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ملخص:
ال�شعور  وم�شتوى  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
عينة  الريموك.تكونت  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  بينهما  والعالقة  احلياة  عن  بالر�شا 
الطبقية من طلبة جامعة  الع�شوائية  بالطريقة  اختريوا  الدرا�شة من )350( طالبا وطالبة 
ولتحقيق  الدرا�شي 2012/ 2013م.  للعام  الأول  الدرا�شي  الف�شل  امل�شجلني يف  الريموك 
اأهداف الدرا�شة كّيف مقيا�شان لقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة وال�شعور بالر�شا عن احلياة.

مرتفعًا،  كان  الطلبة  لدى  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت 
واأن م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة كان منخف�شًا، ومل تكن هناك عالقة ارتباطية ذات 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( بني م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة، وبني 
اإح�شائية عند  ارتباطية ذات دللة  بالر�شا عن احلياة.وقد وجدت عالقة  ال�شعور  م�شتوى 
م�شتوى الدللة )α≥0.05( بني مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة ككل، وبني جميع جمالت 
مقيا�ص الر�شا عن احلياة با�شتثناء جمال الر�شا عن احلياة اجلامعية.واأظهرت النتائج اأي�شا 
ال�شاغطة ككل، ويف املجال  احلياة  اأحداث  اإح�شائية يف م�شتوى  ذات دللة  وجود فروق 
التح�شيل  ذوي  الطلبة  ول�شالح  التح�شيلي  للم�شتوى  تعزى  النف�شي،  واملجال  الأكادميي 
والجتماعية  الأ�رسية  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  يف  فروق  كذلك  ووجدت  املمتاز، 
وال�شيا�شية، تعزى للم�شتوى التح�شيلي، ول�شالح ذوي التح�شيل املتدين )املقبول( ، اإ�شافة 
جمال  وعلى  ككل،  املقيا�ص  على  احلياة  عن  بالر�شا  ال�شعور  م�شتوى  يف  فرق  وجود  اإىل 
ذوي  ول�شالح  التح�شيلي،  للم�شتوى  تعزى  والجتماعية،  الأ�رسية  العالقات  عن  الر�شا 
ال�شاغطة  الأحداث  م�شتوى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  تظهر  ومل  املمتاز،  التح�شيل 

وال�شعور بالر�شا عن احلياة تعزى لكل من اجلن�ص وامل�شتوى الدرا�شي.
اجلامعات،  طلبة  ال�شاغطة،  احلياة  اأحداث  احلياة،  عن  الر�شا  املفتاحيه:  الكلمات 

جامعة الريموك.
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Relationship between Stressful life events and Feeling of 
Satisfaction in Life among Yarmouk University Students in Jordan.

Abstract: 

The study aimed at investigating the level of stressful life events and 
feeling of life satisfaction and the relationship between them among a sample 
of students at Yarmouk University Were chosen by stratified random sampling.
The study sample consisted of (350) male and female students enrolled in 
the second semester 2012- 2013.The results showed a high level of stressful 
life events, and low level of life satisfaction, and there were no significant 
correlation between the two variables, except for the dimension of university 
life satisfaction which was negatively correlated with stressful life events and 
its dimensions.The results also showed statistically significant differences 

at (α≤0.05) in the level of Stressful life events as a whole, academic and 
psychological dimensions that were attributed to academic achievement in 
favor of excellent students.In addition, differences are found in the level of 
stressful life events and family, social,Political stressful events and attributed 
to the level of academic achievement in favor of low achievement students.
Differences were also found in the level of life satisfaction, Social and family 
satisfaction dimensions due to the level of achievement in favor of those with 
excellent achievement.Moreover, no statistically significant differences were 

found at the level (α≤0.05) in stressful life events and life satisfaction due to 
gender and students› study level.

Keywords: Stressful Life events, Life satisfaction ,Yarmouk University, 
University Student.
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مقدمة: 
الداخلي  ال�شعيد  على  اأكانت  �شواًء  حياتهم  يف  انتقالية  مبراحل  الأفراد  جميع  مير 
واملهني. والبيئي  الجتماعي  اخلارجي  ال�شعيد  على  اأم  والأخالقي،  واجل�شمي  النف�شي 

ومع كل مرحلة جديدة مير بها الفرد يتوقع اأن يواجه اأحداثًا وظروفًا ومتطلبات جديدة قد 
ال�شعور بالقلق وال�شغط وعدم التزان.فاإن واجه هذه الأحداث بنجاح وا�شتطاع  ت�شبب له 
التكيف معها، �شعر بالر�شا عن نف�شه وعن حياته، واإن مل ي�شتطيع ذلك انخف�ص لديه ال�شعور 

بالر�شا، وقّل م�شتوى اإح�شا�شه بالكفاءة الذاتية والجتماعية.
ال�رسيعة  والتغريات  احلايل،  الع�رس  لطبيعة  نظراً  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  وتزداد 
تواجه من قبل  ال�شاغطة  والتكنولوجي.والأحداث احلياتية  العلمي  التقدم  واملتالحقة يف 
الأفراد با�شتجابات متفاوتة ترجع لقدرة كل واحد منهم على التعامل معها باإيجابية؛ نظراً 

للعوامل ال�شخ�شية والفروق الفردية بينهم )اإبراهيم، 1992( .
اأي جمتمع، فبقدر ما يكونون على علم  ال�شفوة يف  وال�شباب اجلامعي يعتربون من 
وخلق وكفاءة بقدر ما يتوقع من تقدم املجتمع وازدهاره، باعتبارهم اأداة التقدم والتنمية 

والتجديد يف اجلوانب احلياتية املختلفة )ال�شلطان، 2009( .
ويتعر�ص الطلبة اجلامعيون اإىل العديد من ال�شغوطات التي توؤثر يف �شحتهم النف�شية، 
من  واجلامعة  والأ�رسة  املجتمع  يفر�شه  اجتماعي  هو  ما  فمنها  التكيف،  على  وقدرتهم 
بالقيم  واللتزام  القانونية،  القواعد  واتباع  والتفوق،  النجاح  معايري ومتطلبات ك�رسورة 
الأخالقية والجتماعية، ومنها ما هو نف�شي يفر�شه الطالب على نف�شه من حتقيق طموحاته 
واأهدافه يف احلياة، ومنها ما هو بيولوجي يتمثل يف احلفاظ على ال�شحة، وتنفي�ص الرغبات 

اجلن�شية بال�شكل املقبول دينيا واجتماعيا )حمدي، 2007( .

أحداث احلياة الضاغطة: 
خارجي  اأو  داخلي  تغري  اأي  باأنها:  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث   )1992( اإبراهيم  عرف 
من  مبجموعة  القيام  الفرد  من  تتطلب  وم�شتمرة،  حادة  انفعالية  ا�شتجابة  اإىل  يوؤدي 
باأنها:  3�ص(   ،2008( مظلوم  عرفها  ملواجهتها.بينما  وال�شلوكات  والقرارات  التحديات 
نتيجة  الداخلي  توازنه  يف  اإرباكًا  له  وت�شبب  الفرد،  تواجه  واأحداث  مل�شكالت  »التعر�ص 

ل�شعوره بالتهديد، وتتطلب منه القيام مبجهود اإ�شايف للعودة لتوازنه الطبيعي«.
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ويرى بلونا )Blonna,2006( باأن اأحداث احلياة ال�شاغطة ل تعني الأحداث ال�شلبية 
الفرد،  بها  مير  التي  والإيجابية  ال�شلبية  الأحداث  خمتلف  تعني  واإمنا  فح�شب،  احلياة  يف 
وحتتاج منه القيام مبجموعة من القرارات واخليارات ملواجهة الظروف واملتطلبات اجلديدة 

املفرو�شة عليه.
كما اأن بع�شهم يرى باأن اأحداث احلياة ال�شاغطة )Stressful Events( ترتاوح بني 
الأحداث ال�شاقة وال�شديدة جداً، كوفاة اأحد اأفراد الأ�رسة، والطالق، والإ�شابة مبر�ص خطري، 
اأو الأحداث ال�شاغطة الأقل �شدة كتغيري العمل، اأو تغيري مكان ال�شكن.وهناك اأي�شا ما يعرف 
 ،  )Daily Hassles( اليومية  باملنغ�شات  ي�شميه بع�شهم  ما  اأو  ال�شغرية،  احلياة  باأحداث 
الفرد ب�شكل يومي مثل الزدحام املروري، والوقوف الطويل يف طابور  التي يتعر�ص لها 

. )Blonna, 2006( بهدف احل�شول على خدمة معينة
النف�شي امل�شاحب  ال�شغط  الفرد بح�شب مقدار  الأحداث موؤثرة يف  وتعُد جميع هذه 
ال�شاغط  احلدث  ف�شدة  الأحداث،  هذه  مع  والتكيف  للتاأقلم  الفرد  قدرة  بح�شب  اأو  لها، 
و�شخ�شية الفرد لهما دور كبري يف حتديد م�شتوى الأثر ال�شلبي الذي قد يرتكه على الفرد 

. )Rice,2001(

اأكدت كوبا�شا )Kobasa, 1981( على اأهمية �شخ�شية الفرد عند التحدث عن الأحداث 
احلياتية ال�شاغطة، فاأ�شارت اإىل ثالث �شفات مهّمة ل بد من النظر اإليها عند تعر�ص الفرد 
للحدث ال�شاغط، والتي اأ�شمتها )3C( وهي: اللتزام )Commitment( ، وتعني: �شعور الفرد 
ول  يهرب  فال  ال�شاغط  احلدث  ملواجهة  يتخذها  التي  والإجراءات  الطرق  اجتاه  باللتزام 
ال�شاغطة  الأحداث  الفرد يف مواجهة  اإىل رغبة  ، وي�شري   )Challenge( يتخاذل، والتحدي 
ال�شلبية وحتديها، ورف�ص الف�شل ب�شهولة، واأخرياً ال�شبط )Control( ، وي�شري اإىل قدرة الفرد 

على التحكم وال�شيطرة بالظروف واملعيقات ال�شاغطة يف احلياة.
 Lyubomirsky, Sousa& Dickerhoof,( هذا واأكد ليبومر�شكي و�شو�شا وديكرهوفا
من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  اإىل  حياتهم  يف  يتعر�شون  الأفراد  جميع  اأن  على   )2006
الأحداث ال�شاغطة، منها: الإيجابي ومنها ال�شلبي، واإنه كلما فكر الفرد بطريقة اإيجابية اأو 
عرب بطريقة لفظية اأو غري لفظية عن الأحداث الإيجابية التي مير بها، زاد م�شتوى ال�شحة 
النف�شية لديه، وزاد م�شتوى �شعوره بال�شعادة رغم وجود بع�ص الأحداث ال�شلبية يف حياته.

يف حني اأ�شار راي�ص )Rice, 2001( اإىل اأن الأحداث ال�شاغطة �شواء اأكانت �شديدة اأم 
اأقل �شدة توؤدي اإىل حدوث م�شتوى معني من القلق والتوتر وال�شغط لدى الفرد، حيث يعتمد 
وطريقة  املقاومة،  على  قدرته  حيث  من  نف�شه  الفرد  على  وال�شغط  والتوتر  القلق  م�شتوى 
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الأحداث  هذه  فاملهم يف  ال�شغط،  على  لديه  الفعل  ردة  وم�شتوى  ال�شاغط،  للحدث  اإدراكه 
ال�شاغطة لي�ص جمرد حدوثها، بل مدى قدرة الفرد يف التحكم فيها واخلروج منها بنجاح؛ 
مما يوؤثر لحقًا يف مدى �شعور الفرد بالر�شا اأو عدمه عن نف�شه، واأحيانًا قد ت�شل لالكتئاب 

والياأ�ص من احلياة يف حالة الف�شل يف الت�شدي ملثل هذه الأحداث.
هذا ويوؤكد حمدي )2007( على اأن م�شاعر ال�شحة النف�شية يف �شعور ال�شاب اأو ال�شابة 
بالر�شا عن الذات، وعن احلياة تت�شح من خالل �شعورهم بالنجاح يف الأدوار الجتماعية، 
ويف القدرة على تخطي اأحداث احلياة ال�شاغطة باأ�شكالها املختلفة، والقدرة على التوافق 
احلياة  قدرة على مواجهة �شغوطات و�شعوبات  اأكرث  ال�شباب  فكلما كان  والتكيف معها، 

كانوا اأكرث �شعوراً بالر�شا عن اأنف�شهم وعن حياتهم.

