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 خملص

 

االجتماعية والرضا عن الحياة لدى عينة من بالذات والمساندة الرحمة استهدفت الدراسة الحالية التعرف على العالقة بين 
بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن  الرحمة جامعة الفيوم، والتعرف على الفروق بين عينة الدراسة في كل من وطالبات طلبة 

بالذات  الرحمة الحياة تبعًا للنوع والتخصص األكاديمي والفرقة الدراسية، إضافًة إلى التعرف على االسهام النسبي لكل من 
( من طلبة الفرقة األولى والثانية 550والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة، وتكونت العينة من )

( طالبة تراوحت أعمارهم ما بين 434( طالبًا، )116جامعة الفيوم بواقع )بكليات اآلداب والتربية النوعية والصيدلة والطب ب
 الرحمة عامًا، وتضمنت أدوات الدراسة مقياس 1.864عامًا وانحراف معياري قدره 19.60وسط عمري قدره عامًا بمت20و18

زيميت وكونتي مايكل إعداد من األبعاد  ةالمساندة االجتماعية متعدد وقائمةالباحث، ترجمة و  Neff (2003) نيف بالذات إعداد
Zimet& Conty-Mitchell (2000)  واعتمدت  .(2003الرضا عن الحياة إعداد مجدي الدسوقي ) الباحث، ومقياسترجمة و

الدراسة على استخدام عدد من األساليب اإلحصائية المتضمنة في حزمة البرامج االحصائية المستخدمة في العلوم االجتماعية في 
. وتبين من النتائج ما ألدوات الدراسة والتحقق من فروضها النفسية القياسيةللتحقق من الكفاءة  AMOS 24و SPSSبرنامجي 

 يلي:
في كٍل من التعقل والرضا عن الحياة األكاديمية في اتجاه الطالب، كما وجدت  0.01فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  وجدت -

 في الرضا عن العالقة بالزمالء في اتجاه الطالب 0.05فروق دالة عند مستوى 
 د االنسانية الُمشتركة في اتجاه طلبة الفرقة الثانية.في ُبع 0.05فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  وجدت -
 الرحمة وطالبات جامعة الفيوم ذوي التخصصات النظرية والعملية في كٍل من  طلبةلم توجد فروق دالة بين عينة الدراسة من  -

 بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة.
 بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدي عينة الدراسةلرحمة اكل من عالقة ارتباطية موجبة دالة بين  وجدت -
بالذات والمساندة االجتماعية )كمتغيرات ُمنبئة( في التنبؤ بالرضا عن الحياة )كمتغير ُمتنبأ به( لدى عينة الرحمة كٌل من  أسهم-

 وطالبات جامعة الفيوم. طلبةالدراسة من 
 

 طلبة الجامعة. -الرضا عن الحياة -المساندة االجتماعية -الذاتب الرحمة  الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة
 

كثيٍر من الطالب والطالبات ألنها ُتساهم  لدىالمرحلة الجامعية ُتعد من أهم المراحل الحياتية والدراسية 
لبة فط ؛(Abecia et al., 2014, 43-48)بشكٍل كبيٍر في تشكيل شخصياتهم وفي تنمية قيمهم وقدراتهم 

حقق أهدافه وأماله المرجوة، ومن الجامعة هم أمل المجتمع ومستقبله وعلى عاتقهم سوف ينهض هذا المجتمع ويُ 
من التحديات األكاديمية والشخصية خالل سنوات حياتهم الجامعية،  عديداً المعروف أن هؤالء الطلبة يواجهون 

من األمور الُمهمة التي تضمن وتكفل لهم  دُيع وبالتالي فإن الوقوف على طبيعة هذه التحديات واالحتياجات
حملين بالقلق والتوتر وغيره من حياتهم الجامعية وهم مُ  ن و ءيبدمن طلبة الجامعة  اً كثير النجاح والتفوق، كما أن 

المشكالت والضغوط النفسية الُمتعلقة بحياتهم األكاديمية الجديدة مما يؤدى في النهاية إلى صعوباٍت ومشكالٍت 
 .(Yoldascan et al., 2009,1-8)توافقهم النفسي واالجتماعي واألكاديمي مع هذه الحياة الجامعية  تعوق 

 

وطالبات الجامعة الجدد يواجهون العديد من المشكالت األكاديمية واالجتماعية  طلبةوال شك بأن بعض 
 بعضهموقد يفشل  بعضهم ، فقد ينجحتعامل مع تلك المشكالت والتحدياتوالنفسية، وتتفاوت قدراتهم في ال

