنتحار 

المتطرفة، يتحوؿ والبطولة 
 الى سموكيات عقالنية.

 متديف، ممارسات دينية.

 (FNمستقبؿ سمبي )
 

يرتبط وجية نظر مستقبمية 
سمبية، لديو قمؽ مستقبمي، 
وسموكيات مسيطرة عمية 

 بالتجنب والفقداف والمعاناة.

أساليب اتخاذ قرار، تتسـ 
 بالتجنب واالتكالية.

 (FP)مستقبؿ إيجابي 
 

ستقبمية يعكس وجية نظر م
 إيجابية، مع توجو منيجي.

 يتسـ صنع القرارات بالعقالنية

 (EPالحاضر الممتد )
يعكس تماسؾ زمني، يصبح 
 المستقبؿ والماضي متماسكًا.

يغمب عميو النظرة المتوازنة 
 لمزمف واليقظة الذىنية

Stolarski et al, 2015, p.8).) 
  Mental Healthثانيا : الصحة النفسية 

مفاىيـ الصحة النفسية والمرض إلى حد كبير عمى األسس النظرية والنموذجية تعتمد 
لمتخصصات التي تنشأ منيا ، وفي ىذا السياؽ ، تطور المجاؿ بشكؿ تدريجي مف خالؿ 
تراكـ المعرفة المتولدة في مجموعة متنوعة مف التخصصات في العموـ الطبية الحيوية 

تخصصات الطبية الحيوية عمى النموذج الطبي الذي والسموكية واالجتماعية ، أذ ترتكز ال
يركز عمى المرض ناتج عف االختالؿ الوظيفي في الدماغ الذي يؤدي إلى أعراض نفسية 
وتقديـ عالج دوائي لتصحيح االختالالت العصبية. وبالتالي ، اعتبر األطباء النفسيوف تاريخًيا 

اب( ، عمى غرار أي مرض جسدي أف الصحة العقمية ىي مرض يصيب الدماغ )مثؿ االكتئ
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 ,Schwartz and Corcoranآخر ناتج عف عوامؿ وراثية أو بيولوجية أو عصبية )
2010. ) 

أما العمـو السموكية ، فتركز في دراسة الصحة النفسية عمى العمميات واآلليات النفسية 
كمينيكي عمى المتميزة التي تحفز األفكار والمشاعر والسموكيات ، اذ يركز عمـ النفس اإل

التركيز عمى تقييـ وعالج األمراض واالضطرابات العقمية التي يمكف أف تخفؼ مف الضغط 
النفسي أو تعزز حاالت الوجود اإليجابية  ، كما ظيرت أيًضا مساىمات ميمة في ىذا 
المجاؿ مف فروع أخرى لعمـ النفس أقؿ تركيًزا عمى عمـ النفس المرضي ، بما في ذلؾ 

النفس االجتماعي ، والتحميؿ النفسي ، وعمـ النفس اإلنساني ، وعمـ النفس  الشخصية وعمـ
المعرفي ، وعمى الرغـ مف تنوع النظريات والمبادئ واألساليب المنيجية لفيـ الصحة النفسية 
ضمف العمـو السموكية ، فإف ىذه التخصصات تعترؼ بأف الصحة النفسية ليا أساس بيولوجي 

ماعي، وتميؿ إلى إعطاء األولوية لمنيج المتواصؿ لمصحة العقمية وتوجد في السياؽ االجت
(Peterson, 2010.) 

( عمى مصطمح الرفاه النفسي في Ryff,1989في ىذا الصدد ، فقد ركز العالـ )
دراستو لمصحة النفسية لتفسير الجوانب اإليجابية لمصحة النفسية بعد أىمالو العوامؿ السمبية ، 

د تعريؼ مقبوؿ عالمًيا لمرفاىية النفسية ، فقد سيطر منظوريف عمى عمى الرغـ مف عدـ وجو 
(. PWB( والرفاىية النفسية )SBWالكتابات حوؿ الرفاىية في األدبيات: الرفاىية الذاتية )

عمى وجيات نظر المتعة ويمثؿ "معتقدات الناس ومشاعرىـ بأنيـ يعيشوف  SWB)يعتمد )
ارتباًطا وثيًقا بفكرة السعادة وُيفيـ  SBW، يرتبط ( Diener, 2012حياة مرغوبة ومجزية" )

عادًة عمى أنو التجربة الشخصية لمستويات عالية مف التأثير اإليجابي ، ومستويات منخفضة 
عمى اإلدراؾ  PWBمف التأثير السمبي ، ورضا مرتفًعا عف حياة المرء ، ويرتكز برنامج 

حقيؽ إمكانات الفرد الحقيقية ويشير عمى أنو الذاتي ، واليدؼ النيائي في الحياة ىو السعي لت
حالة مف األداء النفسي اإليجابي ويشمؿ ستة أبعاد: اليدؼ في الحياة )أي مدى شعور 
المستجيبيف بأف حياتيـ ليا معنى وىدؼ واتجاه( ؛ االستقاللية )أي ما إذا كانوا يروف أنيـ 

ى استخداميـ لمواىبيـ الشخصية يعيشوف وفًقا لقناعاتيـ الخاصة( ؛ النمو الشخصي )أي مد
مكاناتيـ( ؛ إتقاف بيئي )أي مدى إدارتيـ لمواقؼ حياتيـ بشكؿ جيد( ؛ العالقات اإليجابية  وا 
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)أي عمؽ العالقة التي تربطيـ بالعالقات مع اآلخريف الميميف( ؛ وقبوؿ الذات )أي المعرفة 
 (.Ryff,1989لشخصية( )والقبوؿ المذيف لدييـ ألنفسيـ ، بما في ذلؾ الوعي بالقيود ا

( فقد طور نظرية في تفسير االضطربات William Glaserأما العالـ ولياـ جالسر )
، أطمؽ عمييا تسمية )النظرية الواقعية( وسبب أطالقو ليذه  psycho Disordersالنفسية 

