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 أحداث احلياة الضاغطة وعالقتها بدافعية اإلجناز الدراسي وجودة احلياة
 لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة األقصى

The Events of Stressful Life and its Relation to the Motivation of 

Academic Achievement and Quality of Life among the Students of the 

Faculty of Education at Al-Aqsa University 

 نظمي عودة أبو مصطفى                                                                      
 دولة فلسطني -جامعة األقصى                                                                        

 
 لص:  ادل

ىدفت الدراسة اضتالية التعرؼ إىل عبلقة أحداث اضتياة الضاغطة بدافعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة 
لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى، مع التعرؼ إىل العبلقات بُت درجات مقياس كل من أحداث 

اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى؛ تعزى اضتياة الضاغطة، ودافعية 
 إىل متغَتات: اضتالة، واظتعدؿ األكادنتي، واطتلفية الثقافية.

( طالبة من طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى للفصل 240وتكونت عينة الدراسة من )
 .2019/ 2018الثاين للعاـ اصتامعي 
الباحث األدوات اآلتية: مقياس األحداث الضاغطة لدى طبلب جامعة األقصى، واستخدـ 

(، ومقياس دافعية اإلؾتاز الدراسي، إعداد: أبو مصطفى 2008إعداد: أبو مصطفى والسمَتي )
 (.2006(، وقياس جودة اضتياة لطلبة اصتامعة، إعداد: منسي، وكاظم )2016)

 التباين وحتليل بَتسوف، ارتباط آلتية: معاملكما استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية ا
 الثبلثي.
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وأظهرت نتائج الدراسة وجود عبلقة سالبة دالة بُت درجات مقياس كل من أحداث اضتياة 
 الضاغطة، ودافعية اإلؾتاز الدراسي لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى. 

رجػات مقيػاس كػل مػن أحػداث اضتيػاة كما أظهرت نتػائج الدراسػة وجػود عبلقػة سػالبة دالػة بػُت د
 الضاغطة، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى. 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة عدـ وجود أثر داؿ إحصائياً بُت أحداث اضتياة الضاغطة، ودافعية 
عبلت اظتشػًتكة: اضتالػػة اإلؾتػاز الدراسػي، وجػػودة اضتيػاة لػػدى طالبػات كليػػة الًتبيػة يف جامعػػة األقصػى، والتفػػا

 االجتماعية، واظتعدؿ األكادنتي، واطتلفية الثقافية. 
وطالبات كلية ، أحداث احلياة الضاغطة، ودافعية اإلجناز الدراسي، وجودة احلياةالكلمات ادلفتاحية   

 الرتبية يف جامعة األقصى.
Abstract: 

 The current study aimed to identify the relationship between stressful 

life events and the quality of life of the female students of the Faculty of 

Education at Al-Aqsa University, with an understanding of the relations 

between the scores scales of the stressful life events. Motivation of academic 

achievement and quality of life among the female students of the Faculty of 

Education at Al-Aqsa University are attributed to variables of social status, 

academic average and cultural background. 

The study sample consisted of (240) female students from the Faculty 

of Education at Al-Aqsa University for the second semester of the academic 

year 2018/2019. 

The researcher used the following tools: The stressful events scale of 

the students of Al-Aqsa University, prepared by: Abu Mustafa and Al-Smiri 

(2008), and the motivation of academic achievement, prepared by: Abu 

Mustafa (2016), and the quality of life scale for university students, prepared 

by: Mansi and Kazim (2006). 

The researcher also used the following statistical methods: Pearson 

correlation coefficient, and  variance analysis. 

Results of the study showed that there is a significant negative 

correlation between scale scores of the stressful life events and the 
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motivation of the academic achievement among the female students of the 

Faculty of Education at Al-Aqsa University. 

Also, the results showed that there is a significant negative correlation 

between scale scores of the stressful life events and the quality of life among 

the female students of the Faculty of Education at Al-Aqsa University. 

Results also demonstrated that there is no statistically significant 

effect between stressful life events, motivation of the academic achievement 

and the quality of life among the female students of the Faculty of Education 

at Al-Aqsa University; and interactions: social status, academic average and 

cultural background. 

Key words: Stressful Life Events-Motivation of Academic Achievement-

Quality of life-Female Students of the Faculty of Education at Al-Aqsa 

University. 

 ة مقدم
 Stressful Life اظتواقف اضتياتية الضاغطة ) من حياتو اليومية العديد يف الفرد يواجو  

Situations) شخصيتو  جوانب معظم على قد انعكست آثارىا خربات غَت مرغوب فيها؛ تتضمن اليت 
Personality، وبدأت ظروفو، اْلعصر اضتايل عصر اضتياة السهلة، والبسيطة؛ بل تعقدت مل يُعدِ  إذ 

 سلوكية متعددة غَت توافقية؛ أدت إىل اضطرابات رتة يف مناحي اضتياة اظتختلفة.  أفتاط تظهر
 عندما الفرد، يدركها ضغوطًا ( حتملDaily Life  Eventsاليومية ) اضتياة أحداث أف   فضبًل 

وترحالو، ويتعرض  و،حل يف اليومية تبلحقو األحداث إف   حيث حياتو، يف اظتختلفة يساير باستمرار اظتواقف
( حيث 2010دراسة حسن ) ذلك حلها. وعضد عن عاجزًا أمامها يقف اليت (Crises) لؤلزمات يومًيا

 اضتياة. ضغوط زيادة يف بيًنا تأثَتًا تؤثر أشارت أف  األزمات
 استطاعتو مل يُعْد يف بعضنا إف   حىت اليومية، أحداث اضتياة اضتايل العصر يف تتسارع أهنا  إضافةً 

 ويستجيب للعديد ،Stress of Lifeاضتياة  لضغوط متضع الذي جعلو األمر اضتياة، متطلبات مسايرة
 (.2008اظتتباينة )أبو مصطفى والسمَتي،  النفسية االضطرابات مظاىر من
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كما أف العصر اضتايل دتيز جبملة متغَتات سريعة متبلحقة، أدت إىل العديد من اظتشكبلت، 
والصراعات اليت تواجو الفرد يف تواصلو مع اآلخرين، حبيث مل تُعِد ْاضتياة سوى مباراة اجتماعية، يتحتم فيها 

ات، واظتواقف الضاغطة ؛ ظتواجهة ىذه الصراعEfficiency أف  يكوف الفرد على قدر عاٍؿ من الكفاءة 
(، Anxietyاليت تتضمن خربات غَت مرغوب فيها، وأحداث تنطوي على الكثَت من مصادر القلق )

؛ 2005( يف غتاالت اضتياة كافة )كامل،Threat(، والتهديد )Risk Factorوعوامل اطتطر )
 (.2017؛ اضتريب والطشة، 94: 2016زىراف، 

هبا اجملتمع الفلسطيٍت؛ فإف  طبلب اصتامعة مثلهم، مثل: أي  ويف ظل الظروؼ اظتأساوية اليت نتر  
( سواء على اظتستوى الشخصي، أو الدراسي، Stressful Eventsشرلتة يتعرضوف ألحداث ضاغطة )

أو األسري، أو االجتماعي، أو االقتصادي، أو السياسي، أو الصحي، واليت تتفاوت يف تأثَتىا عليهم تاركة 
ية ال نتلكوف القوة، واظتقدرة على حتملها؛ فجعلتهم يعيشوف يف حالة من الضغوط اظتستمرة آثارًا نفسية متأب

( مع كل ىذه األحداث؛ فأصبحت لصيقة باضتياة العصرية، Adjustmentلكي يستطيعوا التوافق )
( Adaptationوالتكيف ) الفرد مواجهتها، يستطع مل إنكارىا؛ فإف   أو نتكن جتاىلها، ال مؤثرات ودتثل
 (.   psychiatric disorderاالضطرابات النفسية ) من لكثَت بداية تصبح معها

( حُت أشارت أف  الشباب اصتامعي يتعرضوف ظتواقف ضاغطة عديدة 2003وعزز ذلك شقَت )
( 2006يف حياهتم، واليت تشعرىم بالضغط النفسي، وما يصاحبو من شعور بالقلق، والتوتر. وعبد الرازؽ )

 Stressful Lifeأف الفرد يف حياتو اليومية يتعرض إىل العديد من أحداث اضتياة الضاغطة )حُت أشار 
Events( ؛ ومنها: الضغوط الدراسية، واالقتصادية، واألسرية، والصحية. وعبود)حُت ذكر أف  2016 )

عات اضتياة طلبة اصتامعات كأحد فئات اجملتمع اظتهمة ليسوا مبنأى عن التعرض للمواقف الضاغطة، وصرا
اظتختلفة؛ فهم يتعرضوف إىل تغَتات فتائية، ونفسية، واجتماعية ينتج عنها متطلبات، وحاجات تستدعي 

 اإلشباع، وطموحات، وأىداؼ تستدعي التحقيق.
( أف  أحداث اضتياة الضاغطة تشكل حتديًا خاًصا، Folkman,2008وأشار فولكماف )

ى الفرد. كما أوضحت دراسة ستُت وكوستا وتنجتوف وإيتوف حيث تؤثر على اصتانب اصتسمي، والنفسي لد
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(Sutin, Costa, Wethington, & Eaton, 2010)  أف  التغَتات يف الصحة اصتسدية، والنفسية
 ترتبط بأحداث اضتياة الضاغطة.

إضافًة أف  أحداث اضتياة الضاغطة من أكثر العوامل اظتؤثرة على ظهور األعراض االكتئابية لدى 
باب، حيث تُعد  مرحلة الشباب ىي فًتة حاضنة ىذه األعراض الناجتة عن أحداث اضتياة، وذلك الش

 (. Yung, Laughlin & Dugas,2016)اللتقاء اظتشكبلت الشخصية، واألكادنتية، والوظيفية، واظتالية 

 الفئة عتذهظتا  بطبلهبا؛ لبلىتماـ تسعى جاىدة غزة قطاع يف ( أف  اصتامعات2008وأشار البنا )
 من اجملتمعات بو فيما تقـو االىتماـ ويتمثل القريب، اظتستقبل يف اجملتمعات بناء، وتطوير يف أقتية من

 ال ىذا أف   الطبلب؛ إال عتؤالء الوقاية، والرعاية أساليب من واصتامعة األسرة، بو تقـو ما أو جهود ؿتوىم،
 اضتياتية اظتواقف بصورة كاملة؛ منها: بدورىم    قيامهم  دوف حتوؿ حياهتم يف معوقات وجود عن يغٍت

 شأنو من الذي األمر والتوتر، قد    تشعرىم باظتضايقة، واليت الطبلب، عتا يتعرض قد اليت الضاغطة
 جوانب حياهتم. أكثر  من أو جانب، يف عليهم سليب تأثَت أحداث

م ليسوا  مبعزٍؿ عن كل ذلك، حيث يتعرضوف وباعتبار أف  طبلب اصتامعة جزٌء من اجملتمع؛ فإهن 
ظتستويات ؼتتلفة من الضغوط، والتوترات، وىذا لتدث تبًعا ظتا نتروا بو من مواقف، وظروؼ، وىذه الضغوط 
تولد من تراكم، ومتطلبات اضتياة اصتامعية؛ ؽتا يًتب عليها الكثَت من السلبيات، إذ جتثم بأثقاعتا على 

أف  تضعهم يف حالة تأىب، واستنفار للتصدي عتا، أو الرضوخ، والعجز  عزنتتهم، ورغبتهم يف الدراسة؛ فإما
عن مواجهتها، الشيء الذي ينعكس على أدائهم، وحتصيلهم الدراسي، ولتد من قدرهتم على حتقيق 

 (Bonanno, 2004)بونانو  (. وعزز ذلك2016أىدافهم، وطموحاهتم العلمية )صحراوي وعبايدية، 
 كثر الفئات تعرًضا ألحداث اضتياة الضاغطة، والصدمية. حُت أشار أف  الشباب أ

 شأنو من للشدة، والضيق، والتوتر النفسي " الذي مصدرًا إًذا؛ فأحداث اضتياة الضاغطة تكوف
واإلؾتاز  التعليمي، يُعد  اصتانب حيث اظتختلفة، واظتواقف األحداث، مع تعاملها أثناء نتس فئة الطبلب أف

 توجيو ودورىا يف الدوافع، ىي داخلي شخصي بعامل الباحثُت من العديد يقرنو والذي إحداىا، األكادنتي
 (.2015لؤلىداؼ " )صارة ومنصور ) إحرازىم للطبلب ؿتو التعليمي اظتسار
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وعلى الرغم من تأثَت أحداث اضتياة الضاغطة على طبلب اصتامعة؛ فهناؾ منهم من يغَتىا،  
بيئي بشكل إكتايب؛ وذلك من خبلؿ التقليل من آثارىا السلبية عن طريق ويستثمرىا يف التوافق الذايت، وال

الًتكيز على مصادرىا، وتغيَتىا، أو إعادة تقييم اظتوقف الضاغط بصورة إكتابية، ودافعية إؾتاز دراسي 
 يفشلوف يف بعض الطبلب مرتفعة، ومواجهة أحداث اضتياة الضاغطة بكل فاعلية، وؾتاح، يف حُت ؾتد أف  

لئلؾتاز الدراسي، وىذا يؤثر على  دافعيتهم ونتيلوف إىل االنسحاب، واإلنكار، حيث تنخفض جهتها،موا
 حتقيق أىدافهم اضتياتية اظترجوة. 