على أن طلبة الجامعة يكونون  Chan et al.(2005)تشان وآخرين  قد أكدت نتائج دراسة كل منو اآلخر، 
واألعباء األكاديمية والساعات المكتبية،  Obligationsُمحملين بعبء األنشطة والمسؤوليات وااللتزامات 

الوقت والعمل على تكوين عالقاٍت إيجابيٍة مع أقرانهم ومثل هذه باإلضافة إلى أنهم مطالبين بالتحلي بمهارة إدارة 
بالسعادة النفسية والرضا  بعضهمالمسئوليات والمهام الُملقاة على عاتقهم ربما يكون لها تأثير سلبي على شعور 

ه الخبرة فإن هذ لذا؛ ا سيتحدد مستقبلههوعلى أساس حياة الطالبالجامعة تمثل خبرة جديدة في  ، وألنعن الحياة
 (Neely etالمنافسة روحبالمثابرة و الجديدة تحتاج إلى السعي نحو المواجهة والتعايش اآلمن والتحلي 

(al.,2009,88-97; Schneiderman et al., 2005 .  وقد يجد الطالب الجامعي نفسه مضطرًا للمنافسة
أخرى  ديمية فقط بل إن عليه مسئولياتٌ لقاة على عاتقه، وال ُيقصد هنا المسئولية األكاوتحمل المسئولية المُ 

تتضمن مشاركته في األنشطة الرياضية والترفيهية واالجتماعية والعلمية، ناهيك عن طبيعة الدراسة والموقع 
 طويلةٍ  االبتعاد عن األسرة واألصدقاء لمسافة قد تطول أو تقصر لفترةٍ  يهالجغرافي للجامعة الذي قد يفرض عل

تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي  بينهم وبينحول يئًا كبيرًا على الطالب الجدد قد شكل عبمما يُ من الزمن 
 .(Fong & Natasha, 2016 ,431-441)والرضا عن الحياة الجامعية 

 

والخبرات التي يمر بها الطالب الجامعي في بداية حياته ليست خبرات نجاح فقط بل قد تكون خبرات فشٍل 
اآلخر قد يفشل، وبعض الطالب قد يتعامل مع خبرات  بعضهمالطالب قد ينجح ألن بعض  ؛أيضاً  وإحباطٍ 

والتعقل والتعاطف االيجابي مع الذات واالنفتاح التام والمثابرة والصمود من التركيز  الفشل التي يمر بها بشيءٍ 
 بكثير  تحلى الطالب على خبرات المحيطين بهم طلبًا للدعم والمساعدة والمساندة، ومثل هذه السلوكيات ُتعبر عن 
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مكن تُ  التي Self- Compassionبالذات الرحمة من معاني  اعديدً تحمل في طياتها  التيمن السمات اإليجابية 
والتغلب على األزمات وتحقيق مستوى مرتفع من التوافق النفسي من مواجهة الخبرات السلبية صاحبها 

لنقيض من ذلك نجد أن بعض من يفشلون في مواجهة وعلى ا ،واالجتماعي وبالتالي تحقيق الرضا عن الحياة
ضغوط وأعباء الحياة بصفٍة عامٍة والحياة الجامعية بصفٍة خاصٍة يميلون إلى لوم وتأنيب وتوبيخ ذواتهم ورفضها 

ورفضها واتهامها بالتخاذل والتكاسل، ومثل هذه  Self-flagellationبشكٍل يصل بهم إلى مرحلة جلد الذات 
زلة واالنطواء وانخفاض مستوى الرضا عاناة من العُ ة توقعهم في دائرة القلق واالكتئاب والتوتر والمُ السمات السلبي

 (Terry et al.,2013)على التوافق مع الحياة الجامعية  الطالببالذات ُيساعد الرحمة عن الحياة، وبالتالي فإن 

 ورقةٍ  بلطفٍ معها  ذاته والتعاملرؤية رًا على بالذات، يكون قادالرحمة الفرد الذي لديه ارتفاع في مستوى ألن 
 فإنه يكون وبالتالي  ُمعاناته مثل األلم؛من يرى أن جميع البشر يفشلون ويعانون ، و الفشل واأللم أوقات حتى في

  (Brenner,2018,2) أو التوحد معها بشكٍل كاملٍ  عنه على تجربة المشاعر والعواطف دون دفعها بعيًدا اً قادر 
باإلضافة إلى  ،في تحصيلهم األكاديمي، وأكثر إتقانًا من الفشل أقل خوفاً لمتراحمون بذواتهم الطالب او 
من  والوصول لمستوى مناسبٍ التعاطف الذاتي والتحلي بعلى التعايش ومواجهة خبرات الفشل األكاديمي،  قدرتهم