الرضا عن احلياة: 
اأكانت  اأثرت يف حياة الأفراد �شواًء  يعك�ص الر�شا عن احلياة جمموعة التجارب التي 
القدرة  لديها  الأفراد  الإيجابية والناجحة يف حياة  �شلبية، فالتجارب  اأم  اإيجابية  بطريقة 
على حتفيز طاقة الأفراد على متابعة حياتهم واأهدافهم وطموحاتهم يف احلياة، فيزيد لديهم 
حياته  يف  امل�شتمرة  ال�شلبية  الأحداث  اإىل  الفرد  تعر�ص  فاإن  املقابل  والتفاوؤل.ويف  الأمل 
وف�شله يف تخطيها بنجاح، �شوف يقلل من �شعور الفرد بالثقة بنف�شه، وقدرته على مواجهة 
العقبات، مما ينعك�ص �شلبيًا على �شعور الفرد بالر�شا عن نف�شه وعن حياته، فالأفراد الأكرث 
�شعادة والأكرث ر�شا عن حياتهم هم الأفراد الأقل تركيزاً على ال�شلبيات والأحداث املوؤملة 

. )Bailey, Eng, Frisch & Snyder, 2007( يف حياتهم
الفرد ح�شب  الر�شا عن احلياة باأنه: تقدير عام لنوعية حياة   )2008( علوان  وترى 
والتقدير  وال�شتقرار،  بالطماأنينة  وال�شعور  الجتماعية،  والعالقات  ال�شعادة  معايري 
الجتماعي الذي ي�شعر به الفرد.بينما اأ�شار عبد اللطيف )1997( اإىل اأن الر�شا عن احلياة 
هو ا�شتجابة ذاتية للفرد جلانب معني من جوانب حياته اأو موقف حمدد تعك�ص ر�شاه اأو 

عدمه عن املوقف الذي �شارك فيه.
Ac�(  ممن النظريات التي حاولت تف�شري الر�شا عن احلياة عن الفرد: نظرية الن�شاط

tive Theory( ، حيث ف�رست هذه النظرية الر�شا عن احلياة باعتباره يقا�ص بدرجة �شعور 
واأكرث  ن�شاطًا  اأكرث  الفرد  كان  فكلما  حياته،  جوانب  خمتلف  يف  واحليوية  بالن�شاط  الفرد 
 Brown,( بالر�شا  �شعوراً  اأكرث  كان  كما  املتنوعة،  الجتماعية  باأدواره  القيام  على  قدرة 
2004( .اأما نظرية احلكم ال�شخ�شي على الإجنازات )Self� Judgment Theory( ، فت�شري 
اإىل اأن �شعور الفرد بالر�شا عن احلياة ي�شتمد من مقارنة الفرد لإجنازاته على اأر�ص الواقع، 
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مع  ومن�شجمة  متجان�شة  اإجنازاته  كانت  فكلما  املختلفة،  ومعايريه  ورغباته  قيمه  وبني 
 Meadow, Metazer,( ذاته  عن  بالر�شا  �شعوراً  اأكرث  كان  كّلما  وخرباته،  ورغباته  قيمه 
 ،  )Comparative Theory( الآخرين  املقارنة مع  .ويف نظرية   )Rahtz & Sirgy, 1993
فاإن �شعور الفرد بالر�شا يتم احلكم عليه عند مقارنة نف�شه واإجنازاته وقدراته بالآخرين 
 Adjustment( واأخرياً النظرية التكيفية. )Kruglanski & Mayseless, 1990( واإجنازاتهم
Theory( ، التي ت�شري اإىل اأن قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات احلياة املختلفة والظروف 
امل�شتجدة تعك�ص مدى �شعوره بالر�شا عن احلياة، فكلما كان الفرد اأكرث قدرة على التعامل 
مع م�شتجدات وتغريات حياته، واأكرث قدرة على التكيف معها، كلما كان اأكرث �شعوراً بالر�شا 

. )Diener, Lucas & Scallon, 2006( عن احلياة
كما ينظر رامان )Raman, 2010( اإىل الر�شا عن احلياة باأنه: مقيا�ص الفرد ال�شخ�شي 
الذي يعك�ص مدى ر�شاه عن حياته ككل، واأ�شار اإىل اأن الر�شا عن احلياة خمتلف عن �شعور 
الفرد بال�شعادة، فال�شعادة متثل احلالة الإيجابية من الفرح عند نقطة حمددة ووا�شحة ويف 
وقت حمدد، بينما الر�شا عن احلياة يعك�ص خربة وحياة كاملة ومرتاكمة لدى الفرد، وعلى 

املدى الطويل من حياته.
ويرى �شكوت )Scoot, 2012( اأن الر�شا عن احلياة وال�شعور بال�شعادة لن يتحققا عرب 
القيام  اليومية، فالر�شا عن احلياة يتحقق من خالل  الأهداف والأن�شطة احلياتية  حتقيق 
باأعمال اأكرث عمقًا تتعلق بالفرد، كالهتمام بال�شحة النف�شية واجل�شدية واإعطاء املزيد من 

الوقت للذات والتعمق بالق�شايا املّهمة فقط وجتاوز ال�شلبيات يف احلياة.
وتقبلهم  توافقهم  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  الأفراد  عند  احلياة  عن  النف�شي  الر�شا  وميثل 
الر�شا يدل على قلة  انخفا�ص م�شتوى  فاإن  لالأحداث واملواقف احلياتية املختلفة.ولذلك، 
بجوانبها  اجلامعية  احلياة  احلياة.وت�شكل  �شغوط  مواجهة  عند  والتاأزم  النف�شي  التوازن 
التي  لل�شغوط واملواقف  �شتى  واإدارية ومالية م�شادر  اأكادميية واجتماعية  املتعددة من 
قد يتعر�ص لها الطلبة يف اأثناء درا�شتهم اجلامعية.ولذلك، فاإنه من املتوقع اأن يكون هناك 
تباين بني الطلبة يف م�شتوى الر�شا عن احلياة اجلامعية، الأمر الذي يكون له اأكرب الأثر يف 

درجة توافقهم وجناحهم الأكادميي والجتماعي من عدمه )عبد اللطيف، 1997( .
 )Parkerson & Bradhead, 1990( وبرادهيد  باركر�شون  بها  قام  درا�شة  ويف 
بحثت يف العالقة بني ال�شحة النف�شية وم�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى عينة بلغت 
)286( طالبًا من طلبة ال�شنة الأوىل يف تخ�ش�ص الطب يف” جامعة دوك”، اأظهرت النتائج 
واإناث  ذكور  من  اجلن�شني  كال  لدى  احلياة  عن  الر�شا  عدم  من  مرتفعًا  �شعوراً  هنالك  اأن 
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الذين ح�شلوا  الطلبة  لديهم.ويف املقابل كان  القلق والكتئاب  ن�شبة  مرتبطًا بارتفاع مع 
للذات،  اأقل اكتئابًا وقلقًا، واأكرث تقديراً  ال�شعور بالر�شا عن احلياة  اأعلى درجات من  على 

واأكرث �شحة نف�شية واجتماعية.
بينما هدفت درا�شة بيل�شري )Pilcher, 1998( اإىل البحث عن اأثر الأحداث اليومية يف 
الر�شا عن احلياة لدى عينة من )72( طالبًا جامعيًا.اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن عدم الر�شا 
عن احلياة عند الطالب قد ارتبط بالكتئاب والغ�شب والرتباك والتوتر، كما اأظهرت النتائج 
اأنه ميكن التنبوؤ مبدى الر�شا عن احلياة لدى الفرد من خالل الأحداث اليومية التي مير فيها 

الفرد بن�شبة )54%( ، مما يدل على اأنها متنبئ قوي.
كما قام بركات )2007( بدرا�شة هدفت التعرف اإىل الأزمات والأحداث ال�شاغطة التي 
يعاين منها طلبة جامعة القد�ص املفتوحة لدى عينة تكونت من )30( طالب وطالبة، تو�شلت 
النتائج اإىل اأن )46%( من الطلبة يعانون من ال�شغوط بدرجة كبرية، و )37%( منهم يعانون 
واأظهرت  ال�شغوط بدرجة منخف�شة،  ال�شغوط بدرجة متو�شطة، و )17%( يعانون من  من 
والرتبوية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  لل�شغوط  تعر�شًا  اأكرث  كانوا  الذكور  اأن  كذلك  الدرا�شة 

بينما كانت الإناث اأكرث تعر�شًا لل�شغوط النف�شية والجتماعية.
اأما درا�شة بيتي )Petty, 2008( التي بحثت يف العالقة بني ال�شحة النف�شية وال�شلوكية 
والر�شا عن احلياة لدى عينة بلغت حوايل )796( طالبًا جامعيًا، فقد اأظهرت نتائجها اأن 
الطلبة يواجهون بع�ص التحديات ال�شعبة يف احلياة التي ترتبط بنق�ص الر�شا عن احلياة 

لديهم.
م�شتوى  بني  العالقة  عن  البحث  اإىل  هدفت   )2008( مظلوم  بها  قام  درا�شة  ويف 
يف  بغداد  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  ال�شاغطة  بالأحداث  وعالقته  الأكادميي  الطموح 
اأظهرت  اأظهرت نتائجها ارتفاع م�شتوى الأحداث ال�شاغطة لدى الطلبة ككل، كما  العراق، 
وجود عالقة ارتباطية عك�شية بني م�شتوى الطموح الأكادميي والأحداث ال�شاغطة؛ فكّلما 

زادت الأحداث ال�شاغطة على الطلبة، كّلما قل م�شتوى طموحهم الأكادميي.
املواقف  اأبعاد  على  الن�شبية  الأهمية  على  للتعرف   )2008( البنا  درا�شة  وهدفت 
الدرا�شة  عينة  تكونت  غزه.حيث  مبحافظة  الأق�شى  جامعة  طلبة  لدى  ال�شاغطة  احلياتية 
املواقف احلياتية  الطلبة يعانون من  اأن  الدرا�شة  نتائج  من )200( طالب وطالبة.اأظهرت 
املواقف  يليها  اأهمية،  الأكرث  كانت  النفعالية  املواقف  واأن  متفاوتة،  بدرجات  ال�شاغطة 
الدرا�شية وال�شخ�شية، يليها ال�شحية والقت�شادية، واأخرياً الأ�رسية والجتماعية، ومل تظهر 
النتائج فروق ذات دللة اإح�شائية يف املواقف احلياتية ال�شاغطة تعزى للجن�ص، با�شتثناء 
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املواقف ال�شحية حيث كنت الفروق الإح�شائية ل�شالح الإناث.
م�شتوى  اإىل  التعرف  اإىل  بدرا�شة هدفت   )2008( وال�شمريي  م�شطفى  اأبو  قام  كما 
الأحداث ال�شاغطة وعالقتها بال�شلوك العدواين لدى عينة من طلبة جامعة الأق�شى تكونت 
من )524( طالبًا وطالبة.اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الأحداث ال�شيا�شية كانت الأعلى، وتليها 

الأحداث القت�شادية، واأن اأقل الأحداث تاأثرياً كانت ال�شحية والنف�شية.
الر�شا  درجة  عن  البحث  اإىل  هدفت   )Raman, 2010( رامان  اأجراها  درا�شة  ويف 
املتحدة  الوليات  وايكاتو يف  الطلبة اجلامعيني يف جامعة  لدى جمموعة من  عن احلياة 
الر�شا  ودرجة  العام  الذكاء  م�شتوى  مثل:  املتغريات،  من  مبجموعة  وعالقتها  الأمريكية، 
الأكادميي  اأدائهم  وعن  الرومان�شية،  وعالقاتهم  الآخرين،  مع  الجتماعي  ات�شالهم  عن 
وجود  اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت   ،  )129( من  الدرا�شة  عينة  ال�شحية.تكونت  وحالتهم 
عالقة ارتباطية اإيجابية بني �شعور الطلبة بالر�شا العام عن حياتهم، وكل من ر�شاهم عن 

حياتهم العاطفية، واأدائهم الأكادميي املرتفع، وحالتهم ال�شحية وخلوهم من الأمرا�ص.
اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Paschali & Tsitsas, 2010( وتي�شتا�س  با�ش�شيلي  وقام 
الطلبة  من  جمموعة  لدى  احلياة  عن  الر�شا  ودرجة  النف�شي  ال�شغط  م�شتوى  عن  البحث 
اجلامعة  من  وطالبة  طالب   )200( من  الدرا�شة  عينة  بينهما.تكونت  والعالقة  اجلامعيني 
الطلبة  من   )%63.4( اأن  الدرا�شة  نتائج  اأثينا.اأظهرت  يف  كابودي�شرتين  وجامعة  الوطنية 
كان لديهم انخفا�ص وا�شح يف م�شتوى �شعورهم بالر�شا عن احلياة، وارتفاع يف م�شتوى 

ال�شغط دون ظهور اأي فروقات بني اجلن�شني.
اأما درا�شة دابلن وبول )Dabaln & Paul, 2011( ، فقد هدفت اإىل فهم العالقة بني 
اأحداث احلياة والر�شا عنها يف 27( ( بلدة من البلدان التي متر مبراحل انتقالية �شيا�شية 
واقت�شادية واجتماعية.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن هناك عالقة وثيقة بني ارتفاع الر�شا 
عن احلياة والأحداث الإيجابية �شواء كانت على م�شتوى الفرد الواحد كاإجناب طفل اأم على 

م�شتوى الدولة ككل كتح�شن الو�شع القت�شادي، وال�شتقرار املايل وال�شيا�شي للدولة.
كما اأجرى �شقورة )2012( درا�شة هدفها البحث عن م�شتوى املرونة النف�شية والر�شا 
الدرا�شة من )600( طالب  الفل�شطينية.حيث تكونت عينة  لدى طلبة اجلامعات  عن احلياة 
وطالبة يف حمافظة غزة.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن م�شتوى الر�شا عن احلياة لدى اأفراد 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما  املتو�شط،  فوق  جاء  الدرا�شة  عينة 
اإح�شائية تعزى ملتغري اجلن�ص با�شتثناء اأن الذكور كانوا اأكرث �شعوراً بالطماأنينة وال�شتقرار 

النف�شي من الإناث.
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واأخرياً، قام دينري )Luhman, Lucas, Eid & Diener, 2012( بدرا�شة على عينة 
من الأفراد يف اأ�شرتاليا واأملانيا وبريطانيا، وهدفت اإىل البحث عن تاأثري الر�شا عن احلياة 
وعالقتها بالأحداث ال�شاغطة التي مير بها الأفراد.اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هنالك ارتباطًا 
وثيقًا واإيجابيًا بني م�شتوى الر�شا عن احلياة مع الأحداث الإيجابية، مثل: الزواج، واإجناب 
طفل جديد، واحل�شول على عمل.ويف املقابل كانت هناك عالقة عك�شية بني ال�شعور بالر�شا 

والأحداث ال�شلبية كالطالق، وفقدان العمل، و املر�ص، واملوت.
يالحظ من الدرا�شات ال�شابقة اأنها اهتمت بالبحث عن م�شتوى الر�شا عن احلياة لدى 
الطلبة يف اجلامعات، وارتباطه بكثري من العوامل املوؤثرة يف حياة الفرد، حتديداً فيما يتعلق 
بال�شحة النف�شية والنجاح يف احلياة �شواء كان ذلك على امل�شتوى الأكادميي اأم الجتماعي 
اأم الأ�رسي.ولعل حتقيق الراحة اجلامعية لدى الطلبة من �شاأنه اأن يعمل على تنمية ال�شخ�شية 
الإيجابية وتطويرها لدى الطلبة، اإل اأن هذه الدرا�شات- وحتديداً العربية منها- اأغفلت دور 
العالقة الرتباطية بني الأحداث ال�شاغطة التي يتعر�ص لها الطلبة اجلامعيون حتديداً يف 
ظل الظروف ال�شعبة، وامل�شتجدات ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية التي متر بها معظم 
ال�شعور  العربية ب�شكل عام، ومير بها الأردن ب�شكل خا�ص، ودروها يف درجة  جمتمعاتنا 

بالر�شا عن احلياة لديهم. 