 & Lyubomirsky ,Sousa)كما عزز ذلك واليبومرسكي وسوسا وديكرىوفا 

Dickerhoof,2006  )كبَتة، ومتنوعة من   حُت أشاروا أف  رتيع األفراد يتعرضوف يف حياهتم جملموعة
األحداث الضاغطة؛ ومنها: اإلكتابية، والسلبية، وإن و كلما فكر الفرد بطريقة إكتابية عن األحداث اإلكتابية 
اليت نتر  هبا زاد مستوى الصحة النفسية لديو، وزاد مستوى شعوره بالسعادة؛ رغم وجود بعض األحداث 

 رأى أػن  أحداث اضتياة الضاغطة ال تعٍت األحداث ( حُتBlonna,2006السلبية يف حياتو. وبلونا )
ا تعٌت ؼتتلف األحداث السلبية، واإلكتابية اليت نتر  هبا الفرد، وحتتاج منع  السلبية يف اضتياة فحسب، وإفت 
القياـ مبجموعة من القرارات، واطتيارات ظتواجهة الظروؼ، واظتتطلبات اصتيدة اظتفروضة عليو. ودراسة يوسف 

(Yusoff,2010 اليت أظهرت أف  اظتراىقُت يعانوف من ضغوطات إكتابية، وسلبية اعتماًدا على كيفية )
 مواجهتها. 

 ثروات من دتلكو ما ليست اجملتمعات؛ وتقدـ رقي، إيل تؤدي اليت ومن جانب آخر؛ فإف  العوامل
راد اجملتمع )سامل وقبيل لدى أف ( Achievement motivate) لئلؾتاز دافعية من دتلكو ما ولكن طبيعية،
 (.2012واطتليفة، 

كما أف  تقدـ األمم مرىونًا مبدى استخداـ إمكانياهتا يف حتقيق االستفادة الصحيحة من ثرواهتا 
البشرية، والطبيعية؛ فالثروة البشرية تُعد  االنطبلقة األوىل للتقدـ، والرخاء؛ لو أحسن توظيفها، وال شك فيو 

ن على دفع عملية التنمية يف شىت غتاالت اضتياة، وىم من يتميزوف بالدافعية العالية أف  األفراد القادري
لئلؾتاز، ونتتاز األفراد ذوو الدافعية العالية لئلؾتاز بقدرهتم على وضع تصورات مستقبلية معقولة، ومنطقية 
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حتقيقها )عبد اللطيف،  يف تصوراهتم للمشكبلت اليت يواجهوهنا، واليت دتتاز بأهنا متوسطة الصعوبة، ونتكن
2014 .) 

 على قدرة أكثر (Motivation Intrinsic) داخلية دافعية الذين لديهم إضافًة أف  الطبلب
خارجية  دافعية لديهم الذين بأولئك مقارنة األكادنتية مساعيهم يف التحديات، وإثبات اإلؾتازات مواجهة

(Motivation Extrinsic) (Ayub, 2010.) 

(، وىو يعٍت Motivationالتعلم اعتادؼ اظتقصود لتدث بشروط، أقتها: الدافعية )وإف  
الوصوؿ إىل تغَت يف األداء، أو إىل تغَت يف البناء اظتعريف لئلنساف، كما ال نتكن أف يتم إال إذا كاف لدى 

، يؤدي إىل اظتتعلم دوافع قوية، لكوف عملية التعلم طويلة، وشاقة، وتستوجب حتفيزًا مناسًبا متواصبًل 
 (. 2014استنهاض قتة اظتتعلم، وتشديد عزائمو، فينكب على التحصيل برغبة، واجتهاد )قاسم، 

 وتنشيطو، ويف إدراكو  للموقف، سلوؾ الفرد، توجيو يف إًذا تُعد  دافعية اإلؾتاز عامبًل مهًما 
 ما خبلؿ ذاتو من يشعر بتحقيق حيث وتوكيدىا، ذاتو، حتقيق جتاه سعيو يف أساسًيا كما تُعد  مكونًا

ا تُعد  كما أشار إليها كل من: ماكليبلند وأتكنيسوف  من لتققو وفيما ينجزه،  أىداؼ، فضبًل أهن 
(Atkinson,  McClelland) ( يف كاوشاؾ واكتافKauchak, Eggan,2004 شتة )

لئلؾتاز؛ يدفعو ذلك لبلـتراط  الفرد الذي لديو حاجة عالية شخصية تدفع الفرد؛ لتحقيق النجاح، حيث ِإف  
 يف النشاطات اليت يعتقد أهنا ناجحة. 

خػبلؿ اسػتثارة  مػن الدراسػية إؾتػازاهتم اظتتعلمػُت، ويف تعلػم يف (Motive) الػدافع أقتيػة وتػربز
السػػلوؾ التعليمػػي لػػديهم؛ فهػػو يسػػهم كثػػَتًا يف إثػػارة رغبػػاهتم لبلىتمػػاـ باظتوضػػوعات الدراسػػية، كمػػا وتظهػػر 

 )العومي، "د.ت"(.  واستمػراره وتعزيزه، التعليمػي، للسلوؾ توجيهو خبلؿ من أقتيتو
شػػكبًل مػػن  (The achievement motivation)ويُعػػد  مصػػطلح دافعيػػة اإلؾتػػاز الدراسػػي 

أشػػػكاؿ دافعيػػػة اإلؾتػػػاز، ويكػػػوف الًتكيػػػز فيهػػػا علػػػى الدافعيػػػة اظترتبطػػػة بالنشػػػاط اظتدرسػػػي، وتشػػػَت إىل الػػػدافع 
يف رغبػة اظتػػتعلم، وميلػو إىل رفػػع مسػتوى حتصػػيلو الدراسػي، حبيػػث يػؤدي ىػػذا إىل بػذؿ اظتزيػػد النفسػي اظتتمثػػل 
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من اصتهد، وقضاء الكثَت من الوقت اظتثمر يف عملية التحصيل؛ ليحصػل بػذلك علػى أعلػى مػا يسػتطيع مػن 
 (. 2014درجات علمية، وبتقديرات، ونسب ؽتتازة ) قاسم، 

ىػػػي الرغبػػػة يف القيػػػاـ بعمػػػل جيػػػد، والنجػػػاح، وتتميػػػز بالرغبػػػة  وعليػػػو؛ فالدافعيػػػة لئلؾتػػػاز الدراسػػػي
، Copingبػػالطموح، واالسػػتماع يف مواقػػف اظتنافسػػة، والرغبػػة اصتاػتػػة للعمػػل بشػػكل مسػػتقل يف اظتواجهػػة 

ا تعٍت اسػتعداد الفػرد لتحمػل اظتسػؤولية، والسػعي ؿتػو التفػوؽ؛ 2014وحلها ) سعد هللا ودخاف،  (. كما أهن 
معينة، واظتثابرة؛ للتغلب على العقبات، واظتشكبلت اليت تواجهو؛ بغية الوصوؿ إىل النجاح، لتحقيق أىداؼ 

 (.2015)أبو مصطفى،  ((Distinwishedوالتفوؽ 
لكن يف بعض األحايُت ؾتد أف  ىناؾ بعض العوامل، والتغَتات، واظتواقف، واألحداث اضتياتية قد 

 ,Dreselاصتامعة، وعزز ذلك دراسة دريسل وجراسنجر)تؤثر على دافعية اإلؾتاز بالسلب لدى طبلب 
Grassinger, 2013 اليت أشارت إىل تدىور كبَت يف دوافع اإلؾتاز على مدار الفصل األوؿ لدى )

 ,Kavousipour, Noorafshan) ودراسة كافسبور ونورفشاف وبور أزتد ونزفانػي طبلب اصتامعة.
PourwAhmed & Nazhvni,2015  العوامل الشخصية، واالجتماعية أثرت  ( اليت أظهرت أف

 على دافع اإلؾتاز أكثر من العوامل االقتصادية، والبيئة.
( اختصاصات كثَتة، من Quality of lifeويف السياؽ نفسو؛ اىتمت بدراسة جودة اضتياة )

بينها اختصاص علم النفس، حيث مت تبٌت ىذا اظتفهـو يف ؼتتلف االختصاصات النفسية: النظرية، 
والتطبيقية؛ فقد كاف لعلم النفس السبق يف فهم، وحتديد اظتتغَتات اظتؤثرة على جودة اضتياة اإلنساف  

 (. 2005)األشوؿ، 
، وتأثَته على ؼتتلف اصتوانب النفسية؛ فاصتودة ىي  وىذا االىتماـ يعكس أقتية ىذا اظتفهـو

من مقومات الرقي، والتحضر تعكس ببل  ما بلغو اإلنساف اليـو انعكاس للمستوى النفسي، ونوعيتو، وِإف  
شك مستوى معيًنا من جودة اضتياة، وىكذا؛ فإف  اصتودة ىدؼ رتيع اظتكونات النفسية، ومن ىذا اظتنطلق 
نعترب جودة اضتياة اظتدخل لبلىتماـ بالتنمية اإلنسانية اظتصحوبة باالىتماـ اظتتزايد بالنمو السليم اظتتكامل 
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الفرد، وذلك من خبلؿ عمليات التعلم اظتتصل، واظتستمر للعادات، واظتهارات،  صتميع جوانب اضتياة لدى
 (.2014واالجتاىات )كرنتة، 

  (Bonomi, Patrick, & Bushnel,2000)إضافًة أف  بونومي وباتريك وبوشنيل
وضوعية اظترتبطة أشاروا أف  جودة اضتياة دتثل مفهوًما واسًعا يتأثر جبوانب متداخلة من النواحي الذاتية، واظت

باضتالة الصحية، والنفسية للفرد، ومدى استقبلليتو اليت يتمتع هبا، والعبلقات االجتماعية اليت يكوهنا، 
 وعبلقتو مع البيئة اليت يعيش فيها.