 .(Neff et al., 2005,263-287) الصحة النفسيةبالشعور 
 

وم نفسي حديث نسبيًا تم تقديمه ألول مرة على يد عالمة النفس األمريكية كريستين بالذات مفهالرحمة و 
آليات الصمود  وأحد الشخصية،وهو أحد المتغيرات اإليجابية في  2003عام  Kristin Neff نيف

 قشكل متواف ألنه ،ه الفرد نحو ذاتهيفي توجُتسهم وهو وسيلة إيجابية  ، Psychological Resilienceالنفسي
مواطن ُيشير إلى القدرة على االستجابة والتعامل مع  كما أنه ،(Neff, 2003a,224)من عالقة الذات بالذات
من اللطف واللين والحنو واالنفتاح بداًل من توجيه النقد والنبذ  زمات التي يواجهها بشيءٍ الضعف لدى الفرد واأل

 تميزةٍ مُ  الشخص الذي تتوفر فيه هذه السمات يعيش في عالقةٍ  ، وبالتالي فإنه ُيعد دلياًل قويًا على أنلنفسهواللوم 
 (,Purdie, & Morley, 2015 وصحيحة مع نفسه مما ُيساهم في تعزيز شعوره بالسعادة والرضا عن الحياة

عاناة بالمُ بأنه في حالة جيدة ولكنه يتضمن االعتراف  نفسه الفرد بالذات أن يوهمالرحمة وال ُيقصد ب .2354)
 الرحمة ف ؛(Neff, 2010; Brenner ,2018,2)مع الرغبة الجادة في التخلص من هذه المعاناة ة الشخصي
 ((Trompetter et al.,2017, 460توجيه الدفء والعناية والعاطفة نحو الذات في أوقات األزمات  هيبالذات 

 ،لرحمة هي استجابة للمعاناةعاناة(، وايستلزم المُ الرحمة بمثابة القلب الذي يرتجف في وجه المعاناة )ف هيو 
بالذات الرحمة وبالتالي فإن  (Feldman, & Kuyken, 2011, 144)البشر في حياتهم  يواجهاوالشدائد التي 

من السمات اإليجابية التي ُتعبر عن الرغبة في مشاركة اآلخرين وجدانيًا والتعاطف  يتضمن في طياته عديدٍ 
 . (Potter et al., 2014, 33-43)اتهممعهم ومحاولة التخفيف من آالمهم ومعان
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سهم في التعايش والتوافق والتغلب على الفشل تُ  فه مثل أهمية كبيرة لدى الطالب الجامعيتُ بالذات الرحمة و 
ساعد الطالب بشكٍل أكبر على التوافق مع الحياة تُ  اكما أنه (Neff et al., 2005,263-287)األكاديمي 

 كينونج وهذا ما توصلت إليه من قبل نتائج دراسة،  (Fong & Loi ,2016;Terry et al.,2013)الجامعية

Kyeong (2013)  في تعديل العالقة بين االحتراق النفسي األكاديمي  ساهمتبالذات الرحمة والتي أكدت أن
اناة عفي تعديل العالقة بين االحتراق النفسي واألكاديمي وبين مُ  تساهم اهكما أن ،والشعور بالسعادة النفسية

من  ابالذات في حياة طلبة الجامعة باعتبارهالرحمة من االكتئاب مما ُيعبر عن فاعلية والطالبات الطالب 
المتغيرات االيجابية التي تعمل كحائط صد ضد األزمات والمشكالت التي يتعرضون لها في سياق حياتهم 

 Mehr & Adams كل من  دراسة نتائج وهذا ما أكدت عليه، )McNulty,2011) & Baker الجامعية

بالذات يعمل كحائط صد ضد اإلصابة بالكمالية العصابية أو الُمعاناة من  الرحمة أن  هاوالتي تبين من (2016)
أشارت إلى أن الرحمة  Harris(2020)دراسة هاريس نتائج ، كما أن لدى طلبة الجامعة األعراض االكتئابية

 .ogical FlexibilityPsycholبالذات ُتزيد من المرونة النفسية 
 قد أظهر فإنهتغيرات الحديثة في علم النفس اإليجابي من المُ  ُيعدبالذات الرحمة تغير وبالرغم من أن مُ 

، ة، والرضا عن الحياتقبل الذاتمثل السمات الدالة على السعادة النفسية، االرتباطات اإليجابية مع من  عديًدا
، والنمو الشخصي، والحكمة، والحياة الهادفة ،السيطرة على البيئةو ، التعقلو ، واحترام الذات، والترابط االجتماعي

بالقلق واالكتئاب  سلبيةارتباطات  وقد أظهر أيضاً  ،الستكشاف في الحياة والسعادة والتفاؤلالميل لوالفضول و 
 .Kirkpatrick,2005,1)-(2والكمالية العصابية قمع الفكر و  ،الزائدةوالنقد الذاتي والعصبية 