مشكلة الدراسة:
اأكانت  �شواء  الفرد  على  ال�شاغطة  املتعاقبة  بالأحداث  مليئة  املعا�رسة  احلياة 
والظروف  للتغريات  نظراً  العربي-  وطننا  يف  اجلامعي  وال�شباب  �شلبية،  اأم  اإيجابية 
ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية املتجددة واملتالحقة- يف كل يوم يتعر�شون ملزيد 
قدرتهم  ويف  الأزمات،  هذه  مواجهة  على  قدرتهم  مدى  يف  والتحديات  ال�شغوطات  من 
فهم  اأنف�شهم،  عن  بالر�شا  ال�شعور  من  عالية  بدرجة  ال�شغوطات  هذه  من  التخل�ص  على 
الواعد لأي جمتمع، بحيث ل ميكن عزلهم عن جمريات احلياة  بناة امل�شتقبل، وهم اجليل 
ال�شاغطة واأحداثها التي تدور يف العامل ب�شكل عام، والوطن العربي ب�شكل خا�ص، في�شعر 
الطالب بالعبء لإثبات وجوده الفاعل ودوره املهم يف ظل كل هذه املجريات والتغريات 
اآرائه وفكره.ومن هنا  اإح�شا�شه بالر�شا عن نف�شه وعطاءه وقدرته على تقدمي  رابطًا بذلك 
طلبة  لها  يتعر�ص  التي  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  عن  للبحث  الدرا�شة  هذه  جاءت 
جامعة الريموك وم�شتوى �شعورهم بالر�شا عن اأنف�شهم يف ظل �شغوط احلياة.وبالتحديد 

حاولت هذه الدرا�شة االإجابة عن االأ�شئلة االآتية: 
ما م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة لدى طلبة جامعة الريموك؟ . 1
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ما م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى طلبة جامعة الريموك؟ . 2
هل توجد عالقة دالة اإح�شائيا بني م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة، وبني م�شتوى . 3

ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى طلبة جامعة الريموك؟ 
هل يختلف م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة لدى طلبة جامعة الريموك باختالف . 4

اجلن�ص، وامل�شتوى الدرا�شي، وامل�شتوى التح�شيلي؟ 
هل يختلف م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى طلبة جامعة الريموك باختالف . 5

اجلن�ص، وامل�شتوى الدرا�شي، وامل�شتوى التح�شيلي؟ 

أهمية الدراسة: 
حيث  فمن  تطبيقي،  والثاين  نظري  الأول  جانبني  من  احلالية  الدرا�شة  اأهمية  تنبثق 
الأهمية النظرية، فاإن هذه الدرا�شة حاولت توفري معلومات مرتبطة بدرجة تعر�ص الطلبة 
يف جامعة الريموك لأحداث احلياة ال�شاغطة، كما هدفت اإىل توفري معلومات حول نوعية 
و  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الطلبة  حياة  يف  تاأثرياً  الأكرث  ال�شاغطة  الأحداث 
هوؤلء  لدى  احلياة  عن  الر�شا  م�شتوى  اإىل  التعرف  اأي�شًا  الدرا�شة  حاولت  الأكادميية.كما 
ال�شاغطة يف  لالأحداث  الطلبة  تعر�ص  درجة  الرتباطية بني  العالقة  والبحث عن  الطلبة، 

احلياة، و�شعورهم بالر�شا عن احلياة.
اأما من حيث الأهمية التطبيقية، فقد حاولت هذه الدرا�شة اأن تقدم م�شاعدة يف توفري 
الدرا�شة  الدرا�شات الأخرى املهتمة بهذا املجال البحثي، وحاولت  اإطار نظري تنطلق منه 
كذلك اأن توفر اأداوت للباحثني لقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة، ولقيا�ص درجة الر�شا عن 

احلياة، والتي ٌطورت مبا يتنا�شب مع البيئة الأردنية.

التعريفات اإلجرائية: 

الفرد،  ◄ واأحداث تواجه  التعر�ص مل�شكالت  ويق�شد بها  ال�شاغطة:  الياة  اأحداث 
وت�شبب له اإرباكًا يف توازنه الداخلي؛ نتيجة ل�شعوره بالتهديد وتتطلب منه القيام مبجهود 
اإ�شايف للعودة اإىل توازنه الطبيعي )مظلوم، 3: 2008( .وتعرف اإجرائيًا لأغرا�ص الدرا�شة 
احلالية بالدرجة الكلية التي ح�شل عليها اأفراد العينة على مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة 

املعد من قبل الباحثني يف الدرا�شة.
لذاته  ◄ تقبله  ودرجة  حياته،  لنوعية  الفرد  تقومي  به  ويق�شد  الياة:  عن  الر�شا 

 )2008  :36 )زماري،  ال�شخ�شية  معايريه  �شوء  يف  واحلا�رس  املا�شي  يف  ولإجنازاته 
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العينة  اأفراد  التي ح�شل عليها  الكلية  الدرا�شة احلالية بالدرجة  اإجرائيًا لأغرا�ص  .ويعرف 
على مقيا�ص الر�شا عن احلياة املعد من قبل الباحثني يف الدرا�شة.

حمددات الدراسة: 

حتدد الدرا�شة يف الوانب االآتية: 
اقت�رست الدرا�شة على عينة من طلبة جامعة الريموك، اختريت بالطريقة الع�شوائية  -

للطلبة يف  العينة  النتائج تتحدد مبدى متثيل هذه  اإمكانية تعميم  فاإن  الطبقية، وبالتايل 
جامعة الريموك.

اأداتا الدرا�شة امل�شتخدمة، وهما: مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة ومقيا�ص ال�شعور  -
الأداتني  هاتني  �شدق  مبدى  تتحدد  النتائج  تعميم  اإمكانية  فاإن  لذا  احلياة،  عن  بالر�شا 

وثباتهما، اإذ ل ميكن اعتبارهما اأداتني �شادقتني �شدقا مطلقًا.
املفاهيم وامل�شطلحات امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة حمددة بالتعريفات الإجرائية،  -

وبالتايل فاإن اإمكانية تعميم النتائج تتحدد يف �شوء هذه التعريفات.

جمتمع الدراسة: 
الريموك  جامعة  يف  الدار�شني  البكالوريو�ص  طلبة  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
التقرير  ي�شري  كما  عددهم  والبالغ  م،   2013  /2012 الدرا�شي  العام  من  الأول  للف�شل 
الإح�شائي ال�شادر عن دائرة القبول والت�شجيل يف جامعة الريموك لعام 2012 م )4624( 

طالبا وطالبة، منهم )3147( طالبا و )1477( طالبة.

عينة الدراسة: 
الكلية  ونوع  الدرا�شي  امل�شتوى  تبعًا ملتغريي  عدة  اإىل طبقات  الدرا�شة  ُق�شم جمتمع 
ال�شنة  وطلبة  اأوىل،  كطبقة  الأوىل  ال�شنة  طلبة  �شعب  ُح�رست  حيث   ، اإن�شانية(  )علمية، 
الثانية كطبقة ثانية، وطلبة ال�شنة الثالثة كطبقة ثالثة، وطلبة ال�شنة الرابعة كطبقة رابعة، 
واختريت �شعبتان بطريقة ع�شوائية من كل طبقة من طبقات الدرا�شة اإحداهما من الكليات 
خمتلف  من  الدرا�شة  عينة  اأفراد  عدد  بلغ  الإن�شانية.حيث  الكليات  من  والأخرى  العلمية 
الكليات )350( طالبًا وطالبة.واجلدول )1( يو�شح توزيع اأفراد عينة الدرا�شة تبعًا ملتغريي 

امل�شتوى الدرا�شي واجلن�ص.
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الجدول )1(
توزيع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي.

 الن�س 
املجموعاإناثذكورامل�شتوى الدرا�شي

473178اأوىل
4679125ثانية
553590ثالثة
263157رابعة

174176350املجموع

 لم يتعامل الباحثون بمتغير نوع الكلية كمتغير في دراسته.

أدوات الدراسة: 

لتحقيق اأهداف هذه الدرا�شة ا�شتخدمت االأداتان االآتيتان: 

أواًل_ مقياس أحداث احلياة الضاغطة: 

م�شطفى  اأبو  مقيا�ص  اُ�شتخدم  ال�شاغطة،  احلياة  اأحداث  م�شتوى  عن  الك�شف  بهدف 
وال�شمريي )2008( .تكون املقيا�ص ب�شورته الأ�شلية من )80( فقرة موزعة على ثمانية 
والنفعالية،  وال�شحية،  والجتماعية،  والدرا�شية،  والقت�شادية،  الأ�رسية،  هي:  جمالت 

وال�شيا�شية.
دالالت �شدق املقيا�س وثباته ب�شورته االأ�شلية:  ♦

ملجالت  ال�شتقرار  ثبات  معامالت  بح�شاب   )2008( وال�شمريي  م�شطفى  اأبو  قام 
قيمة  تراوحت  حيث  وطالبة،  طالبًا   )50( قوامها  عينة  على  ال�شاغطة  الأحداث  مقيا�ص 
معامالت ثبات ال�شتقرار للمقيا�ص ككل )0.88( ، وتراوحت القيم للمجالت ما بني )0.95 
–0.85( .كما ُقدرت معامالت ثبات الت�شاق الداخلي للمقيا�ص با�شتخدام معادلة كرونباخ 
األفا، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الت�شاق الداخلي للمقيا�ص ككل ).94( ، وتراوحت قيم 

معامالت ثبات الت�شاق الداخلي للمجالت بني )0.78- 0.95( .
كما مت التحقق من �شدق املقيا�ص با�شتخدام طريقتي ال�شدق الظاهري و�شدق البناء، 
فقد ُعر�ص املقيا�ص على عدد من املحكمني الذين اأ�شاروا اىل اأن املقيا�ص يقي�ص ما و�شع 
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لأجله، وكذلك ُح�شبت معامالت الرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 
اإليه والدرجة الكلية للمقيا�ص، حيث ُقبلت جميع الفقرات التي و�شعت من قبل الباحثني.

دالالت �شدق املقيا�س وثباته ب�شورته الالية:  ♦
الظاهري  ال�شدق  من  التحقق  مت  املقيا�ص،  مالءمة  من  للتاأكد  الظاهري:  ال�شدق 
املحكمني  من  جلنة  على  فقرة   )75( الأولية  ب�شورته  عر�شه  خالل  من  وذلك  للمقيا�ص، 
مكونة من ع�رسة متخ�ش�شني يف ق�شم علم النف�ص الإر�شادي والرتبوي.ويف �شوء مالحظات 
املحكمني، اأجريت التعديالت املقرتحة، وكان اأبرزها حذف )3( فقرات؛ ب�شبب تداخلها مع 

فقرات اأخرى يف املقيا�ص، وتعديل بع�ص الفقرات.

