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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى طال جامعة امللك
سعود ،بعينة قدرها ( )136طالبا بنسبة ( )%13من مجتمع الدراسة املستجابين ألدوات الدراسة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .وأعد
مقياسا لكل من (جودة الحياة الجامعية  +التغترا النفس ي  +تقدير الذات) .وتوصلت النتائج إلى أنه توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين مقياس
جودة الحياة الجامعية وبين مقياس التغترا النفس ي وأبعاده دون بعد تغيا املعني لدى أفراد الدراسة ،كما توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين
مقياس تقدير الذات ومقياس جودة الحياة الجامعية وأبعادها دون بعد جودة الحياة الجامعية لدى أفراد الدراسة ،كما توصلت أيضا إلى أنه توجد
عالقة موجبة بين جودة الحياة الجامعية وتقدير الذات ،ووجود عالقة دالة موجبة بين جودة الحياة الجامعية والتغترا النفس ي ،وأن جودة الحياة
الجامعية لها دور وسيط بين تقدير الذات والتغترا النفس ي ،وأخيرا أنه توجد فروق تغير دالة احصائيا في جودة الحياة الجامعية لدى أفراد الدراسة
تعزي لنوع كليتهم العلمية .وأوصت بالقيام ببناء برنامج تأهيلي للطال املغتربين بالجامعة يزيد من تقديرهم لذاتهم ويقلل من إحساسهم بالتغترا
النفس ي ،وأشارت إللى ضرورة تبني عمادة تطوير املهارات لسلسلة دورات تدريبية تهدف لتحسين جودة الحياة لدى طال الجامعة.

الكلمات املفتاحية :جودة الحياة الجامعية ،التغترا النفس ي ،تقدير الذات.

تمهيد:
إن مرحلة الحياة الجامعية تعتبر بداية الحياة الحقيقة للشبا  ،فتتشكل فيها شخصية الطالب األكاديمية ويتم فطامه عن سلوكه الطفولي
واإلنتقال للتوافق مع متطلبات الحياة الجامعية ويبدأ في التواصل مع البيئة الجديدة .وتعتبر بيئة الجامعة هي األساس الذي ُيشكل مشاعر الطالب
الجامعي نحو العملية التعليمية ،وجودة الحياة الجامعية تساعد الطالب على إدارته لوقته ،وإحساسه بتقدير الخرين له ،وعدم إنفصالة بالتغترا
خاصة أن معظم الجامعات األم كجامعة امللك سعود ،تكون بالعاصمة ،أي بمدينة تغالبا تختلف عن مدينة الطالب
النفس ي عن البيئة الجامعية
ٍ
األساسية مما يستدعي معه املعيشة بسكن الجامعة الداخلي ،وقد يصيبه ذلك يالشعور بالتغترا النفس ي.

ً
التعريف بمشكلة الدراسة علميا:
قد أجريت العديد من الدراسات العربية ،واألجنبية لدراسة متغيرات الدراسة مثل دراسة كل من املحتسب والعبادلة والعكر (2017م)
بعنوان املرونة كمتغير وسيط بين جودة الحياة وقلق البطالة لدى الخريجين .وهدفت إلى الكشف عن العالقة بين املرونة وقلق البطالة وجودة الحياة،
والتعرف على امكانية اعتباار املرونة كعامال وسيط بين قلق البطالة وجودة الحياة ،والكشف عن العالقة بين جودة الحياة وقلق البطالة بعد العزل
اإلحصائي للمرونة .واعتمد الباحث على املنهج الوصفي ،واستخدم أدوات البحث :مقياس املرونة؛ مقياس جودة الحياة؛ مقياس قلق البطالة لدى
الخريجين ،مجتمع الدراسة تكون من جميع الخريجين بمحافظة رفح ،فلسطين ،والبالغ عددهم ( )5457خريجا .وشملت عينة البحث عدد ()300
خريج في محافظة رفح ،وتوصلت إلي أنه توجد فروق دالة احصائيا في املرونة وقلق البطالة تبعا ملتغير التقدير التحصيلي للتخرج من الجامعة ،كما
وجدت الدراسة فروق في املرونة وقلق البطالة تبعا ملتغير دخل العائلة؛ ووجدت أيضا عالقة سلبية دالة احصائيا بين املرونة وقلق البطالة ،ووجود
عالقة إيجابية دالة احصائيا بين املرونة وجودة الحياة ،وأن املرونة لها عالقة مباشرة مع جودة الحياة وتؤثر سلبا على قلق البطالة ،ولها دور في تحسين
جودة الحياة أبعاد التعرض لقلق البطالة ،وأن املرونة لعبت دورا وسيطا بين قلق البطالة وجودة الحياة .كما وجدت فروق دالة احصائيا في املرونة تبعا
ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،ووجود فروق دالة احصائيا في جودة الحياة تبعا ملتغير الحالة الجتماعية لصالح األعز  ،ووجود معامل ارتباط مباشر
بين قلق البطالة وجودة الحياة ،عند العزل اإلحصائي لتأثير املرونة.
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ودراسة الطائي (2015م) بعنوان التغترا النفس ي لدى الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات األوكرانية وعالقته ببعض املتغيرات ،وهدفت
إلى التعرف على مستوى الشعور بالتغترا النفس ي لدى الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات األوكرانية ،والتعرف على الفروق في التغترا
النفس ي تبعا للمتغيرات الديموتغرافية ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،واستخدمت مقياس التغترا النفس ي إعداد:
رياض العاسمي2006 ،م .لجمع البيانات ،وبلغت العينة ( )74من الطلبة ،وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الشعور
بالتغترا النفس ي لدى الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات األوكرانية تبعا للمتغيرات الديموتغرافية ،مع زيادة الشعور بالتغترا النفس ي
لديهم.
دراسة علوان (2014م) بعنوان التغترا النفس ي لدى طلبة الجامعة ،وهدفت إلى التعرف على التغترا النفس ي لعينة عشوائية من جامعة
بابل كلية التربية لألقسام (اللغة العربية ،رياضيات ،جغرافية ،فيزياء ،اللغة اإلنكليزية ،تاريخ ،علم النفس) ،وتحديد الفروق ذات الدللة اإلحصائية في
التغترا النفس ي التى تعزو ملتغير جنس الطلبة ،وقد استخدمت املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،واستخدمت مقياس الكبيس ي لقياس مفهوم
التغترا النفس ي عند الطلبة (2006م) ،ولجمع البيانات ،وبلغت العينة ( )50طالبا ،و( )50طالبة ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروك ذات دللة
إحصائية في التغترا النفس ي تبعا ملتغير الجنس (ذكور .إناث) حيث وجد ان الذكور أكثر اتغترابا من اإلناث واعلى درجة منهم.
دراسة أدم والجاجان (2014م) بعنوان جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات (دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسمي اإلرشاد النفس ي وعلم
النفس في كلية التربية بجامعة دمشق ،وهدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة جامعة دمشق بقسمي اإلرشاد
النفس ي وعلم النفس في كلية التربية حسب املتغيرات الديموتغرافية ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،واستخدمت
الدراسة مقياس جودة الحياة من إعداد منس ي وكاظم (2006م) ،ومقياس تقدير الذات من إعداد جعفر (2007م) ،لجمع البيانات ،وبلغت العينة
( )100من الطلبة ،وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية بين جودة الحياة وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة ،كما
كشفت أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متغيرات الدراسة تبعا للمتغيرات الديموتغرافية.
ودراسة نعيسة (2012م) بعنوان جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين ،وهدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى طلبة
جامعتي تشرين ودمشق حسب املتغيرات الديموتغرافية ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،واستخدمت استبانة جودة
الحياة لجمع البيانات ،وبلغت العينة ( )360من الطلبة ،وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في جودة الحياة تبعا للمتغيرات
الديموتغرافية ،مع تدني مستوى جودة الحياة الجامعية لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين.
ولقد لحظ الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة؛ تأثر الطلبة الجامعيين املغتربين ممن لديهم جودة حياة جامعية منخفضة،
بتدني فعاليتهم والحماس للدراسة والشكوى من كثرة الشعور بالتغترا النفس ي عن الحياة الجامعية ،ويؤثر ذلك على تقديرهم لذاتهم ،ومن هذا
املنطلق اهتمت الدراسة الحالية بدراسة جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى طال جامعة امللك سعود،
وبذلك يكمن سؤال الدراسة الرئيس في:
هل جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى طال جامعة امللك سعود؟
ويتفرع منه تساؤلت فرعية؟

أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4

ما العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها والتغترا النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة؟
ما العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة؟
هل تعتبر جودة الحياة الجامعية عامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة؟
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في جودة الحياة الجامعية لدى أفراد الدراسة تعزي لنوع كليتهم العلمية (كلية التربية /كلية الدا  /كلية
اللغات والترجمة).

أهداف الدراسة:
 .1تحديد العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها والتغترا النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة.
 .2تحديد العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
 .3التعرف على مدى إمكانية أن تعتبر جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
 .4الكشف عن الفروق في جودة الحياة لدى أفراد الدراسة التى تعزي لنوع كليتهم العلمية (كلية التربية /كلية الدا  /كلية اللغات والترجمة).
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أهمية الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى املساهمة في إثراء جانب مهم من مجالت الدراسات النفسية وهو جودة الحياة الجامعية ،والتغترا النفس ي،
وتقدير الذات ومعرفة طبيعة العالقة بينهما لدى الطال املغتربين من املقيمين بالسكن الجامعى في جامعة امللك سعود.

حدود الدراسة:


الحدود املوضوعية :هي دراسة جودة الحياة الجامعية ،والتغترا النفس ي ،وتقدير الذات.



الحدود البشرية :عينة عشوائية من الطال املغتربين من املقيمين بالسكن الجامعى.



الحدود املكانية :السكن الجامعى بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية.



الحدود الزمنية :تم التطبيق في الفصل الثاني من العام الجامعي 1439-1438هـ.

مصطلحات الدراسة:
جودة الحياةQuality of Life :

شعور الفرد بالرضا والصحة النفسية وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ماتوفره له البيئة الجامعية من رقي في الخدمات التى تقدمها له
بكل من مجالتها الدراسية ،والصحية ،والنفسية ،والجتماعية ،مع حسن إدارته للوقت والستفادة منه (نعيسة2012 ،م ،ص.)148
التعريف الجرائي لجودة الحياة الجامعية :هي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة الجامعية املستخدم في الدراسة
الحالية ،والتى تعكس شعورهم بالسعادة والهناء النابعين من رضاهم عن حياتهم التى قد سبق وأن حددوا لها معنى بالنسبة لهم.
التغترا النفس يpsychological alienation :
شـعور الفـرد بعـدم النتمـاء وفقـدان الثقـة ورفـض القـيم واملعـايير الجتماعيـة واملعانـاة مـن الضـغوط النفسـية ويتعـرض لضـعف الشخصـية
والنهيار بتأثير العمليات الثقافية والجتماعية التى تتم داخل املجتمع (زهران2002 ،م ،ص.)148
التعريف الجرائي لالتغترا النفس ي :هي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس التغترا النفس ي املستخدم في الدراسة الحالية.
تقدير الذاتself-esteem :
رتغبة الفرد في أن يكون موضع تقدير وقبول من الخرين ،وحاجته إلى التقدير والعتراف بأهميته ،فهو يحتاج إلى املدح والتشجيع عند إنجازه
ألي عمل ،ويلعب املحيطون به دورا هاما في إشباع حاجته إلى التقدير وذلك بتقديم الثناء والتعزيز اللفظي واملادي له لدى تحقيق أي إنجاز ،فمن شأن
ذلك ،أن يعزز ثقته بنفسه ويرفع من رضاه عنها (الضيدان2003 ،م ،ص.)78
التعريف الجرائي لتقدير الذات :هي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس تقدير الذات املستخدم في الدراسة الحالية.

فروض الدراسة:
.1
.2
.3
.4

يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها والتغترا النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة.
يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
توجد فروق ذات دللة إحصائية في جودة الحياة الجامعية تعزي لنوع كلية أفراد الدراسة العلمية.

منهج وإجراءات الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا،
ويجمع املعلومات والبيانات عنها ويقوم بتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا ،بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع
تغيرها من الظواهر؛ ويؤدي أيضا إلى استنتاجات تساهم في فهم الواقع وتطويره (عبيدات وآخرون2007 ،م ،ص)276؛ فقام الباحث بفحص العالقة
بين (جودة الحياة الجامعية ،والتغترا النفس ي؛ وتقدير الذات) لدى طال الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود ،وتمثل مجتمع الدراسة في الطال
املقيمين بالسكن الجامعي لجامعة امللك سعود؛ من عدد ( )353من طال كلية التربية؛ وعدد ( )441من طال كلية الدا ؛ وعدد ( )236من طال
كلية اللغات والترجمة ،بإجمالي (1030طالبا) ،وطبق الباحث على العينة التى استجابات ألدوات البحث اإللكترونية في خالل الفترة من 1مارس وحتي

11مارس 2018م ،وكانت ( )136طالب (.)http://etc.ksu.edu.sa/ar/open-source
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،5العدد2019 -2

146

جودة احلياة اجلامعية كعامل وسيط بني االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك سعود

وائل السيد حامد

عينة الدراسـة:
 عينة استطالعية :بلغ عدد أفراد العينة الستطالعية للدراسة الحالية عدد ( )30طالبا من طال جامعة امللك سعود املمثلين ملجتمع الدراسة،
وتم اختيارهم من مجتمع الدراسة (الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود ) لضبط املقاييس والتأكد من حسن صياتغة األسئلة وفهمها والتأكد
من وضوح املفاهيم املستخدمة باملقايس التالية (جودة الحياة الجامعية ،والتغترا النفس ي؛ وتقدير الذات) .كما هدفت الدراسة الستطالعية
إلى التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتها ،وقد اختيرت هذه العينة بطريقة عشوائية –أول ثالثين استجابة على املقياس.
 عينة الدراسة الساسية :تكونت من ( )136طالب من جامعة امللك سعود خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي 1439-1438هـ؛ املوافق
2018-2017م.
وكانت خصائص عينة الدراسة كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)1توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرالكليات النسانية املشاركة

يتضح من الجدول السابق أن شارك طال كلية الدا بعدد ( )58بما نسبته ( )%42.6من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،وهي أكبر نسبة مشاركة تمثيال
من أفراد الدراسة ،وشارك طال كلية التربية بعدد ( )48بما نسبته ( )%35.3من إجمالي أفراد الدراسة ،وشارك طال كلية اللغات والترجمة بعدد ()30
بما نسبته ( )%22.1من إجمالي أفراد الدراسة ،وهي أقل فئات الكليات املمثلة في مجتمع الدراسة.