ارتفاع وتيرة نقد الذات والمعاناة من لفرد يترتب عنه بالذات لدى االرحمة ضعف  والجدير باإلشارة أن
علينا أن نسعى  االكتئابية فإنعراض ه األذاألعراض االكتئابية، ولذا فإننا عندما نرغب في التخفيف من ه

  .Joeng, 2014),1-2(بالذات لدى الفرد  الرحمةبمعدالت  لالرتقاءجاهدين 
 

ساعدة الطالب الجامعي على نجاحه والتغلب على صعوباته األكاديمية فحسب بل وال يقف األمر عند مُ  
 نيف وبريتفاس   دراسة كل مننتائج  هوهذا ما أكدت ،فيد في تدعيم العالقات بين األفرادتُ بالذات الرحمة إن 

Beretvas (2013)&Neff  بالذات والعالقات االجتماعية، الرحمة ين ب ارتباطيةوجود عالقة  هاوالتي تبين من
بالذات حصلوا على درجاٍت مرتفعٍة في التفاعل الرحمة فاألفراد الذين حصلوا على درجاٍت مرتفعٍة في 

المجتمع بصفٍة عامٍة ومجتمع  بين أفرادساندة االجتماعية ومن هنا تبدوا أهمية المُ  ،االجتماعي مع المحيطين بهم
من  Social Supportإلى المساندة االجتماعية  ماسةٍ  الطالب الجامعي في حاجةٍ ألن  ،الجامعة بصفٍة خاصةٍ 

وأنه يحظى بالتقدير والتقييم والدعم والمساندة من قبل شبكة العالقات االجتماعية سواء في قاعة  ،المحيطين به
تي يحتاجها الطالب لتشمل المحاضرات أو في نطاق الجامعة أو األسرة، وتتعدد أنماط المساندة االجتماعية ال

واالجتماعية واألسرية والمساندة من والتربوية واألكاديمية والصحية والسلوكية والنفسية  الوجدانيةالمساندة 
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عاماًل مهمًا من عوامل  ُتعد المساندة االجتماعيةوبالتالي فإن  .Townsend, 2010,8)-(12األصدقاء واألقران 
رهاق النفسي والعصبي لدى طلبة الجامعة، ألن طلبة الجامعة خاصًة الجدد إلتعزيز التحصيل والتخفيف من ا

نهم في بداية حياتهم الجامعية يعانون من وجود بعض أمنهم يتأثرون بالبيئة الجامعية التي يعيشون فيها، كما 
 ماسةٍ  هم في حاجةٍ الصعوبات والعراقيل التي تحول دون توافقهم واندماجهم السريع مع البيئة الجامعية، وبالتالي ف

إلى الدعم والمساندة من المحيطين بهم إلشعارهم باألمان والكفاءة واالحتواء والمساعدة على تجاوز األزمات 
 .le & Chung, 2007y(Ra,21-(37والمشكالت االجتماعية واألكاديمية التي قد تواجههم 

 

عية ُتعد موردًا مفيدًا يستقبله الفرد من الدعم والمساندة االجتماتفق عليه بين علماء النفس أن ومن المُ 
 تنمية، كما أن ثار اإليجابية على الصحة النفسيةاآلساندة االجتماعية لها عديد من العائلة واألصدقاء، وأن الم

الجامعة الجدد على التوافق والتعايش  طلبةالمساندة االجتماعية ُيعد من العوامل الحاسمة التي ُتساعد  مصادر
في ظل ما قد ُيعانونه من االبتعاد  et al. (Akien(2011, المتغيرات البيئية الجديدةمع الجامعية و مع الحياة 

 فحصول الفرد على الدعم والمساندة االجتماعية بشكٍل جيدٍ  (Joeng, 2014,17)عن أسرهم وأصدقائهم القدامى
 .770et al. ean(Zar ,2016 ,-(775التمتع بالصحة النفسية ب ويشعره الوجهة اإليجابية هُيسهم في توجيه

 

إلى المساندة االجتماعية من  ماسةٍ  بالذات فإنه بحاجةٍ الرحمة لشعور بلولكي يصل الطالب الجامعي 
 دراسةنتائج  هوهذا ما أكدت ،بالذات والمساندة االجتماعية عالقة طرديةالرحمة المحيطين به، ألن العالقة بين 

 الرحمة وجود عالقة ارتباطية بين  إلى انتهتالتي   Sprecher & Fehr (2005)سبريشر وفهر منكل 
والمساندة زيد من المساندة االجتماعية، تُ بالذات الرحمة بالذات والمساندة االجتماعية لدى طلبة الجامعة، ف

