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 الرضا عن احلياة لدى عينة من طلبة اجلامعة يف سورية وبريطانيا
د. مطانيوس ميخائيل

 

 امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل إجراء مقارنة بني طلبة اجلامعة يف كل من سورية وبريطانيا يف مخسة جماالت للرضا عن احلياة 

وهي: األسرة، واألصدقاء، والكلية، وبيئة احلياة، والذات،  MSLSSالب يغطيها مقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للط

وذلك يف ضوء متغريي اجلنس والتخصص الدراسي. وسعيًا للوصول إىل هذا اهلدف طبق املقياس بصورته العربية على عينة 

(. 444عة إدنربة )ن=طبقت الصورة األصلية هلذا املقياس على عينة من طلبة جام(، كما 616من طلبة جامعة دمشق )ن=

وقد أظهر حتليل التباين املستخدم يف هذه الدراسة فروقًا دالة بني الطلبة السوريني والربيطانيني يف أربعة جماالت. ففي حني 

أعطى الطلبة السوريون الدرجة األعلى جملايل األصدقاء والذات أعطى الطلبة الربيطانيون الدرجة األعلى جملايل الكلية وبيئة 

 اة. احلي

ابلفضاًل عن ذلك ظهرت فروق دالة بني طلبة اإلنسانيات والعلوم يف جمال األسرة )لصاحل طلبة العلوم( ويف جمال 

حث االكلية )لصاحل طلبة اإلنسانيات(، كما ظهرت فروق دالة يف جمال األصدقاء لصاحل اإلانث مقابل الذكور. ويقرتح الب

افية بني الطلبة السوريني وطلبة القوميات والثقافات األخرى. كما يرى أن مقياس الرضا إجراء املزيد من املقارانت القومية والثق

 عن احلياة موضع االهتمام جدير ابملزيد من الدراسة يف البيئة العربية.

                                                           

  .كلية الرتبية، دمشق، سورية 
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 مقدمة: -1

لشخصي ال شك أن شعور الفرد ابلرضا عن احلياة اليت يعيشها، أو أي جمال من جماالهتا يرتبط مباشرة بعملية تكيفه ا
واالجتماعي، كما يعكس نظرته اخلاصة إىل العامل، وميثل ابلتايل إحدى السمات اهلامة املميزة لشخصيته. ومن الواضح أن 
شعور الفرد ابلرضا عن احلياة ابملعىن العام، أو عن جمال حمدد أو أكثر من جماالهتا املختلفة، يرتبط ارتباطًا وثيقاً بطموح الفرد 

يقه يف هذا اجملال، أو يف احلياة ابملعىن العام، كما يرتبط مبا أجنزه ومتكن من حتقيقه فعاًل، ويعكس ابلتايل، وما يتطلع إىل حتق
نظرته وتقديره الذايت للمسافة الفاصلة بني الواقع والطموح. وكلما صغرت هذه املسافة، وتضاءل الفرق بني ما يصبو إليه الفرد 

الوصول إليه يف أرض الواقع من جهة أخرى، ازدهر وتعزز شعوره ابلرضا عن احلياة ويطمح له من جهة، وبني ما يتمكن من 
بغض النظر عن مستوى طموحه، وسواء أكان من النوع األكثر أو األقل طموحاً. وابملقابل، فإنه كلما اتسعت هذه املسافة، 

ن القنوط واإلحباط ورمبا الشعور ابلفشل وتزايد هذا الفرق تناقص شعور الفرد ابلرضا بصورة تدرجيية وصواًل إىل حالة م
والعجز التام. وهذا ما يشري إىل أن الشعور ابلرضا عن احلياة يعكس حكمًا أو تقوميًا للفرد نفسه لنوعية احلياة اليت يعيشها، 

كما يظهر ،  (Shin & Johnson, 1978:478)أو أنه "تقدير شامل لنوعية احلياة لدى الفرد وفقًا ملعايري خيتارها بنفسه" 
أمهية هذا الشعور بوصفه القوة الدافعة أو احملبطة لسلوك الفرد وأدائه يف هذا اجملال أو ذاك من جماالت احلياة املختلفة، ويف 

 احلياة مبجملها.
واألمر الذي البد من مالحظته عند دراسة مسألة الشعور ابلرضا عن احلياة مبجملها، أو عن جمال أو أكثر من جماالهتا 

مراحل حياة الفرد وهي مرحلة نوعة، هو أن هذا الشعور يكتسب أمهية خاصة يف املرحلة األهم واألكثر خطورة من املت
الدراسة، وعلى امتداد الفرتة الزمنية اليت يقضيها على مقعد الدراسة. ويعود ذلك إىل أن هذا الشعور يؤثر، كما يتأثر بقوة 

الدراسي. فضاًل عن إسهامه الكبري يف عملية تكيفه الشخصي واالجتماعي،  وبشكل مباشر ابلتحصيل العلمي للفرد وجناحه
ويف بلورة نظرته اخلاصة إىل العامل. وغين عن البيان أن النجاح يف الدراسة يفتح آفاقاً واسعة أمام الفرد، كما يرتك آاثره النفسية 

لدراسي يغلق على الفرد أبواب الطموح والتقدم، ياة، يف حني أن الفشل االواضحة يف شخصيته ويعزز شعوره ابلرضا عن احل
 ,Huebner, Laughlin)ويعزز لديه الشعور ابإلحباط وعدم الرضا، وقد ينتهي به إىل الشعور ابلسلبية والعجز واالهنزام 

Ash,&Gilman, 1998). 
يما لدى الشباب اجلامعي وما من شك يف أن الشعور ابلرضا عن احلياة ينطوي على أمهية كبرية، كما يتزايد دوره والس

بوصفهم الفئة األكثر تعرضًا وأتثراً ابلتغريات السريعة واملتالحقة اليت نشهدها يف عصر العوملة يف شىت جماالت احلياة الثقافية، 
(. يف الوقت نفسه فإن الشباب اجلامعي حبكم وضعهم االجتماعي 4002والفكرية، واالجتماعية، واالقتصادية )خليفة، 

يف حقيقة األمر فئة "غري مستقرة" فهي تعيش مرحلة انتقالية تسعى يف أثنائها ومن خالل حتصيل العلم واملعرفة حنو يؤلفون 
تغيري وضعها االجتماعي إىل األفضل. كما أن الشباب اجلامعي من جهة أخرى، يشكلون أقوى عوامل التغري الثقايف 
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عض جوانبها تلك الرؤى والتصورات اليت حتملها األجيال السابقة حيملونه من رؤى وتصورات ختالف يف بواالجتماعي ملا 
(. وهذا ما يظهر خصوصية وحساسية املرحلة اليت مير هبا الشباب اجلامعي، كما يضفي أمهية 4002)األنصاري، وكاظم، 

 خاصة على دراسة شعور الرضا لدى هذه الفئة من األفراد.
ة النفسية وعلم نفس الشخصية وقياسها على مدى العقود السبعة األوىل من لقد تركزت اهتمامات الباحثني يف جمال الصح

للشخصية، كاالكتئاب، والقلق، واالنطواء القرن املاضي وما قبلها، على دراسة السمات ذات الطبيعة السلبية واملرضية 
جيابية كالسعادة، والتفاؤل، والرضا االجتماعي، والتشاؤم وغريها. إال أن تنامي الوعي أبمهية دراسة السمات ذات الطبيعة اإل

عن احلياة من جهة، والشعور أبن االقتصار على املظاهر السلبية للشخصية بعد أن تكون قد أتصلت، أو ترسخت، 
هذان األمران معًا أعطيا دفعًا قوايً هلذا املنحى  –وأصبحت أمراً واقعًا قد يفشل حماولة التصدي هلا وعالجها من جهة اثنية 

ايب اجلديد يف دراسة الشخصية. ولعل مما أعطى شيئًا من الدعم هلذا املنحى هو تزايد الوعي أبن دراسة املظاهر اإلجيابية اإلجي
استثمارها يف مواجهة بعض الصعوابت، للشخصية وما قد تسفر عنه من نقاط قوة أو تكشف عنه من "قدرات" خفية ميكن 

راض السلبية أو املرضية اليت قد يعاين منها الفرد. هذا ابلفضاًل عن أن مثل هذه أو نقاط الضعف، أو غريها من املظاهر واألع
الدراسة ميكن أن تتكامل مع دراسة املظاهر السلبية لتعطيا معًا صورة أكثر مشواًل وأقدر على اإلحاطة ابلزوااي اخلفية يف 

 شخصية الفرد.
ك بني اجلماعات، يف مصادر الرضا عن احلياة ومتطلباهتا، وأن ما والبد من اإلشارة إىل أن هناك فروقًا بني األفراد، وكذل

يرضي شخصاً أو مجاعة ما قد ال يرضي شخصاً آخر أو مجاعة أخرى، أو ال يرضيهما ابلقدر نفسه. فقد ينظر بعض األفراد 
ألهم للرضا عن احلياة، يف حني إىل احلرية الشخصية، أو النجاح والتفوق الدراسي أو الصحة واللياقة البدنية على أهنا املصدر ا

أن هناك من األفراد من يعطي األولوية للمال، أو السلطة والوجاهة )أو الشهرة(، أو كليهما. واألمر نفسه ينسحب على 
اجملتمعات والثقافات املختلفة، كما ينسحب على اجلماعات الفرعية ضمن كل جمتمع على حدة. وقد أشار الباحثون يف هذا 

الفروق الكبرية اليت قد تظهر بني األفراد، وكذلك بني اجلماعات، يف اجملاالت اليت ميكن أن تبعث على الرضا عن اجملال إىل 
احلياة. كما أن هذه الفروق دعمتها الدراسات االرتباطية بني املصادر العديدة للرضا عن احلياة من جهة، وبني الشعور ابلرضا 