التسمية ىو التركيز عمى الخبرات الواقعية الشعورية في الحاضر ، بعيدا عف المثالية أو 
الخياؿ ، أو األحالـ ، وأف الفرد السوي ىو الذي يتقبؿ الواقع الذي يعيشو ، بغض النظر عف 
الظروؼ المصاحبة ، او ماضي الفرد ، وأف إنكار الواقع ػػ جزئيا أو كميا ػػ يسبب اضطرابا في 
السموؾ ، ويرى )جالسر( أف السموؾ الالتكيفي ينشأ في حالة فشؿ الفرد في إشباع حاجتو 

واعتبار وتقدير الذات. ويبدأ الفرد في ىذه الحالة بالشعور بالقمؽ والتوتر واأللـ والضرر  لمحب
يخفؼ الفرد مف ىذا الشعور  -، ويتصرؼ الفرد حياؿ ىذه الفشؿ بإحدى الطريقتيف التاليتيف: 

ذا لـ يستطيع  بمحاولتو االندماج مع اآلخريف، وينجح في ذلؾ إذا حافظ عمى ىذا االندماج وا 
ف شعوره باأللـ سوؼ يزداد ، أما اإلخفاؽ في االندماج مع اآلخريف يؤدي إلى أف يندمج فإ

الفرد مع ذاتو ، حيث ينكر المسئولية، وينكر شخصيتو وحاجاتو، وذلؾ لعدـ قدرتو عمى إشباع 
ىذه الحاجات. وىذا كمو يؤدي إلى الوصوؿ إلى مرحمة االنخراط أو االندماج الذاتي ) ممحـ ، 

ىذا النوع مف االندماج يأخذ شكؿ أعراض نفسية، اجتماعية، وجسمية مثؿ الكبت  ( .ٕٔٓٓ
واالكتئاب، والخوؼ المرضي، اإلدماف عمى المخدرات. واألمراض الجسمية وذلؾ ألف مثؿ 
ىذا النوع مف االندماج الذاتي يحؿ محؿ االندماج مع اآلخريف ، فالواقعية تنظر عمى أساس 

النظر فيما كاف فاشال في الماضي أـ ال، وانو المسئوؿ عف فشمو أف الفرد فاشؿ اآلف بغض 
وذلؾ ألف كؿ فرد يجب أف يتحمؿ مسؤولية سموكاتو الفاشمة ويحاوؿ بالتالي تعديؿ تمؾ 

 (. ٕٕٓٓالسموكيات ) الخواجة، 
أما النظرية المعرفية التركز عمى مايفعمو الناس بؿ عمى الكيفية التي يروف فييا 

المحيط بيـ، إف مف بيف أكثر النظريات المعرفية تأثيرا تمؾ التي صاغيا )آروف  أنفسيـ والعالـ
( ، والتي أشتقيا مف خبرتو العالجية الواسعة مع المرضى الذيف يعانوف مف Aron Beckبيؾ 

 ( . Atkinson,1996,p.529االضطرابات النفسية وخاصة االكتئاب  )
ي ألمت بو )انفصاؿ،ورفض مف رأى )بيؾ( أف الفرد حيف يفكر في المحف الت

اآلخريف، وىزيمة، وخيبة أمؿ ...إلى آخره( ، فإنو يشرع في تقييـ ذاتو في ضوء ىذه الخبرات 
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فيعزو شدتو إلى نقيصة فيو ، فيستنتج الزوج الميجور مثال )لقد خسرتيا ألنني شخص كريو 
احدا مف التفسيرات غير جدير بالحب واالحتراـ( ، ليس ىذا االستنتاج بطبيعة الحاؿ إال و 

الممكنة ، وعندما يعزو الفرد سبب الفقداف إلى نفسو يتحوؿ الصدع في مجالو الشخصي إلى 
ىوة كبيرة ، فال يعاني مف الفقداف وحده بؿ يكتشؼ نقصا في ذاتو ويميؿ إلى تضخيـ ىذا 

ذ يرد الفرد اليجراف مثال إلى نقائصو وعيوبو الذاتية فإف  االضطرابات النقص إلى حد بعيد ، وا 
النفسية تبدأ في التبمور ويغدو اقتناعو بنقائصو المزعومة أمرا ممزما حتى ليتخمؿ كؿ فكرة لو 

-Selfعف نفسو ، وتكبر صورة سمبياتو بمرور الوقت حتى تصبح ىي )صورة الذات 
image،ص ٕٓٓٓ( بالنسبة إليو )بيؾ،ٕٔ٘-ٕٔٙ    . ) 

باآلخريف قد يناؿ مف اعتباره لذاتو حيث يتحوؿ كما أف ميؿ اإلنساف إلى موازنة نفسو 
كؿ لقاء لو بشخص آخر إلى تقييـ سمبي لمذات ، وىكذا يفكر مريض االكتئاب أو الوساوس 
حيف يتحدث مع اآلخريف )لست متحدثا جيدا ، لست جذابا كبقية الناس ...إلى آخره( ، وحيف 

ي لست كذلؾ ، إف مشيتي رديئة يمشي في الطريؽ يفكر )ىؤالء الناس يبدوف جذابيف ولكنن
...الخ( ، لذا يؤكد بيؾ إف االضطراب النفسي يدور حوؿ مشكمة معرفية ، فالشخص 

المضطرب لديو نظرة سمبية تجاه عالمو ، وتصور سمبي لذاتو ، وتقدير سمبي لمستقبمو   
 ( .ٕٚٔ-ٗ٘،ص ٕٓٓٓ)بيؾ،

بغداد لمعاـ الدراسي تألؼ مجتمع البحث الحالي مف تدريسيي جامعة  مجتمع البحث:
( ومف الكميات العممية واالنسانية ومف كال الجنسيف )ذكور ، اناث( وقد بمغ 2019-2020)