كما أف  جودة اضتياة تُعد  ىدفًا أساسًيا لكل شخص، لذا تطور اىتماـ علم النفس يف السنوات 
اليت تؤكد على إكتابية الشخصية اإلنسانية األصيلة، ويشدد علم النفس اإلنساين  األخَتة يف اظتوضوعات

على ضرورة أف  تكوف اضتياة الداخلية، واطتارجية لئلنساف أكثر عمًقا، وتوافًقا؛ ؽتا كتعلو أفضل قدرة على 
 (.2010التعامل الكفء مع أقصى ظروؼ اضتياة احمليطة بو )حسن، 

دة اضتياة من اظتفاىيم األساسية يف علم النفس اإلكتايب، وىو يتعلق كذلك يُعد  الشعور جبو 
باإلقباؿ على اضتياة، والشعور بالكفاءة الذاتية، واإلبداع، وتقدمي أفضل ما لدى الفرد من إؾتازات لآلخرين؛ 

يف تطلعو مبرحلة عمرية تتضمن أقتية استغبللو ألقصى طاقاتو الكامنة، وتتمثل  نتر  ألف  الطالب اصتامعي 
لدوره القادـ باعتباره النموذج اظتستقبلي الذي يرفد اجملتمع مبا تزود بو من مهارات، وإمكانيات، وطاقات، 
ومعلومات، وما تسلح بو من إمكانيات شخصية تتعلق بقدرتو على التطوير اظتهٍت، والشخصي ) ماضي، 

2016.) 
ما  توفَت كل مساعدتو على امعي من أجلإضافًة أف  جودة اضتياة تُعد  مهمة لدى الطالب اصت  

ا تعٍت إدراكو، وتصوره لوضعو، وموقعو يف سياؽ نظم الثقافة،  لتتاجو يف نواحي حياتو اظتختلفة، حيث ِإهن 
وقيم البيئة اليت يعيش فيها، وعبلقة ذلك بأىدافو، وتوقعاتو، ومعايَته، وقدرتو على التعايش مع نفسو، 

 و القدرة على أداء دوره يف اضتياة كامبًل. وغتتمعو بشكل إكتايب نتنح
 مبكاف األقتية من تُعد   اصتامعي الطالب حياة ( حُت أشار أف  جودة2017وعزز ذلك بوعمامة )

 كتب يف اجملتمع مهمةٌ  شرلتةٌ  اصتامعة فطلبة النفسية؛ وصحتو الدراسي، العلمي، وحتصيلو إنتاجو على
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ما  كل وتوفَت أجل حتسُت، من لديهم اضتياة جودة مستوى ومعرفة دراسة، خبلؿ من هبا، وىذا االىتماـ
 من النضج مرحلة فهم يف قدراهتم العلمية، واظتعرفية، وتطوير اظتستويات، أفضل تقدمي أجل من لتتاجونو
 لتقدير فهمهم ػتاولة فإف   الزوجية، ولذا؛ واالستقرار يف حياهتم اظتهنية، اضتياة يف للدخوؿ االستعداد أجل
 .ومتطلباهتا اظترحلة، فهم ىذه سبيل يف مهمة خطوة يُعد   عتا وإدراكهم اضتياة، جودة

( أف  مفهـو جودة اضتياة يشمل 2015وذكر عبد العظيم " وآخروف " اظتشار إليو يف اظتطَتي )
ضا عن اضتياة، اظتعايَت النوعية، والكمية على مستوى الفرد، واجملتمع؛ فاظتعايَت النوعية على مستوى الفرد: الر 

واإلحساس بالسعادة، وعلى مستوى اجملتمع: القدرة على اظتشاركة، والتأثَت، ومقدار الًتابط بُت الفرد، 
واجملتمع، واظتعايَت الكمية على مستوى الفرد: قياس اضتالة التعليمية، واظتهارات، وعلى مستوى اجملتمع: قياس 

 اضتالة البيئة، واالقتصادية.
 وإشباع اضتاؿ، حبسن واإلحساس اظتادية، بالظروؼ االستمتاع تتضمن ضتياةا كما أف  جودة

مبعٌت  اإلكتابية، وإحساسو اصتسمية الصحة جانب إىل اإلكتابية العاطفية واضتياة اضتياة، عن والرضا اضتاجات،
 .(2015أػتمد، اجملتمع )  يف السائدة والقيم اإلنساف، جوىر بُت متوافقة حياة عيش إىل وصواًل  السعادة

ولقد قاـ الباحث باالطبلع على أدبيات الدراسة اليت تناولت متغَتات الدراسة اضتالية، وفيما 
 يأيت أقتها، وأحدثها، وأىم نتائجها: 
 من األحداث متعددة ( أف  اظتراىقُت الفلسطينيُت يتعرضوف ألفتاط2006أظهرت دراسة دياب )

( أف  مستوى أحداث اضتياة الضاغطة لدى 2008سمَتي )الضاغطة. وأبانت دراسة أبو مصطفى وال
( أف  مستوى أحداث اضتياة 2009طبلب جامعة األقصى جاء متوسطًا. وأسفرت دراسة السعداوي )

الضاغطة لدى طبلب جامعة القادسية جاء مرتفًعا. وأظهرت دراسة مصطفى والشريفُت وطشطوش 
طبلب جامعة الَتموؾ جاء مرتفًعا. وتوصلت دراسة  ( أف  مستوى أحداث اضتياة الضاغطة لدى2013)

( أف  مستوى أحداث اضتياة الضاغطة لدى اظتراىقُت يف ػتافظات غزة جاء متوسطًا. 2016اظتصري )
( أف مستوى أحداث اضتياة الضاغطة لدى طلبة جامعة األزىر بغزة 2019وأوضحت  دراسة الطبلع )

 جاء متوسطًا.
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( أف  مستوى اإلؾتاز الدراسي لدى طالبات كلية الًتبية 2008)كما أظهرت دراسة اليوسفي 
اضتياة  ( أف  مستوى أحداث2012للبنات يف جامعة الكوفة جاء مرتفًعا. وأسفرت دراسة الزىَتي )
 اإلؾتاز مستوى دافعية ( أف  2014الضاغطة لدى طلبة جامعة ديايل جاء منخفًضا. وأبانت دراسة اضتاج )

والتكنولوجيا جاء مرتفًعا. وأوضحت دراسة اظتومٍت واظتومٍت  للعلـو السوداف جبامعة ًتبيةال كلية لدى طبلب
( أف  مستوى دافعية اإلؾتاز الدراسي لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة الَتموؾ جاء 2015والربابعة )

( أف  مستوى دافعية اإلؾتاز الدراسي لدى طبلب جامعة الدلنج 2015مرتفًعا. وكشفت دراسة عطروف )
 جاء مرتفًعا. 

وجود عبلقة بُت نوعية اضتياة، ودافعية  (Norouzi 2012,كذلك أظهرت دراسة نوروزي )
( وجود مستوى متدٍف من جودة 2012نعيسة )اإلؾتاز، ودافعية القلق لدى طبلب اصتامعة. وأوضحت 

أف  ( (Stevanovic, 2013. وأبانت دراسة ستيفانوينك جامعيت: دمشق وتشريناضتياة لدى طبلب 
( أف  مستوى جودة اضتياة 2015وأظهرت دراسة اظتطَتي )االكتئاب يؤثراف على جودة اضتياة. القلق، و 

( وجود 2016لدى طالبات كلية اآلداب يف جامعة اظتلك سعود جاء مرتفًعا. وأوضحت دراسة ماضي )
وى ( أف  مست2017دراسة بوعمامة )ذي قار، وأسفرت  مستوى متدٍف من جودة اضتياة لدى طلبة جامعة

 جامعة تيبازة جاء مرتفًعا.  لدى طبلب اضتياة جودة
يتضح من الدراسات السابقة وجود مستوى مرتفع يف كل من أحداث اضتياة الضاغطة، ودافعية 
اإلؾتاز الدراسي لدى طبلب اصتامعة، ووجود اختبلؼ يف مستوى جودة اضتياة بُت  مستوى منخفض، 

 ومرتفع. 
ػن  ومن خبلؿ تػدريس الباحػث لطالبػات جامعػة األقصػى، وخاصػة طالبػات كليػة الًتبيػة الحػ  أهن 

غػػَت قػػادرات علػػى تلبيػػة بعػػض احتياجػػاهتن اطتاصػػة؛ نتيجػػة لضػػنك اضتيػػاة، وكثػػرة متطلباهتػػا، وعػػدـ إشػػباعهن 
لػػبعض اضتاجػػات البلزمػػة لتحقيػػق النجاحػػات يف منػػاحي اضتيػػاة اظتختلفػػة؛ وذلػػك يف ظػػل ضػػنك اضتيػػاة، الػػيت 

تياجػػػات اظتسػػػتمرة للعػػػدو الصػػػهيوين الغاشػػػم للقػػػرى، واظتػػػدف الفلسػػػطينية، إضػػػافًة إىل جػػػاءت نتيجػػػة إىل االح
القصػػف اظتػػدفعي اظتكثػػف ليػػل هنػػار، واضتصػػار اظتقيػػت علػػى الػػببلد،، وقتػػل الشػػباب بػػدـ بػػارد، وأسػػر النسػػاء، 
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كثَت من جوانب واجتياح اظتناطق اضتدودية باستمرار، واالنقساـ الداخلي اصتائر؛ ولقد أثر ىذا كلو أرتع على  
حيػػػػػاهتن الدراسػػػػػية، والنفسػػػػػية، واالجتماعيػػػػػة، وتطلعػػػػػاهتن، وطموحػػػػػاهتن اظتسػػػػػتقبلية، ودافعتػػػػػيهن، وإؾتػػػػػازىن، 

 وجودهتن يف اضتياة. 
وتأسيًسا ظتا جاء أعبله تولدت فكرة الدراسة اضتالية، اليت هتدؼ التعرؼ إىل عبلقة أحداث اضتياة   

الضاغطة بدافعية اإلؾتاز الدراسي وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصػى، مػن أجػل فهػم 
جل اضتد من تأثَت أحداث اضتياة أكثر للمتطلبات النفسية، واإلرشادية للطالبات؛ لتحقيقها، وإشباعها من أ

الضاغطة على حياهتن اصتسمية، والنفسػية، وحتسػُت دافعيػة اإلؾتػاز الدراسػي، ومسػتوى جػودة اضتيػاة لػديهن، 
الػيت جتمػع بػػُت متغػَتات كػل مػػن: فضػبًل أف  الدراسػَة اضتاليػَة تُعػػد  مػن الدراسػات البػاكرة يف البيئػػة الفلسػطينية، 

 افعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات موضع الدراسة.أحداث اضتياة الضاغطة، ود
 مشكلة الدراسة وأسئلتها  

 دتحورت مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس اآليت: 
" ما عالقة أحداث احلياة الضاغطة بدافعية اإلجناز الدراسي وجودة احلياة لدى طالبات كلية الرتبية 

 يف جامعة األقصى" ؟
 سؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:وانبثق من ال

ىػػل توجػػد عبلقػػة بػػُت أحػػداث اضتيػػاة الضػػاغطة ودافعيػػة اإلؾتػػاز الدراسػػي لػػدى طالبػػات كليػػة الًتبيػػة يف  -1
 جامعة األقصى؟

ىػػل توجػػػد عبلقػػػة بػػػُت أحػػػداث اضتيػػػاة الضػػػاغطة وجػػػودة اضتيػػػاة لػػػدى طالبػػػات كليػػػة الًتبيػػػة يف جامعػػػة   -2
 األقصى؟

ائًيا يف مسػػتوى أحػػداث اضتيػػاة الضػػاغطة ودافعيػػة اإلؾتػػاز الدراسػػي وجػػودة ىػػل توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػ  -3
اضتيػػاة لػػدى طالبػػات كليػػة الًتبيػػة يف جامعػػة األقصػػى؛ تعػػزى إىل متغػػَتات: اضتالػػة االجتماعيػػة، واظتعػػدؿ 

 األكادنتي، واطتلفية الثقافية؟ 
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 :أىداف الدراسة
الضاغطة بدافعية اإلؾتاز الدراسي وجودة ىدفت الدراسة اضتالية التعرؼ إىل عبلقة أحداث اضتياة 

اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى، مع التعرؼ إىل العبلقات بُت درجات مقياس كل من 
أحداث اضتياة الضاغطة، ودافعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة 