اجملتمعات املختلفة، وضمن اجلماعات أعطت هذه الدراسات ارتباطات خمتلفة يف عن احلياة حبد ذاته من جهة أخرى، حيث 
 ,Diener,& Diener)الفرعية املختلفة مما يشري إىل إعطائها تقديرات وأوزاانً خمتلفة من قبل تلك اجملتمعات أو اجلماعات 

1995; Sam, 20001; Veenhoven, 1991). 
رئيسني يف قياس الرضا عن احلياة، يؤكد األول منهما ضرورة إفساح اجملال للفرد للتعبري يني ميكن التمييز بني اجتاهني أو منحو 

عن رضاه العام عن احلياة بغض النظر عن األمهية اليت قد يعطيها هلذا املصدر أو ذاك من املصادر اليت قد تبعث يف نفسه هذا 
حيدد بنفسه مصادر رضاه عن  فقًا لوجهة النظر هذه، أنالرضا كالصحة أو املال، أو السلطة... إخل. ويتعني على الفرد و 

، وجيري نوعاً من الدمج أو التكامل بينها، كما يقدر وزهنا وأمهيتها من منظوره الشخصي، ودون النظر يف أمهيتها ووزهنا احلياة
ا الشعور، كما يسوّغ . وهذا ما يظهر، بنظر دينر وزمالئه، الطبيعة الكلية األحادية هلذ(Diener, 1984)اآلخرين لدى 
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استخدام درجة كلية واحدة للتعبري عن الرضا العام عن احلياة، بغض النظر عما يكمن وراء هذا الشعور من بواعث، ودون 
 حتديد اجملال أو اجملاالت اليت قد تسهم يف تكوين هذا الشعور وبلورته.

أو تقومي عام شامل يقّوم به الفرد احلياة  عله جمرد حكمإال أن النظرية األحادية اإلمجالية إىل شعور الرضا عن احلياة، جت
دون الوقوف عند هذه العوامل أو  مبجملها، وتتيح التعامل معه بوصفه نتاجًا وحمصلة هنائية لكثري من العوامل واملتغريات

كون هلا الدور احلاسم يف املتغريات وحتديدها. وهذا ما يؤدي إىل إغفال طبيعته التعددية الواسعة وطمس اجملاالت اليت قد ي
تكوين هذا الشعور وبلورته سواء ابالجتاه اإلجيايب أم السليب. والبد أن حتل حمل هذه النظرة األحادية الكلية، كما يالحظ 
هيوبنر وزمالؤه، النظرة التعددية اليت تتيح رصد هذا املصدر أو ذاك من مصادر الرضا، وحتديد اجملاالت اليت يقوى فيها هذا 

 ,Huebner)عور )سواء ابالجتاه اإلجيايب أم السليب(، ومبا يتيح الكشف عن العوامل واملتغريات الكامنة وراءه الش

Laughlin, Ash,&Gilman, 1998) ًوتبعاً لذلك سيكون من املفيد النظر إىل مفهوم الرضا عن احلياة بوصفه مفهوما .
 ، كما يالحظ هيوبنر.Multidimensionalمتعدد األبعاد 

وعلى الرغم من التعارض القائم بني النظرتني السابقتني فإنه ميكن حتقيق شيء من املواءمة والتوفيق بينهما انطالقًا من أن 
اخلالف القائم بينهما قد يعرب عن اختالف ظاهري أكثر منه اختالف جوهري أو حقيقي. فالنظرة التعددية الواسعة على 

على مصادر الرضا املتعددة وجماالهتا، ومبا يتيح حتديد تلك املصادر اليت قد يقوى أو أمهيتها ودورها يف تسليط أضواء قوية 
هذه  –يضعف فيها هذا الشعور )كأن يكون النجاح يف الدراسة أو كسب املال أو تبوأ مركز اجتماعي مرموق أو غري ذلك( 

ميكن أن تعطي صورة إمجالية شاملة للشعور ابلرضا النظرة ال تتعارض ابلضرورة، وقد تتكامل مع النظرة الكلية األحادية اليت 
العام عن احلياة، وتعرب ابلتايل عن خصوصية هذا الشعور لدى الفرد، وارتباطه الوثيق بعوامل ومتغريات أخرى يف الشخصية،  

 كالتفاؤل، والتشاؤم، واالكتئاب، والقلق، وغريها.
داد شعور الرضا عن احلياة. يف األول منها متحور االهتمام حول إعوميكن التمييز بني مناٍح عدة يف الدراسات اليت تصدت ل

األدوات الالزمة لقياس هذا الشعور لدى األفراد واجلماعات والتحقق من خصائصها القياسية من خالل سلسلة طويلة من 
 ,Neugarten)البحوث املتتابعة. ومن أمثلة هذه األدوات مقياس نيوجارتن وهافيغورست وطوبني للرضا عن احلياة 

Havighurst,& Tobin, 1961 وسلم كانرتيل املرتكز على الذات ،(Cantril, 1965) ومقياس الروح املعنوية ملركز ،
 Perceived Life Satisfaction، ومقياس الرضا املدَرك (Lawton, 1975)فيالدلفيا لدراسات الشيخوخة 

(Adelman, Taylorm& Nelson, 1989) مقياس دينر والرسن وجريفن للرضا عن احلياة ذي ، هذا ابلفضاًل عن
الذي اعتمد النظرة الكلية األحادية يف تقدير هذا  Satisfaction With Life Scale (SWLS)الشهرة الواسعة 

 Multidimensionalالشعور واقتصر على درجة كلية واحدة للتعبري عنه، ومقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطلبة 

Student’s Life Satisfaction Scale (MSLSS)  الذي وضعه هيوبنر ورفاقه تلبية للحاجة إىل أداة قياس متعددة
املختلفة اليت يظهر فيها هذا الشعور بصورة منفصلة، وتعطي  عن األبعاد )أو اجملاالت(الكشف األبعاد ميكن من خالهلا 
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دة اقتصرت عليها املقاييس السابقة. ولعل ما مييز هذا املنحى يف درجة لكل منها على حدة بداًل من اعتماد درجة كلية واح
دراسات الرضا عن احلياة االهتمام الكبري الذي أواله أنصاره بتوفري دالالت الثبات والصدق لألدوات اليت قاموا إبعدادها، مع 

ن أمثلة هذه الدراسات دراسة دينر اهتمام خاص ابلنهج العاملي بنوعيه االستكشايف والتوكيدي يف دراسة تلك األدوات. وم
اليت أمكن من خالهلا استخالص عامل عام واحد تشبعت به سائر البنود اليت  SWLSوزمالئه ملقياس الرضا عن احلياة 

، ودراسة هيوبنر وزمالئه ملقياس الرضا عن احلياة (Diener et al., 1985)من التباين  %66تضمنها، وكان مسؤواًل عن 
اد للطلبة اليت دعمت توزيع بنود املقياس إىل مخسة جماالت فرعية، وأظهرت توافق بنيته العاملية مع البنية املتعدد األبع

، ودراسة ساكلوفسك وجرينسبون اليت ارتكزت على التحليل العاملي التوكيدي (Huebner, 1994)األساسية املفرتضة له 
، هذا ابإلضافة MSLSS (Saklofske,&Greenspoon, 2000)ملقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطالب 

لدراسة جيلليجان وهيوبنر للمقياس السابق نفسه اليت هتدف إىل حتديد صدقه التقاريب والتباعدي ابستخدام ما يعرف بـ 
 Multitrait- Multimethod (Gilligan,&Huebner,2002)والطرق املتعددة" "مصفوفة السمات املتعددة 

Matrixا من الدراسات.، وغريه 
أفسح املنحى السيكومرتي السابق، ومن خالل توفري الكثري من املقاييس ذات املواصفات الفنية اجليدة، اجملال واسعاً، لقد 

لظهور كثري من البحوث والدراسات اليت ميكن أن تندرج ضمن املنحى الثاين يف دراسة الرضا عن احلياة، اليت ركزت اهتمامها 
ق اجلمعية، والسيما الفروق القائمة بني اجلنسني، وبني الثقافات واجملتمعات املختلفة يف هذا الشعور، ابلكشف عن الفرو 

إضافة للفروق القائمة بني اجلماعات الفرعية يف إطار اجملتمع الواحد، وهو ما يعرف ببحوث املقارانت احلضارية أو الثقافية 
Cross-cultural comparative researchesسهم يف ظهور هذا املنحى من الدراسات وازدهاره االهتمام . ومما أ

الكبري الذي شهدته السنوات األربعون األخرية ابلفروق القائمة بني القوميات والثقافات املختلفة يف أمور وجماالت متعددة مبا 
لة علم النفس الدولية اليت أنشأها فيها املظاهر والسمات ذات الطبعة اإلجيابية للشخصية، والذي ترافق مع االنتشار الواسع جمل

اليت  6696. هذا ابلفضاًل عن ظهور جملة علم النفس الثقايف املقارن عام 6666االحتاد الدويل للعلوم النفسية منذ عام 
اليت  اتافثقابلفروق بني الات والقوميات املختلفة، كما أولت اهتماماً أولت بدورها اهتماماً خاصاً ابلفروق القائمة بني اجملتمع

 .(Arnold, Cooper, & Robertson, 1998)قد تضم كل منها قوميات عدة كالثقافة )أو احلضارة( األوروبية وغريها 
من الدراسات اليت اهتمت ابلفروق اجلمعية يف الرضا عن احلياة دراسة أريندل ورفاقه اليت أجريت على عينة واسعة من 