 ومياميو  هوليانج كل منبالذات، وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة  الرحمةزيد من تُ االجتماعية 
)liang & Miaomiao (2015Huo 2016ماهوكس وبرايس ودراسة كل من) (Maheux & Price   والتي

عدالت المساندة بالذات، وأن ارتفاع مُ  الرحمةاندة االجتماعية و وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المس اممنهتبين 
بالذات  الرحمةتبادل بين لمُ مما ُيعزز الدور ا، الرحمةاالجتماعية من المحيطين يترتب عنه ارتفاع معدالت 

 .والمساندة االجتماعية
 

على التقليل من شعور الطالب والطالبات بالتوتر واالضطراب  بالعملوالجدير باإلشارة أننا مطالبون 
بصفٍة  معدالت الرضا عن حياتهم نعمل على تحسين أنمشاعر الخوف من الفشل واالحباط و و والضغط النفسي 

بالذات  الرحمة معدالت ، ولن نتمكن من تحقيق ذلك إال من خالل زيادة مية بصفٍة خاصةٍ عامٍة والحياة األكادي
ألن ارتفاع  127a2018,i e(Bozorgi & Homa,-(138والمساندة االجتماعية لدى هؤالء الطالب والطالبات 
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 Quality ofالحياة ة نوعيمعدالت المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد ُتسهم في ارتفاع معدالت الشعور ب

 Life , 2016,42)et al. (Jeon. 

ُيعااد بمثابااة تقياايم معرفااي لحياااة الفاارد بصاافٍة عامااٍة وقدرتااه علااى  Life Satisfactionوالرضااا عاان الحياااة 
التااي  حياااةاللحياتااه فهااو بمثابااة تقياايم كيفااي لنوعيااة  هوُيعباار هااذا التقياايم عاان ماادى تقبلاا .تحقيااق احتياجاتااه وأهدافااه

عبارة مان أهام السامات المُ ُيعاد عان الحيااة  الرضااكماا أن ،  2013,292et al. (Oladipo ,-(297 فارديعيشاها ال
عاان تمتااع الفاارد بالصااحة النفسااية، وهااو هاادف أساامى ماان أهااداف أي مجتمااع أو أيااة مؤسسااة تعليميااة أو مهنيااة، 

 اته.حيعن  هوُيقاس شعور الفرد بالصحة النفسية من عدمه من خالل التعرف على مستوى رضا
 

بالرضا عن الحياة، أيضًا رتبط تبالذات الرحمة فإن ، رتبط بالمساندة االجتماعيةتبالذات  الرحمة توإذا كان
بالاذات يجعال مان الرحماة عادالت الرضاا عان الحيااة، لكاون بالذات يترتاب عناه زياادة مُ الرحمة عدالت مُ  زيادةألن 

، أزماااات أو عنااادما يشاااعر بوجاااود عياااٍب أو نقاااٍص لدياااه مشاااكالت أو خاصاااًة عنااادما يواجاااهرفقاااًا بذاتاااه الفااارد أكثااار 
ندفع نحو قبول تلك المعاناة أو الفشل، واالعتقاد بأن الفشل هو حالاة إنساانية مرتبطاة بوجاود البشار  وبالتالي فإنه

 الرحمااة أكثاار رفقااًا أو رحمااًة بااذواتهم، وكلمااا ارتفااع مسااتوى  واوأن البشاار جميعااًا بمااا فاايهم هااو مطااالبون بااأن يكوناا
نتائج دراساة كال  أشارت إليهوهذا ما  ؛(Akin,2009,105)أدى ذلك الرتفاع مستوى الرضا عن الحياة  ،الذاتب

 الرحماة والتي أظهرت أن األفراد الذين لديهم ارتفاع في مستوى  Barnard & Curry (2011)برنارد وكوري  من
والتي أكدت وجاود  ،Flynn(2013) فلين بالذات يكون لديهم ارتفاع في مستوى الرضا عن الحياة، ونتائج دراسة

مثال بالاذات تُ الرحماة وأن  ،بالذات والرضاا عان الحيااة لادى طلباة الجامعاةالرحمة عالقة ارتباطية موجبة دالة بين 
أنجارياااني  دراسااة كاال ماان نتااائج % ماان التباااين فااي معاادالت الرضااا عاان الحياااة بااين طلبااة الجامعااة، كمااا أن44

  et al. Hope (2014)  ودراساة كال مان هاوب وآخارين  urniawan (2012)Anggraeni & K وكورنيااوان
 ُحسةةةةآن وآخةةةةرين ودراسةةةة  نةةةة  مةةةةن Umphery&Sherblom(2014)ودراسااااة كاااال ماااان أمفااااري وشاااايرمبلوم 