 ، واظتعدؿ األكادنتي، واطتلفية الثقافية.األقصى؛ تعزى إىل متغَتات: اضتالة
 أمهية الدراسة  

تتمثل أقتية الدراسة يف أقتية اظتوضوع الذي تتناولو، حيث تتمثل أقتيتها النظرية، والتطبيقية، فيما  
 عن الناجتة تكمن أقتية الدراسة يف تناوؿ متغَت أحداث اضتياة الضاغطةيأيت: فمن حيث األقتية النظرية، 

التغَتات النفسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والصحية للحياة اظتكدرة، واظتقلقة، واحملبطة، واليت 
ينتج عنها ضعف قدرة الطالبات على أحداث االستجابة اظتناسبة للحدث، وما يصاحبها من اضطرابات 

كما  تها، والتعايش معها.نفسية، وجسمية؛ تؤثر على جوانب شخصيتهن، وتضغط عليهن لصعوبة مبلحق
تكمن أقتية الدراسة يف تناوؿ جانًبا مهًما من جوانب شخصية الطالبة اصتامعية، وىو دافعية اإلؾتاز 

 أو ؾتاح، حتقيق سبيل يف ومثابرهتا سعيها، مدى لتدد يف الشخصية نسبياً  ثابَتا الدراسي الذي يُعد  استعداًدا
إضافًة إىل القوة اليت تثَت، وتوجو سلوكهن ؿتو األعماؿ الدراسية.  ىدؼ، والرغبة يف األداء اصتيد،  بلوغ

كذلك تكمن أقتية الدراسة يف تناوعتا ظتتغَت جودة اضتياة الذي يعرب عن مدى إدراؾ الطالبات أف  يعشن 
حياة طيبة من وجهة نظرىن، وخالية من االضطرابات اصتسمية، والنفسية، ويستمتعن فيها بوجودىن 

ويشعرف بالرضا، والسعادة، واألمل، ويستثمرف كل إمكاناهتن؛ لتحقيق ذاهتن، وتنمية، وتطوير اإلنساين، 
النادرة اليت تناولت عبلقة  الدراسات من كوهنا الدراسة أقتية النواحي اإلكتابية يف شخصيتهن. وتبدو

 –ًتبية يف جامعة األقصى أحداث اضتياة اليومية بدافعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية ال
ىذه  أقتية حوؿ جيد نظري بناء توفَت يف تسهم أف   من اظتؤمل واليت -وذلك حسب علم الباحث 

ؽتا يعزز الدراسات، واألحباث النفسية يف علم النفس، فعلى الرغم من وجود دراسات ميدانية  ؛اظتتغَتات
ات تناولت عبلقة أحداث اضتياة اليومية بدافعية اإلؾتاز تناولت متغَتات الدراسة اضتالية، إال أنو مل جتِر دراس
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 الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى.
التطبيقية؛ فإف  ما يسفر عنو الدراسة من نتائج يف التعرؼ إىل عبلقة أحداث  أما من حيث األقتية     

وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى؛ نتكن أْف اضتياة اليومية بدافعية اإلؾتاز الدراسي، 
تستخدـ أساًسا يف بناء برامج توعوية، وإرشادية؛ ظتواجهة أحداث اضتياة الضاغطة، وزيادة دافعية اإلؾتاز 
ع، الدراسي، وحتسُت جودة اضتياة لدى الطالبات يف حياهتن اظتستقبلية، حيث يُعد وف من أىم شرائح اجملتم

 وأكثرىا وعًيا، وثقافًة، وحتمبًل للمسؤولية، وقيامهن بأدوار متعددة يف حياهتن.
 مصطلحات الدراسة  
 األحداث الضاغطة  

ىي عبارة عن أعباء زائدة تثقل كاىل الفرد، نتيجة ظتروره بزملة من األزمات، والتوترات، والظروؼ  
(. وتقاس إجرائًيا؛ تبًعا 2008)أبو مصطفى والسمَتي، الصعبة، والقاسية اليت يتعرض عتا يف حياتو اليومية 

للدرجة اليت يسجلها اظتفحوصات بأسلوب التقدير الذايت على مقياس األحداث الضاغطة مبجاالتو السبعة: 
 األحداث الضاغطة األسرية، واالقتصادية، والدراسية، واالجتماعية، والصحية، والنفسية، والسياسية.

 الدراسي   تعريف دافعية اإلجناز
ىي استعداد الفرد لتحمل اظتسؤولية، والسعي ؿتو التفوؽ؛ لتحقيق أىداؼ معينة، واظتثابرة؛ للتغلب        

(. 2016على العقبات، واظتشكبلت اليت تواجهو؛ بغية الوصوؿ إىل النجاح، والتفوؽ )أبو مصطفى، 
دافعية اإلؾتاز  تقدير الذايت على مقياسوتقاس إجرائًيا؛ تبًعا للدرجة اليت يسجلها اظتفحوصات بأسلوب ال

الدراسي، واظتكوف مبجاالتو األربعة: السعي ؿتو التفوؽ والنجاح، واظتنافسة وحتمل اظتسئولية، والتخطيط 
 للمستقبل، والطموح والتطلع ؿتو اظتستقبل.

 تعريف جودة احلياة  
من خبلؿ ثراء البينة، ورقي اطتدمات ىي شعور الفرد بالرضا، والسعادة، وقدرتو على إشباع حاجاتو      

اليت تقدـ لو يف اجملاالت الصحية، واالجتماعية، والتعليمية، والنفسية مع حسن إدارتو للوقت، واالستفادة 
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(. وتقاس إجرائًيا؛ تبًعا للدرجة اليت يسجلها اظتفحوصات بأسلوب التقدير 2006منو )منسي وكاظم، 
جاالتو الستة: جودة الصحة العامة، وجودة اضتياة األسرية واالجتماعية، الذايت على مقياس جودة اضتياة، ومب

وجودة التعليم والدراسة، وجودة العواطف )اصتانب الوجداين(، وجودة الصحة النفسية، وجودة شغل الوقت 
 وإدارتو.

 حمددات الدراسة 
وىي: األحداث الضاغطة،  اليت تناولتها، ظتتغَتاهتا تبًعا الدراسة؛ نتائج تعميم إمكانية تتحدد

على طالبات يف جامعة  اقتصرت اليت الدراسة عينة وخصائص ودافعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة،
الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعاـ  أدوات تطبيق مت اليت الزمنية وباظتدة األقصى،
 دقها وثباهتا( اليت وظفت)ص وخصائصها السيكومًتية ، واألدوات اظتستخدمة،2018/2019اصتامعي
 الكمية. البيانات يف رتع اتبع الذي الذايت التقرير وأسلوب الدراسة، لغايات
 وإجراءاهتا  الدراسة منهجية

إىل  يف التعرؼ اظتتمثلة الدراسة اضتالية مشكلة لبحث أسلوبًا مناسًبا بوصفو الوصفي اظتنهج اعتمد
عبلقة األحداث الضاغطة بدافعية اإلؾتاز الدراسي، وجودة اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة 

 األقصى. 
 وعينتها  الدراسة جمتمع

طالبػات كليػة الًتبيػة يف جامعػة األقصػى خػبلؿ الفصػل الدراسػي الثػاين  رتيػع الدراسػة غتتمػع يضم
فًقا إلحصائيات عمادة القبوؿ والتسجيل. وتألفت ( طالبة و 2361(، والبالغ عددىن )2019/ 2018)

 (،2005البسػيطة ) أبػو مصػطفى،  ( طالبػة مت اختيػارىن بطريقػة العينػة العشػوائية240مػن ) الدراسة عينة
 األصلي.  %( من اجملتمع10نسبتو ) ما ودتثل
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 أدوات الدراسة 
 :اآلتية األدوات استصدمت الدراسة أىداف لتحقيق

مقيااااس األحاااداث الضااااغطة لااادى طاااالإ جامعاااة األقصاااى، إعاااداد  أباااو مصاااطفى والسااام ي  –أوًًل 
(8002  ) 
فقرة، موزعة على ذتانية غتاالت، وىي: األحداث الضاغطة األسرية، ( 70كوف اظتقياس من )يت 

ى تساوي واالقتصادية، والدراسية، واالجتماعية، والصحية، والنفسية، والسياسية، ومن أجل اضتصوؿ عل
( ظتقياس ثبلثي الدرجات: )نعم، بُت بُت، ال(، يف 3، 2، 1أوزاف فقػرات اظتقياس؛ وأُعطيت تقديرات )

عكس األوزاف، ومت التحقق  يتم السالب ذات االجتاه حالة الفقرات يف حالة الفقرات االجتاه اظتوجب، أما
قياس باستخداـ طريقيت: إعادة من معامبلت كل من صدؽ اظتقياس باستخداـ صدؽ البناء، وثبات اظت

القياس، واالتساؽ الداخلي، وحصل الباحث على معامبلت صدؽ، وثبات مرتفعة، وىي معامبلت تشَت 
(. وجدير ذكره أف  اظتقياس استخدـ يف دراسة كل 2008إىل صبلحية اظتقياس )أبو مصطفى والسمَتي، 

ب خصائص سيكومًتية لو )صدؽ، (، ومت حسا2016؛ واظتصري، 2016من: )أبو مصطفى والشريف،
 وثبات( على عينة من طبلب جامعة األقصى، وأشارت النتائج أن و يتمتع بدالالت صدؽ، وثبات مرتفعة.

 ( 8002مقياس دافعية اإلجناز الدراسي، إعداد  أبو مصطفى ) -ثانًيا 
رة موزعة على ( فق40مت تطوير فقرات اظتقياس ليتبلءـ مع طبلب اصتامعة، ويتكوف اظتقياس من )

أربعة غتاالت رئيسة، وىي: السعي ؿتو التفوؽ والنجاح، واظتنافسة وحتمل اظتسئولية، والتخطيط للمستقبل، 
والطموح والتطلع ؿتو اظتستقبل، ومن أجل اضتصوؿ على تساوي أوزاف فقرات اظتقياس؛ أعطيت تقديرات: 

حالة  يف حالة الفقرات االجتاه اظتوجب، أما( ظتقياس ثبلثي الدرجات:) نعم، بُت بُت، ال(، يف 3، 2، 1)
عكس األوزاف، ومت التحقق من معامبلت كل من صدؽ اظتقياس  يتم السالب االجتاه ذات الفقرات

باستخداـ صدؽ احملتوى، وصدؽ التكوين الفرضي، وثبات اظتقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، 
واالتساؽ الداخلي، وحصل الباحث على معامبلت صدؽ، وثبات مرتفعة، وىي معامبلت تشَت إىل 

استخدـ يف دراسة سابقة للباحث  اظتقياسوجدير ذكره أنَّ . (2016صبلحية اظتقياس )أبو مصطفى، 
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(، ومت حساب خصائص سيكومًتية لو )صدؽ، وثبات( على عينة من طبلب جامعة 2018اضتايل  )
 األقصى، وأشارت النتائج أن و يتمتع بدالالت صدؽ، وثبات مرتفعة.