أدوات الدراسـة:

ً
أول :مقياس التغترا النفس ي (إعداد الباحث) :وقد أعده الباحث للبيئة السعودية وتكون املقياس من ( )40عبارة مقسمة على ( )5أبعاد فرعية
لالتغترا النفس ي بواقع ثماني عبارات لكل ُبعد نتجت عن التحليل العاملي ملجموعة كبيرة من العناصر التى جمعت من العديد من الدراسات السابقة
حول موضوع الضغوط النفسية تم فيها الطالع على بعض الدراسات التى تناولت موضوع التغترا النفس ي ،لتحديد أبعاد التغترا النفس ي التى تناولها
الباحثون في دراساتهم وخصوصا ما يتعلق منها بطلبة الجامعة مثل دراسة أبكر ( ،)1989موس ى( ،)2002علي (،)2006علي ( ،)2007نعيسة (2017م)،
علوان (2014م) ،ثم حدد الباحث في ضوء هذه املقاييس خمسة أبعاد ليتألف منها مقياس التغترا النفس ي.
ُ
ُ
مثل كل منها مظهرا من مظاهر التغترا النفس ي ،ويندرج تحت كل بعد فقرات فرعية
أ -وصف املقياس :اشتمل املقياس على خمسة أبعاد رئيسية ي ِّ
وكان عددها األولي ( )27عبارة وهي:
 .1العجز :Powerlessnessشعور اإلنسان بالضعف في قدراته وإمكاناته ،والفشل في تدبير أموره ومقدراته املستقبلية.
 .2تغيا املعني  :Meaning lessnessعدم القدرة على إدراك معني محدد للحياة ،عدم رتغبته في الوجود بالحياة أصال.
 .3تغيا املعايير (األنومي)  : A nomie-Normlessnessيشرع الفرد لنفسه الوسائل والسبل تغير الشرعية إلنجاز األهداف التى يبتغيها وأن
تضاربت مع العرف السائد (النجاح بالغش).
 .4العزلة الجتماعية  :Social Isolationفقدان القدرة على إقامة العالقات الجتماعية مع الخرين.
 .5التمرد الجتماعي  :Social Rebellionشعور الفرد بالرفض لنفسه وملجتمعه.
ُ
ُ
مثـل كـل منهـا مظهـرا مـن مظـاهر التغتـرا النفسـ ي ،وينـدرج تحـت كـل بعـد فقـرات فرعيـة
 وصف املقياس :اشـتمل املقيـاس علـى خمسـة أبعـاد رئيسـية ي ِّوكان عددها األولي ( )27عبارة وهي:
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 .1تغيا املعني  :Meaning lessnessعدم القدرة على إدراك معني محدد للحياة ،عدم رتغبته في الوجود بالحياة أصال.
 .2تغيـا املعـايير (األنـومي)  : A nomie-Normlessnessيشـرع الفـرد لنفسـه الوسـائل والسـبل تغيـر الشـرعية إلنجـاز األهـداف التـى يبتغيهـا وأن
تضاربت مع العرف السائد (النجاح بالغش).
 .3العزلة الجتماعية  :Social Isolationفقدان القدرة على إقامة العالقات الجتماعية مع الخرين.
 .4التمرد الجتماعي  :Social Rebellionشعور الفرد بالرفض لنفسه وملجتمعه.
ج -طريقة تصحيح املقياس:
اســتخدم املقيــاس أســلو ليكــرت الخماسـ ي حيــث يعط ـ للمبحــوث فرصــه لتحديــد درجــة موافقتــه علــى البنــد مــن بــين خمســة بــدائل تتــراوح بــين (ل
مطلقا=1إلى كثيرا جدا= ،)5حيـث يشـير تقـدير ( )1إلـى انخفـاض التغتـرا النفسـ ي إلـى أدنـ مسـتوياته ،بينمـا يشـير تقـدير ( )5إلـى ارتفـاع مسـتوى التغتـرا
النفس ي التى يتعرض لها الطالب.
وبــذلك تســتخرج الدرجــة الكليــة التــى يحصــل عليهــا الطالــب بجمــع الــدرجات التــى تمثــل مســتويات التغتــرا النفس ـ ي علــى فقــرات املقيــاس ،إذ تشــير
الدرجة املرتفعة على املقياس إلى زيادة مستوى التغترا النفس ي عند الطالب.
د -الخصائص السيكومترية للمقياس
 .1الصدق:
استخدم الباحث صدق املحتوى ،حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على  8محكمين من ذوي الختصاص في مجال
الصــحة النفســية ،وعلــم الــنفس ،وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى آرارهــم حــول مالئمــة الفق ـرات تحــت األبعــاد التــى تنتمــي إليهــا ،وقــد تــم تطبيــق مالحظــات
ومقترحات السادة املحكمين حول مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات ونقل البعض الخر ألبعاد إخري أو القيام بحذف العبارات التى لم تصل
بنسبة رضا أعلى من ( )%80وبذلك أصبح املقياس يحتوي على عدد ( )40عبارة بعد حذف عدد ( )13عبارة من عبارات املقياس في صورته األولية.
 التساق الداخلي والثبات:
ُ
قام الباحث بحسا التجانس الداخلي للمقياس ،من خالل حسـا معـامالت الرتبـاط بـين درجـات الطـال علـى كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد
التى تنتمي إليه املفردة ،ملفردات املقياس البالغ عددها ( )40عبارة من خالل صدق املحكمين.
وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)2درجة معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لل ُبعد ودرجة معامالت الثبات بعد حذف العبارة في مقياس التغترا النفس ي (ن=)30
العجز

تغيا املعني

تغيا املعايير (األنومي)

العزلة الجتماعية

التمرد الجتماعي

Powerlessness

Meaninglessness

A nomie-ormlessness

Social Isolation

Social Rebellion

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

1

*0.33

0.59

1

**0.58

0.58

1

**0.44

0.73

1

**0.36

0.47

1

**0.77

0.61

2

*0.36

0.57

2

**0.51

0.6

2

**0.73

0.65

2

**0.41

0.57

2

**0.65

0.66

3

**0.58

0.52

3

**0.67

0.55

3

**0.75

0.64

3

**0.53

0.26

3

**0.43

0.72

4

**0.56

0.52

4

**0.44

0.63

4

**0.68

0.66

4

**0.43

0.32

4

**0.43

0.72

5

**0.63

0.49

5

0.34

0.62

5

**0.58

0.69

5

**0.47

0.33

5

**0.64

0.66

6

**0.38

0.58

6

**0.51

0.59

6

**0.72

0.66

6

0.34

0.58

6

**0.72

0.64

7

**0.47

0.56

7

**0.59

0.58

7

**0.59

0.68

7

**0.44

0.34

7

**0.59

0.77

8

**0.66

0.48

8

**0.47

0.62

8

0.23

0.78

8

**0.43

0.31

8

*0.36

0.83

م

معامل
ارتباط

(*) داله عند مستوي ()0.05

(**) داله عند مستوي ()0.01
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تبين من الجدول رقم ( )2ضرورة حذف العبارة رقم ( )5من ُبعد تغيا املعني ،وضرورة حذف العبارة رقم ( )8من ُبعد تغيا املعايير
(األنومي) ،العبارة رقم ( )6من ُبعد العزلة الجتماعية لعدم دللتهما احصائيا في الرتباط مابينهما وبين مجموع البعد الذي تنتميان له ،وبذلك يصبح
عدد مفردات املقياس ( )38بعد حذف املفرداتان تغير املرتبطان.
ُ
كما يتبين من الجدول أن باقي معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد التى تنتمي إليه العبارة دالة عند مستوي دللة
إحصائية ( ،)0.05وتنحصر بين درجة ارتباط ( )0.33و( ،)0.77ومما سبق يتضح أن أبعاد التجانس الداخلي ملقياس التغترا النفس ي لطال جامعة
امللك سعود عالية ،مما يجعلها مقبولة علميا.