. وقد سعت SWLS( واستخدمت مقياس دينر ورفاقه للرضا عن احلياة 6900الراشدين األصحاء الشباب يف هولندا )ن=
هذه الدراسة إىل املقارنة بني أداء أفراد العينة اهلولندية وأداء عينات من الراشدين األمريكان واألملان يف املقياس، فضاًل عن 

ني اهلولنديني واألمريكان يف الرضا العام عن املقارنة بني الذكور واإلانث. ومن النتائج اليت توصلت إليها ظهور فروق دالة ب
ظهور فروق دالة بني اهلولنديني وغريهم من أبناء اجملتمعات األوروبية، فضاًل عن عدم ظهور  احلياة لصاحل األمريكان، مع عدم

 .(Arrindell, Heesink,& Feij, 1999)فروق دالة بني الذكور واإلانث 
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الكشف عن الفروق يف الرضا عن احلياة لدى أبناء الثقافات املختلفة دراسة ماككواناث  ومن الدراسات اهلامة اليت عملت على
ورفاقها اليت استهدفت املقارنة بني عينات من الراشدين من الوالايت املتحدة وأملانيا وتركيا يف درجة الشعور ابلرضا العام عن 

ة يف هذا الشعور لصاحل الراشدين األمريكان، كما أظهرت ، وأظهرت فروقًا دالSWLSاحلياة ابستخدام مقياس دينر ورفاقه 
 ,McConatha, Danner, Harmer, Hayta,& Polat)دور كل من عاملي الصحة والدخل املادي يف هذا الشعور 

. وميكن أن تنضم إىل قائمة الدراسات اليت اهتمت ابملقارانت اجلمعية واستخدمت بدورها مقياس دينر للرضا عن (2004
دراسة شيفيلني ورفاقه اليت قارنت بني كثري من الفئات االجتماعية مبا فيها الطلبة الذكور واإلانث يف بريطانيا  SWLSة احليا

(Shevlin, Brunsden,& Miles, 1998) كما جتدر اإلشارة إىل دراسة ابفوت ودينر اليت اجتهت إىل املقارنة بني ،
ختلفة، واليت كان من بينهم الكنديون )من أصل فرنسي( والروس، والصينيون، الشباب والشيوخ من ذوي اخللفيات الثقافية امل

 .(Diener, Suh, Smith,& Shao, 1995; Pavot,& Diener, 1993)والكوريون 
هذا وميكن أن تنضم إىل قائمة دراسات املقارانت اجلمعية دراسات دينر اليت تضمنت كثريًا من البياانت املعيارية اليت أمكن 

بلدان كثرية من العامل. ومن النتائج اليت توصلت راجها من خالل املقارانت الدولية واستناداً إىل مسوح واسعة أجريت يف استخ
إليها تلك املسوح ظهور مدًى واسعًا من الفروق بني أبناء القوميات واجملتمعات املختلفة، حيث بلغت متوسطات الدرجات 

 3193و 3196و 3163ن مثل اتيلند وتركيا والصني وزميبابوي على مقياس دينر اليت حصل عليها أبناء قوميات معينة م
 2126و 2160ألبناء الدامنارك والنروج وأوسرتاليا )على التوايل(، و 3102و 3102و 3162)على التوايل( مقابل  3169و
أن متوسط الدرجات اليت حصل عليها  لكل من الوالايت املتحدة وأملانيا والياابن )على التوايل(. هذا مع اإلشارة إىل 2130و

 2120أبناء الدولة العربية الوحيدة اليت وردت يف املسح وهي البحرين اقرتب من مستوى املتوسط أو تعداه قلياًل حيث بلغ 
(Diener, 2004) وبغض النظر عن النتائج السابقة وعن احتماالت التذبذب أو التغري اليت ميكن أن تطرأ عليها من وقت .

ر بفعل عوامل معينة فإن هذه البياانت املعيارية تظهر بوضوح االهتمام الذي يوليه الباحثون ابلفروق القائمة بني الثقافات آلخ
 واجملتمعات املختلفة يف الرضا العام عن احلياة.

اليت استخدمت من جهة أخرى ميكن أن تنضم إىل قائمة الدراسات اليت اهتمت ابملقارانت اجلمعية دراسات هيوبنر ورفاقه 
، واهتمت ابلكشف عن الفروق يف مخسة جماالت MSLSSالصورة املختصرة ملقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطلبة 

للرضا عن احلياة، فضاًل عن جمال الرضا عن احلياة بشكل عام. وقد أظهرت إحدى هذه الدراسات أن طلبة الثانوي 
نظرائهم األمريكان ذوي األصول األفريقية يف جماالت معينة، كما أظهرت أيضاً  القوقازيني حصلوا على درجات أعلى من

يف بعض اجملاالت، مع عدم ظهور فروق دالة يف الرضا بشكل عام. وهذا ما دعم النظرة التعددية فروقًا بني الذكور واإلانث 
لى درجة كلية واحدة يف التعبري عن الرضا عن اليت ينطلق منها املقياس سالف الذكر وصورته املختصرة، وأظهر أن االقتصار ع

 احلياة قد يطمس الفروق احلقيقية يف مصادر )أو جماالت( الرضا بني األفراد واجلماعات.
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فقد حيصل اثنان أو أكثر، أو مجاعتان أو أكثر، على درجة كلية واحدة، وتظهر بينهما، مع ذلك، اختالفات واسعة يف 
. وابإلضافة للدراسة السابقة (Huebner, Drane,& Valois, 2000)اجملاالت الفرعية الدرجات اليت يعطوهنا لكل من 

جتدر اإلشارة إىل دراسة أخرى أجريت بدورها على طلبة الثانوي واستخدمت أيضًا الصورة املختصرة ملقياس هيوبنر. وقد مّت 
طالبًا وطالبة يف الصفوف  3032ؤلفة من من خالل هذه الدراسة احلصول على بياانت معيارية ارتكزت على أداء عينة م

املمتدة من التاسع إىل الثاين عشر من مدارس كارولينا اجلنوبية. ومل تظهر هذه الدراسة فروقًا دالة ميكن أن تعزى للعرق أو 
ضا. الر اجلنس أو املستوى الدراسي يف الدرجة الكلية للرضا عن احلياة على الرغم من ظهور فروق دالة يف بعض جماالت 

 (.Huebner, Suldo, Valois, Drane, &Zullig, 2004)وبذلك دعمت النظرة التعددية اليت يعتمدها هيوبنر 
وفيما يتصل ابملنحى الثالث يف دراسات الرضا عن احلياة ميكن القول: إن هذا املنحى جيمع يف حقيقة األمر بني املنحى 

ثاين وهو منحى املقارانت اجلمعية والدراسات احلضارية املقارنة. ومن األول وهو املنحى السيكومرتي والعاملي، واملنحى ال
 ,Blais, Vallerand)أمثلة الدراسات اليت أجريت يف إطار هذا املنحى دراسة بليز وزمالئه للصورة الفرنسية ملقياس دينر 

Pelletier,& Briere, 1989)ية ابلفضاًل عن عينة من ، ودراسة ابفوت وزمالئه اليت ارتكزت على أداء عينة بريطان
، ودراسة تكر ورفاقه (Pavot, Diener, Colvin,& Sandvik, 1991)األمريكيني واستخدمت بدورها مقياس دينر 

 ,Tucker, Ozer)اليت تناولت البنية العاملية ملقياس دينر لدى عينات من طلبة املدارس يف روسيا والوالايت املتحدة 

Lyubomirsky,& Boehm, 2006) . اليت درست ارتباط املقياس السابق هذا ابإلضافة لعدد من البحوث والدراسات
 ,Saunders,& Roy)مع عدد من املقاييس احملكية كدراسة ساوندرز وروي اليت أجريت على عينات أوسرتالية من الطلبة 

لويس وزمالئه العاملية ، ودراسة (Swami, 2007)، ودراسة سوامي اليت استخدمت عينة من الطلبة يف ماليزاي (1999
 ، وغريها.(Lewis, Shevlin, Smekal,& Dorahi, 1999)على عينة من الطلبة يف تشيكيا 

األبعاد للطالب دراسة ومن الدراسات اليت ميكن أن تنتمي إىل املنحى الثالث أيضًا واليت اعتمدت مقياس هيوبنر املتعدد 
 ,Greenspoon,&Saklofoke)من طلبة املدارس يف كندا جرينسون وساكلوفسك اليت ارتكزت على أداء عينات 

 ,.Huebner et al)، ودراسة هيوبنر وزمالئه ألداء عينات من طلبة املدارس يف كوراي وإسبانيا على هذا املقياس (1997

1998). 
 وميكن من خالل قراءة الدراسات السابقة إبداء املالحظات التالية:

شغل حيزًا كبريًا من اهتمام الباحثني منذ العقود األربعة املاضية، وقد تزايد هذا إن مسألة الرضا عن احلياة بدأت ت -
الدراسة. وهذا ما ظهر يف االهتمام مع تزايد الوعي خبطورة هذه املسألة يف مراحل احلياة املختلفة والسيما يف مرحلة 

 ة خاصة.البحوث املتنوعة اليت أجريت حول هذه املسألة اليت احتل فيها الطلبة مكان

إن تطوير الكثري من األدوات اخلاصة بقياس الرضا عن احلياة ذات املواصفات الفنية العالية وإخضاعها لبحوث  -
متالحقة أدى إىل بلورة املنحى السيكومرتي يف دراسة الرضا عن احلياة وتعزيز مكانته، كما أسهم بشكل واضح يف 

خالل تعزيز املنحى اخلاص ابملقارانت اجلمعية ودراسات تنشيط العمل البحثي يف جمال الرضا عن احلياة من 
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املقارانت الثقافية، ودفعه خبطى حثيثة إىل األمام. وابملقابل فقد أسهمت الدراسات اليت أجريت يف إطار املنحى 
-Crossاملقارن يف دعم املنحى السيكومرتي من خالل توفري مؤشرات هامة ملا يسمى بـ "الصدق عرب الثقايف" 

cultural validity  ألدوات القياس املستخدمة فيها، وإظهار قدرهتا على التمييز بني اجلماعات والثقافات
املختلفة. ومن الواضح أن املنحى الثالث، ومن خالل سعيه لإلفادة من املنحيني السابقني معًا واجلمع بينهما، ميثل 

 خطوة كبرية ومتقدمة يف العمل البحثي.