( ٕ( أناث ، والجدوؿ )3367و ) (2858)  ( تدريسي وتدريسية بواقع 6225مجتمع البحث )
 يوضح ذلؾ :

 (توزيع أفراد مجتمع البحث بحسب الشيادة والمقب العممي والجنس2جدول )
المقب 
 العممي

 المجموع المجموع دبموم عالي ماجستير دكتوراه
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 881 353 528 0 0 18 13 335 515 أستاذ
أستاذ 
 مساعد

876 843 105 245 0 0 981 1088 2076 

 2049 1173 876 1 0 524 287 620 589 مدرس
 1226 753 473 4 5 742 464 7 4مدرس 
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 مساعد
 6225 3367 2858 5 5 1529 869 1805 1984 المجموع

اشتممت عينة البحث الحالي عمى تدريسيي جامعة بغداد ومف كال   عينة البحث : 
( ، مف 92( و )  أنثى 68( ، بواقع )  ذكر 160إناث( والبالغ عددىـ )-الجنسيف )ذكور

( كميات ىي 4بطريقة عشوائية مف ) اجؿ أف تكوف العينة ممثمة لمجتمع البحث تـ اختيارىا
( يوضح ٖ( كمية ، والجدوؿ )24)التربية بنات ، العموـ ، اليندسة ، واالعالـ( مف أصؿ )

 ذلؾ .
 (توزيع أفراد عينة البحث بحسب الكميات والمقب العممي والجنس3جدول )

 المجموع
 الجنس

 الكمية المقب العممي
 ذكور أناث

35 
 التربية بنات مدرس مساعد -- 12
 مدرس -- 15
 أستاذ مساعد وأستاذ -- 8

44 
 العمـو مدرس مساعد 7 6
 مدرس 13 6
 أستاذ مساعد وأستاذ 7 5

50 
 اليندسة مدرس مساعد 7 8

 مدرس 12 13
 أستاذ مساعد وأستاذ 5 5

31 
 االعالـ مدرس مساعد 6 6
 مدرس 5 4
 أستاذ مساعد وأستاذ 6 4

 المجموع الكمي  68 92 160
 أداتا البحث: 
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 Timeلتحقيؽ أىداؼ البحث تطمب ذلؾ وجود أداتيف إحداىما لقياس التوجو الزمني  
Orientation    وأخرى لقياس الصحة النفسيةMental Health لذا لجا الباحث إلى ،

لقياس التوجو الزمني والذي يتالؼ مف  (Zimbardo,1999) أعتماد مقياس العالـ زمباردو
ثالث أبعاد لمتوجو الزمني )الحاضر ، الماضي ، والمستقبؿ( بنسختو االنكميزية ، وقد تـ 
عرضيا لمترجمة الى المغة العربية مف قبؿ ثالث أساتذة أثنيف منيما متخصصيف في عمـ 

االستاذ االخر فيو النفس تحديدا كي يتـ ترجمة المصطمحات النفسية بشكؿ دقيؽ ، أما 
متخصص بالمغة االنكميزية ، بعدىا تـ توحيد الترجمات الثالث بنسخة موحدة ومف ثـ اعادة 
ترجمة ىذه النسخة الى المغة االنكميزية ، واجراء مطابقة بيف النسخة االصمية والنسخة 

د التطابؽ المحولة مف العربية الى االنكميزية مف قبؿ متخصص في المغة االنكميزية ، وقد أك
( وىو 2015التاـ بيف النسختيف ،  كما عمد الباحث الى تبني مقياس )الجبوري وعبد الحسيف 
 مقياس يتمتع بالصدؽ والثبات والذي بني أساسا عمى تدريسيي وموظفي جامعة .

 وصف االداتين وطريقة التصحيح : 
فرد مف أفراد عينة ، وإليجاد الدرجة الكمية لكؿ ( 56يتألؼ مقياس التوجو الزمني مف )

البحث عمى مقياس التوجو الزمني ، يتـ التصحيح عمى أساس خمسة مقاييس فرعية )الحاضر 
الممتع، الحاضر الحتمي، الماضي االيجابي، الماضي السمبي، والمستقبؿ(  وبناءا عمى 

اوافؽ  الاستجابة األفراد عمى كؿ فقرة مف فقرات المقاييس الفرعية التي تقابميا خمسة بدائؿ )
، اوافؽ تماما( تحسب الدرجة الكمية لكؿ مقياس فرعي عمى  اوافؽ، احيانا،  ال اوافؽ،  تماما

( ، وكاف تسمسؿ فقرات ٘ -ٔحدة ، إذ تـ تحديد أوزاف لبدائؿ االستجابة تراوحت بيف )
 مقاييس التوجو الزمني وفؽ الجدوؿ أدناه :

 وفق أبعادىا(توزيع فقرات مقياس التوجو الزمني عمى 4جدول )
 الفقرات البعد ت

1 
الحاضر 

 الممتع
1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-

22-23-25 

2 
الحاضر 
 الحتمي

2-5-14-15-16-17-21-24 
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3 
الماضي 
 االيجابي

26-29-30-31-33-37-42-45 

4 
الماضي 
 السمبي

27-28-32-34-35-36-38-39-40-41-43-44 

 56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46 المستقبل 5
( فقرة تقابميا خمسة بدائؿ لالستجابة ىي 33أما مقياس الصحة النفسية فيتالؼ مف )

)موافؽ بدرجة كبيرة ، موافؽ بدرجة متوسطة ، موافؽ بدرجة قميمة ، غير موافؽ ، غير موافؽ 
 ف الفقرات .اطالقا( ، وتحسب الدرجة الكمية بجمع اجابات كؿ فرد عمى كؿ فقرة م

 اإلجراءات اإلحصائية لتحميل الفقرات :  
إف اليدؼ األساس مف تحميؿ الفقرات الحصوؿ عمى بيانات يتـ بموجبيا اإلبقاء      