 ثبات مقياس التغترا النفس ي:
تم حسا قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ( )αللمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول رقم ()2
عند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ( )αللبعد ككل ُبعد حذف كل عبارة بقيمة ألفا الكلية ُ
للبعد:
 كانت قيمة ألفا لكل من العبارات ( ،)6 ،1من ُبعد العجز أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفهم لتصبح قيمة ألفا
الكلية ُ
للبعد بعد الستغناء عن تلك العبارات ( ،)0.64بدل من ( )0.58قبل حذفهما.

 قيمة ألفا للعبارة ( ،)4من ُبعد تغيا املعني لتصبح قيمة ألفا الكلية ُ
للبعد ( ،)0.63بدل من ( )0.62قبل حذفها.
 قيمة ألفا لكل من العبارات ( ،)8 ،1من ُبعد تغيا املعايير (األنومي) لتصبح قيمة ألفا الكلية للبعد ( ،)0.79بدل من ( )0.71قبل حذفهما.
 قيمة ألفا لكل من العبارات ( ،)6 ،1من ُبعد العزلة الجتماعية لتصبح قيمة ألفا الكلية ُ
للبعد ( ،)0.58بدل من ( )0.36قبل حذفهما.
 قيمة ألفا لكل من العبارات ( ،)8 ،7 ،4 ،3من بعد التمرد الجتماعي أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفهم لتصبح
قيمة ألفا الكلية ُ
للبعد بعد الستغناء عن تلك العبارات ( ،)0.83بدل من ( )0.70قبل حذفهما.
وبعد حذف عدد ( )13عبارة الالئي كانت تمثالن ثقل على ثبات املقياس ،أصبح ثبات مقياس التغترا النفس ي ( ،)0.89ويتوافر فيه شرط
الثبات بدرجة مقبولة عمليا في مقياس التغترا النفس ي.
ومن خالل جدول رقم ( )3بعد حسا مؤشرات الصدق والثبات ملقياس التغترا النفس ي أصبح املقياس يتكون من ( )27عبارة موزع على
األبعاد الخمسة  ،ويجيب عليهم املفحوص عن طريق اختيار إجابة من بين خمسة إجابات على أسلو ليكرت؛ وتتراوح الدرجات ما بين ( )1ل تنطبق على
إطالقا و ( )5تنطبق على تماما.
ُ
ُ
كما قام الباحث أيضا بحسا معامالت الرتباط بين اجمالي كل بعد من األبعاد الخمسة واجمالي مقياس التغترا النفس ي وكانت النتيجة أن
هناك ارتباط دال احصائيا بينهم.
جدول ( :)3عدد العبارات النهائية لدرجة معامالت ألفا كرونباخ ( )αومعامالت الرتباط بين كل ُ
بعد وإجمالي مقياس التغترا النفس ي بعد حذف العبارات تغير
الدالة لطال جامعة امللك سعود
م

البعد

معامل ارتباط ُ
البعد
مع اجمالي املقياس

معامل الثبات املعدل

عدد العبارات
النهائية

1

العجز Powerlessness

**0.58

0.64

6

2

تغيا املعني Meaninglessness

**0.62

0.63

6

3

تغيا املعايير (األنومي) A nomie-ormlessness

**0.67

0.80

6

4

العزلة الجتماعية Social Isolation

**0.77

0.58

5

5

التمرد الجتماعي Social Rebellion

**0.66

0.83

4

0.89

27

مقياس التغترا النفس ي

ً
ثانيا :مقياس جودة الحياة الجامعية (إعداد الباحث) :وقد أعده الباحث للبيئة السعودية لقياس شعور الفرد بالرضا والسعادة والهناء النابعين من
رضاه عن حياته الجامعية لثراء البيئة ورقي الخدمات التى تقدم له في املجالت الصحية والجتماعية والتعليمية والنفسية التى قد سبق تقبله لها
وأقتناعه بتلك املميزات اإليجابية بالبيئة الجامعية من أجل التوافق اإليجاب مع الخرين ملواجهة التغترا النفس ي ،وتدعيم تقدير الذات.
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قام الباحث بمراجعة العديد من املقاييس للرضا عن الحياة؛ ونتجت تلك العبارات عن التحليل العاملي ملجموعة كبيرة من العناصر التى
جمعت من العديد من املقاييس السابقة حول املوضوع مثل :مقياس الدسوقي (1998م)؛ منس ي وكاظم (2006م)؛ أحمد (2008م)؛ األعسر (2012م).
أ -وصف املقياس :تكون املقياس من ( )19عبارة مقسمة على ( )3أبعاد فرعية تغط جوانب جودة الحياة الجامعية من الرتغبة في (جودة الصحة
النفسية) والرضا عن بذل املجهود في (جودة إدارة الوقت) واملثابرة في مواجهة (جودة الدراسة الجامعية).
 طريقة تصحيح املقياس:استخدم املقياس أسلو ليكرت الخماس ي حيث يعط للمبحوث فرصه لتحديد درجة موافقته على البند من بين خمسة بدائل تتراوح بين (ل
مطلقا=1الى كثيرا جدا= ،)5لبنود املقياس التى أعدت في اتجاه ارتفاع جودة الحياة باستثناء العبارات ارقام ( )16 ، 11، 5فيتم تصحيحها في
التجاه العكس ي .وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس الى الحساس العالي بجودة الحياة الجامعية ،بينما تشير الدرجة املنخفضة الى الحساس
املنخفض بجودة الحياة الجامعية.
ج -الخصائص السيكومترية للمقياس
 .1الصدق:
استخدم الباحث صدق املحتوى ،حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على  8محكمين من ذوي الختصاص في مجال
الصحة النفسية ،وعلم النفس ،وذلك من أجل الحصول على آرارهم حول مالئمة الفقرات تحت األبعاد التى تنتمي إليها ،وقد تم تطبيق مالحظات
ومقترحات السادة املحكمين حول مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات ونقل البعض الخر ألبعاد اخري أو القيام بحذف العبارات التى لم
تحظي بنسبة رضا أعلى من ( )%80وبذلك أصبح املقياس يحتوي على عدد ( )19عبارة بعد حذف عدد ( )11عبارة من عبارات املقياس في صورته
األولية.
 التساق الداخلي والثبات:
قام الباحث بحسا التجانس الداخلي للمقياس ،من خالل حسا معامالت الرتباط بين درجات الطال على كل عبارة والدرجة الكلية ُ
للبعد التى
تنتمي إليه املفردة ،ملفردات املقياس البالغ عددها ( )19عبارة من خالل صدق املحكمين.
وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)4درجة معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس جودة الحياة الجامعية لدى أعضاء هيئة التدريس (ن=)30
جودة الدراسة الجامعية