مؤشرات صدق البناء: 
بهدف التحقق من �شدق البناء ُطّبق املقيا�ص على عينة مكونة من )50( طالبًا وطالبة 
من خارج عينة الدرا�شة، وح�شبت معامالت الرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات 
على املجال، وكذلك معامالت الرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات على املقيا�ص 
ككل، وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملجالت التي تنتمي اإليها بني )0.28- 
واملقيا�ص ككل بني )0.22-  الفقرات  الرتباط بني  قيم معامالت  تراوحت  ، كما   )0.64
0.59( ، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة باأل يقل معامل ارتباطها باملجال الذي تنتمي اإليه، 
واملقيا�ص ككل عن )0.30( .وبناء على هذا املعيار، ويف �شوء هذه القيم فقد حذفت )8( 
فقرات، وبالتايل تكّون مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة يف �شورته النهائية من )64( فقرة 
البينية ملجالت مقيا�ص  الرتباط  �شبعة جمالت، كما ح�شبت قيم معامالت  موزعة على 
اأحداث  مقيا�ص  جمالت  بني  الرتباط  معامالت  قيم  كانت  وقد  ال�شاغطة،  احلياة  اأحداث 
احلياة ال�شاغطة مرتفعة، وتراوحت بني )0.78- 0.88( ، كما اأن قيم معامالت الرتباط 
بني املجالت واملقيا�ص ككل كانت مرتفعة اأي�شًا، وتراوحت بني )0.89- 0.91( ، ويعد 

ذلك موؤ�رساً على �شدق البناء للمقيا�ص.
با�شتخدام  ♦ اأوًل:  بطريقتني  للمقيا�ص  الثبات  معامالت  قدرت  املقيا�س:  ثبات 

فقراته،  ودقة  امل�شتخدم  املقيا�ص  ثبات  من  التحقق  فبهدف  ال�شتقرار،  ثبات  معامل 
العينة  على  تطبيقه  اأعيد  ثم  وطالبة،  طالبًا   )50( من  مكونة  ا�شتطالعية  عينة  على  طبق 
 Test( اأ�شبوعني من التطبيق الأول، وح�شب معامل ثبات الإعادة  ال�شتطالعية نف�شها بعد 
Retest( )معامل ثبات ال�شتقرار( ، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الإعادة للمقيا�ص ككل 
)0.93( ، وتراوحت للمجالت الفرعية بني )0.81 – 91( .ثانيًا: تقدير قيمة معامل ثبات 
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على   )Cronbach Alpha( األفا  كرونباخ  معادلة  با�شتخدام  للمقيا�ص  الداخلي  الت�شاق 
اأفراد العينة ال�شتطالعية اأنف�شهم، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الت�شاق الداخلي ملقيا�ص 
ال�شعور باأحداث احلياة ال�شاغطة )0.91( ، وهي قيمة عالية.اأما معامالت الثبات ملجالت 
الداخلي  الت�شاق  ثبات  معامل  من  اأقل  وهي   ،  )89  –80.0( بني  تراوحت  فقد  املقيا�ص 
للمقيا�ص ككل، ولكنها عالية اأي�شًا، وهي موؤ�رسات تدل على متتع املقيا�ص بدللت ات�شاق 
فقرة   )64( من  النهائية  �شورته  يف  املقيا�ص  عالية.تكون  الثبات(  على  )كموؤ�رس  داخلي 
واملجال   ،  )10  -1( من  الفقرات  وتقي�شه  الأ�رسي،  املجال  الآتية:  املجالت  على  موزعة 
القت�شادي وتقي�شه الفقرات من )11- 17( ، واملجال الدرا�شي وتقي�شه الفقرات من )18- 
وتقي�شه  ال�شحي  واملجال   ،  )28  -35( من  الفقرات  وتقي�شه  الجتماعي  واملجال   ،  )27
واملجال   ،  )46 –  56( الفقرات من  وتقي�شه  النف�شي  واملجال   ،  )36 –  45( الفقرات من 

ال�شيا�شي وتقي�شه الفقرات من )64 – 57( .
ت�شحيح املقيا�س:  ♦

البدائل  ي�شتمل على  بتدريج خما�شي  املقيا�ص على )64( فقرة، يجاب عليها  ا�شتمل 
وتنطبق  درجات،   )5( املقيا�ص  ت�شحيح  عند  وتعطى  جداً،  كبرية  بدرجة  )تنطبق  الآتية: 
بدرجة كبرية وتعطى )4( درجات، وتنطبق بدرجة متو�شطة وتعطى )3( درجات، وتنطبق 
درجات  ترتاوح  .وبذلك  واحدة(  درجة  تعطى  تنطبق  ول  درجتني،  وتعطى  قليلة  بدرجة 
موؤ�رساً  ذلك  العالمة، كان  ارتفعت  كلما  اأنه  يعني  ، وهذا  املقيا�ص ككل بني )64- 320( 
اإىل  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  �شنفت  الطلبة.وقد  لدى  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  زيادة  على 
خم�ص فئات على النحو الآتي: فئة م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة املنخف�شة جداً، وتتمثل 
يف احلا�شلني على درجة )1.49( فاأقل.وفئة م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة املنخف�شة، 
اأحداث  وتتمثل يف احلا�شلني على درجة ترتاوح بني )1.5- 2.49( درجة.وفئة م�شتوى 
احلياة ال�شاغطة املتو�شطة، وتتمثل يف احلا�شلني على درجة ترتاوح بني )2.5- 3.49( 
درجة  احلا�شلني على  وتتمثل يف  املرتفعة،  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  درجة.وفئة 
جداً،  املرتفعة  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  م�شتوى  درجة.وفئة   )4.49  -3.5( بني  ترتاوح 

وتتمثل يف احلا�شلني على درجة )4.5( فاأكرث.

ثانيًا_ مقياس الشعور بالرضا عن احلياة: 

الزماري  مقيا�ص  ا�شتخدم  احلياة،  عن  بالر�شا  ال�شعور  م�شتوى  عن  الك�شف  بهدف 
)2008( .تكون املقيا�ص ب�شورته الأ�شلية من )20( فقرة موزعة يف خم�شة جمالت هي: 
املهنية،  والعالقات  الوظيفي  والر�شا  الواقع،  عن  والر�شا  املعي�شية  الظروف  عن  الر�شا 
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العالقات الجتماعية، والر�شا عن  الزوجية والأ�رسية، والر�شا عن  العالقات  والر�شا عن 
الذات وتقبلها.

دالالت �شدق املقيا�س وثباته ب�شورته االأ�شلية:  ♦
الأولية على ع�رسة حمكمني من  املقيا�ص ب�شورته  الزماري )2008( بعر�ص  قامت 
حذفت  وقد  الريموك،  جامعة  يف  والرتبوي  الإر�شادي  النف�ص  علم  ق�شم  يف  املتخ�ش�شني 
بع�ص الفقرات ودمج بع�ص املجالت وفق ما اأ�شار اإليه املحكمون، حتى و�شل املقيا�ص اإىل 

)20( فقرة موزعة بالت�شاوي على خم�شة جمالت.
كما مت التحقق من ثبات املقيا�ص بطريقتني، هما: ا�شتخدام معامل ثبات ال�شتقرار، 
ككل  للمقيا�ص  ال�شتقرار  ثبات  معامل  قيم  بلغت  حيث  التطبيق،  واإعادة  بالتطبيق  وذلك 
)0.81( ، وتراوحت القيم للمجالت بني )0.86- 0.74( ، كما ُح�شب معامل ثبات الت�شاق 
الداخلي  الت�شاق  ثبات  معامل  قيمة  وبلغت  األفا،  كرونباخ  معادلة  با�شتخدام  الداخلي 

للمقيا�ص ككل )0.89( ، وتراوحت القيم للمجالت بني )0.87- 0.76( .
دالالت �شدق املقيا�س وثباته ب�شورته الالية:  ♦

ال�شدق الظاهري: يف �شوء الدرا�شات ال�شابقة والأدب الرتبوي اأ�شاف الباحثون )8( 
فقرات للمقيا�ص الأ�شلي، وحذف بع�شها، واأُعيدت �شياغة بع�شها الآخر.وللتاأكد من مالءمة 
املقيا�ص لتحقيق هدف الدرا�شة، مت التحقق من ال�شدق الظاهري للمقيا�ص، وذلك من خالل 
عر�شه ب�شورته الأولية )26( فقرة على ع�رسة من املحكمني من ق�شم علم النف�ص الإر�شادي 
والرتبوي.ويف �شوء مالحظات املحكمني، اأجريت التعديالت املقرتحة، وكان اأبرزها حذف 
)3( فقرات؛ لتداخلها مع فقرات اأخرى يف املقيا�ص، وتعديل بع�شها، لت�شبح اأكرث و�شوحًا 

من حيث �شياغتها.
موؤ�رضات �شدق البناء: 

بهدف التحقق من �شدق البناء طبق املقيا�ص على عينة مكونة من )50( طالبًا وطالبة 
من خارج عينة الدرا�شة، وح�شبت معامالت الرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات 
على املجال، وكذلك معامالت الرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات على املقيا�ص 
ككل، وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملجالت التي تنتمي اإليها بني )0.61- 
0.26( ، كما تراوحت قيم معامالت الرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية على املقيا�ص ككل 
بني )0.58- 0.24( ، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة باأل يقل معامل ارتباطها باملجال 
هذه  �شوء  ويف  املعيار،  هذا  على  .وبناًء   )0.30( عن  ككل  وباملقيا�ص  اإليه،  تنتمي  الذي 
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ال�شعور بالر�شا عن احلياة ب�شورته  القيم فقد ُحذفت )4( فقرات، وبالتايل تكون مقيا�ص 
النهائية من )19( فقرة موزعة على اأربعة جمالت هي: املجال الأول: الر�شا عن الظروف 
املعي�شية والواقع، وتقي�شه الفقرات من )1- 4( ، واملجال الثاين: الر�شا عن احلياة اجلامعية 
وتقي�شه الفقرات من )5- 9( ، واملجال الثالث: الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية 
من  الفقرات  وتقي�شه  الذات  عن  الر�شا  الرابع:  واملجال   ،  )15 -10( من  الفقرات  وتقي�شه 
)19 – 16( .كما ح�شبت قيم معامالت الرتباط البينية ملجالت مقيا�ص ال�شعور بالر�شا 
عن احلياة، وقيم معامالت ارتباط املجالت باملقيا�ص ككل، وكانت قيم معامالت الرتباط 
بني جمالت مقيا�ص ال�شعور بالر�شا عن احلياة مرتفعة، وتراوحت بني )0.78- 0.71( ، 
كما اأن قيم معامالت الرتباط بني املجالت واملقيا�ص ككل كانت مرتفعة اأي�شًا، وتراوحت 

بني )0.88- 0.80( ، ويعد ذلك موؤ�رساً على �شدق البناء للمقيا�ص.
ثبات املقيا�س: 

ثبات  معامل  با�شتخدام  اأوًل:  هما،  بطريقتني،  للمقيا�ص  الثبات  معامالت  قدرت 
ال�شتقرار، فبهدف التحقق من ثبات املقيا�ص امل�شتخدم ودقة فقراته فقد ُطّبق على عينة 
ا�شتطالعية مكونة من )50( طالبًا وطالبة، مع مراعاة األ يكون اأفراد العينة ال�شتطالعية 
بعد  نف�شها  ال�شتطالعية  العينة  على  تطبيقه  اأعيد  ثم  الرئي�شة،  الدرا�شة  عينة  اأفراد  �شمن 
)معامل ثبات   )Test Retest( الإعادة  ثبات  الأول، وح�شب معامل  التطبيق  اأ�شبوعني من 
ال�شتقرار( ، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الإعادة للمقيا�ص ككل )0.91( ، وتراوحت قيم 
معامالت الثبات للمجالت بني )0.90- 0.87( .ثانيًا: تقدير قيمة معامل ثبات الت�شاق 
الداخلي للمقيا�ص با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا )Cronbach Alpha( على اأفراد العينة 
ال�شتطالعية اأنف�شهم، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الت�شاق الداخلي ملقيا�ص اأحداث احلياة 
ال�شاغطة )0.89( وهي قيمة عالية، واأما معامالت الثبات ملجالت املقيا�ص فقد تراوحت 
بدللت  املقيا�ص  متتع  على  تدل  موؤ�رسات  وهي  اأي�شا،  عالية  وهي   )0.83  -0.88( بني 

ات�شاق داخلي )كموؤ�رس على الثبات( عالية.
ت�شحيح املقيا�س: 

البدائل  ي�شتمل على  بتدريج خما�شي  املقيا�ص على )19( فقرة، يجاب عليها  ا�شتمل 
وتنطبق  درجات،   )5( املقيا�ص  ت�شحيح  عند  وتعطى  جداً،  كبرية  بدرجة  )تنطبق  الآتية: 
بدرجة كبرية وتعطى )4( درجات، وتنطبق بدرجة متو�شطة وتعطى )3( درجات، وتنطبق 
تنطبق  الدرجات  .وهذه  واحدة(  درجة  وتعطى  تنطبق  ول  درجتني،  وتعطى  قليلة  بدرجة 
بحيث   ،  )19 –  95( بني  ككل  املقيا�ص  على  الدرجة  ترتاوح  وبذلك  الفقرات،  جميع  على 
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لدى طلبة جامعة اليرموك في األردن

د. منار بني مصطفى
د. أحمد الشريفني
د. رامي طشطوش

ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى الطلبة. كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك موؤ�رساً على زيادة 
وقد �شنفت ا�شتجابات اأفراد العينة اإىل خم�ص فئات على النحو الآتي: فئة م�شتوى ال�شعور 
بالر�شا عن احلياة املنخف�شة جداً، وتتمثل يف احلا�شلني على درجة )1.49( فاأقل.وفئة 
ال�شعور بالر�شا عن احلياة املنخف�شة، وتتمثل يف احلا�شلني على درجة ترتاوح  م�شتوى 
بني )1.5- 2.49( درجة.وفئة م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة املتو�شطة، وتتمثل يف 
احلا�شلني على درجة ترتاوح بني )2.5- 3.49( درجة.وفئة م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن 
احلياة املرتفعة، وتتمثل يف احلا�شلني على درجة ترتاوح بني )3.5- 4.49( درجة.وفئة 
م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة املرتفعة جداً، وتتمثل يف احلا�شلني على درجة )4.5( 

فاأكرث.