(2017)et al. neiHoss طلباااةالالاااذات والرضاااا عااان الحيااااة لااادى بالرحماااة وجاااود عالقاااة باااين  أشاااارت إلاااى 
كما أن نتائج دراسة معدالت الرضا عن الحياة،  عارتفابالذات يترتب عنه الرحمة ت عدالأن ارتفاع مُ و ، والطالبات

أشارت إلى أن الحنو مع الذات كأحد األبعاد الفرعية للرحمة  et a.,(2018) Stallmanكل من ستيلمان وزمالئه
بالاذات  للرحماةأهمياة مماا ُيعطاي قيماة و بالذات ُيسهم في ارتفااع ُمعادالت الرضاا عان الحيااة لادى طلباة الجامعاة، 

  الجامعة.وطالبات في تنمية ُمعدالت الرضا عن الحياة لدى طلبة 
 

عان الحيااة لادى طلباة الجامعاة، وفقاًا  بالرضاا مصاادر الشاعورمان مهماًا ساندة االجتماعية مصدرًا وُتعد المُ 
et  You يو وزمالئه  ونتائج دراسة كل من Kong et.al (2015) كونج وزمالئه نتائج دراسة كل من هلما أكدت

(2018) al باين المسااندة االجتماعياة والرضاا عان  ارتباطياة موجباة دالاة إحصاائياً  والتاي تباين منهاا وجاود عالقاة
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et  Stallmanدراسااة كاال ماان سااتيلمان وزمالئااهأيضااًا نتااائج  أشااارت إليااه، وهااذا مااا الحياااة لاادى طلبااة الجامعااة

.,(2018)la جتماعياااة فاااي زياااادة ُمعااادالت الرضاااا عااان الحيااااة لااادى طلباااة والتاااي أفصاااحت عااان أن الُمسااااندة اال
والتي تبين منها وجود عالقة  Beach(2019) بيتسالجامعة، وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها نتائج دراسة 

الجامعاة، وأن زياادة الادعم  طلباةارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين المساندة االجتماعياة والرضاا عان الحيااة لادى 
 Ubharadka، كما أن دراسة أوبهرادكا ساندة االجتماعية من المحيطين يترتب عنه ارتفاع الرضا عن الحياةوالم

توصاالت إلااى وجااود عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائيًا بااين الُمساااندة االجتماعيااة والرضااا عاان الحياااة لاادى  (2019)
دة الرضااا عاان الحياااة لاادى طلبااة وطالبااات طلبااة الجامعااة، ممااا ُيعطااي أهميااة بالغااة للُمساااندة االجتماعيااة فااي زيااا

    الجامعة.
 

بالذات والمساندة الرحمة عن الفروق في كٍل من الكشف  تستهدفالتي  الدراسة الحاليةوعلى ذلك تأتي 
 الرحمة من  العالقة بين كلٍ والتخصص، والفرقة الدراسة، والتعرف على االجتماعية والرضا عن الحياة تبعًا للنوع 

بالذات والمساندة  الرحمةسهام النسبي لكل من اإلوالتعرف على ، مساندة االجتماعية والرضا عن الحياةبالذات وال
 . جامعة الفيوم وطالبات طلبةعينة الدراسة من بالرضا عن الحياة لدى  االجتماعية في التنبؤ

 

 مشكلة الدراسة:
 :يمكن إبرازها فيما يليمشكلة الدراسة الحالية من خالل عدة مصادر  نبعت

اغطة وتقوية المناعة في مواجهة أحداث الحياة الض كبيرةٍ  بالذات لما له من أهميةٍ  الرحمةأهمية دراسة  أواًل:
وبالتالي  ،الجامعة بصفٍة خاصةٍ  وطالبات وطلبةلدى الفرد بصفٍة عامٍة  Psychological Immunity النفسية

النفسية بالتوافق مع الحياة الجامعية والتغلب على الصعوبات األكاديمية والشعور مناسب من تحقيق مستوى 
 من:مثل دراسة كل  ج عديد من الدراسات التي سبق اإلشارة إليهانتائ انتهت إليهالرضا عن الحياة وفقًا لما و 

(Purdie, & Morley, 2015; Neff et al., 2005; Terry et al., 2013; Fong & Loi ,2016; 

Kyeong ,2013; Baker & McNulty,2011; Meher & Adams, 2016; Kirkpatrick,2005; 

Joeng, 2014; Akin,2009; Flynn, 2013; Hope et al.,2014; Umphery & Sherblom,2014; 

Anggraeni & Kurniawan, 2012; Akin & Akin, 2014; Hossien et al .,2017; Kong et 

al,2015; You et al.,   2018; Stallman et al., 2019; Harris, 2020).   
 