جودة الصحة النفسية

جودة إدارة الوقت

م

معامل ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل ارتباط

معامل
ثبات

1

**0.51

0.53

7

**0.76

0.67

14

**0.47

0.67

2

**0.70

0.45

8

**0.65

0.70

15

**0.56

0.65

3

**0.78

0.49

9

**0.61

0.71

16

**0.80

0.55

4

**0.65

0.50

10

**0.67

0.70

17

**0.72

0.60

5

**0.51

0.53

11

**0.60

0.72

18

**0.69

0.61

0.76

12

**0.63

0.71

19

**0.40

0.80

معامل ثبات ُ
بعد جودة الدراسة
الجامعية ()0.55

13

**0.47

0.78

6

0.11

معامل ثبات إدارة الوقت ()0.74

معامل ثبات ُ
بعد جودة الصحة النفسية
()0.68

(**) داله عند مستوي ()0.01

تبين من الجدول رقم ( )4ضرورة حذف العبارة رقم ( )6من ُبعد جودة الدراسة الجامعية ،لعدم دللتها احصائيا في الرتباط مابينها وبين مجموع البعد
التى تنتمي له ،وبذلك يصبح عدد مفردات املقياس ( )18بعد حذف املفردات تغير املرتبطة.
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كما يتبين من الجدول أن باقي معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ُ
للبعد التى تنتمي إليه العبارة دالة عند مستوي دللة إحصائية
( ،)0.01وتنحصر بين درجة ارتباط ( )0.40و( ،)0.80ومما سبق يتضح أن أبعاد التجانس الداخلي ملقياس جودة الحياة الجامعية لطال جامعة امللك
سعود عالية ،مما يجعلها مقبولة علميا.
 ثبات مقياس جودة الحياة الجامعية:
قام الباحث بحسا الثبات على العينة الستطالعية املكونة من ( )30طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة (أول ثالثين
استجابة على التطبيق اإللكتروني لدوات الدراسة) وطبق عليهم الباحث املقياس للتحقق من ثباته .فتم حسا قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ()α
للمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول السابق .وعند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ( )αللبعد
ككل بعد حذف كل عبارة بقيمة ألفا الكلية ُ
للبعد:
 كانت قيمة ألفا للعبارة رقم ( ،)6من ُبعد جودة الدراسة الجامعية أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفها لتصبح قيمة
ألفا الكلية ُ
للبعد بعد الستغناء عن تلك العبارة ( ،)0.76بدل من ( )0.55قبل حذفها.
 قيمة ألفا للعبارة رقم ( ،)13من ُبعد جودة إدارة الوقت لتصبح قيمة ألفا الكلية ُ
للبعد ( ،)0.78بدل من ( )0.74قبل حذفها.
 قيمة ألفا للعبارة رقم ( ،)19من ب ُعد جودة الصحة النفسية لتصبح قيمة ألفا الكلية للبعد ( ،)0.80بدل من ( )0.68قبل حذفها.
وبعد حذف عدد الثالث عبارات التى كانت تمثل ثقل على املقياس ،أصبح يتوافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمليا في مقياس جودة الحياة
الجامعية.
بعد حسا مؤشرات الصدق والثبات ملقياس جودة الحياة الجامعية بالجدول السابق أصبح املقياس يتكون من ( )16عبارة موزع على
األبعاد الثالثة  ،ويجيب عليهم املفحوص عن طريق اختيار إجابة من بين خمسة إجابات على أسلو ليكرت؛ وتتراوح الدرجات ما بين ( )1ل مطلقا و()5
وكثيرا جدا.
ُ
ُ
كما قام الباحث أيضا بحسا معامالت الرتباط بين اجمالي كل بعد من األبعاد الثالثة واجمالي مقياس جودة الحياة الجامعية وكانت
النتيجة أن هناك ارتباط دال احصائيا بينهم.
جدول ( :)5عدد العبارات النهائية لدرجة معامالت ألفا كرونباخ ( )αومعامالت الرتباط بين كل ُ
بعد وإجمالي مقياس جودة الحياة الجامعية ألفراد الدراسة
م

البعد

معامل ارتباط ُ
البعد
مع اجمالي املقياس

معامل ثبات

عدد العبارات
النهائية

1

جودة الدراسة الجامعية

**0.55

0.76

5

2

جودة إدارة الوقت

**0.78

0.78

6

3

جودة الصحة النفسية

**0.75

0.80

5

0.81

16

مقياس جودة الحياة الجامعية

(**) داله عند مستوي ()0.01

ً
ثالثا :مقياس تقدير الذات (إعداد الباحث) :وقد أعده الباحث للبيئة السعودية لقياس نظرة الفرد اإليجابية إلى نفسه بمعنى أن ينظر الفرد إلى ذاته
نظرة تتضمن الثقة بالنفس ،بدرجة كافية وتتضمن إحساس الفرد بكفاءته وجدارته واستعداده لتقبل الخبرات الجديدة .فقام الباحث بمراجعة
العديد من املقاييس لتقدير الذات؛ ونتجت تلك العبارات عن التحليل العاملي ملجموعة كبيرة من العناصر التى جمعت من العديد من املقاييس
السابقة حول املوضوع ،مثل دراسة عثمان (2007م)؛ جعفر (2007م)؛ حسين وعبد (2011م).
أ -وصف املقياس :تكون من ( )15عبارة تغط جوانب تقدير الذات عند طال الجامعة.
 طريقة تصحيح املقياس :استخدم املقياس أسلو ليكرت الخماس ي حيث يعط للمبحوث فرصه لتحديد درجة موافقته على البند من بينخمسة بدائل تتراوح بين (ل تنطبق على أبدا = ا ،وتنطبق على تماما =  ،)5حيث يشير تقدير ( )1إلى انخفاض تقدير الذات إلى أدن مستوياته،
بينما يشير تقدير ( )5إلى ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى الطالب.
وبذلك تستخرج الدرجة الكلية التى يحصل عليها الطالب بجمع الدرجات التى تمثل مستويات تقدير الذات على فقرات املقياس ،وتشير الدرجة
املرتفعة على املقياس إلى زيادة مستوى تقدير الذات عند الطالب.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،5العدد2019 -2

151

وائل السيد حامد

جودة احلياة اجلامعية كعامل وسيط بني االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك سعود

ج -الخصائص السيكومترية للمقياس
 .1الصدق:
استخدم الباحث صدق املحتوى ،حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على  8محكمين من ذوي الختصاص في مجال
الصحة النفسية ،وعلم النفس ،وذلك من أجل الحصول على آرارهم حول مالئمة الفقرات ،وقد تم تطبيق مالحظات ومقترحات السادة املحكمين حول
مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات أو القيام بحذف العبارة التى كانت نسبة رضا املحكمين عنها أقل من ( )%80وبذلك أصبح املقياس يحتوي
على عدد ( )15عبارة بعد حذف عدد ( )12عبارة من عبارات املقياس في صورته األولية.
 التساق الداخلي والثبات:
قام الباحث بحسا التجانس الداخلي للمقياس ،من خالل حسا معامالت الرتباط بين درجات الطال على كل عبارة والدرجة الكلية ُ
للبعد التى
تنتمي إليه املفردة ،ملفردات املقياس البالغ عددها ( )15عبارة من خالل صدق املحكمين.
وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)6درجة معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس تقدير الذات لدى أعضاء هيئة التدريس (ن=)30
م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

م

معامل
ارتباط

معامل
ثبات

1

**0.49

0.80

6

**0.61

0.78

11

**0.67

0.78

2

**0.43

0.80

7

**0.62

0.78

12

**0.67

0.78

3

**0.52

0.79

8

**0.63

0.78

13

**0.40

0.80

4

**0.38

0.81

9

**0.63

0.78

14

*0.31

0.80

5

**0.65

0.78

10

**0.53

0.79

15

0.15

0.85

معامل ثبات مقياس تقديرالذات

0.83

(**) داله عند مستوي ()0.01

تبين من الجدول السابق ضرورة حذف العبارة رقم ( )15تغير دالة احصائيا في الرتباط مابينها وبين مجموع املقياس ،وبذلك يصبح عدد مفردات املقياس
( )14بعـد حـذف العبـارة تغيـر املرتبطـة ،وأن بـاقي معـامالت الرتبـاط بـين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة ملقيـاس تقـدير الـذات ألفـراد الدراسـة عاليـة ،ممــا
يجعلها مقبولة علميا.