متغريات الدراسة: 

عوملت املتغريات يف هذه الدرا�شة على النحو االآتي: 
اجلن�ص: عومل كمتغري ت�شنيفي: )ذكور واإناث( . -
امل�شتوى الدرا�شي: عومل كمتغري ت�شنيفي: )طلبة ال�شنة الأوىل، طلبة ال�شنة الثانية،  -

طلبة ال�شنة الثالثة، طلبة ال�شنة الرابعة فاأكرث( .
م�شتوى التح�شيل الأكادميي: اأي املعدل الرتاكمي للمواد التي در�شها الطالب يف  -

اجلامعة منذ التحاقه بها، حتى وقت الدرا�شة، وقد عومل كمتغري ت�شنيفي: )ممتاز، وجيد 
جداً، وجيد، ومقبول( .

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية: 
وال�شعور  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  بني  العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
بالر�شا عن احلياة، وقد ح�شبت الأو�شاط احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجات عينة 
الدرا�شة على مقيا�شي ال�شعور باأحداث احلياة ال�شاغطة، وال�شعور بالر�شا عن احلياة، كما 
ا�شتخدم معامل ارتباط بري�شون )Person( للك�شف عن العالقة بني م�شتوى اأحداث احلياة 
لالإجابة عن  الثالثي  التباين  ا�شتخدم حتليل  كما  احلياة،  بالر�شا عن  وال�شعور  ال�شاغطة 

ال�شوؤال الرابع وال�شوؤال اخلام�ص.

نتائج الدراسة: 
يتناول هذا اجلزء من الدرا�شة بالو�شف التحليلي نتائج املعاجلات الإح�شائية التي 
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اأجريت لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة الهادفة اإىل الك�شف عن م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة، 
وم�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة، والعالقة بينهما لدى عينة من طلبة جامعة الريموك، 

وفيما ياأتي عر�س لهذه النتائج وفق اأ�شئلتها: 

اأحداث  ◄ م�شتوى  »ما  على  ين�ص  الذي  الأول:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل- 
الياة ال�شاغطة لدى طلبة جامعة الريموك؟ « لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ح�شبت 
اأحداث  الدرا�شة على مقيا�ص  الأو�شاط احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة 

احلياة ال�شاغطة وكل بعد من اأبعاده، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )2( .
 الجدول )2( 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس أحداث الحياة الضاغطة 
وأبعاده مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية.

م�شتوى اأحداث الياة ال�شاغطةاالنحراف املعياريالو�شط ال�شابياأبعاد مقيا�س اأحداث الياة ال�شاغطة

مرتفعة4.030.396اقت�شادية
مرتفعة4.000.381�شحية

مرتفعة3.810.435اأكادميية
مرتفعة3.670.453نف�شية
مرتفعة3.660.392اأ�رسية

مرتفعة3.660.432اجتماعية
متو�شطة2.740.734�شيا�شية

مرتفعة3.670.273الكلي للمقيا�س

يالحظ من اجلدول )2( اأن م�شتوى ال�شعور باأحداث احلياة ال�شاغطة لدى طلبة جامعة 
الريموك كان بدرجة مرتفعة، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي )3.67( للمقيا�ص ككل، باإنحراف 
معياري )0.273( .وقد جاءت جمالت املقيا�ص وفقا للرتتيب الآتي: املجال القت�شادي 
يف املرتبة الأوىل �شمن امل�شتوى املرتفع، باإنحراف معياري )0.396( ، واملجال ال�شحي 
يف املرتبة الثانية �شمن امل�شتوى املرتفع، واملجال الأكادميي يف املرتبة الثالثة �شمن 
الأ�رسي واملجال الجتماعي، واأخرياً  النف�شي واملجال  امل�شتوى املرتفع، ومن ثم املجال 

املجال ال�شيا�شي �شمن امل�شتوى املتو�شط، باإنحراف معياري )0.734( .
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د. منار بني مصطفى
د. أحمد الشريفني
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ال�شعور  ◄ م�شتوى  ما  الذي ين�ص على:  الثاين:  بال�شوؤال  النتائج املتعلقة  ثانيًا: 
بالر�شا عن الياة لدى طلبة جامعة الريموك؟ لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ح�شبت 
الأو�شاط احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص ال�شعور 

بالر�شا عن احلياة وكل بعد من اأبعاده، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )3( .
 الجدول )3( 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس الشعور بالرضا عن الحياة 
وأبعاده مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية.

م�شتوى اأحداث الياة ال�شاغطةاالنحراف املعياريالو�شط ال�شابياأبعاد مقيا�س ال�شعور بالر�شا عن الياة

متو�شطة2.800.629الر�شا عن الظروف املعي�شية والواقع
منخف�شة2.460.607الر�شا عن الذات

منخف�شة2.400.528الر�شا عن احلياة اجلامعية
منخف�شة1.720.588الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية

منخف�شة2.2820.339الكلي للمقيا�س

بدرجة  كان  للطلبة  احلياة  عن  بالر�شا  ال�شعور  م�شتوى  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 
منخف�شة، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي )2.28( للمقيا�ص ككل، باإنحراف معياري )0.33( 
املعي�شية  الظروف  عن  الر�شا  جمال  الآتي:  للرتتيب  وفقا  املقيا�ص  جمالت  جاءت  .وقد 
والواقع يف املرتبة الأوىل �شمن امل�شتوى املتو�شط بانحراف معياري )0.629( ، وجمال 
الر�شا عن الذات يف املرتبة الثانية �شمن امل�شتوى املنخف�ص باإنحراف معياري )0.607( 
، وجمال الر�شا عن احلياة اجلامعية يف املرتبة الثالثة �شمن امل�شتوى املنخف�ص بانحراف 
معياري )0.528( ، وجمال الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية يف املرتبة الأخرية 

�شمن امل�شتوى املنخف�ص بانحراف معياري )0.588( .
ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث: هل توجد عالقة دالة اإح�شائياً بني  ◄

م�شتوى اأحداث الياة ال�شاغطة، وبني م�شتوى ال�شعور بال�شعور بالر�شا عن 
الياة لدى طلبة جامعة الريموك؟ ولالإجابة عن ال�شوؤال ح�شبت معامالت الرتباط 
اأحداث  الدرجات على مقيا�ص  بني   )Person( ارتباط بري�شون  الب�شيطة با�شتخدام معامل 
احلياة ال�شاغطة واأبعاده من جهة، وبني الدرجات على مقيا�ص ال�شعور بالر�شا عن احلياة 

من جهة اأخرى، وذلك كما يف اجلدول )4( .
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 الجدول )4( 
معامات ارتباط بيرسون بين الدرجات على مقياس أحداث الحياة الضاغطة ومجاالته 

من جهة والدرجات على مقياس الشعور بالرضا عن الحياة من جهة أخرى.

العالقة االإرتباطيةاملقيا�س
مقيا�س ال�شعور بالر�شا عن الياة

الظروف املعي�شية 
والواقع

الياة 
الامعية

العالقات االأ�رضية 
واالجتماعية

الر�شا عن 
الذات

املقيا�س 
ككل

مقيا�ص اأحداث 
احلياة ال�شاغطة.

- 0.061- 0.269- 0.093- 0.077- 0.253اأ�رسية
- 0.287- 0.031- 0.393- 0.041- 0.037اقت�شادية
- 0.0100.070- 0.031- 0.2140.002اأكادميية

0.015- 0.256- 0.3330.0650.082اجتماعية
- 0.0380.228- 0.311- 0.069- 0.113�شحية
0.142- 0.042- 0.4010.0190.012نف�شية

- 0.379- 0.5720.1920.1590.030�شيا�شية

- 0.079- 0.127- 0.125- 0.045- 0.452املقيا�س ككل.

 )0.05≤ α( دال إحصائياً عند مستوى

ال�شاغطة  اأحداث احلياة  الرتباط بني مقيا�ص  اأن معامالت   )4( يالحظ من اجلدول 
ككل وجمالته واملجال الأول )الظروف املعي�شية والواقع( يف مقيا�ص ال�شعور بالر�شا عن 
احلياة كانت دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )α ≤0.05( با�شتثناء البعد )القت�شادي( 
مع بعد )الظروف املعي�شية( يف مقيا�ص ال�شعور بالر�شا عن احلياة، كما وجدت عالقة ذات 
وجدت  كما  اجلامعية،  احلياة  عن  الر�شا  وجمال  ال�شيا�شي  املجال  بني  اإح�شائية  دللة 
عالقة ذات دللة اإح�شائية بني جمال الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية، وكل من 
املجال القت�شادي واملجال ال�شحي واملجال ال�شيا�شي ومقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة 
ككل، كما وجدت عالقة ذات دللة اإح�شائية بني جمال الر�شا عن الذات وكل من املجال 
الأ�رسي واملجال الجتماعي ومقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة ككل.كما وجدت عالقة ذات 
دللة اإح�شائية بني مقيا�ص الر�شا عن احلياة ككل وكل من املجال القت�شادي، واملجال 
ال�شاغطة.كما  احلياة  اأحداث  مقيا�ص  يف  ال�شيا�شي  واملجال  النف�شي،  واملجال  ال�شحي، 
وجدت عالقة ارتباطيه �شالبة بني مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة وجميع جمالت مقيا�ص 

الر�شا عن احلياة با�شتثناء جمال الر�شا عن احلياة اجلامعية.
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رابعًا- النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع: الذي ين�ص على »هل يختلف م�شتوى  ◄
الدرا�شي، وامل�شتوى  ال�شاغطة باختالف الن�س، وامل�شتوى  اأحداث الياة 
التح�شيلي؟« ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال ح�شبت الأو�شاط احل�شابية والنحرافات املعيارية 
)اجلن�ص،  متغريات:  م�شتويات  وح�شب  ككل،  الأداة  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ل�شتجابات 

وامل�شتوى الدرا�شي، وامل�شتوى التح�شيلي( ، واجلدول )5( يبني ذلك.
الجدول )5( 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس أحداث الحياة 
الضاغطة ككل بحسب مستويات متغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والمستوى التحصيلي(

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

ذكور

ممتاز

2.500.412�شنة اأوىل
3.770.180�شنة ثانية
3.840.288�شنة ثالثة

3.790.308رابعة فاأكرث
3.800.247الكلي

جيد جداً

3.660.320�شنة اأوىل
3.830.287�شنة ثانية
3.620.246�شنة ثالثة

3.510.156رابعة فاأكرث
3.660.285الكلي

جيد

3.610.208�شنة اأوىل
3.750.302�شنة ثانية
3.480.195�شنة ثالثة

3.660.116رابعة فاأكرث
3.620.243الكلي

مقبول

3.950.054�شنة اأوىل
3.860.016�شنة ثانية
3.840.000�شنة ثالثة

3.720.442رابعة فاأكرث
3.850.216الكلي
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

الكليذكور

3.670.292�شنة اأوىل
3.800.244�شنة ثانية
3.650.268�شنة ثالثة

3.640.259رابعة فاأكرث
3.690.273الكلي

اإناث

ممتاز

3.680.391�شنة اأوىل
3.730.293�شنة ثانية
2.760.426�شنة ثالثة

3.960.000رابعة فاأكرث
3.760.309الكلي

جيد جداً

3.620.123�شنة اأوىل
3.550.227�شنة ثانية
3.550.327�شنة ثالثة

3.570.272رابعة فاأكرث
3.560.244الكلي

جيد

3.770.222�شنة اأوىل
3.600.210�شنة ثانية
3.740.279�شنة ثالثة

3.720.326رابعة فاأكرث
3.690.265الكلي

مقبول

2.730.054�شنة اأوىل
2.730.054�شنة ثانية
3.640.000�شنة ثالثة

3.000.054رابعة فاأكرث
3.640.000الكلي
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

الكلياإناث

3.690.256�شنة اأوىل
3.590.239�شنة ثانية
3.630.308�شنة ثالثة

3.720.302رابعة فاأكرث
3.640.271الكلي

الكلي

ممتاز

3.680.391�شنة اأوىل
3.750.239�شنة ثانية
3.840.288�شنة ثالثة

3.880.226رابعة فاأكرث
3.780.276الكلي

جيد جداً

3.650.278�شنة اأوىل
3.620.270�شنة ثانية
3.590.280�شنة ثالثة

3.540.214رابعة فاأكرث
3.610.269الكلي

جيد

3.680.226�شنة اأوىل
3.660.254�شنة ثانية
3.620.272�شنة ثالثة

3.700.283رابعة فاأكرث
3.660.258الكلي

مقبول

3.950.054�شنة اأوىل
3.860.016�شنة ثانية
3.740.117�شنة ثالثة

3.720.442رابعة فاأكرث
3.820.214الكلي
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

الكليالكلي

3.680.276�شنة اأوىل
3.670.260�شنة ثانية
3.640.283�شنة ثالثة

3.690.284رابعة فاأكرث
3.670.273الكلي

يالحظ من اجلدول )5( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات 
اأفراد عينة الدرا�شة على مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة تبعًا لختالف م�شتويات متغريات 
الفروق  دللة  .وللك�شف عن  التح�شيلي(  وامل�شتوى  الدرا�شي،  وامل�شتوى  )اجلن�ص،  الدرا�شة: 
بني متو�شطات الأداء على مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة ككل، وح�شب م�شتويات متغريات 
 3( الثالثي  التباين  حتليل  ا�شتخدم  التح�شيلي(  وامل�شتوى  الدرا�شي،  وامل�شتوى  )اجلن�ص، 

Way ANOVA( ، واجلدول )6( يبني ذلك.