( . وتعد طريقة االتساؽ الداخمي Eble,1972,p.392عمى الفقرات الجيدة في المقياس )
سب في عممية تحميؿ الفقرات ، وبذلؾ )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( اجراء منا

 لجأ الباحث إلى ىذه الطريقة في تحميؿ فقرات مقياس التوجو الزمني والصحة النفسية .
:   Item validity عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )صدق الفقرة( -

 .Nunnally, 1978 ,pمف مميزات ىذا األسموب انو يعطي مقياسًا متجانسًا في فقراتو ) 
إليجاد العالقة االرتباطية بيف درجة  Pearson( وقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف 262

( استمارة أي العينة ككؿ ، وقد تبيف اف 160كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لػ )
لبالغة جميع قيـ االرتباط دالة احصائيا ولكال المقياسيف مقارنة بقيمة االرتباط الجدولية ا

 ( يوضحاف ذلؾ. ٙ،  ٘( والجدوليف )158( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )0.15)
(صدق الفقرات باستخدام أسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقاييس 5جدول )

 التوجو الزمني
معامل  البعد ت 

 االرتباط
معامل  البعد ت  الداللة

 االرتباط
معامل  البعد ت  الداللة

 االرتباط
 الداللة

1 
الحاضر 

 الممتع
 20 دالة 0.59

الحاضر 
 الممتع

0.59 
 

 39 دالة
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.62

 دالة 0.47الماضي  40 دالة 0.34الحاضر  21 دالة 0.60الحاضر  2
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معامل  البعد ت 
 االرتباط

معامل  البعد ت  الداللة
 االرتباط

معامل  البعد ت  الداللة
 االرتباط

 الداللة

 السمبي  الحتمي  الحتمي

3 
الحاضر 

 الممتع
 22 دالة 0.34

الحاضر 
 الممتع

 41 دالة 0.40
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.37

4 
الحاضر 

 الممتع
 23 دالة 0.42

الحاضر 
 الممتع

 42 دالة 0.42
الماضي 
 االيجابي

 دالة 0.67

5 
الحاضر 
 الحتمي

0.49 
 

 24 دالة
الحاضر 
 الحتمي

0.47 
 

 43 دالة
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.63

6 
الحاضر 

 الممتع
 25 دالة 0.57

الحاضر 
 الممتع

0.54 
 

 44 دالة
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.49

7 
الحاضر 

 الممتع
 26 دالة 0.48

الماضي 
 االيجابي

0.70 
 

 45 دالة
الماضي 
 االيجابي

 دالة 0.52

8 
الحاضر 

 الممتع
 27 دالة 0.34

الماضي 
 السمبي

 دالة 0.66 المستقبل 46 دالة 0.47

9 
الحاضر 

 الممتع
 28 دالة 0.38

الماضي 
 السمبي

 دالة 0.76 المستقبل 47 دالة 0.53

10 
الحاضر 

 الممتع
 29 دالة 0.52

الماضي 
 االيجابي

 دالة 0.71 المستقبل 48 دالة 0.68

11 
الحاضر 

 الممتع
 30 دالة 0.38

الماضي 
 االيجابي

 دالة 0.72 المستقبل 49 دالة 0.55

12 
الحاضر 

 الممتع
 31 دالة 0.56

الماضي 
 االيجابي

 دالة 0.7 المستقبل 50 دالة 0.62

13 
الحاضر 

 الممتع
 32 دالة 0.56

الماضي 
 السمبي

0.69 
 

 دالة 0.63 المستقبل 51 دالة

14 
الحاضر 
 الحتمي

 33 دالة 0.56
الماضي 
 االيجابي

0.65 
 

 دالة 0.67 المستقبل 52 دالة

15 
الحاضر 
 الحتمي

 34 دالة 0.61
الماضي 
 السمبي

0.77 
 

 دالة 0.61 المستقبل 53 دالة
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معامل  البعد ت 
 االرتباط

معامل  البعد ت  الداللة
 االرتباط

معامل  البعد ت  الداللة
 االرتباط

 الداللة

16 
الحاضر 
 الحتمي

 35 دالة 0.61
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.6 المستقبل 54 دالة 0.73

17 
الحاضر 
 الحتمي

 36 دالة 0.67
الماضي 
 السمبي

 دالة 0.37 المستقبل 55 دالة 0.71

18 
الحاضر 

 الممتع
 37 دالة 0.49

الماضي 
 االيجابي

0.72 
 

 دالة 0.55 المستقبل 56 دالة

19 
الحاضر 

 الممتع
 38 دالة 0.45

الماضي 
 السمبي

0.69 
 

  دالة

 
 

 
 الفقرات باستخدام أسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الصحة النفسية(صدق 6جدول )

معامل  ت 
 االرتباط

معامل  ت  الداللة
 االرتباط

معامل  ت  الداللة
 االرتباط

معامل  ت  الداللة
 االرتباط

 الداللة

 دالة 0.43 28 دالة 0.34 19 دالة 0.49 10 دالة 0.56 1
 دالة 0.55 29 دالة 0.60 20 دالة 0.32 11 دالة 0.48 2
 دالة 0.55 30 دالة 0.47 21 دالة 0.15 12 دالة 0.53 3
 دالة 0.55 31 دالة 0.57 22 دالة 0.70 13 دالة 0.43 4
 دالة 0.61 32 دالة 0.30 23 دالة 0.30 14 دالة 0.47 5
 دالة 0.44 33 دالة 0.70 24 دالة 0.26 15 دالة 0.27 6
 دالة 0.53 25 دالة 0.46 16 دالة 0.63 7