 التعددية للرضا عن احلياة اليت طرحها هيوبنر ورفاقه. ةاهتماماً متزايداً ابلنظر  تشهد السنوات األخرية -

الذي طوره هيوبنر  MSLSSضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطالب  وقد انعكس هذا األمر يف االنتشار الواسع ملقياس الر
عية وهي: األسرة، واألصدقاء، واملدرسة، وبيئة انطالقاً من هذه النظرة وعمل من خالله على قياس الرضا يف مخسة جماالت فر 

على طلبة تطبيقه احلياة، والذات، فضاًل عن جمال الرضا العام عن احلياة. هذا مع اإلشارة إىل أن مقياس هيوبنر الذي اقتصر 
رية من الراشدين الذي طبق على أعداد كب SWLSدينر للرضا العام عن احلياة املرحلة قبل اجلامعية مل يقلل من أمهية مقياس 

مبن فيهم طلبة اجلامعة، ومازال يستخدم على نطاق واسع يف البحوث املختلفة، والسيما البحوث واملسوح اخلاصة ابملقارانت 
 اجلمعية.
أوىل عدد من الباحثني العرب مؤخرًا شيئًا من االهتمام ابلسمات ذات الطبيعة اإلجيابية للشخصية، كالتفاؤل،  -

(، كما أجرى 4002واألنصاري وكاظم،  6666النبساط )مثاًل دراسات عبد اخلالق، والطموح الشخصي، وا
داد مقياس للرضا عن احلياة استنادًا إىل بعض املقاييس األجنبية ومن أبرزها مقياس دينر الدسوقي حماولة إلع

SWLS  ،ظ حىت اآلن (. مع ذلك فإن مسألة الرضا عن احلياة مل حت6666الذي سبقت اإلشارة إليه )الدسوقي
ابالهتمام الكايف يف الساحة العربية، ولعل هذا األمر ابلذات هو مما دفع الباحث للتصدي هلذه املسألة ودراستها من 
خالل إجراء مقارنة بني عينة من الطلبة اجلامعيني السوريني وعينة أخرى مقابلة من الطلبة اجلامعيني الربيطانيني يف 

 أن تبعث على الرضا عن احلياة.اجملاالت املختلفة اليت ميكن 

 مشكلة الدراسة: -2

السابق االهتمام املتزايد الذي حظيت به حبوث الرضا عن احلياة منذ مثانينيات القرن املاضي وحىت يومنا هذا  يظهر العرض
مع والذي بدا واضحًا يف البحوث اليت أخذت املنحى السيكومرتي، كما أخذت منحى املقارانت اجلمعية، أو حاولت اجل

بينهما. كما يظهر هذا العرض االفتقار إىل دراسات عربية هلذا الشعور على الرغم من الوعي املتزايد أبمهيته ودوره يف عملية 
التكيف الشخصي واالجتماعي لدى الفرد واملكانة اخلاصة اليت حيتلها لدى جيل الشباب على وجه اخلصوص. ولعل هذا 

هذا اجملال، مبا فيها الدراسات احلضارية املقارنة، هو ما دفع الباحث إىل طرح املشكلة اليت االفتقار إىل الدراسات العربية يف 
 تتصدى هلا هذه الدراسة، اليت تتلخص يف السؤال التايل:



 جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس 3112 –العدد األول  –.....اجمللد احلادي عشر 

هل توجد فروق دالة بني عينة من طلبة اجلامعة يف سورية وعينة من طلبة اجلامعة يف بريطانيا حول شعورهم ابلرضا عن احلياة 
اجملاالت اخلمسة الرئيسة اليت يظهر فيها هذا الشعور واليت يغطيها مقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطالب من يف 

 أتليف هيوبنر؟ وما دور كل من االنتماء القومي )أو الثقايف(، واجلنس، والتخصص الدراسي يف هذه الفروق؟
 هدف الدراسة وأسئلتها: -3

دراسة يف إجراء مقارنة شاملة بني الطلبة اجلامعيني السوريني ونظرائهم األجانب من أفراد عينة يرتكز اهلدف الرئيس هلذه ال
 MSLSSالدراسة حول شعور الرضا عن احلياة يف اجملاالت اليت يغطيها مقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطالب 

ك يف ضوء متغريي اجلنس والتخصص الدراسي. وميكن التعبري وهي: األسرة، واألصدقاء، واملدرسة، وبيئة احلياة، والذات، وذل
 عن هذا اهلدف من خالل األسئلة التالية:

هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف جمال الرضا عن احلياة مع األسرة )أو الرضا عن احلياة األسرية( ميكن أن تعزى  -3-1
 والتخصص الدراسي، وعالقة التفاعل بني هذه املتغريات؟ملتغريات الدراسة، وهي: االنتماء القومي والثقايف، واجلنس، 

هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف جمال الرضا عن احلياة مع األصدقاء ميكن أن تعزى ملتغريات الدراسة، وهي:  -3-2
 االنتماء القومي والثقايف، واجلنس، والتخصص الدراسي، وعالقة التفاعل بني هذه املتغريات؟

ميكن أن تعزى ملتغريات الدراسة،  ق دالة إحصائيًا يف جمال الرضا عن احلياة يف الكلية )أو اجلامعة(هل توجد فرو  -3-3
 وهي: االنتماء القومي والثقايف، واجلنس، والتخصص الدراسي، وعالقة التفاعل بني هذه املتغريات؟

ى ملتغريات الدراسة، وهي: االنتماء القومي هل توجد فروق دالة إحصائياً يف جمال الرضا عن بيئة احلياة ميكن أن تعز  -3-4
 والثقايف، واجلنس، والتخصص الدراسي، وعالقة التفاعل بني هذه املتغريات؟

هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف جمال الرضا عن الذات ميكن أن تعزى ملتغريات الدراسة، وهي: االنتماء القومي  -3-5
 قة التفاعل بني هذه املتغريات؟والثقايف، واجلنس، والتخصص الدراسي، وعال

 أمهية الدراسة: -4

 ميكن إظهار أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية:
إن أمهية هذه الدراسة تنبع من أمهية الشعور ابلرضا عن احلياة حبد ذاته بوصفه تعبريًا عن إحدى السمات ذات  -4-1

الشخصي واالجتماعي للفرد. ومن الواضح أنه  مظاهر التكيف الطبيعة اإلجيابية و"غري املرضية" للشخصية ومظهرًا مهمًا من
من املهم، سواء من وجهة النظر االجتماعية واالقتصادية والسياسية، أم من وجهة النظر الشخصية احملضة الكشف عن درجة 

عكس. من جهة أخرى، شّدة هذا الشعور لدى الفرد أو اجلماعة، ومعرفة األسباب اليت جتعل الناس أكثر رضا عن احلياة، وابل
فإن فهم الرضا عن احلياة من املنظور السيكولوجي ميثل مشروعًا حبثيًا نظراًي وجتريبيًا ابلغ األمهية، والسيما عندما أنخذ 

املباشرة، كما يالحظ  يصعب إخضاعه للمالحظة  latent variableابحلسبان أن الشعور ابلرضا متغري كامن أو مسترت 
 .(Diener,& Diener, 1995; Sam,; Veenhoven, 1991 2001)بعض الباحثني 
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مما يظهر أمهية هذه الدراسة أيضًا أهنا من احملاوالت األوىل لقياس الشعور ابلرضا عن احلياة يف البيئة السورية والعربية  -4-2
طالقاً من النظرة التعددية اليت عامة، يف حدود علم الباحث، كما أهنا قد تكون احملاولة األوىل اليت تتصدى للرضا عن احلياة ان

يطرحها هيوبنر لدى الطلبة اجلامعيني الذين ميثلون الفئة األهم من فئات اجملتمع وطليعته الصاعدة اليت حتث اخلطى حنو 
النظرة التعددية  الدخول إىل ميدان العمل ومواجهة مشكالت احلياة. وهذا ما قد مييزها عن الدراسات األخرى اليت اعتمدت

 أهنا اجتهت حنو طلبة املراحل الدراسية األدىن. إال
مما يظهر أمهية هذه الدراسة أيضًا أهنا من نوع الدراسات الثقافية املقارنة اليت تسعى إىل الكشف عما هو عام  -4-3

، ومشرتك بني الشعوب، كما تسعى إىل الكشف عن الفروق بني جمتمعات تنتمي لثقافات خمتلفة، وهي: الثقافة العربية
 والثقافة األوروبية، حبيث تتمثل األوىل بعينة من طلبة اجلامعة يف سورية وتتمثل الثانية بعينة من طلبة اجلامعة يف بريطانيا.