الجدول )6( 
 نتائج تحليل التباين الثاثي عديم التفاعل الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل 

وحسب متغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والمستوى التحصيلي( .

الداللة االإح�شائيةقيمة فمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التباين

0.14810.1482.1020.148اجلن�ص
1.57830.5267.4640.000امل�شتوى التح�شيلي

0.07430.0250.3480.791امل�شتوى الدرا�شي
24.1023420.070اخلطاأ

4740.531350الكلي

 )0.05≤ α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يالحظ من اجلدول )6( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شتوى ال�شعور باأحداث 
احلياة ال�شاغطة تعزى ملتغري امل�شتوى التح�شيلي، وملعرفة ل�شالح من كانت تلك الفروق 

اأُ�شتخدم اختبار �شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول )7( يبني ذلك.
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الجدول )7( 
 نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

على مقياس أحداث الحياة الضاغطة ككل وحسب متغير المستوى التحصيلي.

م�شتويات متغري 
امل�شتوى التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

3.79

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

3.62

جيد
الو�شط ال�شابي = 

3.68

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

3.81
( --- ممتاز ( 0.17270.12080.0395 -

( - 0.0519--- جيد جداً ( 0.2122 -
- 0.1602--- جيد

----- مقبول

يالحظ من اجلدول )7( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات تقديرات الطلبة 
التح�شيل  ذوي  وبني  املمتاز،  التح�شيل  ذوي  بني  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  مقيا�ص  على 
دللة  ذات  فروق  وجود  يالحظ  املمتاز.كذلك  التح�شيل  ذوي  الطلبة  ول�شالح  جداً،  اجليد 
اإح�شائية يف متو�شطات تقديرات طلبة اجلامعة على مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة بني 
ذوي التح�شيل اجليد جداً وذوي التح�شيل املقبول، ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املقبول.

كما ا�شتخدم حتليل التباين املتعدد، واجلدول )8( يبني نتائج التحليل.
الجدول )8( 

نتائج تحليل التباين الثاثي المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على مقياس أحداث الحياة الضاغطة بحسب متغيرات الدراسة.

جمموع املجالم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

اجلن�ص
هوتلنج =0.055

Hotelling's Trace

الحتمالية =0.001

0.73710.7371.9180.167اأ�رسية
1.14711.1474.1700.042اقت�شادية
3.25613.25610.6390.001اأكادميية

0.08110.0810.2510.617اجتماعية
3.98531.3283.4550.017�شحية
0.91330.3041.1070.346نف�شية

14.28034.76015.5540.000�شيا�شية
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جمموع املجالم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

امل�شتوى التح�شيلي =0.745
 Wilks' Lambda

الحتمالية =0.000

14.39334.79814.8140.000اأ�رسية

2.51830.8392.1830.090اقت�شادية

1.07430.3581.3010.274اأكادميية

0.25130.0840.2740.844اجتماعية

2.49030.8302.5630.055�شحية

0.73710.7371.9180.167نف�شية

1.14711.1474.1700.042�شيا�شية

امل�شتوى الدرا�شي = 0.944
 Wilks' Lambda

الحتمالية =0.078

3.25613.25610.6390.001اأ�رسية

0.08110.0810.2510.617اقت�شادية

3.98531.3283.4550.017اأكادميية

0.91330.3041.1070.346اجتماعية

14.28034.76015.5540.000�شحية

14.39334.79814.8140.000نف�شية

2.51830.8392.1830.090�شيا�شية

اخلطاأ

131.4873420.384اأ�رسية

94.0783420.275اقت�شادية

104.6643420.306اأكادميية

110.7593420.324اجتماعية

131.4873420.384�شحية

94.0783420.275نف�شية

104.6643420.306�شيا�شية
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جمموع املجالم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

الكلي

4755.440350اأ�رسية
5765.102350اقت�شادية
5166.610350اأكادميية

4760.234350اجتماعية
5661.170350�شحية
4810.430350نف�شية

2829.844350�شيا�شية

 )0.05≤ α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يتبني من اجلدول )8( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤0.05( تعزى مل�شتوى 
التح�شيل الدرا�شي على كل املجالت الآتية: الأ�رسية، والأكادميية، والجتماعية، والنف�شية، 
 )Scheffe( �شيفيه  اختبار  اأُ�شتخدم  الفروق،  تلك  كانت  من  ل�شالح  وملعرفة  وال�شيا�شية، 

للمقارنات البعدية، واجلدول )9( يبني ذلك.
الجدول )9( 

نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على كل 
من المجال األسري واألكاديمي، واالجتماعي، والنفسي، والسياسي وحسب متغير المستوى التحصيلي.

جماالت مقيا�س 
اأحداث الياة 

ال�شاغطة

م�شتويات 
متغري امل�شتوى 

التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

3.79

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

3.62

جيد
الو�شط ال�شابي = 

3.67

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

3.83

املجال الأ�رسي

( 0.1188--- ممتاز ( 0.2005 ) ( 0.5234
( - 0.0817--- جيد جداً ( 0.4046

( --- جيد ( 0.3229
----- مقبول

املجال 
الأكادميي

( --- ممتاز ( 0.2724 ) ( 0.21970.0064
0.2789- 0.0527--- جيد جداً

0.2261--- جيد
--- مقبول
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جماالت مقيا�س 
اأحداث الياة 

ال�شاغطة

م�شتويات 
متغري امل�شتوى 

التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

3.79

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

3.62

جيد
الو�شط ال�شابي = 

3.67

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

3.83

املجال 
الجتماعي

( 0.1307--- ممتاز ( 0.2189 ) ( 0.5351
( - 0.0882--- جيد جداً ( 0.4044

( --- جيد ( 0.3162
--- مقبول

املجال النف�شي

( --- ممتاز ( 0.3716 ) ( 0.31640.1233
0.05520.2483--- جيد جداً

0.1931--- جيد
--- مقبول

املجال 
ال�شيا�شي

( --- ممتاز ( 0.9150 ) ( 0.9283 ) ( 1.0958
0.01320.1807--- جيد جداً

0.1675--- جيد
--- مقبول

 )0.05 = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقديرات  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يالحظ 
طلبة اجلامعة لالأحداث ال�شاغطة على املجال الأ�رسي بني ذوي التح�شيل املمتاز، وبني 
ذوي التح�شيل اجليد، ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز، كما وجدت فروق ذات دللة 
املمتاز  التح�شيل  ذوي  والطلبة  جهة،  من  املقبول  التح�شيل  ذوي  الطلبة  بني  اإح�شائية 
واجليد جدا واجليد من جهة اأخرى ول�شالح ذوي التح�شيل املقبول، اأي اأن م�شتوى اأحداث 

احلياة ال�شاغطة كان لديهم اأعلى من غريهم من الطلبة.
كذلك يالحظ وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات تقديرات الطلبة اجلامعة 
لالأحداث ال�شاغطة على املجال الأكادميي بني ذوي التح�شيل املمتاز من جهة، وبني كل 
من ذوي التح�شيل اجليد جداً واجليد، ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز.كذلك وجدت 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات تقديرات الطلبة اجلامعة لالأحداث ال�شاغطة يف 
املجال الجتماعي بني ذوي التح�شيل املمتاز وذوي التح�شيل اجليد، ول�شالح الطلبة ذوي 
التح�شيل املمتاز، كما وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية بني الطلبة ذوي التح�شيل املقبول 
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من جهة، والطلبة ذوي التح�شيل املمتاز واجليد جدا واجليد من جهة اأخرى ول�شالح ذوي 
التح�شيل املقبول، اأي اأن م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة يف املجال الجتماعي كان لديهم 

اأعلى من غريهم من الطلبة.
طلبة  تقديرات  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجدت  فقد  لذلك  اإ�شافة 
ذوي  وبني  املمتاز،  التح�شيل  ذوي  بني  النف�شي  املجال  يف  ال�شاغطة  لالأحداث  اجلامعة 
واأخرياً  املمتاز،  التح�شيل  ذوي  الطلبة  ول�شالح  اجليد،  والتح�شيل  جداً  اجليد  التح�شيل 
وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات تقديرات الطلبة اجلامعة لالأحداث ال�شاغطة 
يف املجال ال�شيا�شي بني ذوي التح�شيل املمتاز، وبني ذوي التح�شيل اجليد جداً واجليد، 
ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز، كما وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية بني الطلبة 
ذوي التح�شيل املمتاز والطلبة ذوي التح�شيل املقبول ول�شالح ذوي التح�شيل املقبول، 

اأي اأن م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة ال�شيا�شية كان لديهم اأعلى من غريهم من الطلبة.
يختلف  ◄ »هل  على  ين�ص  الذي  اخلام�ص:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  خام�شا- 

م�شتوى ال�شعور بال�شعور بالر�شا عن الياة باختالف الن�س، وامل�شتوى 
الأو�شاط  ح�شبت  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة   » التح�شيلي؟  وامل�شتوى  الدرا�شي، 
احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على الأداة ككل، وح�شب 
الدرا�شي، وامل�شتوى التح�شيلي( ، واجلدول )10(  م�شتويات متغريات: )اجلن�ص، وامل�شتوى 

يبني ذلك.
الجدول )10( 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الرضا 
عن الحياة ككل بحسب مستويات متغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والمستوى التحصيلي( .

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

ممتازذكور

2.500.412�شنة اأوىل
2.320.098�شنة ثانية
2.480.162�شنة ثالثة

2.500.259رابعة فاأكرث
2.420.178الكلي
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

ذكور

جيد جداً

2.380.276�شنة اأوىل
2.210.330�شنة ثانية
2.170.278�شنة ثالثة

2.060.073رابعة فاأكرث
2.240.293الكلي

جيد

2.190.326�شنة اأوىل
2.140.263�شنة ثانية
1.980.450�شنة ثالثة

2.140.298رابعة فاأكرث
2.110.345الكلي

مقبول

2.310.303�شنة اأوىل
2.820.165�شنة ثانية
1.840.000�شنة ثالثة

2.050.000رابعة فاأكرث
2.380.418الكلي

الكلي

2.330.297�شنة اأوىل
2.300.324�شنة ثانية
2.180.347�شنة ثالثة

2.180.257رابعة فاأكرث
2.250.320الكلي

ممتازاإناث

2.330.274�شنة اأوىل
2.340.501�شنة ثانية
2.450.016�شنة ثالثة

2.360.363رابعة فاأكرث

2.050.257الكلي
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د. منار بني مصطفى
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

اإناث

جيد جداً

2.230.311�شنة اأوىل
2.320.355�شنة ثانية
2.230.123�شنة ثالثة

2.230.307رابعة فاأكرث
2.300.346الكلي

جيد

2.470.322�شنة اأوىل
2.560.267�شنة ثانية
2.170.533�شنة ثالثة

2.380.405رابعة فاأكرث
2.450.016الكلي

مقبول

2.730.054�شنة اأوىل
2.730.054�شنة ثانية
2.470.000�شنة ثالثة

3.000.054رابعة فاأكرث
2.470.000الكلي

الكلي

2.210.311�شنة اأوىل
2.310.358�شنة ثانية
2.420.328�شنة ثالثة

2.240.398رابعة فاأكرث
2.300.356الكلي

الكلي
ممتاز

2.330.274�شنة اأوىل
2.330.353�شنة ثانية
2.480.162�شنة ثالثة

2.470.176رابعة فاأكرث
2.390.280الكلي
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيامل�شتوى الدرا�شيامل�شتوى التح�شيليالن�س

الكلي

جيد جداً

2.290.307�شنة اأوىل
2.230.314�شنة ثانية
2.230.316�شنة ثالثة

2.140.133رابعة فاأكرث
2.230.299الكلي

جيد

2.240.332�شنة اأوىل
2.350.340�شنة ثانية
2.290.462�شنة ثالثة

2.160.474رابعة فاأكرث
2.270.404الكلي

مقبول

2.310.303�شنة اأوىل
2.820.165�شنة ثانية
2.150.364�شنة ثالثة

2.050.000رابعة فاأكرث
2.390.393الكلي

الكلي

2.280.306�شنة اأوىل
2.310.345�شنة ثانية
2.280.358�شنة ثالثة

2.210.340رابعة فاأكرث
2.280.339الكلي

يالحظ من اجلدول )10( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات 
متغريات  م�شتويات  لختالف  تبعًا  احلياة  عن  الر�شا  مقيا�ص  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد 
الفروق  دللة  .وللك�شف عن  التح�شيلي(  وامل�شتوى  الدرا�شي،  وامل�شتوى  )اجلن�ص،  الدرا�شة: 
متغريات:  م�شتويات  وح�شب  ككل،  احلياة  عن  الر�شا  مقيا�ص  على  الأداء  متو�شطات  بني 
 3( الثالثي  التباين  حتليل  ا�شتخدم  التح�شيلي(  وامل�شتوى  الدرا�شي،  وامل�شتوى  )اجلن�ص، 

Way ANOVA( ، واجلدول )11( يبني ذلك.
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د. منار بني مصطفى
د. أحمد الشريفني
د. رامي طشطوش

الجدول )11( 
 نتائج تحليل التباين الثاثي عديم التفاعل الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل 

وحسب متغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والمستوى التحصيلي( .