 ( 8002م )مقياس جودة احلياة لطلبة اجلامعة، إعداد  منسي، وكاظ -ثالثًا 
( فقرة، وموزعة على ستة غتاالت رئيسة، وىي: جودة الصحة العامة، 60يتكوف اظتقياس من )

وجودة اضتياة األسرية واالجتماعية، وجودة التعليم والدراسة، وجودة العواطف )اصتانب الوجداين(، وجودة 
اف فقػرات اظتقياس؛ الصحة النفسية، وجودة شغل الوقت وإدارتو، ومن أجل اضتصوؿ على تساوي أوز 

( ظتقياس ستاسي الدرجات: ) أبًدا، وقليبًل جًدا، إىل حد ما، كثَتًا،  5، 4، 3، 2، 1أُعطيت تقديرات: )
عكس  يتم السالب االجتاه ذات حالة الفقرات يف كثَتًا جًدا( يف حالة الفقرات االجتاه اظتوجب، أما

باستخداـ طريقتُت، وقتا: صدؽ احملتوى، وصدؽ األوزاف، ومت التأكد من معامبلت كل من صدؽ اظتقياس 
االتساؽ الداخلي، وثبات اظتقياس باستخداـ طريقة االتساؽ الداخلي، وحصل الباحثاف على معامبلت 

 (. 2006صدؽ، وثبات مرتفعة، وىي تشَت إىل صبلحية اظتقياس )منسي وكاظم، 
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها 
السؤال األول على  ىل توجد عالقة بني أحداث احلياة الضاغطة ودافعياة اإلجنااز الدراساي لادى  ن:

 طالبات كلية الرتبية يف جامعة األقصى؟
ولئلجابة عن السؤاؿ األوؿ؛ قاـ الباحث حبساب معامل ارتباط بَتسوف بػُت درجػات مقيػاس كػل 

كمػا   ى طالباات كلياة الرتبياة يف جامعاة األقصاى،لدمن أحداث اضتياة الضاغطة، ودافعية اإلؾتاز الدراسي 
 ىو مبُت يف اصتدوؿ اآليت: 

أحداث اضتياة الضاغطة ودافعية اإلؾتاز  ( معامل ارتباط ب سون بني درجات مقياس كل من 0جدول )
 (.840لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة األقصى ) ن = الدراسي 
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 ادلتغ  التابع                   

  تغ اتادل
 ادلستقلة

 جماًلت مقياس دافعية اإلجناز الدراسي

جماًلت مقياس أحداث احلياة 
 الضاغطة

السعي حنو 
التفوق 
 والنجاح

ادلنافسة 
وحتمل  
 ادلسئولية

التصطيط 
 للمستقبل

الطموح والتطلع 
 حنو ادلستقبل

دافعية 
اًلجناز 
 الدراسي

 0.08  -  2..0-   0.20-   2..0-   8..0-  األحداث الضاغطة األسرية.
  0.40-   0..0-   2..0-   0..0-   .0.2-  األحداث الضاغطة اًلقتصادية.
 0.02 -  4..0-   0.48-   4..0-   ...0-  األحداث الضاغطة الدراسية.

  0.00 -  2..0-   ...0-   0.20-   ...0-  األحداث الضاغطة اًلجتماعية.
  0.80 -  .0.2-   4..0-   0..0-   0.42-  األحداث الضاغطة الصحية. 
  .0.0 -  2..0-   0.42-   .0.2-   .0.2-  األحداث الضاغطة النفسية. 
 0.40 -  0.20-   2..0-   0.20-   ...0-  األحداث الضاغطة السياسية.

 0.48  -  .0.2-   .0.2-   2..0-   8..0-  .الدرجة الكلية للمقياس

(=  8 – 840لدرجااااة حريااااة )  0.00اإلحصااااائية دلعاماااال ارتباااااط عنااااد مسااااتوى حاااادود الدًللااااة  -
0.042 

يتضح من اصتدوؿ السابق أن و: توجد عبلقة سالبة دالة بُت درجات مقياس كل من أحداث اضتياة 
 الضاغطة، ودافعية اإلؾتاز الدراسي لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى. 

، حيث إف  الطالبات اللوايت يتعرض ألحداث حياة ضاغطة  يػؤثر سػلًبا وتُعد  ىذه النتيجة منطقية
علػػى دافعيػػتهن لئلؾتػػاز الدراسػػي، ويعػػزو الباحػػث ذلػػك إىل تعػػرض الطالبػػات ألحػػداث يوميػػة ضػػاغطة سػػواء 
على اظتستوى األسري، أو االقتصادي، أو الدراسي، أو االجتماعي، أو الصػحي، أو النفسػي، أو السياسػي 

عهػػا مواقػػف ضػػاغطة يػػدركنها يف جوانػػب حيػػاهتن، والػػيت تتفػػاوت يف تأثَتىػػا علػػيهن تاركػػة أثػػارًا الػػيت زتلػػت م
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نفسػػػػية متباينػػػػة، إضػػػػافًة إىل تعرضػػػػهن إيل رتلػػػػة مػػػػن اظتشػػػػكبلت يف حيػػػػاهتن التعليميػػػػة؛ نتيجػػػػة إىل تصػػػػارع 
يت حػدثت يف اجملتمػع، األحداث اليومية اضتياتية، والتطور السريع الػذي تشػهده اضتيػاة اظتعاصػرة، والتغػَتات الػ

وازديػػاد، وتنػػوع مسػػتلزمات اضتيػػاة، ومواقػػف اضتيػػاة الضػػاغطة، ومصػػادرىا، وآثارىػػا؛ ظتػػا تسػػببو ىػػذه اظتواقػػف 
اضتياتية اظتكدرة من نتػائج سػلبية علػى نفسػيتهن، واـتفػاض أدائهػن، ودافعتػيهن الدراسػية، بػل أف  طموحػاهتن 

مزيػػػًدا مػػػن اصتهػػػد، والعمػػػل اظتتواصػػػل ليعشػػػن حيػػػاة  اختلفػػػت، وازدادت عمػػػا قبػػػل، وقػػػد فػػػرض ذلػػػك علػػػيهن
متوازنة؛ ؽتا جعلهن يشعرف حبالة من االضطرابات النفسية؛ أثرت على استعدادىن للسػعي لتحقيػق التفػوؽ، 
والنػػزوع لبػػذؿ اصتهػػد مػػن أجػػل حتقيػػق النجػػاح الدراسػػي، والرغبػػة يف األداء اصتيػػد، واظتثػػابرة، واإلؾتػػاز، وحتقيػػق 

، وامتبلكن إرادة قوية للوصوؿ لؤلىداؼ، والتغلب على الصعوبات، وإؾتازىن الواجبات، األىداؼ اظتنشودة
واألعمػػاؿ الدراسػػية، ووضػػعهن خطػػط ظتسػػتقبل دراسػػي جيػػد، واكتسػػاهبن اظتزيػػد مػػن اظتعلومػػات، ومتابعػػة مػػا 

 حوعتن من مستجدات، وعدـ قدرهتن على مواجهة مشكبلهتن الدراسية.   
( اليت أبانت أف  الشباب اصتامعي عرضػة Constance,2004) وعزز ذلك دراسة كونستانس

واألحداث اصتديدة، واظتتعددة الػيت  للمواقف، نتيجة والصراعات؛ النفسية، من االضطرابات الكثَت ظتواجهة 
 يواجهوهنا يف حياهتم اصتامعية.

أف  حياتنػا اظتعاصػرة مليئػة باألحػداث اظتؤظتػة،  ونتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما ذكره الباحثوف
والػػيت طالػػت شػػرائح اجملتمػػع اظتختلفػػة، ومػػنهم طػػبلب اصتامعػػة؛ فكانػػت أكثػػر تػػأثَتًا علػػيهم ظتناظرهتػػا مػػرحلتهم 
العمريػػػة الػػػيت تتضػػػح فيهػػػا أفػػػاؽ اظتسػػػتقبل عتػػػم، كػػػذلك أف  اسػػػتجابتهم للمتغػػػَتات احمليطػػػة أكثػػػر مػػػن الفئػػػات 

، األخرى؛ ؽتا قد ين  (.2011عكس سلًبا على أدائهم األكادنتي )مظلـو
كمػػػا أف  األوضػػػاع اضتياتيػػػة اظتكػػػدرة الػػػيت نتػػػر  هبػػػا اجملتمػػػع الفلسػػػطيٍت؛ نتيجػػػة لبلنقسػػػاـ الفلسػػػطيٍت 
الداخلي، واضترب الدءوبة، واظتستمرة مع العدو الصهيوين، وقتل األطفاؿ، والشباب، والنساء، والشيوخ بدـ 

ليوميػػة، وقصػػف اظتنػػازؿ، وتػػدمَتىا، واالسػػتيبلء علػػى األراضػػي الزراعيػػة، وتػػدمَت البنيػػة بػػارد، واالجتياحػػات ا
التحتيػػة ... ا ؛ الػػيت أثػػرت علػػى اضتيػػاة األكادنتيػػة، والنفسػػية، واالجتماعيػػة لػػدى الشػػباب، وخاصػػة طػػبلب 

طػػر علػى الوضػػع اصتامعػات، حيػث إف  أحػػداث اضتيػاة اليوميػػة الضػاغطة، واظتزمنػػة، واظتتكػررة تكػػوف أشػد، وأخ



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

135 

 

ا أثرت على كل شيء يف حيػاهتم، وأصػبحوا يفكػروف فقػط  الدراسي، وخاصة الدافعية لئلؾتاز الدراسي؛ ألهن 
يف كيفيػػػة احملافظػػػة علػػػى ذواهتػػػم، والعػػػيش حيػػػاة إنسػػػانية كرنتػػػة، ؽتػػػا دفػػػع الكثػػػَت مػػػنهم اعتجػػػرة خػػػارج الػػػوطن؛ 

اسػػػتمرت اظتواقػػػف اضتياتيػػػة الضػػػاغطة مػػػن: خػػػربات،  لتحقيػػػق أدت متطلبػػػات اضتيػػػاة الكرنتػػػة. إضػػػافًة أنّػػػَو إذا
وأزمات، وصدمات، ومعيقػات ضتيػاة الطالبػة اصتامعيػة؛ فػإف  ذلػك سػوؼ يهػدد مػن كياهنػا النفسػي؛ ظتػا ينشػأ 
عن الضغوط من آثار سلبية كاـتفاض دافعية اإلؾتاز الدراسي، وعدـ القدرة على التوافق يف اضتياة اصتامعية، 

من التوتر، وعدـ التوازف النفسي، والذي إذا استمر ظتدة طويلة تعجز الطالبة من التعامل ؽتا يسبب عتا حالة 
مع األحداث اضتياتية الضاغطة سواء يف البيت، أو اصتامعة بصورة جيػدة، وتبػدأ مظػاىر تلػك الضػغوط بقلػة 

ياتيػػة الضػػاغطة ( حػػُت أشػػار أف  األحػػداث اضت2010دافعتيهػػا لئلؾتػػاز الدراسػػي. وعػػزز ذلػػك )عبػػد الكػػرمي، 
جػػزٌء ال يتجػػزأ يف حيػػاة كػػل فػػرد، إذ ال ينجػػو أي فػػرد مػػن مواجهػػة الصػػعوبات، واظتشػػكبلت، واألزمػػات يف 
حياتو، ومل يشهد عصر من العصور مثػل مػا شػهده العصػر اضتػايل مػن كثػرة التػوترات، واألزمػات، واألحػداث 

 (. 2010الشباب )عبد الكرمي، الضاغطة اليت عات، ويعاين منها أفراد اجملتمعات كافة، وخاصة 
 نتائج السؤال الثاين ومناقشتها 

ن: السؤال الثاين على  ىل توجد عالقة بني أحداث احلياة الضاغطة وجودة احلياة لدى طالبات كلية 
 الرتبية يف جامعة األقصى؟

 ولئلجابة عن السؤاؿ الثاين؛ قاـ الباحث حبساب معامل ارتبػاط بَتسػوف بػُت درجػات مقيػاس كػل
كما ىو مبػُت يف   لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة األقصى،من أحداث اضتياة الضاغطة، وجودة اضتياة 

 اصتدوؿ اآليت: 
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أحداث اضتياة الضاغطة وجودة اضتياة ( معامل ارتباط ب سون بني درجات مقياس كل من 8جدول )
 (.840لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة األقصى ) ن = 

 ادلتغ  التابع                   
 ادلتغ ات
 ادلستقلة

 مقياس جودة احلياة

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط جماًلت مقياس أحداث احلياة الضاغطة
 0.01دالة عند مستوى   0.49  - األحداث الضاغطة األسرية.