تنبع أمهية هذه الدراسة أيضًا من أمهية أداة القياس املستخدمة فيها وهي: مقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد  -4-4
ياس الذي يعتمد نظرة تعددية للرضا عن احلياة تتيح حتديد اجملاالت اليت يظهر فيها شعور الرضا ، هذا املقMSLSSللطالب 

صورة عربية موازية هلذا املقياس وإخضاع هذه الصورة، ومعها  لدى الطالب. وتلبية ألهداف هذه الدراسة فقد مّت استخدام
نات متعددة من املبحوثني السوريني والربيطانيني. وتتضافر هذه املقياس األصلي ذاته لدراسة سيكومرتية استنادًا إىل أداء عي

مع دراسة سابقة للباحث هلذه األداة ذاهتا يف توفري أداة قياس معربة جديدة ميكن ترشيحها لالستخدام بذلك الدراسة 
 .مستقبالً سواء لألغراض البحثية وأغراض التشخيص النفسي، أم ألغراض املقارانت الثقافية والقومية

 املنهج واإلجراءات: -5

 عينة الدراسة: -5-1
طالبًا وطالبة من طلبة السنتني الثالثة والرابعة يف اإلجازة اجلامعية ممن كانوا  6036اختريت هلذه الدراسة عينة مؤلفة من 

اً طالب 666يف جامعة دمشق وجامعة إدنربة يف بريطانيا. وكان بني هؤالء  4006 – 4002يدرسون يف العام الدراسي 
من طلبة  346من طلبة العلوم اإلنسانية، و 460من اإلانث، و 369من الذكور و 466وطالبة من جامعة دمشق )بينهم 

من طلبة العلوم  463من اإلانث، و 493من الذكور، و 690من جامعة إدنربة )منهم  223العلوم التطبيقية(، و
فراد العينة من الطلبة السوريني من جامعة دمشق، واقتصرت هذه  ألبة العلوم التطبيقية(. وقد اختريمن ط 620اإلنسانية، و

العينة على كلية الرتبية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )للتخصصات اإلنسانية(، وعلى كلية اهلندسة املدنية، وكلية اهلندسة 
نفس وقسم اآلداب واللغات التابعني املعلوماتية )للتخصصات العلمية(. أما الطلبة الربيطانيون فقد اختريوا من قسم علم ال

لكلية العلوم االجتماعية يف جامعة إدنربة )للتخصصات اإلنسانية(، ومن كلية املعلوماتية وكلية اهلندسة املدنية )للتخصصات 
 العلمية(.
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ا يف مرحلة الدراسة اجلامعية وجتدر اإلشارة إىل أنه مّت اختيار طلبة السنتني الثالثة والرابعة حتديداً انطالقًا من أن الشعور ابلرض
البد أن يكون أكثر وضوحًا وتبلورًا لدى هؤالء من طلبة املستوايت الدراسية األدىن. كما روعي يف اختيار أولئك الطلبة أن 

إجاابت كل من ختطى اخلامسة والعشرين من العمر من أفراد العينة يكونوا من فئة عمرية واحدة. وتبعاً لذلك فقد استبعدت 
 السوريني والربيطانيني على حد سواء.من 
 أداة الدراسة: -5-2

 Multidimensional Student’s Life Satisfactionاسُتخدم مقياس الرضا عن احلياة املتعدد األبعاد للطالب 

Scale (MSLSS)  الذي وضعه هيوبنر ورفاقه ونشره مع الدليل اخلاص به(Huebner et al., 1998) وقد ظهر هذا .
اس، كما سبقت اإلشارة، تلبية للحاجة إىل أداة قياس متعددة األبعاد ميكن عن طريقها الكشف عن األبعاد )أو املقي

منفصلة، كما تعطي درجة لكل منها على حدة خبالف املقاييس السابقة اليت اجملاالت( اليت يظهر فيها شعور الرضا بصورة 
بندًا تغطي مخسة جماالت فرعية، هي:  20احتوى هذا املقياس على اعتمدت درجة كلية واحدة للتعبري عن هذا الشعور. و 

 بنود(. وقد تراوحت 9بنود(، والذات ) 6بنود(، وبيئة احلياة ) 2بنود(، واملدرسة ) 6بنود(، واألصدقاء ) 9األسرة )
 0160إىل  0190من  معامالت االتساق الداخلي احملسوبة للصورة األصلية هلذا املقياس ابستخدام معادلة ألفا لكرونباخ

إىل  0190للمقاييس الفرعية اليت يتضمنها، كما تراوحت معامالت ثبات اإلعادة )بفاصل أسبوعني أو أربعة أسابيع( من 
لتلك املقاييس. فضاًل عن ذلك استخرجت هلذا املقياس مؤشرات هامة لصدقه التقاريب والتباعدي، كما أخضع لعدد  0126

 دعمت توزيع بنوده إىل مخسة جماالت فرعية، وتوفر له كمًا ال أبس به من البياانت املعيارية اليت من التحليالت العاملية اليت
 .(Huebner et al., 1998)اشتقت من أداء عينات كبرية من طلبة املرحلة الثانوية 

 البياانت السيكومرتية ألداة الدراسة: -5-3
الدراسة أخضع سابقًا لدراسة سيكومرتية من قبل الباحث أسفرت عن البد من اإلشارة إىل أن املقياس املستخدم يف هذه 

احملسوبة له من أداء عينة من طلبة الثانوي ظهور مؤشرات اتساق داخلي واستقرار مرضية عموماً. وقد تراوحت معامالت ألفا 
 0196(، وبلغ وسيط معامالت الثبات احملسوبة له بطريقة اإلعادة 0193)وسيط =  0196إىل  0190يف سورية من 

بفاصل شهرين. كما أسفرت هذه الدراسة عن ظهور مؤشرات لصدقه التقاريب والتباعدي من  0166بفاصل أسبوعني، و
احملسوبة له مع خالل ارتباطاته مع عدد من املقاييس احملكية اليت جاءت يف االجتاه املتوقع، حيث بلغ وسيط االرتباطات 

(، ومن بعدمها مقياس السعادة 0126، يليه مقياس الرضا العام عن احلياة )وسيط = 0166مقياس الرضا عن احلياة للطلبة 
(، مقابل ارتباطات سلبية له مع بيك لالكتئاب 0132( ومقياس الدافع لإلجناز )وسيط = 0136املختصر )وسيط = 

ات أخرى حول صدق تكوينه الفرضي استخرجت عن طريق دراسة االرتباطات (. هذا ابإلضافة ملؤشر 0146-)وسيط = 
 .0139وسيطها البينية )أو الداخلية( بني املقاييس الفرعية اليت يتضمنها وبلغ 
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إال أن الباحث مل يكتِف ابلدراسة السابقة، والسيما أهنا اقتصرت على طلبة املرحلة الثانوية، وعمد إىل التحقق اثنية من ثبات 
التساق الداخلي للمقاييس الفرعية اليت يتضمنها املقياس مدار البحث بصورتيه املعربة واألصلية. وقد مّت ذلك استنادًا إىل ا

( والطلبة 666أداء عينات الدراسة احلالية ذاهتا من الطلبة السوريني الذين طبقت عليهم الصورة املعربة للمقياس )ن= 
(. وقد تراوحت معامالت ارتباط البنود ابلدرجة 223ياس بصورته اإلنكليزية األصلية )ن= الربيطانيني الذين طبق عليهم املق

لدى الطلبة السوريني والربيطانيني )على التوايل(، ومن  0126إىل  0126ومن  0199إىل  0136الكلية ملقياس األسرة من 
إىل  0142التوايل(، كما تراوحت من ملقياس األصدقاء لدى أولئك الطلبة )على  0120إىل  0130و 0196إىل  0146
ملقياس بيئة احلياة،  0120إىل  0146و 0136إىل  0142ملقياس املدرسة )أو الكلية(، ومن  0126إىل  0130و 0162
( 6ملقياس الذات لدى أولئك الطلبة )على التوايل(. وتظهر يف اجلدول ) 0162إىل  0142و 0162إىل  0146ومن 

 مجموعات املختلفة من الطلبة السوريني والطلبة الربيطانيني.معامالت ألفا احملسوبة لل
 (1اجلدول رقم )

 معامالت ألفا احملسوبة للمقاييس الفرعية اخلمسة

املقياس 
 الفرعي

 الطلبة الربيطانيون الطلبة السوريون
 علوم إنسانيات علوم إنسانيات

 ذكور
 (101)ن=

 إانث
 (184)ن=

 ذكور
 (193)ن=

 إانث
 (133)ن=

 ذكور
 (82)ن=

 إانث
 (181)ن=

 ذكور
 (88)ن=

 إانث
 (92)ن=

 0164 0124 0160 0126 0126 0123 0126 0124 األسرة
 0129 0192 0129 0166 0122 0123 0122 0120 األصدقاء

 املدرسة
 )أو الكلية(

0196 0190 0196 0196 0166 0129 0126 0160 

 0196 0194 0192 0126 0194 0193 0194 0193 بيئة احلياة
 0196 0194 0120 0123 0194 0190 0196 0192 الذات

 0122 0192 0129 0123 0123 0123 0124 0196 الدرجة الكلية
 0126إىل  0190( أن معامالت ألفا احملسوبة للثبات يف نطاق الدراسة احلالية تراوحت من 6ويتضح من اجلدول رقم )

نية، هذا يف حني أن معامالت ارتباط البنود ابلدرجة الكلية لكل من للعينة الربيطا 0164إىل  0194للعينة السورية، ومن 
 0126إىل  0142للعينة السورية )ومجيعها دالة( ومن  0199إىل  0142املقاييس الفرعية اليت تنتمي إليها تراوحت من 

ظهرت شيئًا من اهلبوط عن نظريهتا للعينة الربيطانية )ومجيعها أيضًا دالة(. ومع أن معامالت الثبات احملسوبة للعينة السورية أ
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احملسوبة للعينة الربيطانية فإهنا مل خترج عن احلدود الدنيا املقبولة. وهذا ما يشري إىل اتساق داخلي مقبول لسائر املقاييس 
 الفرعية اليت يتضمنها املقياس املستخدم وبصورتيه األصلية واملعربة.