 ك على النحو التالي: في نتائج بعض الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة وذل التعارضثانيًا: 
والفرقة  ،والتخصص األكاديميللنوع طبقًا  بالذات الرحمةالجامعة في  وطالبات طلبةبين فيما يتعلق بالفروق )أ( 

أنجارياني وكورنياوان  كل من دراسة نتائجفقد أشارت ، نتائج بعض الدراسات تعارضتالدراسية، فقد 
(2012)  Kurniawan Anggraeni & ، وم تاتودراسةTatum (2012) ستر وبالنتيكال ودراسة 

Callister & Plante (2017) ( 2018ودراسة كل من بسام آدم، وكنعان الشيخ ) وجود  أفصحت عنوالتي
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ً للنوع،  بالذاتالرحمة فروق بين الطالب والطالبات في  نتائج بعض الدراسات مثل  أشارتوفي المقابل طبقا
، ودراسة كل Teleb & Alawamleh (2013)راسة طلب واألوامله ود Iskender (2009)اسكيندر  دراسة

 إلى Baldini (2018)، ودراسة بالديني (2017، ودراسة العبيدي )Jeon, et.al (2016) جون وزمالئه من
انتهت إلى ( 2018دراسة كل من آدم، والشيخ )نتائج كما أن طبقًا للنوع،  بالذاتالرحمة عدم وجود فروق في 

 بالذات طبقًا للتخصص األكاديمي.الرحمة وق بين الطالب والطالبات في عدم وجود فر 

 

طبقًا للنوع والتخصص األكاديمي  الرضا عن الحياةالجامعة في  وطالبات طلبة)ب( فيما يتعلق بالفروق بين 
ben Oz أوزبين فقد تبين من نتائج دراسة ؛نتائجهافي نتائج بعض  تعارضوجود من نتائج هذه الدراسات  تبين

وهي  ،وطالبات الجامعة في الرضا عن الحياة في اتجاه الطالبات طلبةوجود فروق دالة إحصائيًا بين  (2013)
 وهي et al., Malinauskas 2014)( مالينوسكس وزمالئه ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة كل من

يو  ودراسة كل من alet Jeon. (2016) جون وصحبه أيضًا ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة كل من
 كما أن، والطالبات في الرضا عن الحياةالطلبة وجود فروق بين والتي أكدت  You et.al (2018)وصحبه 

توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين  l.,(2019)Moksnes et aنتائج دراسة كل موكسنس وزمالئه 
 ت نتائج دراسة كل من مصطفيكدأ وفي المقابل .ه الطلبةطلبة وطالبات الجامعة في الرضا عن الحياة في اتجا

والطالبات في الرضا عن الحياة، وهذا ما توصلت إليه نتائج دراسة الطلبة عدم وجود فروق بين  (2014)نيوآخر 
، al Kong et,. (2015) كونج وزمالئه كل من ونتائج دراسة  al etHope,. (2014)هوب وزمالئه  كل من

، كما أن نتائج عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في الرضا عن الحياة ا جميعاً تائجهوالتي تبين من ن
فروق دالة في اتجاه الطالب في  وجود انتهت إلى Kong et al., (2015)نونج وصحبه  دراسة كل من

 ة.المساندة االجتماعي
 

بين نتائج عدد من  تعارضاحث وجود تبين للب االجتماعية بالذات بالمساندة الرحمةبعالقة فيما يتعلق )ج( 
وجود عالقة  أشارت إلىبالذات والمساندة االجتماعية، فبعض الدراسات الرحمة الدراسات التي ربطت بين 

 & Coffmanكوفمان وجليجان بالذات والمساندة االجتماعية مثل دراسة كل من الرحمةارتباطية بين 

Gilligan(2002)  (2009) نآلي وزمالئه ودراس  ن  من .,al et Neely   هوليانج ميامياو دراسة كل منو 
Huoliang & Miaomiao (2015)  (2016) جون وزمالئه دراسة كل منو et.alJeon   ودراسة كل من

iHomae & Bozorgi جي وهوماير بوزو ودراسة كل من   Maheux & Price (2016)ماهوكس وبرايس 

)b(2018  ونتائج دراسة ستيلمان وزمالئهet al.,(3018) lmanStal، وجود  جميعاً  اوالتي تبين من نتائجه
كما أن نتائج ، الجامعة طالبلدى المساندة االجتماعية و بالذات الرحمة عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين 

أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحنو بالذات  et al.,(2019) Stallman ستيلمان وزمالئه
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دراسة كل  نتائج تبينما أشار . د األبعاد الفرعية للرحمة بالذات وبين الرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعةكأح
وهذا بالذات والمساندة االجتماعية الرحمة عدم وجود عالقة بين  إلى Allen & Leary (2010) ألين والري  من