 0.01دالة عند مستوى   0.52  - األحداث الضاغطة االقتصادية.
 0.01دالة عند مستوى   0.62 - الضاغطة الدراسية.األحداث 

 0.01دالة عند مستوى   0.59 - األحداث الضاغطة االجتماعية.
 0.01دالة عند مستوى   0.48 - األحداث الضاغطة الصحية. 
 0.01دالة عند مستوى   0.62 - األحداث الضاغطة النفسية. 
 0.01مستوى دالة عند   0.75 - األحداث الضاغطة السياسية.

 0.01دالة عند مستوى   0.63 - الدرجة الكلية للمقياس.

(=  8 – 840لدرجااااة حريااااة )  0.00حاااادود الدًللااااة اإلحصااااائية دلعاماااال ارتباااااط عنااااد مسااااتوى  -
0.042 

يتضح من اصتدوؿ السابق أن و: توجد عبلقة سالبة دالة بُت درجات مقياس كل من أحداث اضتياة 
ويعػػػزو الباحػػػث ذلػػػك إىل إدراؾ  الضػػػاغطة، وجػػػودة اضتيػػػاة لػػػدى طالبػػػات كليػػػة الًتبيػػػة يف جامعػػػة األقصػػػى. 

تلفػػة يف حيػػاهتن، الطالبػػات لػػًتاكم أحػػداث اضتيػػاة الضػػاغطة الػػيت مػػررف هبػػا، حيػػث يعشػػن ظروفًػػا متنوعػػة، وؼت
ذقػػن فيهػػا مػػرارة اضتيػػاة، وضػػنكها، وكػػدرىا، والػػيت أثػػرت علػػى منػػاحي حيػػاهتن اظتختلفػػة، وغػػَتت مػػن البوصػػة 

 واألمل، واستثمارىن والسعادة، بالرضا، وشعورىن النفسية، واالجتماعية، واستمتاعهن بوجودىن اإلنساين،
 وتؤثر بعض، مع يتفاعل بعضها غتتمعو اصتوانب ىذه وكلذواهتن،  عتن حتقيق يتيح مبا قدراهتن، وإمكاناهتن

 وجودهتػا. وعضػد ذلػك دراسػة مصػطفى باضتياة، يتعلق ما كل يف مباشر وغَت مباشر، ؿتو على عاـ بشكل
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 ،الضػاغطة اضتيػاة أحػداث كػل مػن   مسػتوى بػُت عبلقػة وجػود ( الػيت أظهػرت عػدـ2013) " وآخػروف "
أف   ونتكػن تفسػَت ىػذه النتيجػة يف ضػوء مػا ذكػره البػاحثوف اصتامعػة.اضتيػاة لػدى طػبلب  عن بالرضا والشعور

طبلب اصتامعة نتيجة لؤلحداث الضاغطة قد يفشلوف يف التكيف مػع اضتيػاة، واظتعانػاة مػن آثارىػا )اظتػالكي، 
 يتعرضوف فهم اظتختلفة؛ والصراعات اضتياتية، واظتواقف الظروؼ، ىذه عن منأى يف ليسوا(؛ لكوهنم 2013
وحاجػات تسػتدعي إشػباًعا،  مطالػب، عنهػا ينػتج وفسػيولوجية واجتماعيػة، نفسػية، فتائيػة تغػَتاتإىل 

 الػذات عػن والبحػث والتفػرد، االسػتقبللية، لتحقيػق ملحػة؛ ورغبػة حتقيًقػا، تسػتدعيوطموحػات، وأىػدافًا 
 (.2009 سكينة، أبو( متميز مستقل ككياف

جبػػػودة إضػػػافًة أف  طالبػػػات اصتامعػػػة اللػػػوايت تكػػػوف أحػػػداث اضتيػػػاة الضػػػاغطة مؤرقػػػة عتػػػن ال يتمػػػتعن 
حياة؛ نتيجػة لعػدـ قػدرهتن علػى مواجهتهػا، وبالتػايل سػتكوف دافعيػتهن ظتواجهتهػا ضػعيفة، حيػث يعجػزف يف 

ت النفسػػية، والبيئػػة، التغلػب عليهػػا، وسػػيكوف تأثَتىػػا قويًػػا علػػى جوانػػب متعػػددة يف حيػػاهتن؛ نتيجػػة الًتاكمػػا
واظتواقػف الشخصػػية، والظػػروؼ الصػػعبة، والقاسػػية الػػيت يتعرضػػن عتػػا وقتًػػا طػػويبًل، حيػػث إف  البيئػػة الفلسػػطينية 
بيئة خصبة لؤلزمات، والتوترات، واظتعيقات، والصراعات اليت خلفها االحتبلؿ اإلسرائيلي من خبلؿ ارتكابو 

ي الفلسػػطينية، إضػػافًة إىل االنقسػػاـ الفلسػػطيٍت الػػداخلي، والبطالػػػة أبشػػع أنػػواع اصتػػرائم اإلنسػػانية يف األراضػػ
اظتتفشية يف صفوؼ الشباب، واليت ألت إىل عدـ حتقيق أدت مقومات اضتياة اإلنسانية الكرنتة. وعضد ذلك 

( اليت أشػارت أف  الضػغوط النفسػية، واظتواقػف، واألزمػات تػؤثر علػى نوعيػة اضتيػاة لػدى 2016دراسة علي )
 د.الفر 

  نتائج السؤال الثالث ومناقشتها 
نص السؤاؿ الثالث على : ىل يوجد أثر داؿ إحصائياً للتفاعل بُت كل من أحداث اضتياة الضاغطة وجودة 
اضتياة وكل من اظتتغَتات: اضتالة االجتماعية واظتعدؿ األكادنتي واطتلفية الثقافية لدى طالبػات كليػة الًتبيػة يف 

 جامعة األقصى؟ 
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ولئلجابػػة علػػى السػػؤاؿ الثالػػث، قػػاـ الباحػػث باسػػتخراج غتمػػوع اظتربعػػات، ومتوسػػطات اظتربعػػات، 
وقيمة )ؼ(، ومستوى داللتها، تبعاً ظتتغَتات: اضتالة االجتماعية، واظتعدؿ األكادنتي، واطتلفية الثقافية، كما 

 ىو مبُت يف اصتدوؿ اآليت: 
ات  احلالاة اًلجتماعياة، ادلعادل األكاادوي، واخللفياة التفاعل بني أحداث احليااة الضااغطة ومتغا   - 0

 الثقافية.
( نتائج حتليل التباين الثبلثي ألحداث اضتياة الضاغطة ومتغَتات اضتالة االجتماعية واظتعدؿ 3جدوؿ )

 األكادنتي، واطتلفية الثقافية.

 ادلصدر
جمموع 
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسطات 
 ادلربعات

قيمة 
 )ف(

 ةمستوى الدًلل

 غ  دالة إحصائًيا  1.33 0.1 1 0.1 احلالة اًلجتماعية.
 غ  دالة إحصائًيا 1.47 0.06 3 0.19 ادلعدل األكادوي.
 غ  دالة إحصائًيا  1.73 0.07 2 0.15 اخللفية الثقافية.

ادلعاااااااااااااادل  -احلالااااااااااااااة اًلجتماعيااااااااااااااة
 0.02 األكادوي.

2 
0.01 0.26 

 غ  دالة إحصائًيا

 غ  دالة إحصائًيا  1.09 0.09 2 0.18 اخللفية الثقافية. -اًلجتماعيةاحلالة 
 غ  دالة إحصائًيا 1.92 0.08 4 0.33 اخللفية الثقافية. -ادلعدل األكادوي

ادلعاااااااااااااادل  -احلالااااااااااااااة اًلجتماعيااااااااااااااة
 اخللفية الثقافية. -األكادوي

 غ  دالة إحصائًيا 1.73 0.08 4 0.3

 0.04 220 9.49 اخلطأ.
 

  240 1091 اجملموع.

 2.65( =  220-4لدرجة حرية )   0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى  -
-2، )3.89( =  220-1لدرجة حرية )   0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى  -

220   =3.04( ،)3- 220  =2.65 ( ،)4- 220   =2.41.) 
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أن ػػػػو: ال يوجػػػػد أثػػػػر داؿ إحصػػػػائياً بػػػػُت أحػػػػداث اضتيػػػػاة الضػػػػػاغطة، يتضػػػػح مػػػػن اصتػػػػدوؿ السػػػػابق 
والتفاعبلت اظتشًتكة: اضتالة االجتماعية، واظتعػدؿ األكػادنتي، واطتلفيػة الثقافيػة. ويعػزو الباحػث ذلػك إىل أف  
ة الطالبات يعانُت باختبلؼ حالتهن االجتماعية، ومعدعتن األكادنتي، وخلفيػتهن الثقافيػة مػن أحػداث اضتيػا
ن يعشن يف بيئة تعليمية، واجتماعية واحدة؛ إذ يتعرضن لؤلحػداث اضتياتيػة الضػاغطة  الضاغطة نفسها؛ ألهن 

ال يظهر اختبلفات  ذلك من مصادر متشاهبة، ومبا أف  اظتثَتات اضتياتية متشاهبة يف متطلباهتا، وطبيعتها؛ فإف  
اين يف اضتالػة االجتماعيػة، واظتعػدؿ األكػادنتي، بشكل مؤثر يف أحداث اضتياة الضاغطة؛ على الػرغم مػن التبػ

 واطتلفية الثقافية لدى الطالبات.
التفاعاال بااني دافعيااة اإلجناااز الدراسااي ومتغاا ات  احلالااة اًلجتماعيااة، ادلعاادل األكااادوي، واخللفيااة  -8

 الثقافية.
اضتالة االجتماعية، اظتعدؿ ( نتائج حتليل التباين الثبلثي لدافعية اإلؾتاز الدراسي ومتغَتات 4جدوؿ )

 األكادنتي، واطتلفية الثقافية.

 ادلصدر
جمموع 
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسطات 
 ادلربعات

قيمة 
 )ف(

 مستوى الدًللة

 غَت دالة إحصائًيا 0.96 0.03 1 0.03 اضتالة االجتماعية.
 غَت دالة إحصائًيا 1.64 0.05 3 0.14 اظتعدؿ األكادنتي.

 غَت دالة إحصائًيا 1.06 0.06 2 0.12 الثقافية.اطتلفية 
 غَت دالة إحصائًيا 0.65 0.02 2 0.04 اظتعدؿ األكادنتي. -اضتالة االجتماعية
 غَت دالة إحصائًيا 1.65 0.05 2 0.09 اطتلفية الثقافية. -اضتالة االجتماعية
 إحصائًياغَت دالة  1.33 0.07 4 0.27 اطتلفية الثقافية. -اظتعدؿ األكادنتي
 -اظتعدؿ األكادنتي -اضتالة االجتماعية
 اطتلفية الثقافية.

 غَت دالة إحصائًيا 1.73 0.05 4 0.2

 0.03 220 6.25 اطتطأ.
 