 دالة 0.62 26 دالة 0.34 17 دالة 0.54 8 
 دالة 0.55 27 دالة 0.30 18 دالة 0.59 9

 التحميل العاممي التوكيدي لمقياس التوجو الزمني :
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تقوـ فكرة التحميؿ العاممي التوكيدي عمى اختبار التطابؽ بيف مصفوفة التغاير 
لممتغيرات الداخمة في التحميؿ والمصفوفة المحممة فعاًل مف قبؿ االنموذج المفترض الذي يحدد 

 ( . Maccallum & Austin,2000: 201)عالقات معينة بيف ىذه المتغيرات 
( ، ٔكيدي لمقياس التوجو الزمني كما في الشكؿ )وبعد اجراء التحميؿ العاممي التو 

حصؿ الباحث عمى عدد مف مؤشرات جودة التطابؽ التي تبيف الى أي مدى يتطابؽ النموذج 
( يوضح ٚالنظري الذي أقترحو العالـ زمباردردو مع بيانات عينة البحث الحالي ، والجدوؿ )

 أىـ ىذه المؤشرات .
 التوكيدي لمقياس التوجو الزمني( مخطط التحميل العاممي 1شكل )

 

 
 

 (مؤشرات جودة التطابق مقياس التوجو الزمني7جدول )
 القطع قيمة المؤشر المؤشر ت
ودرجات x2 النسبة بين قيم  1

 dfالحرية 
 (5اقل من ) 2.55

جذر متوسط مربع الخطأ  2
 (RMSEAالتقريبي )

 0.08–0.05بين  0.05

 1 -0بين  0.91 (CFIمؤشر المطابقة المقارن ) 3
  0.89 (GFIمؤشر حسن المطابقة ) 4
مؤشر حسن المطابقة المعدل  5

(AGFI) 
 1 - 0بين  0.93
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( يتضح اف مؤشرات جودة التطابؽ مطابقة لمؤشرات جودة التطابؽ ٚومف خالؿ )
 المقبولة ، وبيذا عد مقياس التوجو الزمني صادقا بنائيا.

 Alfa coefficient Internalالثبات بطريقة ) ألفا ( لالتساق الداخمي 
Consistency  : 

تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة ألخرى  ) ثورندايؾ وىيجف ،     
( والستخراج الثبات بيذه الطريقة تـ استخداـ جميع استمارات البحث البالغ  ٜٚ، ص ٜٜٛٔ

ة ، ثـ استخدمت معادلة ألفا وقد بمغ معامؿ الثبات لمقياس الصحة ( استمار 160عددىا )
 (. ٛ( في حيف بمغ معامؿ ثبات الفا لكؿ مقياس فرعي كما في الجدوؿ )0.77النفسية )

 (ثبات ألفا كرونباخ لمقياس التوجو الزمني عمى وفق أبعادىا8جدول )
 الفقرات عدد الفقرات البعد ت
 0.78 17 الحاضر الممتع 1
 0.66 8 الحاضر الحتمي 2

3 
الماضي 
 االيجابي

8 
0.79 

 0.84 12 الماضي السمبي 4
 0.85 11 المستقبل 5

 نتائج البحث وتفسيرىا :
 اليدف االول  : قياس ابعاد التوجو الزمني  لدى تدريسيي جامعة بغداد :

البالغ لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحويؿ الدرجات الخاـ التي حصؿ عمييا افراد العينة 
( ٜ( تدريسي عمى مقاييس ابعاد التوجو الزمني  الى درجات تائية ، والجدوؿ )160عددىـ )
 ذلؾ : يوضح

(الدرجات التائية )المعيارية المعدلة( وما يقابميا من درجات خام الفراد عينة 9جدول )
 البحث عمى مقاييس ابعاد التوجو الزمني  
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 لدرجات ا المستويات  االنحراؼ المتوسط المقياس
 التائية

ما يقابميا 
مف درجات 

 خاـ

 عدد
 االفراد 

 النسبة
 المؤية 

 
الحاضر 

 الممتع
49.79 9.12 

 %15 24 71-60 فأكثر  60 عالي

 متوسط
 بيف
(40-60) 

41-58 104 65% 

 %20 32 40-30 فأقؿ  40 ضعيؼ
 

الحاضر 
 الحتمي

 

 
22.82 

 
5.13 

 

 %17.5 28 35-28 فأكثر  60 عالي

 متوسط
 بيف
(40-60) 

18-27 114 71.25% 

 11.25% 18 17-11 فأقؿ  40 ضعيؼ
 

الماضي 
 االيجابي

 
28.90 

 
5.36 

 %16.25 26 40-35 فأكثر  60 عالي

 متوسط
 بيف
(40-60) 

24-34 120 75% 

 %8.75 14 23-10 فأقؿ  40 ضعيؼ
 

الماضي 
 السمبي

 
38.79 

 
7.78 

 %12.5 20 56-47 فأكثر  60 عالي

 متوسط
 بيف
(40-60) 

32-46 116 72.5% 

 %15 24 31-13 فأقؿ  40 ضعيؼ
 

 المستقبؿ
 

41.74 
 

6.34 
 13.75% 22 53-49 فأكثر  60 عالي

 متوسط
 بيف
(40-60) 

36-48 116 72.5 

 13.75% 22 34-26 فأقؿ  40 ضعيؼ
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لدييـ مستوى عالي مف التوجو ( الى اف نسبة االفراد الذيف ٜيتبيف مف نتيجة جدوؿ )
%( مف مجمؿ عينة البحث أقؿ مف نسبة الذيف لدييـ 15نحو الحاضر الممتع  والبالغة )

%( ، واف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو 20مستوى منخفض والبالغة )
االفراد  نحو الحاضر الحتمي )القدري(  أعمى مف المذيف لدييـ مستوى منخفض  ، واف نسبة

الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو نحو الماضي االيجابي أعمى مف الذيف لدييـ توجو 
ضعيؼ ، كما أف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو نحو الماضي السمبي أقؿ 
مف نسبة الذيف لدييـ توجو ضعيؼ ،  في حيف اف نسبة الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو 