الداللة االإح�شائيةقيمة فمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التباين

0.37910.3793.3990.066اجلن�ص
1.59930.5334.7800.003امل�شتوى التح�شيلي

0.47530.1581.4190.237امل�شتوى الدرا�شي
38.1273420.111اخلطاأ

1863.157350الكلي

  )0.05≤ α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يالحظ من اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شتوى ال�شعور بالر�شا 
عن احلياة تعزى ملتغري امل�شتوى التح�شيلي، وملعرفة ل�شالح من كانت تلك الفروق ا�شتخدم 

اختبار �شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول )12( يبني ذلك.
الجدول )12( 

نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
على مقياس الرضا عن الحياة ككل وحسب متغير المستوى التحصيلي.

م�شتويات متغري 
امل�شتوى التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

2.39

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

2.22

جيد
الو�شط ال�شابي = 

2.26

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

2.41

( --- ممتاز ( 0.15950.12390.0055
0.03560.1539--- جيد جداً

0.1183--- جيد
----- مقبول

تقديرات  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )12( اجلدول  من  يالحظ 
طلبة اجلامعة على مقيا�ص الر�شا عن احلياة بني ذوي التح�شيل املمتاز وذوي التح�شيل 
اجليد جداً، ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز.كما مت ا�شتخدام حتليل التباين املتعدد، 

واجلدول )13( يبني نتائج التحليل.
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الجدول )13( 
نتائج تحليل التباين الثاثي المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على مقياس الرضا عن الحياة بحسب متغيرات الدراسة.

جمموع املجالم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

اجلن�ص
هوتلنج =0.024

Hotelling's Trace

الحتمالية =0.330

الر�شا عن الظروف 
0.73710.7371.9180.167املعي�شية والواقع

1.14711.1474.1700.042الر�شا عن الذات
3.25613.25610.6390.001الر�شا عن احلياة اجلامعية

الر�شا عن العالقات 
0.08110.0810.2510.617الأ�رسية والجتماعية

امل�شتوى التح�شيلي
0.635=

 Wilks' Lambda

الحتمالية =0.000

الر�شا عن الظروف 
3.98531.3283.4550.017املعي�شية والواقع

0.91330.3041.1070.346الر�شا عن الذات
14.28034.76015.5540.000الر�شا عن احلياة اجلامعية

الر�شا عن العالقات 
14.39334.79814.8140.000الأ�رسية والجتماعية

امل�شتوى الدرا�شي
0.907=

 Wilks' Lambda

الحتمالية =0.043

الر�شا عن الظروف 
2.51830.8392.1830.090املعي�شية والواقع

1.07430.3581.3010.274الر�شا عن الذات
0.25130.0840.2740.844الر�شا عن احلياة اجلامعية

الر�شا عن العالقات 
2.49030.8302.5630.055الأ�رسية والجتماعية

اخلطاأ

الر�شا عن الظروف 
131.4873420.384املعي�شية والواقع

94.0783420.275الر�شا عن الذات
104.6643420.306الر�شا عن احلياة اجلامعية

الر�شا عن العالقات 
110.7593420.324الأ�رسية والجتماعية
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د. منار بني مصطفى
د. أحمد الشريفني
د. رامي طشطوش

جمموع املجالم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

الكلي

الر�شا عن الظروف 
2886.438350املعي�شية والواقع

2111.792350الر�شا عن الذات

1157.556350الر�شا عن احلياة اجلامعية

الر�شا عن العالقات 
2241.625350الأ�رسية والجتماعية

 )0.05 = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

جمال  يف   )α ≤0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )13( اجلدول  من  يتبني 
الر�شا عن احلياة اجلامعية تعزى للجن�ص ول�شالح الإناث، اأي اأن م�شتوى الر�شا عن احلياة 
اإح�شائية  الذكور، كما وجدت فروق ذات دللة  اأعلى منه لدى  الإناث كان  اجلامعية لدى 
تعزى مل�شتوى التح�شيل الدرا�شي على كل من جمال الر�شا عن احلياة اجلامعية، وجمال 
الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية.وملعرفة ل�شالح من كانت تلك الفروق، اأُ�شتخدم 

اختبار �شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول )14( يبني ذلك.
الجدول )14( 

نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
على كل من مجال الرضا عن الحياة الجامعية، ومجال الرضا عن العاقات األسرية واالجتماعية 

وحسب متغير المستوى التحصيلي.

جماالت مقيا�س 
اأحداث الياة 

ال�شاغطة

م�شتويات 
متغري امل�شتوى 

التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

2.39

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

2.22

جيد
الو�شط ال�شابي = 

2.26

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

2.41

الر�شا عن 
احلياة 

اجلامعية

( 0.23510.0948--- ممتاز ( 0.6111

( 0.1403--- جيد جداً ( 0.8462

( --- جيد ( 0.7059

----- مقبول
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جماالت مقيا�س 
اأحداث الياة 

ال�شاغطة

م�شتويات 
متغري امل�شتوى 

التح�شيلي

متاز
الو�شط ال�شابي = 

2.39

جيد جداً
الو�شط ال�شابي = 

2.22

جيد
الو�شط ال�شابي = 

2.26

مقبول
الو�شط ال�شابي = 

2.41

الر�شا عن 
العالقات 
الأ�رسية 

والجتماعية

( 0.1177--- ممتاز ( 0.3263 ) ( 0.7675
( --- جيد جداً ( 0.3263 ) ( 0.6498

0.3235--- جيد
--- مقبول

 )0.05 = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقديرات  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )14( اجلدول  من  يالحظ 
الطلبة على جمال الر�شا عن احلياة اجلامعية بني ذوي التح�شيل املقبول من جهة، وبني 
كل من ذوي التح�شيل املمتاز واجليد جداً واجليد، ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املقبول.

كما وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية يف تقديرات الطلبة على جمال الر�شا عن العالقات 
الأ�رسية والجتماعية بني الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز وبني ذوي التح�شيل اجليد ول�شالح 
اجليد  التح�شيل  وبني ذوي  اجليد جداً  التح�شيل  الطلبة ذوي  اجليد، وبني  التح�شيل  ذوي 
ول�شالح ذوي التح�شيل اجليد، واأخرياً بني ذوي التح�شيل املقبول من جهة، وبني الطلبة 
ذوي التح�شيل املمتاز واجليد جدا من جهة اأخرى ول�شالح ذوي التح�شيل املقبول، اأي اأن 

م�شتوى الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية كان لديهم اأعلى من غريهم من الطلبة.

مناقشة نتائج الدراسة: 

اأ�شارت النتائج املتعلقة بال�شوؤال االأول اإىل اأن م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة لدى 
طلبة جامعة الريموك على املقيا�ص ككل كان بدرجة مرتفعة، وتتفق نتائج هذه ال�شوؤال مع 
نتائج درا�شة بيل�شري )Pilcher, 1998( التي اأ�شارت اإىل اأن طلبة اجلامعات يتعر�شون للعديد 
من الأحداث اليومية ال�شاغطة.وتتفق هذه النتيجة كذلك مع نتائج درا�شة بركات )2007( 
اأن )46%( يعانون من ال�شغوط بدرجة كبرية، ومع نتائج درا�شة مظلوم  اأ�شارت اإىل  التي 

)2008( التي اأ�شارت اإىل ارتفاع م�شتوى الأحداث ال�شاغطة لدى طلبة جامعة بغداد.
فيه  يعي�ص  الذي  الع�رس  �شمات  النتيجة يف �شوء معرفة  تف�رس هذه  اأن  املمكن  ومن 
احلياة  باأن  ويالحظ  املجتمعات،  بها  متر  التي  املختلفة  والأزمات  وخ�شائ�شه،  الطلبة 
ب�شكل عام مل تعد �شهلة وب�شيطة، بل تعددت الظروف املعي�شية، وازدادت الأحداث املختلفة 
التي يتعر�ص لها الفرد ب�شكل عام وطلبة اجلامعات ب�شكل خا�ص؛ حيث يواجه الطلبة يف 



242

أحداث احلياة الضاغطة والشعور بالرضا عن احلياة والعالقة بينهما 
لدى طلبة جامعة اليرموك في األردن

د. منار بني مصطفى
د. أحمد الشريفني
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حياتهم العديد من املواقف ال�شاغطة، فهناك اأحداث اأ�رسية يتعر�شون لها وما يرتبط بها 
من �شغوطات، اإ�شافة اإىل الأحداث ال�شاغطة القت�شادية، حيث معاناة الطالب يف بع�ص 
اأق�شاط اجلامعة، والعمل على تلبية  الأحيان يف احل�شول على امل�رسوف املنا�شب، ودفع 
متطلبات الدرا�شة، وهذا ما قد يف�رس ح�شول جمال اأحداث احلياة ال�شاغطة القت�شادية على 

املرتبة الأوىل لدى طلبة اجلامعات.
وقد يعني ذلك وجود معوقات يف حياة الطالب اجلامعي قد حتول دون قيامهم بالأدوار 
املتوقعة منهم ب�شوره كاملة، فاحلياة اجلامعية مليئة مبختلف م�شادر ال�شغوط النف�شية 
متطلبات  مع  الطلبة  تفاعل  طبيعة  عن  ينجم  ما  فمنها  املختلفة،  الأحداث  عن  ال�شادرة 
امل�شار  امل�شادر  تلك  كانت  ومهما  حتقيقها،  اإىل  الطلبة  ي�شعى  التي  واحتياجاتها  احلياة 
اإليها من حيث طبيعتها وتكوينها، فالبد من ردود فعل جتاهها، وهذا ما عرب عنه الطلبة عند 

ال�شتجابة على مقيا�ص اأحداث احلياة ال�شاغطة حيث كانت بدرجة مرتفعة.
وبدرجة  الأخرية  املرتبة  على  ال�شيا�شية  ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  يف�رس ح�شول  وقد 
متو�شطة، بان�شغال طلبة اجلامعات يف مو�شوعات خمتلفة كالهوايات والهتمامات، مما 
قد يوؤثر يف �شعورهم بال�شغوط الناجتة عن الأحداث ال�شيا�شية على الرغم من اأن املنطقة 
زاخرة بالأحداث ال�شيا�شية املختلفة، كما اأن حر�ص الأهل يف كثري من الأحيان على توعية 
اأبنائهم بعدم الهتمام والحتكاك باملجال ال�شيا�شي قد دفع الطلبة اإىل عدم اإعطاء اجلانب 
بالأحداث  بدرجة متو�شطة  الطلبة  �شعور  يف�رس  قد  املهم يف حياتهم وهذا  الدور  ال�شيا�شي 

ال�شاغطة ال�شيا�شية.
واأ�شارت نتائج ال�شوؤال الثاين اإىل اأن م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن احلياة لدى الطلبة 
على املقيا�ص ككل كان بدرجة منخف�شة.ومن املمكن تف�شري هذه النتيجة يف �شوء ما اأ�شار 
اإليه كل من كو�شتا وماكراي )Costa & McCrae, 1980( ، حيث اأ�شارا اإىل اأن الر�شا عن 
احلياة مرتبط ب�شكل مبا�رس بعوامل الفرد ال�شخ�شية والظروف املحيطة به.فالظروف البيئية 
وما يوجد بها من �شغوطات قد ت�شهم ب�شكل مبا�رس اأو غري مبا�رس يف حتقيق ما يتطلع اإليه 
الطالب اجلامعي من اأهداف وطموحات اأو عدم حتقيقه، الأمر الذي قد ي�شعره بالر�شا عن 
احلياة.وعليه- ويف �شوء ما يعي�ص به الطالب اجلامعي يف بيئته- قد ل تلبي الحتياجات 

الرئي�شية له، فاإن ذلك قد ينعك�ص على م�شتوى �شعور الطلبة بالر�شا عن احلياة ب�شكل عام.
كما اأن ال�شمات ال�شخ�شية التي ميتلكها الطالب اجلامعي كالتفاوؤل والتفكري الإيجابي 
اأو ال�شلبي، وم�شتوى تقدير الذات، ومدى الإح�شا�ص بالتحكم وال�شيطرة قد توؤثر يف م�شتوى 
عن  الر�شا  جمال  ح�شول  تف�شري  املمكن  عام.ومن  ب�شكل  احلياة  عن  بالر�شا  الفرد  �شعور 
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ما  �شوء  يف  متو�شطة  وبدرجة  املجالت  يف  درجة  اأعلى  على  والواقع  املعي�شية  الظروف 
اأ�شار اإليه دايرن ولوكا�ص و�شكالون )Diener, Lucas & Scallon( ، حيث اأ�شاروا اإىل اأن قدرة 
اأ�شا�ص ال�شعور بالر�شا عن احلياة، وباأن لدى جميع الأفراد القدرة  الفرد على التكيف هي 
يكونون  قد  الطلبة  فاإن  ي�شتجد يف حياتهم.وعليه  اأن  ما ميكن  على  والتعود  التكيف  على 
و�شلوا اإىل مرحلة التكيف والتعود على الظروف املعي�شية والواقع؛ لأنه ل يحدث تغري يف 