 إجراءات التطبيق: -5-4

ة من الطلبة السوريني بصورة مجاعية داخل كل قاعة دراسية على حدة، ودون فرض حدود زمنية. طبق املقياس على عين

وأعطيت تعليمات شفهية لبعض املبحوثني يف حاالت معينة ولكن دون التدخل يف إجاابهتم. وعند االنتهاء من عملية 

وراق اإلجابة غري املكتملة أو اليت اعتمدت التطبيق أخضعت أوراق املبحوثني يف خطوة الحقة للمراجعة من أجل استبعاد أ

 ورقة(. 46اإلجابة العشوائية، أو اليت جتاوز أصحاهبا اخلامسة والعشرين من العمر )وقد بلغ عدد هذه األوراق 

أما الطلبة الربيطانيون من أفراد هذه الدراسة فقد طبقت عليهم أداة الدراسة دون أي لقاء شخصي مباشر معهم، وجرى ذلك 

طريق اإلنرتنت، وابستخدام ما يعرف بـ "املسح العنكبويت" عن 
Web Surveyاستغرق هذا العمل فرتة غري قصرية  . وقد

حيث استمرت إجاابت الطلبة ابلتدفق على الباحث ألكثر من ثالثة أشهر. وابالنتهاء من هذا العمل أخضعت إجاابت 

فردًا ممن أجابوا عن أسئلة املقياس من غري الربيطانيني  92جاابت املبحوثني للمراجعة، ومن خالل هذه املراجعة استبعدت إ

 )وكان أغلبهم من دول االحتاد األورويب أو من الصني( فضاًل عن الطلبة الذين ختطوا اخلامسة والعشرين من العمر.

 نتائج الدراسة: -1

وكل من اجملموعات الفرعية اليت تتضمنها،  ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد العينة الكلية،

 (.4وذلك يف اجملاالت اخلمسة ملقياس الرضا عن احلياة. وتظهر هذه املتوسطات يف اجلدول رقم )

                                                           

   يتوجه الباحث ابلشكر والتقدير للدكتورة سو ويديكومب من جامعة إدنربةSue Weddicomb  والربوفسور ستيفن يلStephen lea  من جامعة إكسرت
 لجهود اليت بذالها يف اإلعداد هلذا املسح وتنفيذه.ل
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 (2اجلدول رقم )
 املتوسطات )م( واالحنرافات املعيارية )ع( للعينة الكلية واجملموعات الفرعية اليت تتضمنها

 متغريات الدراسة

 ن

 الفرعيةاملقاييس 
 الدولة

/ 
 الثقافة

 اجلنس التخصص
 الذات بيئة احلياة الكلية األصدقاء األسرة

 ع م ع م ع م ع م ع م

يون
سور

ال
 

 إنسانيات
 2166 33129 9103 36133 9136 33194 9126 24133 6126 34124 606 ذكور
 2162 32129 2132 36132 9160 36166 9132 24162 2169 36160 622 إانث

 2122 32160 2163 39162 9196 34132 9136 24133 9132 34106 460 مج

 علوم
 2162 33163 2164 36143 9136 46129 2132 26129 9103 34136 663 ذكور
 2133 33169 9160 39132 3143 46164 2143 26163 9133 33193 633 إانث
 2164 33166 9164 36196 6169 46134 2134 26160 9166 34163 346 مج

إنسانيات 
 + علوم

 2199 33132 9160 39124 9194 30169 2102 24103 6122 34120 466 ذكور
 2133 32163 2163 36126 9106 30139 9193 24139 9129 34162 369 إانث
 2136 33129 2103 39163 9136 30196 6102 26140 9132 34133 666 مج

يون
طان

الربي
 

 إنسانيات
 3192 34162 9136 36123 9193 32136 9143 23122 6122 34122 24 ذكور
 2199 34164 6192 20132 6106 36136 6104 26136 6133 33109 626 إانث
 3166 34136 9104 20144 6163 36162 6126 26140 6162 34122 463 مج

 علوم
 3126 33139 3169 26133 3160 39136 3163 22133 3123 33136 22 ذكور
 2162 36123 6126 24132 9126 32123 3124 29169 6160 32146 64 إانث
 2133 34162 3129 26166 6163 32144 3139 26140 6126 33124 620 مج

إنسانيات 
 + علوم

 2129 33146 6129 20194 6126 32109 6146 23109 6132 34126 690 ذكور
6,6 36140 3126 26160 6162 33129 493 إانث

6 
26103 6193 34104 2194 

 2124 34136 6163 20163 6199 32199 9122 24146 6133 33146 223 مج

كلية
ة ال

لعين
ا

 

 إنسانيات
 3134 33146 9146 36162 9160 33123 9134 23126 6166 34123 622 ذكور
 2166 33130 9162 32123 2102 33129 6166 22130 9124 34122 363 إانث
 2126 33146 9193 32129 9166 33160 9163 22146 9163 34129 333 مج

 علوم
 2123 33164 9196 39166 9162 34106 9160 24162 6190 34190 426 ذكور
 2169 34164 9133 36124 9166 33106 9120 22126 9162 33166 443 إانث
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 2133 33136 9169 32132 9166 34126 9193 23123 6164 33146 306 مج

إنسانيات 
 + علوم

 2126 33122 9132 32164 2166 33133 9132 23163 6166 34160 266 ذكور
 2163 33166 9120 32124 2160 32136 9142 22129 9133 33102 360 إانث
603 مج

6 
34123 9103 23122 9122 32166 2162 39193 9190 33130 2196 

ت اخلمسة للرضا عن احلياة، وتظهر هذه القيم يف اجلداول اخلاصة بتحليل ابإلضافة عن ما سبق حسبت قيم )ف( للمجاال
 (.9و 6و 3و 2و 3التباين )
 النتائج اخلاصة ابلسؤال األول: -

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة هذه الدراسة واخلاص ابلكشف عن داللة الفروق لدى جمموعات الدراسة املختلفة يف 
 (.3سرة )أو الرضا عن األسرة( أعّد اجلدول )جمال الرضا عن احلياة مع األ

 (3اجلدول رقم )
 حتليل التباين لدرجات جمموعات الدراسة يف الرضا عن األسرة

 الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 - 4162 634163 6 634163 االنتماء القومي )الدولة أو الثقافة(

 - 01934 39146 6 39,46 اجلنس
 0104 31642 432106 6 432106 التخصص

 - 0103 4194 6 4194 تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس
تفاعل االنتماء القومي مع 

 التخصص
0126 6 0126 0106 - 

 - 6126 62106 6 62106 تفاعل اجلنس مع التخصص
تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس 

 ومع التخصص
36143 6 36143 0193 - 

   26132 6036 34662136 اخلطأ
    6036 6663343 اجملموع

    6032 346961249 اجملموع املصحح
( أن الفروق الدالة يف )ف( اقتصرت على متغري التخصص ومل ترتبط مبتغري االنتماء القومي، أو 3ويتبني من اجلدول رقم )

( 4بقة، وابلعودة إىل جدول املتوسطات واالحنرافات املعيارية اجلدول رقم )متغري اجلنس، أو عالقة التفاعل بني املتغريات السا
 33146يتضح أن الفروق العائدة للتخصص كانت لصاحل طلبة التخصصات العلمية مقابل طلبة التخصصات اإلنسانية )م=
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موعة الثانية(. وهذا للمج 9163للمجموعة األوىل مقابل  6164للمجموعة الثانية، ع= 34129للمجموعة األوىل مقابل 
ما يشري إىل أن طلبة التخصصات العلمية أظهروا درجة أعلى من الرضا عن حياهتم األسرية من طلبة العلوم اإلنسانية، كما 
يشري إىل عدم وجود اختالفات جوهرية بني الطلبة السوريني والطلبة الربيطانيني، أو بني الذكور واإلانث، يف جمال الرضا عن 

 األسرة.
 نتائج اخلاصة ابلسؤال الثاين:ال -

 ( حتليل التباين يف جمال الرضا عن األصدقاء.2يبني اجلدول رقم )
 (4اجلدول رقم )

 حتليل التباين لدرجات جمموعات الدراسة يف جمال الرضا عن األصدقاء
 الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 01006 96162 2603132 6 2603132 ي )الدولة أو الثقافة(االنتماء القوم
 0103 2134 434134 6 434134 اجلنس

 - 0162 6162 6 6162 التخصص
 - 4193 626142 6 626142 تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس

تفاعل االنتماء القومي مع 
 التخصص

32133 6 32133 6103 - 

 - 6129 93122 6 93122 تفاعل اجلنس مع التخصص
تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس 

 ومع التخصص
669133 6 669133 3146 - 

   36130 6036 33663126 اخلطأ
    6036 4069636 اجملموع

    6032 329001426 اجملموع املصحح
 ( فروقاً دالة يف )ف( تعود إىل متغريي االنتماء القومي واجلنس، كل على حدة.2ويظهر اجلدول )

( يتضح أن هذه الفروق لصاحل الطلبة السوريني 4عودة إىل جدول املتوسطات واالحنرافات املعيارية اجلدول رقم )وابل
، 22129(، كما أهنا لصاحل اإلانث )م=9122، ع=24146( مقابل الطلبة الربيطانيني )م= 6102، ع=26140)م=

شري إىل اهتمام أكرب لدى الطلبة السوريني (. وهذا ي9132، ع= 23162( مقابل الذكور من الطلبة )م= 9142ع= 
 بعالقات الصداقة واألصدقاء ابملقارنة مع الطلبة الربيطانيني، ولدى اإلانث من الطلبة ابملقارنة مع الطلبة الذكور.



 جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس 3112 –العدد األول  –.....اجمللد احلادي عشر 

 
 النتائج اخلاصة ابلسؤال الثالث: -

 )أو اجلامعة(.( حتليل التباين جملال الرضا عن احلياة الدراسية يف الكلية 3يبني اجلدول رقم )
 (5اجلدول رقم )

 حتليل التباين لدرجات جمموعات الدراسة يف جمال الرضا عن الكلية 
 الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 01006 333196 66366133 6 66366133 االنتماء القومي )الدولة أو الثقافة(
 - 0142 66166 6 66166 اجلنس

 01006 43142 6423122 6 6423122 التخصص
 - 3124 662146 6 662146 تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس

تفاعل االنتماء القومي مع 
 التخصص

204190 6 204190 2162 01006 

 - 6123 66136 6 66136 تفاعل اجلنس مع التخصص
تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس 

 ومع التخصص
43120 6 43120 0136 - 

   26169 6036 36623136 اخلطأ
    6036 6304239 اجملموع

    6032 906321426 اجملموع املصحح
( أن الفروق الدالة يف )ف( ارتبطت مبتغريي االنتماء القومي والتخصص، كل على حدة، 3ويتبني من قراءة اجلدول رقم )

( يتضح أن الفروق العائدة إىل 4ات واالحنرافات املعيارية اجلدول رقم )وبعالقة التفاعل بينهما. وابلعودة إىل جدول املتوسط
، 30196( مقابل الطلبة السوريني )م=6199، ع=32199متغري االنتماء القومي كانت لصاحل الطلبة الربيطانيني )م=

( 9166، ع= 33160(، يف حني أن الفروق العائدة إىل متغري االختصاص كانت لصاحل طلبة اإلنسانيات )م=9136ع=
(. أما التفاعل بني متغريي االنتماء القومي والتخصص فيمكن توضيحه ابلشكل 9166، ع=34126مقابل طلبة العلوم )م=

( الذي يظهر أن اخلطني اللذين ميثالن هذين املتغريين "غري متوازيني"، ويشري ابلتايل إىل وجود تفاعل بني متغريي االنتماء 6)
 القومي والتخصص.
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 ائج اخلاصة ابلسؤال الرابع:النت -

 ( حتليل التباين يف جمال الرضا عن بيئة احلياة لدى جمموعات الدراسة.6يبني اجلدول رقم )
 (1اجلدول رقم )

 حتليل التباين لدرجات جمموعات الدراسة يف جمال الرضا عن بيئة احلياة
 الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 01006 66139 3690136 6 3690136 االنتماء القومي )الدولة أو الثقافة(
 - 0163 2142 6 2142 اجلنس

 - 0102 2162 6 2162 االختصاص
 - 0123 23126 6 23.26 تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس

تفاعل االنتماء القومي مع 
 االختصاص

332143 6 332143 6166 01006 

 01006 9136 203120 6 203120 نس مع االختصاصتفاعل اجل
تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس 

 ومع االختصاص
463162 6 463162 3166 - 

   331636 6036 39624166 اخلطأ
    6036 6636942 اجملموع

    6032 642421232 اجملموع املصحح
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االنتماء القومي، وبتفاعل االنتماء القومي مع االختصاص،  ( فروقًا دالة يف قيم )ف( ترتبط مبتغري6ويظهر اجلدول رقم )
( يتضح أن الفروق العائدة إىل 4واجلنس مع التخصص. وابلعودة إىل جدول املتوسطات واالحنرافات املعيارية اجلدول رقم )

، 39163ني )م=( مقابل الطلبة السوري6163، ع= 20163متغري االنتماء القومي كانت لصاحل الطلبة الربيطانيني )م= 
( مما يشري إىل درجة عالية من الرضا عن بيئة احلياة لدى الطلبة الربيطانيني ابملقارنة مع الطلبة السوريني. أما 2103ع=

اللذين ميثالن  ( الذي يظهر أن اخلطني4التفاعل بني متغريي االنتماء القومي والتخصص فيمكن التعبري عنه ابلشكل رقم )
 عان مما يشري إىل أهنما غري مستقلني، وأن هناك أتثرياً مشرتكاً هلما يف جمال الرضا عن بيئة احلياة.هذين املتغريين يتقاط

 
( الذي يظهر بدوره تقاطعاً بني اخلطوط املمثلة هلذين 3أما تفاعل اجلنس مع التخصص فيمكن توضيحه ابلشكل رقم )

 بع وهو: الرضا عن بيئة احلياة.املتغريين، ويعكس ابلتايل أثرمها املشرتك يف املتغري التا

 

 النتائج اخلاصة ابلسؤال اخلامس: -

 ( حتليل التباين يف جمال الرضا عن الذات.9يبني اجلدول رقم )
 

 (7اجلدول رقم )



 الرضا على احلياة لدى عينة من طلبة اجلامعة يف سوراي وبريطانيا........................د. ميخائيل

104 

 

 حتليل التباين لدرجات جمموعات الدراسة يف جمال الرضا عن الذات
 الداللة ة )ف(قيم متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 01006 46160 292136 6 292136 االنتماء القومي )الدولة أو الثقافة(
 - 0120 2123 6 2123 اجلنس

 - 0120 2199 6 2199 االختصاص
 01006 6136 403130 6 403130 تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس

تفاعل االنتماء القومي مع 
 االختصاص

60160 6 60160 0126 - 

 - 4126 33169 6 33169 اجلنس مع االختصاصتفاعل 
تفاعل االنتماء القومي مع اجلنس 

 ومع االختصاص
0163 6 0163 01006 - 

   46166 6036 44992162 اخلطأ
    6036 6662633 اجملموع

    6032 433321063 اجملموع املصحح
لقومي، وبتفاعل االنتماء القومي مع اجلنس. ومبراجعة ( فروقًا دالة يف )ف( ترتبط مبتغري االنتماء ا9ويظهر اجلدول رقم )

( يتضح أن الفروق املرتبطة مبتغري االنتماء القومي كانت لصاحل الطلبة 4جدول املتوسطات واالحنرافات املعيارية )اجلدول 
ني ابملقارنة مع الطلبة السوريني مقابل الطلبة الربيطانيني مما يشري إىل درجة عالية من الرضا عن الذات لدى الطلبة السوري

( الذي يشري إىل تقاطع 2الربيطانيني. وفيما يتصل بتفاعل االنتماء القومي مع اجلنس فيمكن التعبري عنه ابلشكل رقم )
 اخلطوط املمثلة هلذين املتغريين ويدل بذلك على األثر املشرتك هلما.

 
 مناقشة النتائج: -7
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راسة هو ظهور فروق دالة تعود إىل متغري االنتماء القومي يف أربعة جماالت للرضا من النتائج اهلامة اليت أسفرت عنها هذه الد
عن احلياة، وهي جماالت: األصدقاء، والكلية، وبيئة احلياة، والذات، مع عدم ظهور فروق دالة يف اجملال اخلامس وهو: جمال 

يف مقياس األصدقاء لصاحل الطلبة السوريني. وهذا ما األسرة. فقد ظهرت فروق دالة بني الطلبة السوريني والطلبة الربيطانيني 
ميكن أن يشري إىل متسكهم بدرجة أكرب بعالقات الصداقة واالندماج مع األصدقاء، وقد يعرب عن نزعة متأصلة لديهم 

ين ينتمون من أبناء اجملتمع الشرقي ابملقارنة مع نظرائهم الربيطانيني الذبوصفهم للتواصل الودي مع اآلخر والتعايش معه 
للثقافة الغربية ويظهرون غالبًا درجة أعلى من امليول والنزعات الليربالية والفردية. ابإلضافة إىل ذلك أظهر الطلبة السوريني 
درجة أعلى من الرضا عن الذات ابملقارنة مع الطلبة الربيطانيني. وهذا ما ميكن إرجاعه إىل اخلصوصية الثقافية لكل منهما،  

عه لعوامل أخرى قد يكون من بينها التباين الواسع بني مستوى عال من الطموح ميكن توقعه لدى الطلبة كما ميكن إرجا
الربيطانيني لكوهنم من الشعوب األكثر تقدماً، وبني ما ميكنهم حتقيقه وإجنازه فعاًل على أرض الواقع، والسيما يف ظروف 

 األزمة االقتصادية العاملية الراهنة.
ألعلى من الشعور ابلرضا عن األصدقاء والرضا عن الذات لدى الطلبة السوريني أظهر الطلبة الربيطانيون ومقابل الدرجة ا

الدرجة األعلى من الشعور ابلرضا عن احلياة يف جمالني آخرين ومها: الكلية وبيئة احلياة. وميكن القول: إن هذه النتيجة جاءت 
قة أن الطلبة الربيطانيون ينتمون إىل البلدان األكثر تقدمًا واليت متكنت من يف االجتاه املتوقع، وميكن تفسريها يف ضوء حقي

حتقيق إجنازات علمية وتقنية كبرية، كما تتوفر ألولئك الطلبة اإلمكاانت والتسهيالت والشروط الدراسية والبيئية األفضل 
لرضا عن حياهتم الدراسية وعن البيئة احلياتية ابملقارنة مع نظرائهم السوريني. ومن الطبيعي تبعًا لذلك أن يكون شعورهم اب

احمليطة هبم أقوى من نظرائهم السوريني. أما جمال الرضا عن األسرة والذي مل يسفر عن تباين حقيقي بني الطلبة السوريني 
وصية الثقافية لكل والطلبة الربيطانيني فقد يكون أمراً ملفتاً للنظر يف حد ذاته، ولكن ميكن، مع ذلك النظر إليه يف ضوء اخلص

منهما. إذ من الطبيعي أن ينظر الربيطانيون بعني الرضا حلياهتم األسرية يف حدود مفاهيمهم عن األسرة ونظرهتم اخلاصة هلا 
 متاماً كما يفعل السوريون. وهذا يعين بتعبري آخر أن األسرة الربيطانية قد تثري الرضا لدى الطلبة الربيطانيني بقدر ما تثري األسرة

السورية من الرضا لدى الطلبة السوريني بغض النظر عن الفروق الكبرية بني األسرة الربيطانية واألسرة السورية سواء من حيث 
 بنية كل منهما ومتاسكها، أم من حيث أمناط التعامل بني أفرادها، وطبيعة العالقات الزوجية فيها، وغري ذلك.