  240 1063 اجملموع.
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 2.65( =  220-4لدرجة حرية )   0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى  -
-2، )3.89( =  220-1لدرجة حرية )   0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى  -

220   =3.04( ،)3- 220  =2.65 ( ،)4- 220   =2.41.) 
يتضػػػػػح مػػػػػن اصتػػػػػدوؿ السػػػػػابق أن ػػػػػو: ال يوجػػػػػد أثػػػػػر داؿ إحصػػػػػائياً بػػػػػُت دافعيػػػػػة اإلؾتػػػػػاز الدراسػػػػػي،  

يسػػعُت  . يعػػزو الباحػػث إىل أف  الطالبػػاتِ األكااادوي، واخللفيااة الثقافيااةعماار، ادلعاادل والتفػػاعبلت اظتشػػًتكة 
عػن قػدرهتن علػى حتقيػق األىػداؼ اضتياتيػة الػيت يطمحػن إليهػا علػى الػذي يعػرب  ؿتػو التفػوؽ، والنجػاح،دوًمػا 

واجملاىدة ة، الصعيد األكادنتي، وذلك من منطلق أف  النجاح ي عُد وليًدا للعمل اصتاد، ونتاًجا للجهود اظتتواصل
يف التنافس من أجل الوصوؿ إىل معايَت االمتياز، وىذا يرتبط بالقػدرة للتغلػب علػى الصػعوبات، واالحتفػاظ 

إضػػافًة إىل حتمػػل اظتسػػئولية، والتخطػػيط، والتطلػػع ؿتػػو  مبعػػايَت مرتفعػػة، وحتسػػُت األداء، والتنػػافس مػػع اآلخػػرين
على الرغم  دافعيتهن ؿتو اإلؾتاز الدراسي؛ ينعكس على وىذا، اظتستقبل، والقدرة على أداء الواجبات اظتنزلية

 من اختبلؼ حالتهن االجتماعية، ومعدالهتن األكادنتية، وخلفيتهن الثقافية.
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 التفاعل بني جودة احلياة ومتغ ات  احلالة اًلجتماعية، ادلعدل األكادوي، واخللفية الثقافية. -3
لثالثي جودة احلياة ومتغ ات احلالة اًلجتماعية، ادلعدل األكادوي، ( نتائج حتليل التباين ا.جدول )

 واخللفية الثقافية.

 ادلصدر
جمموع 
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسطات 
 ادلربعات

 مستوى الدًللة قيمة )ف(

 غَت دالة إحصائًيا  1.63 0.21 1 0.21 اضتالة االجتماعية.
 دالة إحصائًياغَت  1.31 0.1 3 0.31 اظتعدؿ األكادنتي.
 غَت دالة إحصائًيا  1.15 0.17 2 0.34 اطتلفية الثقافية.
 غَت دالة إحصائًيا 1.95 0.15 2 0.31 اظتعدؿ األكادنتي. -اضتالة االجتماعية
 غَت دالة إحصائًيا  1.36 0.3 2 0.61 اطتلفية الثقافية. -اضتالة االجتماعية
 غَت دالة إحصائًيا 1.53 0.12 4 0.48 اطتلفية الثقافية. -اظتعدؿ األكادنتي

اظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ  -اضتالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 اطتلفية الثقافية. -األكادنتي

 غَت دالة إحصائًيا 0.92 0.07 4 0.29

 0.08 220 17.3 اطتطأ.
 

  240 2504 اجملموع.

 2.65( =  220-4لدرجة حرية )   0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى  -
-2، )3.89( =  220-1لدرجة حرية )   0.05الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ(عند مستوى حدود  -

220   =3.04( ،)3- 220  =2.65 ( ،)4- 220   =2.41.) 
يتضح من اصتدوؿ السابق أن و: ال يوجد أثر داؿ إحصائياً بُت جودة اضتياة، والتفاعبلت اظتشًتكة: 

اطتلفية الثقافية. ويعزو الباحث إىل ما تتمتع بو الطالبات من جودة اضتالة االجتماعية، واظتعدؿ األكادنتي، و 
الصػػػحة العامػػػة، واضتيػػػاة األسػػػرية واالجتماعيػػػة، والتعلػػػيم والدراسػػػة، والعواطػػػف )اصتانػػػب الوجػػػداين(، وجػػػودة 
الصحة النفسية، وشغل الوقت وإدارتػو متشػاهبة؛ علػى الػرغم مػن اخػتبلؼ حػالتهن االجتماعيػة، ومعػدالهتن 

 ادنتية، وخلفيتهن الثقافية.األك
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 التوصيات 
 يف ضوء ما توصلت الدراسة من نتائج ؛ يوصي الباحث مبا يأيت 

تقدمي اظتساندة، والدعم، والعوف للطالبات؛ لتجاوز الصعوبات النارتة عن أحداث اضتياة  -1
 الضاغطة؛ حىت يتسٌت عتن ؽتارسة حياهتن بفعالية ىادفة.

اإلرشادية لتنمية مهارات الطالبات يف إدارة الضغوط اضتياتية، واكتساهبن االىتماـ بتنفيذ الربامج  -2
 األساليب اإلكتابية ظتواجهتها.

االىتماـ بتنفيذ الربامج اإلرشادية لتنمية اجتاىات الطالبات ؿتو اختصاصاهتن الدراسية؛ هبدؼ  -3
 رفع مستوى اإلؾتاز الدراسي لديهن.

الطالبات على القدرة على التكيف، والتعامل مع اظتوقف، االىتماـ بتنفيذ دورات تدريبية تساعد  -4
 وتنمية دافعيتهم لئلؾتاز الدراسي.

تصميم برامج إرشادية لزيادة خربات الطالبات، وشعورىن جبودة اضتياة اليت دتكنهن من اظتثابرة يف  -5
 حتقيق أىدافهن.

عريف جبودة اضتياة، القياـ بعقد ورش عمل، ودورات خاصة يف الوحدة اإلرشادية باصتامعة للت -6
ومؤشراهتا؛ هبدؼ تنمية الشعور بالرضا، والسعادة؛ ؽتا يؤدي إىل رفع مستوى جودة اضتياة 

 لديهن.
 البحوث والدراسات ادلقرتحة 

لقد آثار الباحث أثناء إعداد الدراسة اضتالية، عدة متغَتات ذات عبلقة مبتغَتات الدراسة اضتالية، 
 تستحق أف يتم إجراؤىا؛ منها: 

طالبات كلية الًتبية يف  من عينة لدى الضاغطة اضتياة أحداث ختفيف يف إرشادي برنامج فعالية -1
 جامعة األقصى.

فاعلية برنامج إرشادي عقبلين انفعايل يف تنمية أساليب مواجهة الضغوط الناجتة عن أحداث   -2
 اضتياة الضاغطة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى.
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اإلؾتاز الدراسي يف ضوء أحداث اضتياة الضاغطة وجودة اضتياة لدى طالبات كلية التنبؤ بدافعية  -3
 الًتبية يف جامعة األقصى.

فتذجة العبلقات السببية بُت أحداث اضتياة الضاغطة ودافعية اإلؾتاز الدراسي وفاعلية الذات   -4
 لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى.

التفكَت اإلكتايب وأساليب مواجهة أحداث اضتياة الضاغطة وجودة فتذجة العبلقات السببية بُت  -5
 اضتياة لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة األقصى.

 ادلراجع 
 ادلراجع العربية  –أ 

ادلؤمتر العلمي (. نوعية اضتياة من اظتنظور االجتماعي والنفسي والطيب، 2005األشوؿ، عادؿ عز الدين.)
، قسم الصحة النفسية،  والرتبوي لإلنسان العريب يف ضوء جودة احلياةالثالث  اإلمناء النفسي 

 .12-3مارس،  16-15كلية الًتبية، جامعة الزقازيق، رتهورية مصر العربية، 
جملة العلوم اإلنسانية (. حبوث جودة اضتياة يف العامل العريب " دراسة حتليلية"، 2015أػتمد، مسعودي.)

 .220-203(، 20مهورية اصتزائرية الدنتقراطية الشعبية، )، جامعة وىراف، اصتواًلجتماعية
 غزة " دراسة مبحافظة األقصى جامعة طلبة لدى الضاغطة اضتياتية (. اظتواقف2008البنا، أنور زتود.)

 .161-133(، 2)12، غزة، دولة فلسطُت، جملة جامعة األقصىاستطبلعية "، 
جملة دراسات تيبازة "،  جبامعة ميدانية صتامعة " دراسةا طلبة لدى اضتياة (. جودة2017بوعمامة، حكيم.)

كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البليدة، اصتمهورية اصتزائرية الدنتقراطية   نفسية وتربوية،
 .429-415(، 15)4الشعبية، 

 الضاغطةاألحداث  بني وسيط كمتغ  اًلجتماعية ادلساندة دور (.2006.) هللا عبد مرواف دياب،
 كلية الًتبية، اصتامعة منشورة "، "غَت ماجستَت رسالة الفلسطينيني، للمراىقني النفسية والصحة
 .دولة فلسطُت، غزة اإلسبلمية،
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 ،اجلامعة طلبة الضاغطة لدى احلياة بأحداث وعالقتها النفسية ادلرونة (.2012قيس. ) ظتياء الزىَتي،
  ديايل، اصتمهورية العراقية. الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعةكلية  " غَت منشورة "، ماجستَت رسالة
 األكادوي لدى طالإ كلية بالتحصيل وعالقتها اإلجناز دافعية (.2014أزتد.) التاج اضتاج، رونق

، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، كلية الًتبية، للعلوم والتكنولوجيا السودان جبامعة الرتبية
 والتكنولوجيا، اصتمهورية السودانية الدنتقراطية.  للعلـو السوداف جامعة

(. أساليب مواجهة أحداث اضتياة الضاغطة لدى اظتتزوجُت وغَت 2017اضتريب سعود، والطشة، فهد.)
، غتلس النشر العلمي، جامعة اجمللة الرتبويةاظتتزوجُت من طبلب كلية الًتبية األساسية بالكويت، 

 .110-59(، 125)32الكويت، 
 .www.m.ahewar.org(. جودة اضتياة لدى طلبة اصتامعات، 2010نادية جودت.) حسن،

 اضتياة الضاغطة أحداث خفض يف انفعايل عقبلين إرشادي برنامج (. فعالية2016زىراف، ػتمد حامد .)
القاىرة،  واإلنسانية، الرتبوية العلوم وحبوث لدراسات العربية اجمللةاصتامعة،  طلبة من عينة لدى

 .124-93(، 3رتهورية مصر العربية، )
(. عبلقة دافعية اإلؾتاز مبوضع الضبط ومستوى 2012.)سامل، ىبة، وقمبيل، كبشور، واطتليفة، عمر

اجمللة العربية لتطوير الطموح والتحصيل الدراسي لدى طبلب مؤسسات التعليم العايل بالسوداف، 
 . 96 -81(، 4)3، هورية السوداف الدنتقراطية، رتالتفوق

عالقة الضغوط النفسية بالدافعية لإلجناز الدراسي لدى طلبة (. 2014سعد هللا، زينب ودخاف، ليلي .)
 العلـو كلية ، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "،ادلاسرت العاملني " دراسة ميدانية جبامعة الوداي "

 لوادي، اصتمهورية اصتزائرية الدنتقراطية الشعبية.واإلنسانية، جامعة ا االجتماعية
أحداث احلياة الضاغطة لدى طلبة اجلامعة ذوي أسلوإ الكينونة (. 2009السعداوي، أزتد سلطاف.)

 ، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، كلية الًتبية، جامعة القادسية، اصتمهورية العراقية.والتملك

http://www.m.ahewar.org/
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)داخل حجرة الدراسة( وزيادة  اضتياة صتودة معريف كمدخل اللغوية الدعابة(. 2009.) نادية سكينة، أبو
 اآلداب، جامعة كلية ،النفس علم لقسم السادس السنوي ادلؤمترللطبلب،  اللغوي التفاعل
 .، رتهورية مصر العربيةطنطا
 ، مكتبة النهضة،مقياس مواقف احلياة الضاغطة يف البيئة ادلصرية والسعودية(. 2003شقَت، زينب.)

 القاىرة، رتهورية مصر العربية.
(. عبلقة الضغط النفسي بالدافعية األكادنتية لدى طلبة اظتدارس 2015صارة، زتري ومنصور، بوقصارة .)
، اصتمهورية اصتزائرية 2، جامعة وىراف جملة العلوم اإلنسانية واًلجتماعيةالتحضَتية بوىراف، 
 . 156-143(، 20الدنتقراطية الشعبية، )

الضغط النفسي وعالقتو بدافعية اإلجناز لدى الطالب (. 2016صحراوي، أمينة وعبايدية، بسمة.)
ماي  8، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلامعي
 قاظتة، اصتمهورية اصتزائرية الدنتقراطية الشعبية. 1945

، حلياة الضاغطة وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى طلبة اجلامعةأحداث ا(. 2019الطبلع، زتد ػتمد.)
رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، كلية الدراسات العليا، جامعة القدس اظتفتوحة، غزة، دولة 

 فلسطُت.
 بالوحدة النفسية والشعور مواجهتها وأساليب الضاغطة اضتياة (. أحداث2006عبد الرازؽ، عماد علي.)