المستقبؿ مساوية لنسبة الذيف لدييـ مستوى منخفض ، ونود أف نشير ىنا الى إف الدرجة  نحو
فأكثر( تدؿ عمى قيمة تفوؽ المتوسط الحسابي العاـ لمعينة  بمقدار إنحراؼ  60التائية )

فأقؿ( فأنيا تدؿ عمى قيمة أقؿ مف المتوسط بأنحراؼ  40معياري واحد ، أما الدرجة التائية  )
 (.ٕٕٗ، ص ٕٓٓٓحد  )عالـ ، معياري وا

 اليدف الثاني  : قياس الصحة النفسية  لدى تدريسيي جامعة بغداد :
( تدريسي وتدريسية تـ 160لتحقيؽ ىذا اليدؼ لدى  أفراد عينة البحث البالغ عددىـ )

تحويؿ الدرجات الخاـ التي حصؿ عمييا افراد العينة عمى مقياس الصحة النفسية  الى درجات 
 ذلؾ : ( يوضحٓٔوالجدوؿ )تائية ، 

 
 
 
(الدرجات التائية )المعيارية المعدلة( وما يقابميا من درجات خام الفراد عينة 10جدول )

 البحث عمى مقياس الصحة النفسية  
 الدرجات  المستويات  االنحراؼ المتوسط

 التائية
ما يقابميا 
مف درجات 

 خاـ

 عدد
 االفراد 

 النسبة
 المؤية 

111.44 15.22 
 %13.75 22 155-128 فأكثر  60 عالي

 %70.63 113 126-98 بيف متوسط
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(40-60) 
 %15.63 25 96-66 فأقؿ  40 ضعيؼ
( الى اف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى منخفض مف ٓٔيتبيف مف نتيجة جدوؿ )

%( مف مجمؿ عينة البحث أعمى مف نسبة الذيف لدييـ 13.75الصحة النفسية  والبالغة )
 %( .15.63منخفض والبالغة ) مستوى

ابعاد التوجو الزمني والصحة اليدف الثالث : التعرف عمى عالقة ومدى أسيام  
 .النفسية   لدى تدريسيي جامعة بغداد

لحساب معامؿ  Pearsonلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استعماؿ معامؿ ارتباط )بيرسوف( 
االرتباط بيف الدرجات الكمية التي حصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقاييس ابعاد التوجو الزمني 
والصحة النفسية، وقد تبيف مف النتائج أف ىناؾ عالقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بيف 

ت  قيـ بعدي  )الحاضر الممتع ، والماضي االيجابي،  والمستقبؿ( والصحة النفسية اذ كان
االرتباط المحسوب ليذه المقارنات  أعمى مقارنة مع  قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف الجدولية 

( ، وأف ىناؾ عالقة سمبية دالة بيف 158( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )0.15البالغة )
 ( يوضح ذلؾ  .ٔٔالماضي السمبي والصحة النفسية ، والجدوؿ )

 
 
 
 
 

 بيرسون لمعالقة بين ابعاد التوجو الزمني والصحة النفسية(معامل ارتباط 11جدول )

 البعد
قيمة بيرسون 

 المحسوبة
 قيمة  بيرسون

 الجدولية
درجة 
 الحرية

 الداللة

 دال 158 0.15 0.20 الحاضر الممتع
 غير دال 158 0.15 0.01- الحاضر الحتمي
 دال 158 0.15 0.24 الماضي االيجابي
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 دال 158 0.15 -0.25 الماضي السمبي
 دال 158 0.15 0.76 المستقبل

ولمعرفة مدى اسياـ كؿ بعد مف أبعاد التوجو الزمني في الصحة النفسية  تـ اجراء 
 ( يوضح ذلؾ.ٖٔ-ٕٔتحميؿ االنحدار المتعدد ، والجدوليف    )

(تحميل تباين االنحدار لتعرف الداللة االحصائية السيام كل بعد من أبعاد التوجو 12جدول )
 الزمني في الصحة النفسية

 مصدر التباين 
s.of.v 

مجموع 
 المربعات

  s.of.s 

درجة 
 الحرية
  D.F 

متوسط 
 المربعات

 M.S 

 القيمة
 F الفائية

 Sigالداللة 

 4283.156 5 21415.779 االنحدار
42.85 

دال   
 احصائيا

 154 15393.715 المتبقي
99.959 

 159 36809.494 الكمي
الجدوؿ اعاله يتبيف اف أبعاد التوجو الزمني بمجموعيا تسيـ بداللة في مف خالؿ 

( وىي 42.85الصحة النفسية، اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتحميؿ تبايف االنحدار )
،  5( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )2.21اعمى مف القيمة الفائية الجدولية البالغة )

154. ) 
ولمتعرؼ عمى االسياـ النسبي لكؿ بعد مف ابعاد التوجو الزمني في الصحة النفسية  

 ( يوضح ذلؾ .ٖٔ( والجدوؿ )Betaفقد تـ استخراج معامؿ )بيتا 
 

 (معامل بيتا المعيارية لالسيام النسبي وداللتيا االحصائية13جدول )
 المتغيرات
 المستقمة

 االرتباط 
 المتعدد

 معامل 
 التحديد

  T قيمة بيتا  
 المحسوبة

 الداللة

 الحاضر الممتع
0.76 0.58 

 0.05غير دال عند  0.56 0.04
 0.05غير دال عند  0.69 0.05 الحاضر الحتمي
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 0.05غير دال عند  0.69 0.04 الماضي االيجابي
 0.05غير دال عند  1.256- 0.08 الماضي السمبي

 0.05دال عند  12.795 0.74 المستقبل
مف خالؿ الجدوؿ اعاله يتبيف اف بعد )المستقبؿ( فقط مف أبعاد التوجو الزمني يسيـ 
طرديا وبداللة احصائيا في الصحة النفسية  ، اذ اف القيمة التائية لمعامؿ )بيتا( المعيارية لبعد 

( ، مما يعني 0.05( عند مستوى )1.96المستقبؿ أعمى مف القيمة التائية المحسوبة البالغة )
( مف التغير في الصحة النفسية  يرجع الى بعد التوجو نحو المستقبؿ وذلؾ بعد 0.55أف )

( ترجع الى 0.45تربيع قيمة بيتا المعيارية ليا ، أما النسبة المتبقية مف التأثير والبالغة )
 عوامؿ أخرى لـ تدخؿ في الدراسة.