ن يف هذه الدراسة اليت جيدر الوقوف عندها ظهور فروق دالة يف متغري االختصاص ومن النتائج اليت أسفر عنها حتليل التباي
الدراسي يف جمالني اثنني فقط من جماالت الرضا، ومها: األسرة والكلية، وفروق دالة أخرى يف متغري اجلنس يف جمال واحد فقط 

ضا عن األسرة ابملقارنة مع طلبة وهو جمال األصدقاء. فقد أظهر طلبة االختصاصات العلمية درجة أعلى من الر 
االختصاصات اإلنسانية مما قد يشري إىل درجة أعلى من التكيف أو التالؤم مع احلياة األسرية والشعور ابالستقرار لدى 
أولئك الطلبة. وابملقابل أظهر طلبة االختصاصات اإلنسانية درجة أعلى من الرضا عن حياهتم الدراسية ابملقارنة مع طلبة 

صاصات العلمية، وهذا ما قد يشري إىل الصعوابت اليت يواجهها طلبة االختصاصات العلمية خالل سري حياهتم االخت
الدراسية، ورمبا االفتقار إىل التسهيالت الدراسية الالزمة هلذه االختصاصات. يف الوقت نفسه مل تظهر بني اجملموعتني 
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األخرى للرضا، وهي: األصدقاء، وبيئة احلياة، والذات. وأاًي يكن، فإن السابقتني أي اختالفات جوهرية يف اجملاالت الثالثة 
متغري االختصاص كان أثره أضعف بوضوح من متغري االنتماء القومي الذي أعطى فروقًا دالة يف أربعة جماالت، كما سبقت 

مع ذلك أقوى من متغري اجلنس  اإلشارة، مقابل جمالني اثنني فقط إىل متغري االختصاص. إال أن متغري االختصاص كان أثره
الذي أعطى فروقًا دالة يف جمال واحد فقط وهو: جمال األصدقاء، ولصاحل اإلانث مقابل الذكور من الطلبة. وهذا ميكن 
إرجاعه ولو جزئيًا إىل االهتمام األكرب الذي يوليه اإلانث بعالقات الصداقة والتعامل الودي والسلمي مع اآلخر. ومما جتدر 

ة إليه يف هذا السياق هو أن عدم ظهور فروق دالة بني الذكور واإلانث يف اجملاالت األربعة األخرى للرضا، قد يكون اإلشار 
من املفيد النظر إليه يف ضوء النظرة احلديثة "النّدية" للمرأة، اليت تكاد تلغي احلواجز التقليدية اليت تفصلها عن الرجل وجتعلها 

 قد يؤدي إىل إضعاف التباين بينهما يف اجملاالت األربعة مدار البحث. على قدم املساواة معه. وهذا
لقد أظهرت دراسة العالقة التفاعلية ملتغريات هذه الدراسة عددًا من الفروق الدالة إحصائيًا إىل متغري االنتماء القومي عند 

ه أيضاً مع متغري اجلنس )يف مقياس الذات(،  تفاعله مع متغري االختصاص )يف مقياس الكلية ومقياس بيئة احلياة(، وعند تفاعل
كما أظهرت فروقًا دالة أخرى لتفاعل متغري اجلنس مع االختصاص )يف مقياس بيئة احلياة فقط(، ومل تظهر أية فروق دالة 

ظر عن ميكن أن تعزى لعالقة التفاعل الثالثية بني املتغريات )أي تفاعل االنتماء القومي مع التخصص مع اجلنس(. وبغض الن
التفسريات اليت ميكن أن تقّدم هلذه الفروق فإن األمر الذي يبدو واضحًا هو أهنا تركزت بصورة أساسية يف متغري االنتماء 
القومي عند تفاعله مع املتغريين اآلخرين، كل على حدة. وهذا ما يظهر األثر األكرب هلذا املتغري يف الفروق اليت أسفرت عنها 

ن يتضافر مع النتيجة األوىل اليت أظهرهتا دراسة هذا املتغري بصورة منفصلة، واليت كشفت عن فروق هذه الدراسة، وميكن أ
 حقيقية يف أربعة جماالت من أصل مخسة جماالت للرضا عن احلياة.

دراسة، هو ومن األمور اليت البد من اإلشارة إليها أخريًا واليت ميكن استخالصها من دراسة الفروق املرتبطة مبتغريات هذه ال
أهنا تصب يف مصلحة املقياس أداة هذه الدراسة وتدعم صدقه. فهي، من جهة أوىل، تظهر قدرته التمييزية من خالل 
الكشف عن تشكيلة واسعة من الفروق بني جمموعات الدراسة املختلفة )مبا فيها جمموعات التفاعل(. وهي، من جهة اثنية، 

للرضا عن احلياة اليت ينطلق منها هذا املقياس، واليت تشري إىل ضرورة التعامل معه من تقدم شيئًا من الدعم للنظرة التعددية 
 خالل جماالت متفرقة يظهر فيها.
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يرى الباحث أنه سيكون من املفيد إجراء املزيد من البحوث والدراسات اليت ميكن أن تدور حول مسألة الشعور ابلرضا عن 
 احلياة، ومن أمثلتها:

إجراء املزيد من دراسات املقارانت الثقافية والقومية والفئوية سواء للرضا العام عن احلياة أم للرضا عن جماالهتا  -8-1
املتعددة، والسيما لدى جيل الشباب والطلبة. وميكن أن تتم مثل هذه املقارانت بني الطلبة العرب أنفسهم من أقطار عربية 

 بة األجانب ممن ينحدرون من ثقافات خمتلفة، كالثقافة األوروبية، أو األمريكية، أو غريمها.خمتلفة، أو بني الطلبة العرب والطل
دراسة العالقة بني الرضا العام عن احلياة واجملاالت املختلفة اليت ميكن أن يظهر فيها هذا الشعور لدى عينات متنوعة  -8-2

ة املختلفة. ويؤمل أن توفر مثل هذه الدراسة مسوغاً إضافياً إلمكانية من األفراد ومن ذوي االنتماءات الفئوية والقومية والثقافي
اجلمع بني النظرة الكلية األحادية والنظرة التعددية للرضا عن احلياة انطالقًا من أن أاًي منهما ال تلغي األخرى أو حتل حملها، 

 وقد تتكامل معها يف إعطاء صورة أكثر وضوحاً لشعور الرضا عن احلياة.
، MSLSSإعطاء األمهية الالزمة ملقاييس الرضا عن احلياة يف البيئة العربية والسيما مقياس هيوبنر أداة هذه الدراسة  -8-3

وإخضاعه للمزيد من الدراسات السيكومرتية، مع االهتمام بدراسة املكوانت العاملية هلذا املقياس لدى طلبة اجلامعة من 
مدى اختالف هذه املكوانت ابختالف الثقافة أو اجلنس. هذا ابإلضافة لدراسة قدرة  انتماءات قومية وثقافية خمتلفة، وتعرف

التفريقي للمجاالت املختلفة اليت يتناوهلا سعيًا وراء اإلفادة منه يف جماالت اإلرشاد الفردي هذا املقياس يف جمال التشخيص 
 والتوجيه وغريها.

الدراسة هو اقتصارها على اجملاالت اخلمسة للرضا عن احلياة اليت يغطيها  وجتدر اإلشارة أخريًا إىل أن ما يضع حدودًا هلذه
املقياس املستخدم فيها، فضاًل عن أن هذا املقياس يعتمد هنج التقرير الذايت الذي يرتكز على ما يقوله املبحوث عن نفسه 

أبداء العينة املستخدمة فيها من طلبة  بغض النظر عن درجة مطابقته للواقع. وبطبيعة احلال فإن نتائج هذه الدراسة تتحدد
الكليات النظرية والتطبيقية يف جامعة دمشق وجامعة إدنربة يف بريطانيا، ومدى متثيل هذه العينة جملتمعها األصلي من الطلبة 

وائل الشهر الثاين اجلامعيني يف سورية وبريطانيا، كما تتحدد ابلفرتة الزمنية اليت طبقت فيها أداة هذه الدراسة واليت بدأت يف أ
وانتهت يف أواخر الشهر العاشر من العام نفسه، فضاًل عن أن االختالف يف طريقة تطبيق املقياس بني  4006من عام 

 الدولتني )جلسات مجعية مقابل اإلنرتنت( ميكن أن يؤثّر يف نتائج هذه الدراسة.
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Abstract 

The purpose of this study was to compare between Syrian and British University 

Students in five specific domains of satisfaction of life included in Multidimensional 

Students, Life Satisfaction Scale (MSLSS) which are: family, friends, school, life 

environment and self, in the light of gender and academic specialization. In order to 

achieve the objectives of the study MSLSS was administered to a sample of 616 Syrian 

undergraduates selected from Damascus University and 443 British undergraduates from 

Edinburgh University. Applying the analysis of variance, significant differences were 

found between Syrian and British students in four domains. That is, Syrian students gave 

the higher degree to the domains of friends and self, whereas British students gave the 

higher degree to the domains of school and life environment. Significant differences 

were also found between humanities and science students in domains of family (in 

favour of science students) and school (in favour of humanities students), and between 

male and female students in the domain of friends (in favour of female students). It is 

recommended that more research is needed to conduct cross- cultural comparisons 

between Syrian students and students of other nationalities and cultures. The satisfaction 

of life scale is worthy of further investigation in Arabic context. 
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