 ثبات مقياس تقديرالذات:
قام الباحث بحسا الثبات على العينة الستطالعية املكونة من ( )30طالبا التى تم اختيارهما بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة (أول
ثالثين استجابة على التطبيق اإللكتروني ألدوات الدراسة) وطبق عليهما املقياس للتحقق من ثباته فتم حسا قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ ()α
للمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول رقم ( )6عند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ( )αبعد حذف
كل عبارة بقيمة ألفا الكلية للمقياس:
 كانت قيمة ألفا للعبارة رقم ( ،)15أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفها لتصبح قيمة ألفا الكلية للمقياس بعد
الستغناء عن تلك العبارة ( ،)0.85بدل من ( )0.83قبل حذفها؛ لنها كانت تمثل ثقل على املقياس ،أصبح يتوافر شرط الثبات بدرجة مقبولة
عمليا في مقياس تقدير الذات.
والخالصة أنه بعد حسا مؤشرات الصدق والثبات ملقياس تقدير الذات أصبح املقياس يتكون من ( )14عبارة ،ويجيب عليها املفحوص عن طريق
اختيار إجابة من بين خمسة إجابات على أسلو ليكرت.
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عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها:

ً
أول :نتائج الفرض األول:
نص الفرض األول على أنه :يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها والتغترا النفس ي بأبعاده لدى أفراد
الدراسة.
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل الرتباط بطريقة بيرسون ما بين درجات الطال على مقياس جودة الحياة الجامعية
بأبعاده (جودة الدراسة الجامعية ،جودة إدارة الوقت ،جودة الصحة النفسية) ،ودرجاتهم على مقياس التغترا النفس ي بأبعاد املقياس الخمسة وهم:
بعد ( العجز ،تغيا املعني ،تغيا املعايير (األنومي) ،العزلة الجتماعية ،التمرد الجتماعي)؛ ومن خالل جوانب الستجابات ألفراد الدراسة على عبارات
كل من مقياس جودة الحياة الجامعية؛ ومقياس التغترا النفس ي لدى أفراد الدراسة ،وبعد املعالجة الحصائية أسفرت عن النتائج التالية:
جدول ( :)7مصفوفة معامالت الرتباط بين مقياس جودة الحياة بأبعادها ومقياس التغترا النفس ي بأبعاده
املقاييس وابعادها
العجز
تغيا املعني
تغيا املعايير
األنومي
العزلة الجتماعية
التمرد الجتماعي
مقياس التغترا
النفس ي
مقياس جودة
الحياة
جودة الدراسة
الجامعية
جودة إدارة الوقت



*0.18
0.13

0.10
0.03

0.16
0.08

0.10
*0.18

*0.17

0.09

0.10

0.16

0.09
**0.34

*0.24
0.12

0.12
0.10

*0.20

*0.19
**0.66

تغيا
املعني

تغيا املعايير
األنومي

العزلة
الجتماعية

التمرد
الجتماعي

**0.49
1

**0.34
**0.36

**0.47
**0.43

*0.17
*0.15

1

**0.49

**0.26

**0.75

1

**0.34
1

**0.80
**0.51

*0.22
**0.28

1

**0.27

*0.17

1

**0.77

**0.74

1

**0.23

*0.23

1

**0.33

(*) داله عند مستوي ()0.05



مقياس
التغترا
النفس ي
**0.71
**0.69

مقياس جودة
الحياة الجامعية

الدراسة

إدارة الوقت

الصحة
النفسية

(**) داله عند مستوي ()0.01

ومن الجدول السابق يتضح تحقق الفرض األول "توجد عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها والتغترا النفس ي
بأبعاده لدى أفراد الدراسة" جزئيا :حيث كانت عالقة الرتباط بينهم موجبة بمعامل ارتباط ( )0.27دال احصائيا عند مستوى دللة (.)0.01
توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين مقياس التغترا النفس ي مع كل أبعاد مقياس جودة الحياة الجامعية عند مستوى دللة (.)0.05

 توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين مقياس جودة الحياة الجامعية وبين كل أبعاد مقياس التغترا النفس ي لدى أفراد الدراسة ،عند مستوى
دللة ()0.05؛ ما عاد ُبعد تغيا املعني من مقياس التغترا النفس ي ،فال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين مقياس جودة الحياة الجامعية
وبينه لدى أفراد الدراسة.
وهذا يتفق مع دراسة علوان (2014م) التى أفادت أن التعليم يسهم في تعميق الشعور بالتغترا النفس ي حيث يدفع الكثير من الطال الى
دوائر التسلط كالضياع والعزله ويواجه الطالب الكثير من الصراعات النفسية وشرود الذهن واللجوء الى تناول السكائر والخمر والعتقاد بالخرافة
وتبني عالقات سطحية مع الخرين؛ كما أكدت أيضا على أن العجز وتغيا املعنى يؤديان الى ضياع الفرد او الطالب ،كما يؤثران على العملية التربوية
ومستقبل الجيل الجديد.
ً
ثانيا :نتائج الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني على أنه :يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل الرتباط بطريقة بيرسون ما بين مقياس جودة الحياة الجامعية بأبعاده (جودة الدراسة
الجامعية ،جودة إدارة الوقت ،جودة الصحة النفسية)؛ وجوانب درجات الطال على مقياس تقدير الذات لستجابات أفراد الدراسة على عبارات كل
من مقياس تقدير الذات؛ ودرجات الطال على مقياس جودة الحياة الجامعية وأبعاده لدى أفراد الدراسة واسفرت املعالجة الحصائية عن النتائج كما
يوضحها الجدول التالي:
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جدول ( :)8معامالت الرتباط بين مقياس جودة الحياة بأبعادها ومقياس تقدير الذات
املقاييس وابعادها

مقياس جودة الحياة
الجامعية

جودة الدراسة
الجامعية

إدارة الوقت

الصحة
النفسية

مقياس تقدير الذات

**0.47

0.06

**0.46

**0.49

(**) داله عند مستوي ()0.01

(*) داله عند مستوي ()0.05

أتضـح تحقـق الفـرض الثـاني جزئيـا مـن نتــائج الجـدول السـابق "يوجـد ارتبـاط موجـب دال احصـائيا بــين تقـدير الـذات وجـودة الحيـاة الجامعيـة بأبعادهــا
لدى أفراد الدراسة" حيث كشفت النتائج:
 أنه توجد عالقة ارتباط موجبة دالة احصائيا بين مقياس جودة الحياة الجامعية ومقياس تقدير الذات بمعامل ارتباط ( )0.47عند مستوى
دللة (.)0.01
ُ
ُ
 كما توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين مقياس تقدير الذات مع كل من بعد (جودة إدارة الوقت) ،وبعد (جودة الصحة النفسية) مقياس
جودة الحياة الجامعية عند مستوى دللة (.)0.01
 توجد عالقة ارتباط تغير دالة احصائيا بين مقياس تقدير الذات وبعد (جودة الدراسة الجامعية) من مقياس جودة الحياة الجامعية.
وهذا يعني أن كلما زادت جودة الحياة الجامعية زاد تقدير الطال لذاتهم ،وهذا يختلف عن نتيجة دراسة أدم والجاجان (2014م) التى هدفت دراسة
جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات (دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسمي اإلرشاد النفس ي وعلم النفس في كلية التربية بجامعة دمشق) ،وكشفت
نتائجها عن أن الفروق بينهم فروق تغير دالة إحصائية.
ً
ثالثا :نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث على أنه :جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء تحليل املسار ) )Path Analisisبطريقة األرجحية العظمى ( Maximum Likelihood
 )Estimationملعرفة تأثير جودة الحياة الجامعية على التغترا النفس ي وتقدير الذات ،كمتغير وسيط ،وتم بناء نموذج سببي بناء على األساس النظري
واستقراء النماذج والدراسات ذات الصلة واستخدم الباحث النموذج السببي.
واعتمد الباحث على عدد من املؤشرات اإلحصائية لبناء النموذج السببي كما يظهرها الجدول التالي:
جدول( :)9املؤشرات الحصائية املستخدمة للحكم على مدى مطابقة النموذج املقترح لبيانات الدراسة الحالية (ن =)136
املؤشر اإلحصائي
1
2
3