 تفسير النتائج :
لدييـ مستوى عالي مف التوجو نحو  اف نسبة االفراد الذيفتبيف مف اليدؼ االوؿ 

الحاضر الممتع  أقؿ مف نسبة الذيف لدييـ مستوى منخفض ، واف نسبة االفراد الذيف لدييـ 
مستوى مرتفع مف التوجو نحو الحاضر الحتمي )القدري(  أعمى مف المذيف لدييـ مستوى 

ماضي االيجابي منخفض ، واف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو نحو ال
أعمى مف الذيف لدييـ توجو ضعيؼ ، كما أف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف 
التوجو نحو الماضي السمبي أقؿ مف نسبة الذيف لدييـ توجو ضعيؼ ،  في حيف اف نسبة 
الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف التوجو نحو المستقبؿ مساوية لنسبة الذيف لدييـ مستوى 

وىنا نشير اف التدريسييف الجامعييف نتيجة لمظروؼ الصعبة التي يمروف بيا سواء منخفض ، 
ما يتعمؽ منيا بالحياة العامة وتقييميـ السمبي لموضع الجامعي  والمستوى االكاديمي المتراجع 
وكيفية تعامؿ الطالب مع االستاذ باسموب يختمؼ تماما عما كاف عميو سابقا ، اذ بدأ االستاذ 

انتو بالجامعة كؿ ىذا جعمو ينظر الى الحاضر نظرة سمبية يشعر بضعؼ مكالجامعي 
تشاؤمية ، وىذا في ذات الوقت يجعؿ تفكيره يعود بو الى الماضي وما كاف يتمتع بو مف 
مكانة ، فيـ ينظروف الى الماضي نظرة ايجابية حينما يقارنونو مع الحاضر ، كذلؾ تبيف اف 

اضر القدري )الحتمي( وىذا يعد استسالـ مف قبؿ التدريسييف التدريسييف لدييـ توجو نحو الح
لموضع الحالي ، اذ كثيرا ما نجد التدريسي الجامعي يسعى فقط الى أتماـ يوـ العمؿ الذي 
يشعره بعبء في المقابؿ تراجع لديو التنوع في االداء والعطاء ، وىذا ما اكده )زمباردو( الى 
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عف موقؼ حتمي وعاجز ويائس تجاه المستقبؿ  اف التوجو نحو الحاضر القدري يكشؼ
 والحياة ، انو يفتقر الى التركيز عمى اليدؼ عند االفراد مف ىذا التوجو .

كما أظيرت النتائج اف نسبة االفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف الصحة النفسية مف 
متوقعة كوف  مجمؿ عينة البحث أقؿ مف نسبة الذيف لدييـ مستوى منخفض ، وىذه تعد نتيجة

اف توجو ونظرة التدريسييف الى الحاضر الممتع متدنية وانيـ ينظروف الى ماضييـ عمى أنو 
افضؿ ، واف حاضرىـ ال جدوى منو ويبعث عمى االستسالـ ، فقد  رأى زمباردو وبويد 

(Zimbardo & Boyd ،أفَّ الحاضر القدري يرتبط بعدـ االستقرار العاطفي، والعدواف ،))
ب، فضاًل عف التعبيرات السموكية المتمثمة بالمخاطر، والبحث عف الجدة ، ووجد واالكتئا

)زمباردو وبويد(  ، كما يرى الباحث أف أفتقاد التدريسي الجامعي الى الرفاىية النفسية الناتجة 
عف ضغط العمؿ ، والمتغيرات التي تـ االشارة الييا اعاله يعد عامال ميما في تناقص مستوى 

( عمى مصطمح الرفاه النفسي في دراستو Ryff,1989فسية ، فقد ركز العالـ )الصحة الن
لمصحة النفسية وربطو بمعتقدات الناس ومشاعرىـ بأنيـ يعيشوف حياة مرغوبة ومجزية" ، 
ورضا مرتفًعا عف الحياة  ، واف اليدؼ النيائي في الحياة ىو السعي لتحقيؽ إمكانات الفرد 

ة أبعاد: اليدؼ في الحياة )أي مدى شعور المستجيبيف بأف حياتيـ الحقيقية التي تتمثؿ في ست
ليا معنى وىدؼ واتجاه( ؛ االستقاللية )أي ما إذا كانوا يروف أنيـ يعيشوف وفًقا لقناعاتيـ 
مكاناتيـ( ؛ إتقاف  الخاصة( ؛ النمو الشخصي )أي مدى استخداميـ لمواىبيـ الشخصية وا 

يـ بشكؿ جيد( ؛ العالقات اإليجابية )أي عمؽ العالقة بيئي )أي مدى إدارتيـ لمواقؼ حيات
التي تربطيـ بالعالقات مع اآلخريف الميميف( ؛ وقبوؿ الذات )أي المعرفة والقبوؿ المذيف لدييـ 
ألنفسيـ ، بما في ذلؾ الوعي بالقيود الشخصية( ، وبما أف أغمب ىذه المتغيرات الست غير 

ف الطبيعي اف ينخفض مستوى الصحة النفسية متحققة بشكؿ جيد لمتدريسي الجامعي فم
 لدييـ.