هذا املجال ب�شكل مت�شارع، بل اإن كان هناك تغري فاإنه قد يكون ب�شكل بطيء.
اأما من حيث ح�شول جمال الر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية على اأقل درجة 
باأن  العتقاد  �شوء  يف  النتيجة  هذه  تف�شري  املمكن  فمن  منخف�شة،  بدرجة  املجالت  يف 
ال�شعور بالر�شا عن احلياة هو عملية متر يف مراحل ولكل مرحلة جمموعة من احلاجات 
الواجب على الفرد ال�شعي اإىل حتقيقها.والر�شا عن العالقات الأ�رسية والجتماعية يحتاج 
لأن يحقق الفرد م�شتوى معينًا من الأمن النف�شي، فاإذا كانت العالقات ال�شائدة داخل الأ�رسة 
على  تعتمد  لأنها  فعاًل؛  يحدث  قد  ما  وهذا  متكرر،  ب�شكل  ت�شتثار  اأو  توتر  يف  واملجتمع 
التفاعل فاإن ذلك قد ي�شاعد يف عدم و�شول الطالب اإىل مرحلة التكيف، كما اأن املقارنات 
التي يعقدها الطالب اجلامعي مع زمالئه الطلبة قد يكون لها اإ�شهام ب�شكل مبا�رس اأو غري 

مبا�رس يف عدم الو�شول اإىل مرحلة الر�شا عن العالقة الأ�رسية والجتماعية.
واأ�شارت نتائج ال�شوؤال الثالث اإىل عدم وجود عالقة ارتباطيه وذات دللة اإح�شائية 
)α ≤0.05( بني م�شتوى اأحداث احلياة ال�شاغطة وال�شعور بالر�شا عن احلياة، ومن املمكن 
تف�شري هذه النتيجة يف �شوء ما اأ�شار اإليه براون )Brown, 2004( ، حيث يرى باأنه كلما 
واجه الفرد الظروف احلياتية املختلفة عن طريق بذل اجلهد الفكري اأو اجل�شدي يف الت�شدي 
اأما يف حال عدم بذل اجلهد  للظروف املختلفة، كلما �شعر بالر�شا عن احلياة ب�شكل عام، 
والنقطاع عن ممار�شة الأن�شطة املختلفة �شيظهر ذلك يف عدم ال�شعور بالر�شا عن احلياة، 
ونتيجة مل�شتوى الأحداث ال�شاغطة التي يتعر�ص لها الطلبة، كما اأ�شارت نتائج ال�شوؤال الأول 
وعزوف الطلبة عن بذل اجلهد وممار�شة الأن�شطة املختلفة يف الت�شدي لالأحداث ال�شاغطة، 
فاإنه من املتوقع اأن ي�شعر الطالب بعدم الر�شا عن احلياة.هذا مع الأخذ بالعتبار اأن الر�شا 
عن احلياة يعتمد ب�شكل كبري على تعدد الأدوار الجتماعية التي من املتوقع اأن يقوم بها 
الفرد واختالفها، ومع اإعطاء الأدوار التي يقوم بها الطلبة، فاإنهم لن ي�شعروا باأنهم منتجون 
وم�شاهمون يف بناء املجتمع، مما يعزز اإح�شا�شهم بعدم الر�شا عن احلياة، على الرغم من 

امل�شتوى املرتفع لالأحداث ال�شاغطة.
 )Adjustment Theory( من جانب اآخر قد تف�رس هذه النتيجة يف �شوء النظرية التكيفية
التي ت�شري اإىل اأن التكيف اأ�شا�ص ال�شعور بالر�شا عن احلياة، ونظراً لتعدد الأحداث احلياتية 
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ال�شاغطة التي يتعر�ص لها الطلبة، واختالفهم يف ال�شمات ال�شخ�شية، وعدم و�شول بع�شهم 
اإىل عدم ال�شعور بالر�شا عن  اإىل التكيف، فاإن ذلك قد يوؤدي  اأغلبها  اأو  يف بع�ص الأحيان 
عن  الر�شا  جمال  بني  املوجبة  الرتباطية  العالقة  كذلك  تو�شح  قد  النظرية  احلياة.وهذه 
الظروف املعي�شية والواقع من جهة، وكل من املجالت التالية يف مقيا�ص الأحداث احلياتية 

ال�شاغطة: الأكادميية، والجتماعية، والنف�شية.
وقد يف�رس وجود العالقة الرتباطية املوجبة بني جمال الر�شا عن الظروف املعي�شية 
والواقع واملجال الأكادميي والجتماعي والنف�شي يف �شوء الجناز الذي يحققه الطلبة يف 
احلياة اجلامعية.فمع تعدد الأحداث ال�شاغطة الأكادميية والجتماعية والتي بدورها توؤثر 
وتزيد من م�شتوى ال�شغوط النف�شية، و�شعور الفرد بالإجناز، وحتقيق التقدم والنجاح، فاإن 
ذلك قد يزيد من م�شتوى ال�شعور بالر�شا عن الظروف املعي�شية والواقع، ول يعني ذلك اأن 

ل تكون لدى الفرد اأهداف ي�شعى اإىل حتقيقها والرفع من امل�شتوى املعي�شي يف امل�شتقبل.
كما اأ�شارت النتائج اإىل وجود عالقة �شالبة وذات دللة اإح�شائية بني جمال الر�شا 
هذه  تبدو  ال�شحي.وقد  واملجال  الأ�رسي  املجال  من  وكل  والواقع  املعي�شية  الظروف  عن 
النتيجة منطقية، فمع زيادة الأحداث ال�شاغطة الأ�رسية التي تع�شف بالأ�رسة، فاإن ذلك قد 
ي�شاعد على ال�شعور بعدم الر�شا عن الظروف املعي�شية والواقع، وهذا ما يوؤكده كل من الني 
وهري�شت وبورك و�شاوتون )Allen, Herst, Burk & Sutton, 2000( حيث اأ�شاروا اإىل اأنه 
اأدى ذلك اإىل انخفا�ص  كلما زادت ال�رساعات الأ�رسية والأحداث الأ�رسية ال�شاغطة، كلما 

ال�شعور بالر�شا عن احلياة.
عن  الر�شا  جمال  من  وكل  ال�شحي  املجال  بني  ال�شلبية  بالعالقة  يتعلق  فيما  اأما 
الظروف املعي�شية، وجمال العالقات الأ�رسية الجتماعية، ومقيا�ص الر�شا عن احلياة ككل، 
فقد تف�رس هذه النتيجة يف �شوء �شعي الأفراد وراء اإ�شباع حاجاتهم املختلفة، واأن حتقيق 
اإ�شباعها، ويف حال مل  ال�شحة اجل�شدية والنف�شية هي اأحد احلاجات التي ي�شعى الفرد اإىل 
ت�شبع هذه احلاجة ومل تتحقق كما يجب نتيجة افتقار البيئة ملقومات حتقيق م�شتوى مقبول 

من ال�شحة، فاإن ذلك قد ينعك�ص ب�شكل �شلبي على حتقيق ال�شعور بالر�شا عن احلياة.
من جهة اأخرى اأ�شارت نتائج ال�شوؤال الرابع اإىل عدم اختالف م�شتوى اأحداث احلياة 
ال�شاغطة لدى الطلبة باختالف اجلن�ص، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )0.05≥ 
ال�شاغطة  احلياة  اأحداث  مقيا�ص  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  متو�شطات  يف   )α
تعزى للجن�ص.وقد تف�رس هذه النتيجة يف �شوء معرفة خ�شائ�ص املجتمع والعوامل املوؤثرة 
اآخر، فالكل يتعر�ص  التاأثري يف كال اجلن�شني، ولي�ص على جن�ص دون  به ب�شكل عام حيث 
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للظروف والأحداث نف�شها، ول يوجد اختالفات جوهرية يف البناء الجتماعي واجلغرايف 
للمجتمع، كما اأن املجتمع يف �شعي دائم للعمل على توفري املقومات التي قد ت�شاعد على 
حتقيق ال�شتقرار لأفرادها، وم�شتوى جيد من ال�شحة النف�شية ملختلف ال�رسائح يف املجتمع 
كانت  �شواء  ال�شاغطة  لالأحداث  يتعر�شون  املجتمع  داخل  اجلميع  لأن  ذلك  متييز؛  دون 

اقت�شادية اأم �شيا�شية اأم اأكادميية، وغريها كثري من الأحداث.
وفيما يتعلق بالفروق يف املجال الأ�رسي والجتماعي وال�شيا�شي، فقد كانت ل�شالح 
الطلبة ذوي التقدير املقبول، وقد تكون هذه النتيجة منطقية، حيث اإن الطلبة ذوي التح�شيل 
خمتلفة  اأ�رسية  واأحداث  �شغوط  وهناك  اأ�رسهم،  قبل  من  للم�شاءلة  �شيتعر�شون  املقبول 
اأفراد  ونظرة  املجتمعية  ال�شاغطة  الأحداث  على  ينعك�ص  قد  بدوره  وهذا  لها،  يتعر�شون 
املجتمع للطلبة ذوي التح�شيل املقبول مما ي�شكل بدوره اأحداثًا �شاغطة، وبالتايل ي�شعر 

هوؤلء الطلبة اأكرث من غريهم من ذوي التح�شيل املمتاز واجليد جداً واجليد.
ل�شالح  النف�شي  واملجال  الأكادميي  املجال  يف  الفرق  تف�شري  ميكن  اآخر  جانب  من 
الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز باأن هذه ال�رسيحة من الطلبة تتعر�ص ل�شغط نف�شي واأكادميي 

اأكرث من غريها من ال�رسائح؛ وذلك بهدف املحافظة على م�شتواهم التح�شيلي.
اإح�شائية  اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  الام�س  ال�شوؤال  نتائج  اأ�شارت  واأخرياً 
تعزى  احلياة ككل  الر�شا عن  مقيا�ص  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  تقديرات  )α ≤0.05( يف 
 Evans &( اإيفانز وكيلي  اإليه  اأ�شار  النتيجة يف �شوء ما  للجن�ص.ومن املمكن تف�شري هذه 
Kelley, 2004( حيث اأ�شارا اإىل اأن الر�شا عن احلياة ل يختلف باختالف اجلن�ص يف العديد 
لدى طلبة  بالر�شا عن احلياة  لل�شعور  املتو�شط  امل�شتوى  قد يف�رس  الثقافات، وهذا ما  من 

اجلامعة ذلك اأنهم ما زالوا يف طور اإعداد الأهداف وال�شعي اإىل حتقيقها.
كما وميكن مالحظة ما اأُ�شري اإليه يف ال�شابق باأن الر�شا عن احلياة يتاأثر بالعديد من 
العوامل البيئية والعوامل ال�شخ�شية، وباعتبار اأن العوامل البيئية قد تكون مت�شابهة اإىل حد 
اأثراً  كبري.اأما فيما يتعلق بالعوامل ال�شخ�شية فلم تدّر�ص ب�شكل حمدد مع الإميان باأن لها 
يف ذلك، اإل اأنه من املمكن الفرتا�ص باأن اجلامعات ت�شعى اإىل اإك�شاب طلبتها العديد من 
ال�شمات ال�شخ�شية امل�شرتكة، لذا قد تكون العوامل املوؤثرة مت�شابهة بني اجلن�شني، لذلك مل 

ُيك�شف عن اأثر لها بني اجلن�شني.
اأما فيما يتعلق بوجود فرق يف م�شتوى الر�شا عن احلياة يعزى للم�شتوى التح�شيلي، 
ول�شالح الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز، فاإن ذلك قد ُيّعد منطقيًا لأنه من املتوقع اأن يكون 
الطلبة ذوي التح�شيل املمتاز قد حققوا العديد من الإجنازات والأهداف وهذا قد يكون له 
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اأثر لدى الآخرين �شواء من الأ�رسة اأم املجتمع اأم اجلامعة، مما يعزز الر�شا عن احلياة ب�شكل 
عام لدى هوؤلء الطلبة.

ومن املمكن كذلك تف�شري وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤0.05( يف متو�شطات 
الطلبة  ول�شالح  اجلامعية  احلياة  عن  الر�شا  جمال  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات 
ذوي التح�شيل املقبول، من خالل طرح الباحثني يف التدري�ص اجلامعي، حيث يالحظ عدم 
داخل  والبقاء  املحا�رسات،  ح�شور  عن  وان�رسافهم  الطلبة  هوؤلء  لدى  امل�شوؤولية  حتمل 
التواجد يف املمرات ومداخل اجلامعة، مما قد ي�شاعد  احلرم اجلامعي، بل ال�شتمتاع بهذا 
على �شعورهم بالر�شا عن احلياة اجلامعية اأكرث من غريهم، مما قد يعزز �شعف الإح�شا�ص 

بامل�شوؤولية لديهم.

التوصيات: 

يف �شوء نتائج الدرا�شة يو�شي الباحثون باالآتية: 
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