قيمة املؤشر
11.7
0.69
0.94

اختبار Chi_Square
مؤشر حسن املطابقة ((Gfi
مؤشر حسن املطابقة املصحح )(AGFi

من أجل التحقق من حسن املطابقة النموذج استخدم الباحث مؤشرات املطابقة مثل (كاي تربيع) وبلغت ( ،)11.7وهي قيمة تغير دالة
احصائيا؛ مما يعطي مؤشر بقبول النموذج ككونه مالئم وفقا لهذا املؤشر ،ومؤشر (حسن املطابقة) وبلغت ( ،)0.69ومؤشرات (حسن املطابقة
املصحح) ( )0.94وهي قيمة تقتر من الواحد الصحيح مما يعطي مؤشرا قويا على أن النموذج مالئم.
ومن نتائج املؤشرات السابقة تتحق صحة الفرض الثالث على أنه يمكن بناء نموذج سببي ملتغيرات الدراسة "جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل
وسيط بين التغترا النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة" في ضوء نتائج قيم مؤشرات إمكانية بناء النموذج السببي.
جدول ( :)10ملخص نتائج تحليل املسار(ن=)136
املتغير املتأثر املتغير املؤثر
جودة الحياة الجامعية
تقدير الذات

التغترا النفس ي

جودة الحياة الجامعية
التاثير

Sig

قيمة (ت)

0.49

6.5

0.000

التاثير
0.21
0.14

Sig

2.3
1.5

قيمة (ت)
0.03
0.13

والنتائج توضح ان جودة الحياة الجامعية لها عالقة مباشرة سلبية مع التغترا النفس ي وهذا يدل على أنه كلما ازدادت جودة الحياة الجامعية كلما
ساعد ذلك بالتغلب على التغترا النفس ي فيقل بزيادتها ،وكذلك وجد ان جودة الحياة الجامعية تؤثر إيجابيا على تقدير الذات ،فكلما زادت أدت إلى
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مساعدة الطال في رفع تقديرهم الشخص ي لذواتهم .وقد تبين أن جودة الحياة الجامعية لعبت دورا وسيطا بين تقدير الذات والتغترا النفس ي ،ويرجع
الباحث سبب ذلك إلى أن جودة الحياة الجامعية تساعد في زيادة اإلهتمام التى يحصل عليه الطالب الجامعي لذا تزيد من قدرته على مواجهة التغترا
النفس ي ،ويصبح قادرا على مواجهة مشاكله وحلها بتقدير ذات وثقة أقوي بالنفس ،وأكثر قابلية للعمل واإلنتاج ،وتجعله يعيش مطمئنا وهادئ النفس،
صاحب شخصية متزنه انفعاليا ،كما تساعده على أن يكون شخصا فعال في املجتمع ،ويزيد من رتغبته في الحياة.
شكل املسار التخطيطي للنموذج السببي للعالقة بين متغيرات الدراسة

ً
رابعا :نتائج الفرض الرابع:
ينص الفرض الثالث على أنه :توجد فروق ذات دللة إحصائية في جودة الحياة الجامعية تعزي لنوع كلية أفراد الدراسة العلمية؟
للتعـرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي إجابــات أفـراد الدراســة طبقــا إلــى اخــتالف متغيــر نــوع كليــتهم العلميــة (كليــة التربيــة  /كليــة
الدا  /كلية اللغات والترجمـة) اسـتخدم الباحـث "تحليـل التبـاين األحـادي" ( )One Way ANOVAلتوضـيح دللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد الدراسـة
طبقا إلى اختالف املتغير ،وجاءت النتائج كالتالي:
ً

جدول (  :)11نتائج الفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا إلى اختالف طبيعة الكلية العلمية باستخدام اختبار"تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA
م

املتغير

1

جودة الدراسة الجامعية

2

جودة إدارة الوقت

جودة الصحة النفسية

3

مقياس جودة الحياة

درجات الحرية متوسط املربعات

مصدر التباين

مجموع مربعات

بين املجموعات

94.514

2

47.257

داخل املجموعات

2571.42

133

19.334

املجموع

2665.934

135

بين املجموعات

46.888

2

23.444

داخل املجموعات

2092.987

133

15.737

املجموع

2139.875

135

بين املجموعات

7.792

2

3.896

داخل املجموعات

2006.326

133

15.085

املجموع

2014.118

135

بين املجموعات

217.803

2

108.902

داخل املجموعات

9525.579

133

71.621

املجموع

9743.382

135

قيمة ف
2.444

1.490

0.258

1.521

الدللة الحصائية
0.091

0.229

0.773

0.222

* دالة عند مستوى  0.05فأقل
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عدم تحقق الفرض الرابع فيتضح من النتائج املوضحة أعاله أنه توجد فروق تغير ذات دللة إحصائية ،في كل من جودة الحياة الجامعية
وأبعادها ،عند أفراد الدراسة تعزو ملتغير طبيعة نوع كليتهم العلمية (كلية التربية  /كلية اآلدا  /كلية اللغات والترجمة).
وذلك يكشف أن طبيعة الكلية التى يدرس بها الطال ل تؤثرعلى جودة حياة الطالب الجامعية أو أبعادها الثالثة.

املراجــع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

أبكر ،سميرة حسن1989( ،م) ظاهرة التغترا لدى طالبات كليات البنات باململكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه تغير منشورة ،كلية التربية
للبنات ،جدة ،السعودية.
أحمد ،بشرى إسماعيل2008( ،م) مقياس جودة الحياة :الصورة املختصرة ،إعداد منظمة الصحة العاملية .القاهرة :مكتبة األنجلو املصرية.
أدم ،بسماء والجاجان ،ياسر2014( ،م) جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات (دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسمي اإلرشاد النفس ي وعلم
النفس في كلية التربية بجامعة دمشق) ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.)361 -345( ،)5(63 ،
جعفر ،فاكهة2007( ،م) الخجل وعالقته بتقدير الذات والوحدة النفسية ،رسالة دكتوراه تغير منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق.
حسين ،علي؛ وعبد ،اليمة 2011( ،م) التوافق النفس ي الجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة كربالء ،مجلة
القادسية لعلوم التربية الرياضية.)193-177( ،)3(11 ،
زهران ،سناء عبد السالم2002( ،م) فاعلية برنامج ارشاد صحة نفس ي عقالني انفعالي لتصحيح معتقدات التغترا لطال الجامعة( ،رسالة
دكتوراه تغير منشورة) ،جامعة املنصورة ،دمياط.
الضيدان ،الحميدي محمد2003( ،م) تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني( ،رسالة ماجستير تغير منشورة) ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية.
الطائي ،إيمان2015( ،م) التغترا النفس ي لدى الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات األوكرانية وعالقته ببعض املتغيرات ،مجلة األستاذ،
جامعة بغداد.)280-253( ،)215( ،
عبيدات ،ذوقان؛ وعدس ،عبد الرحمن؛ وعبد الخالق ،كايد )2007(،البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه .ط ،5الرياض :دار أسامة.
عثمان ،محمد سعد2007( ،م) الكتئا وعالقته بتقدير الذات ومعنى الحياة لدى الشبا  ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة عين شمس ،كلية
التربية ،مصر.
علوان ،رشا محمد2014( ،م) التغترا النفس ي لدى طلبة الجامعة ،مجلة كلية التربية األساسية ،جامعة بابل ،ع ،17ص ص .400-389
علي ،بشرى2008( ،م) مظاهر التغترا لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات املصرية ،مجلة جامعة دمشق ،مج  ،24ع ،1دمشق ،ص ص
.105-78
علي ،لينا2007( ،م) رتب الهوية الجتماعية واإليديولوجية وعالقتهما بالتغترا النفس ي ،رسالة ماجستير ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة
دمشق ،دمشق.
املحتسب ،عيس ى محمد؛ والعبادلة ،نعيم عبد؛ والعكر ،محمد عاطف2017( ،م) املرونة كمتغير وسيط بين جودة الحياة وقلق البطالة لدى
الخريجين ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،تغزة :الجامعة اإلسالمية.)189-172( ،)3(25 ،
منس ي ،محمد عبد الحليم؛ وكاظم ،علي مهدي2010( ،م) تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان ،مجلة
أماراباك.)60-41( ،)1(1 ،
موس ى ،وفاء2002( ،م) التغترا لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى تحقيق حاجاتهم النفسية ،رسالة ماجستيرتغير منشورة ،قسم علم
النفس ،كلية التربية ،جامعة دمشق ،دمشق.
نعيسة ،رتغداء2017( ،م) التغترا النفس ي وعالقته باألمن النفس ي "دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين باملدينة
الجامعية" ،مجلة جامعة دمشق.)158-113( ،)3(28 ،
نعيسة ،رتغداء2012( ،م) جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين ،مجلة جامعة دمشق.)181-145( ،)1(8 ،
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Abstract:

The study aimed to identify the quality of university life as a mediator between psychological
alienation and self-esteem among KSU students. A sample of (136) students (13%) of the study population
responded to the study tools. The researcher used the descriptive analytical method. He prepared a measure for
(quality of university life, psychological alienation, self-esteem).
The results showed that there is a statistically significant correlation between the quality of life of the
university and the measure of psychological alienation and its dimensions without the absence of the
concerned individuals in the study. There is also a statistically significant correlation between the selfassessment scale and the quality of life and dimensions of the university, , And also found that there is a
positive relationship between the quality of university life and self-esteem, and the existence of a positive
relationship between the quality of university life and psychological alienation, and that the quality of
university life has a role of mediator between self-esteem and psychological alienation, and finally there are
differences See statistically significant in the quality of university life among members of the study attributed
to the type of scientific college.
And recommended the establishment of a program of rehabilitation for expatriate students in the
university to increase their self-esteem and reduce their sense of psychological alienation, and pointed to the
need to adopt the Deanship of Skills Development for a series of training courses aimed at improving the
quality of life for university students.
Keywords: quality of university life, psychological alienation, self-esteem.
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املالحـق
فقرات مقياس التغترا النفس ي
األبعاد

العب ـ ــارة

م

العجز Powerlessness
تغيا املعني eaninglessness
mlessness

تغيا املعايير (األنومي) nomie-

Social Isolation

العزلة الجتماعية

ebellion

التمرد الجتماعي Social

1

أشعر بقيمة األعمال التى أقوم بها.

2

أحتاج إلى وقت إضافي لتحقيق أهدافى األكاديمية.

3

ينبغي احترام قيم وتقاليد املجتمع الذي أقيم فيه

4

أشعر باإلنهاك الشديد في نهاية الدوام.

5

التجمعات مهمة لبناء العالقات الجتماعية.

6

أشعر بقيمة األعمال التى أقوم بها.

7

أجهل هدفي في الحياة.

8

أشعر بذاتي مع الخرين.

9

تتوفر لي املعلومات الكافية عن مستوى أدائي بالعمل.

10

املوت والحياة سواء بالنسبة لي.

11

لدى حرية كافية في أداء عملي بالطريقة التى أريدها.

12

توجد لي عالقات اجتماعية مع زمالئي خارج نطاق العمل.

13

أشعر ل أحد يهتم بحقيقة مشاعري الداخلية.

14

يضايقني سرعة الخرين في إنجاز أعمالهم.

15

أستطيع فهم الكثير مما يدور حولي.

16

أشعر بأنني فاقد الثقة بنفس ي.

17

أعاني من قلة وجود برامج إرشادية تدريبية.

18

أشعر بعدم الرضا عن قلة التقدم من الطلبة.

19

تغالبا ما يسيطر على الشرود الذهني.

20

يسعدني اهتمام الخرين بي.

21

أشعر بأني وحيد.

22

أشعر باتجاه سلبي من زمالئي عند تفوقي.

23

العزلة تشعرني بالستقرار والسكينة.

24

أحسن النتقاد والحوار البناء.

25

أشعر بأني تغير صبور.

26

أنا تغير مقتنع بعدالة املجتمع .

27

أشعر بالفخر والعتزاز كوني طالب بالجامعة.
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ل تنطبق علي ابدا

تنطبق علي نادرا

تنطبق علي احيانا

تنطبق
علي تغالبا

تنطبق
علي تماما
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فقرات مقياس جودة الحياة الجامعية
ُ
البعد

م

ً
ل مطلقا

العبـ ـ ــارة

جودة الدراسة
الجامعية

1

أستطيع أن أحقق النجاح في كل مكان.

2

عدد ساعات الدراسية مناسب.

3

مستمتع بالدراسة في الجامعة.

4

راض ى عن املساندة الجتماعية التى يقدمها لي زمالئي.

5

تغير راض ى عن قدرتي على املذاكرة.
يوجد لدى برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية.

7

أنجز املهام التى أقوم بها في الوقت املحدد.
لدى وقت للترويح عن نفس ي.

6

و

الوقت

جودة إدارة الوقت

8

جودة الصحة النفسية

9

لدى الوقت الكافي ملراجعة محاضراتي.

10

أهتم بتوفير وقت للنشاطات الجتماعية.

11

صعوبة تنظيم وقت التدريس والتكليفات اإلدارية.

12

أشعر بأنني محبو من الجميع

13

أستطيع ضبط انفعالتي.

14

الخدمات الصحية التى تقدمها الجامعة مناسبة.

15
16

أشعر باألمن في حياتي.
أشعر بالحزن ،الكتئا  ،والقلق.

ً
نادرا

ً
أحيانا

تغالبا

تماما

فقرات مقياس تقدير الذات
م

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

1

أشعر بقيمة األعمال التى أقوم بها.

2

أشعر أن مشكالت الحياة أكبر من طاقتي.

3

ينبغي احترام قيم وتقاليد املجتمع الذي أقيم فيه.

4

التجمعات مهمة لبناء العالقات الجتماعية.

5

أنا أتقبل نفس ي كما هي وسعيد بنفس ي.

6

لدى قدرة جيدة على صنع عالقات جيدة في وقت قصير.
استطيع تقبل النقد دون أن يؤثر على حالتى املعنوية.

7
8

أنا أستحق التقدير واإلحترام من الخرين.

9

أستطيع أن اعبر عن وجهة نظري بسهولة ويسر.

10

ل أحتاج موافقة ومباركة الخرين ألشعر باني األفضل .

11

سهل على أن اعترف بعيوبي وأخطائي .

12

أستطيع أن أصرح بمشاعري الحقيقية.

13

لست في حاجة أن يقول الناس عنى أنني كفء في أداء عملي.

14

أشعر أن مثل الناس و لست مختلف عنهم أو اقل منهم.

ل تنطبق علي ابدا

تنطبق علي نادرا

تنطبق علي احيانا

تنطبق علي تغالبا

تنطبق علي تماما

أشكر لكم تعاونكم وهللا يرعاكم
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