 اإلرشاد - عشر الثالث السنوي اظتؤدتر والسعودية، مبصر اصتامعة وطالبات بطبل من عينة لدى
، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، مركز اإلرشاد النفسيالًتبية اظتستدامة،  أجل من النفسي

 .518-423رتهورية مصر العربية، 
النفسي لطبلب (. أحداث اضتياة الضاغطة وعبلقتها باالغًتاب 2010عبد الكرمي، ػتمد  الصايف.)

ادلؤمتر السنوي اخلامس عشر " اإلرشاد األسري وتنمية اجملتمع حنو أفاق إرشادية اصتامعة، 
-635، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، رتهورية مصر العربية، مركز اإلرشاد النفسي"،  رحبة
670. 
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دراسي لدى عينة من الدافع لإلجناز وعالقتو بالتحصيل ال(. 2014عبد اللطيف، السيد عبد اللطيف.)
، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، معهد الدراسات تالميذ ادلرحلة اإلعدادية بالتعليم األزىري

 العليا للطفولة، جامعة عُت مشس، رتهورية مصر العربية.
(. العبلقة بُت ضغوط التسويف األكادنتي لدى طلبة جامعة عجلوف الوطنية يف 2016عبود، ػتمد.)

(، 3)30ػتافظة نابلس، دولة فلسطُت،  النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(،جملة األردف، 
641-662. 

دافعية اإلجناز الدراسي يف التوافق اًلجتماعي لدى طالإ جامعة (. 2015عطروف، قسم هللا طالب.)
 ، الدلنج

دى عينة من (. مواقف اضتياة الضاغطة وعبلقتها بالنسق القيمي ونوعية اضتياة ل2016علي، ؾتوى حسن.)
 .244-216(، 4) 1، جػجملة العلوم الرتبويةجامعة القصيم،  –طالبات كلية الًتبية 

 .www Almostshar، العومي، سلوى.) د.ت(. الفاعلية الذاتية وعبلقتها بدافع اإلؾتاز
(. فاعلية الذات وعبلقتها بضغوط اضتياة لدى الطالبات اظتتزوجات يف 2012أبو غايل، عطاؼ ػتمود.)

، غزة، دولة فلسطُت، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسيةامعة األقصى، ج
20(1 ،)619-654. 

 الضاغطة أحداث اضتياة خفض يف انفعايل عقبلين إرشادي برنامج (. فعالية2005كامل، وحيد مصطفى.)
اظتصرية، القاىرة،  النفسيُتاألخصائيُت  ، رابطةنفسية جملة دراساتاصتامعة،  طلبة من عينة لدى

 .598-569(، 4)15رتهورية مصر العربية، 
، رسالة ماجستَت " غَت منشورة جودة احلياة التلميذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي(. 2014كرنتة، حبرة.)

 "، كلية العلـو االجتماعية، جامعة وىراف، اصتمهورية اصتزائرية الدنتقراطية الشعبية
، وزارة الًتبية والتعليم، جملة ادلعرفة. مردود كبَت بأقل جهد: الدافعية والتعلم، (2014قاسم، معترب.)

 اظتملكة العربية السعودية. 
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جملة جامعة ذي (. مستوى جودة اضتياة لدى طلبة جامعة ذي قار، 2016ماضي، عبد الباري مايح.)
 .107-95(، 1)11، اصتمهورية اليمنية، قار

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما يف التخفيف من 2013اظتالكي، حناف عبد الرحيم.)
 اجمللة الدولية الرتبوية ادلتصصصة،الضغط النفسي لدى عينة من طالبات جامعة أو القرى، 

 .117-96(، 2)2اصتمعية األردنية لعلم النفس، اظتملكة األردنية اعتامشية،
اإلجناز الرياضي يف ضوء مسات الشصصية ومفهوم  التنبؤ بدافعية(.2015أبو مصطفى، مؤمن نظمي.)

رسالة الذات اجلسمية وادلهارية لادى ًلعيب األندية ادلمتازة لكارة القدم يف حمافظات غزة، 
 ماجستَت " غَت منشورة "، قسم علم النفس، كلية الًتبية، جامعة األقصى، غزة، دولة فلسطُت.

ذات كمتغ  وسيط يف العالقة بني الضغوط ادلدرسية فاعلية ال (.2016أبو مصطفى، ػتمد ػتمود .) 
رسالة ماجستَت " ودافعية اإلجناز الدراسي لدى طلبة ادلرحلة الثانوية يف حمافظة خان يونس، 

 غَت منشورة "، قسم علم النفس، كلية الًتبية، جامعة األقصى، غزة، دولة فلسطُت.
، مكتبة الشهداء، 2، طالرتبوي والنفسي حماضرات يف اإلحصاء(. 2005أبو مصطفى، نظمي عودة .)

 ػتافظة خاف يونس، دولة فلسطُت.
(. عبلقة األحداث الضاغطة بالسلوؾ العدواين 2008أبو مصطفي، نظمي عودة والسمَتي، ؾتاح عواد .)

 اإلسالمية، سلسلة اجلامعة جملة " دراسة ميدانية على عينة من طبلب جامعة األقصى "،
 . 410 – 347(،1)16، غزة، دولة فلسطُتاإلنسانية،  الدراسات

(. التنبؤ بقلق البطالة يف ضوء التوجو ؿتو اضتياة 2016أبو مصطفى، نظمي عودة والشريف، ػتمد يوسف.)
الصحة النفسية  مؤمتر واألحداث الضاغطة لدى طبلب السنة الرابعة يف جامعة األقصى، 

/، غزة، دولة 4/ 26اظتفتوحة يف الفًتة من جامعة القدس ، وتنمية اجملتمع حنو حياة أفضل
 .20-1فلسطُت، 

(. التنبؤ بدافعية اإلؾتاز الدراسي يف ضوء 2018أبو مصطفى، نظمي عودة وأبو مصطفى، ػتمد ػتمود .)
االجتاه ؿتو اختصاصات اللغة العربية الفرعية والتوافق األكادنتي لدى طبلب قسم اللغة العربية 
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: اللغة العربية والتواصل ر اخلامس جملمع اللغة العربية الفلسطييادلؤمتيف جامعة األقصى، 
 .28-1/، غزة، دولة فلسطُت، 4/ 4 -3اضتضاري يف الفًتة ما بُت 

(. أحداث اضتياة الضاغطة والشعور بالرضا عن 2013مصطفى، منار والشريفُت، أزتد وطشطوش، رامي.)
جامعة القدس ادلفتوحة  جملةيف األردف،  اضتياة والعبلقة بينهما لدى طلبة جامعة الَتموؾ

 .249-205(، 34، ػتافظة راـ هللا، دولة فلسطُت، )لألحباث والدراسات
 احلياة وأحداث األسرية احلياة جودة ضوء يف باًلستقواء التنبؤ (.2016اظتصري، أسيل رتاؿ .)
رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، كلية الًتبية، غزة،  حمافظات ادلراىقني يف لدى الضاغطة

 جامعة األقصى، غزة، دولة فلسطُت. 
، علي حسُت.) (. مستوى الطموح األكادنتي وعبلقتو حبوادث اضتياة الضاغطة لدى طلبة 2011مظلـو
-1(، 1)18، جامعة بابل، اصتمهورية العراقية، جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانيةاصتامعة، 

13. 
مستوى جودة احلياة وعالقتو بالعوامل األسرية لدى طالبات  (. 2015ي، رحاب بنت عوض.)اظتطَت 

، رسالة ماجستَت " غَت منشورة "، عمادة الدراسات العليا، كلية اآلداإ جبامعة ادللك سعود
 جامعة اظتلك سعود، اظتملكة العربية السعودية.

وقائع ندوة علم النفس وجودة لطلبة اصتامعة، (. مقياس جودة اضتياة 2006منسي، ػتمود وكاظم، علي.)
 .78-63، جامعة السلطاف قابوس، مسقط، سلطة ُعماف، احلياة

( الدافع لئلؾتاز الدراسي وعبلقتو بالقلق االجتماعي 2015اظتومٍت، ػتمد واظتومٍت ابتساـ والربابعة، إعتاـ.)
، اظتملكة األردنية اعتامشية، البيتجملة جامعة آل لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة الَتموؾ، 

(18 ،)294-312. 
جملة جامعة دمشق، (. جودة اضتياة لدى طلبة جامعيت دمشق وتشرين، 2012نعيسة، رغداء علي.)

 .181-145(، 1)28اصتمهورية السورية، 
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لًتبية (. دافع اإلؾتاز الدراسي وعبلقتو بالقلق االجتماعي لدى طالبات كلية ا2008اليوسفي، علي عباس.)
 .15-1، جامعة الكوفة، اصتمهورية العراقية، مركز تطوير التدريس والتدريب اجلامعيللبنات، 

 ادلراجع األجنبية   -إ
Ayub, N. (2010). Effect of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Academic 

Performance, Department of Social Sciences, College of Business 

Management, Karachi, Journal of Pakistan Business Review, 363-372. 

Blonna, R.(2006). Coping With Stress in a Changing World,4ED,432.  

Bonanno, G.(2004). Loss, trauma, and human resilience:   have we 

underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive 

after extremely aversive event? Journal of American Psychologist, 

59(1), 20-28. 

Bonomi, A., Patrick, D., & Bushnel, D.(2000). Validation of  the United 

States version of the world health organization quality of life 

(WHOQOL) instrument, Journal of Clinical Epidemiol,53(1),1-12. 

Constance, H. (2004). Intergenerational   Transmission of Depression :Test 

of an Interpersonal stress Model in Community Sample, Journal of 

Counseling and Clinical psychology,72(3),511-522. 

Dresel,M.,& Grrassinger,R.(2013). Changes in achievement Motivation 

among university freshmen, Journal of education and training 

studies.1(2),80-86. 

Folkman, S. (2008). The case for positive emotions in the stress 

process,  Journal of Anxiety Stress and Coping, 21(1)3–14.  

Kauchak, D.,& Eggan, P.(2004). Motivation in the classroom,  www. People 

learn. Homestead.com. 

Kavousipour,S.,Noorafshan,A.,pourahmed,S.,&Nazhvani,A.(2015). 

Achievement motivation  level in students of shiraz university of 

medical sciences and its influential factor, Journal of advances in 

medical education and professionalism, 3(1),26-32.  

Lyubomirsky, S., Sousa, S., & Dickerhoof, R.(2006). The casts and Benefits 

of writing talking and thinking about life triumphs and defeats, Journal 

of personality and social psychology, 90(4),692-708.  

Norouzi, M.(2012). Relationship of Quality of Life and Achievement 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

151 

 

Motivation with Under Graduated Student’s Anxiety, Open Access 

Scientific Reports  journal,1(1),1-4. 

 Stevanovic, D.(2013). Impact of emotional and behavioral symptoms on 

quality of life, in children and adolescents ,Quality Life Research 

journal, 22(2),333–337. 

Sutin, A., Costa, P., Wethington, E., & Eaton, W.(2010 ( .Perceptions of 

Stressful life events as Turning Points are associated with self-rated 

health and psychological distress, Anxiety stress coping journal, 

23(5),479-492. 

Young ,Y., Loughlin,F., & Dugas, X.(2016). Life event, coping and 

posttraumatic stress symptoms Chinese adolescents exposed to 2008 

wenchuan earthquake , china, journal of plos one 7(1),1-8. 

Yusoff, M.(2010).stress, stressor and coping strategies among secondary 

school student in amalaysian Government secondary school, Journal of 

psychiatry,11 (2),1-15. 

  