وأظيرت النتائج اف التوجو نحو المستقبؿ يسيـ طرديا وبداللة احصائية في الصحة 
النفسية لدى التدريسييف ، فرغـ كؿ الظروؼ المعرقمة التي يعيشيا التدريسي الجامعي ضمف 

نظرة أيجابية وىذا ما ينعكي أيجابيا أطار المجتمع والبيئة الجامعية تحديدا إال أنو ينظر الى 
عمى صحتو النفسية ، والعكس فيما لو نظر الى المستقبؿ نظرة يسودىا التشاـؤ ، أذ يرى 
)زمباردو( أف بعد المستقبؿ والذي يعد األساس والميـ لمتنمية الشخصية، والذي يتميز بتأجيؿ 
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مب عمى الدوافع والمحفزات الممحة اإلشباعات اآلنية؛ إذ يسمح المنظور المستقبمي لمناس بالتغ
الفورية، ويساعد أيضًا عمى إعطاء قيمة ألىداؼ أبعد أكثر أىمية، كما يتميز ىذا التوجو 
بالتنظيـ العاطفي الذي يحافظ عمى السعادة والصحة النفسية ، وىذه النتيجة تتفؽ مع وجية 

مشكمة معرفية ، فالشخص نظر العالـ )إروف بيؾ( لذا يؤكد إف االضطراب النفسي يدور حوؿ 
 المضطرب لديو نظرة سمبية تجاه عالمو ، وتصور سمبي لذاتو ، وتقدير سمبي لمستقبمو .

 االستنتاجات :
اف تدريسيي الجامعة بشكؿ عاـ لدييـ توجيات زمنية سمبية أكثر مف  -ٔ
 االيجابية .
ىناؾ مؤشر عمى ضعؼ الشعور بالرضا والسعادة لدى تدريسي جامعة بغداد  -ٕ

 ع الجادرية( بشكؿ عاـ .)مجم
تمعب النظرة االيجابية لممستقبؿ دورا ميما في تمتع تدريسيي الجامعة  -ٖ

 بالصحة النفسية االيجابية .
 التوصيات :

تقديـ الدعـ لمتدريسي الجامعي وذلؾ عف طريؽ اعادة تفعيؿ نظاـ العمؿ  -ٔ
 ات العميا.باجور المحاضرات االضافية واجور المناقشات واالشراؼ عمى طمبة الدراس

التخفيؼ مف الضغوط النفسية عمى التدريسي الجامعي وذلؾ بتقديـ  -ٕ
التسييالت والدعـ المالي الذي يمكنو مف السفر لممشاركة في المؤتمرات والندوات العربية 

 والدولية .
تفعيؿ قانوف العقوبات بحؽ الطمبة الذيف يقوموف بتوجيو االساءة الى  -ٖ

 عوره بالمكانتو كتدريسي جامعي ويحفظ ىيبتو واحترامو لنفسو.التدريسي ، لما يعزز ذلؾ مف ش
منح التدريسي الجامعي بعض االمتيازات عمى سبيؿ المثاؿ في المطارات  -ٗ

وخالؿ مراجعتو دوائر الدولة المختمفة ، فضال عف توفير حياة كريمة لو فيما يتعمؽ بتوفير 
 سكف مناسب وغيرىا.
 المقترحات :

عمى عينات أخرى مثؿ )الطمبة ، الموظفيف ، المرضى اجراء الدراسة الحالة  -ٔ
 بأمراض مزمنة(.
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دراسة أبعاد التوجو الزمني وعالقتيا بمتغيرات نفسية أخرى مثؿ )الرضا عف  -ٕ
 الحياة ، القمؽ الوجودي ، معنى الحياة( .

 مصادر البحث العربية واالجنبية :
النفسية بأبعاد التوجو (. عالقة مستويات الصحة ٕٚٓٓبني يونس ، محمد محمود ) -

الزمني عند عينة مف طمبة الجامعة االردنية. مجمة دراسات لمعموـ االنسانية واالجتماعية ، 
 ( ، الجامعة االردنية.ٔ( ، العدد )ٖٗمجمد )

، ترجمة  ٔ( : العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية . طٕٓٓٓبيؾ ، آروف ) -
 روت.عادؿ مصطفى ، دار النيضة العربية ، بي

، ترجمة  ٔ( : العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية . طٕٓٓٓبيؾ ، آروف ) -
 عادؿ مصطفى ، دار النيضة العربية ، بيروت.

( .القياس والتقويـ في عمـ النفس والتربية، ٜٜٛٔثورندايؾ، روبرت وىجيف، اليزابث ) -
 ، عماف.ٗترجمة عبد اهلل زيد الكيالني وعبد الرحمف عدس ، ط

(. االرشاد النفسي والتربوي. دار العممية لمنشر ٕٕٓٓجة ، عبد الفتاح )الخوا -
 والتوزيع، عماف.

( القياس والتقويـ التربوي والنفسي ػ أساسياتو ٕٓٓٓعالـ، صالح الديف محمود ) -
 وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة، دار الفكر العربي، القاىرة.

ي والمنظور الزمني وعالقتيما بخبرة (. الترابط الزمنٕٕٔٓعمي، عبد الحميـ رحيـ. ) -
 الزمف الذاتية. أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة بغداد.

(:نظرية الزماف في فمسفة الغزالي، رسالة ٖٜٛٔالكبيسي، محمد محمود رحيـ ) -
 ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب ، جامعة بغداد.

ج النفسي ، االسس النظرية والتطبيقية. (. االرشاد والعالٕٔٓٓممحـ ، سامي محمد ) -
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف.ٔط
(:نظريات حديثة في الطب النفسي، ترجمة محمد النابمسي، ٜٜٛٔموسنج ، اليزابيت ) -

 دار النيضة العربية، بيروت.
- Atkinson,R (1989): Introduction to psychology . 9th, Ed. 

Harcourt Brace Company   .  
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