ا التضارب المتعلق بالفروق في متغيرات ومثل هذ .بالذات ال يرتبط بالمساندة االجتماعيةالرحمة أن  يعني
 اً الفروق في طبيعة عالقة بعض متغيرات الدراسة ببعضها بعضباإلضافة إلى الدراسة طبقًا للنوع والتخصص 

التي تيسر للباحث الدراسات هذه هذا التضارب في نتائج  لحليستوجب منا توجيه االهتمام بالمزيد من الدراسات 
 . الحصول عليها

 

بعضًا مع بعضها  المتغيراتعالجة وتناول هذه يتعلق بمُ  فيما المجتمع المصري ب الدراسات وجود فجوة في: ثالثاً 
في حياة  كبيرةٍ  ةٍ وقيم لما تمثله من فاعليةٍ  جتمعةً بالرغم من أهمية تناولها مُ وفقًا للتصميم البحثي لهذه الدراسة 

التي  الدراساتالعربية والذي يتبين منه محدودية في ات الدراس ُمراجعةالطالب الجامعي، وتتضح هذا الفجوة من 
مما  ،الجامعة بصفٍة عامٍة وجامعة الفيوم بصفٍة خاصةٍ  وطالبات طلبةتناولت متغيرات الدراسة مجتمعة على 

التي حاولت  -في حدود علم الباحث –ُيعطي هذه الدراسة أهميتها باعتبارها الدراسة العربية والمصرية الوحيدة 
 . هذه الُمتغيرات وفقًا للتصميم االرتباطي الفارقيلجة متغيراتها عامُ 

 :التساؤالت التاليةشكلة الدراسة الحالية في مُ سبق يمكن تحديد  بناًء على ماو 
بالذات والمساندة الرحمة هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين عينة الدراسة من طلبة جامعة الفيوم في  -1

 طبقًا )للنوع، والتخصص، والفرقة الدراسة(؟ االجتماعية والرضا عن الحياة
 طلبةبالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة من الرحمة هل توجد عالقة بين  -2

 وطالبات جامعة الفيوم؟
تنبؤ الللرحمة بالذات والُمساندة االجتماعية كٌل منهما على حدة أو معًا التنبؤ بالرضا عن الحياة مكن هل يُ  -3

 وطالبات جامعة الفيوم؟ طلبةلدى بالرضا عن الحياة 
 

 

 الحالية في جانبين رئيسيين هما:أهمية الدراسة  زتبر  :الدراسةأهمية 
 جانب نظري: ويتمثل في: ( أ)

بالذات باعتباره متغيرًا حديثًا من متغيرات علم النفس الرحمة تغير التأصيل النظري وتسليط الضوء على مُ -
ولكنه لم  ،وأوجه االهتمام في المجتمعات الغربية ،من مظاهر عديًداوالقي  من النجاحات ثيراً كاإليجابي وحقق 

 والمرونة ته في تحسين مستوى الصحةياالهتمام ذاته في المجتمع المصري بالرغم من أهميته وفاعل يلق  أو يحقق 
 .والرضا عن الحياة النفسية
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اإليجابية التي تمكنهم من  األساليبى محاولة البحث عن والطالبات في مجتمع الجامعة إل طلبةحاجة ال-
 بصفٍة عامٍة والحياة األكاديمية بصفةٍ  وتحقق لهم الرضا عن الحياة ،مواجهة ضغوط وأعباء الحياة األكاديمية

 .خاصة
 في الدراسات المحلية. لم ُتعالج معًا من قبل بعينها متغيراتتناول  -
 جانب تطبيقي: ويتمثل في: ( ب)

والتحقق من كفاءتها  ،الحديثة التي تتناول متغيرات الدراسة واالستخباراتمجموعة من األدوات ونقل  ترجمة -
 مما ُيعد إضافًة لمكتبة المقاييس النفسية في البيئة المصرية. النفسية القياسية

 الرحمة مستوى تنموية لرفع  وأتوعوية  وأعالجية  وأرشادية إنتائج الدراسة الحالية قد ُتفيد في وضع برامج  -
 بالذات والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة.

غير تقليدية للتغلب على  خططنتائج الدراسة الحالية قد ُتساعد العاملين في الحقل الجامعي على وضع  -
 المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى طلبة الجامعة الجدد.

 

  :مفاهيم الدراسةالتعريفات اإلجرائية ل
" بالذات بأنه  للرحمةNeff(2003b,224)  نيف الباحث تعريف اعتمد Self-Compassion: بالذاتحمة الر 

النقد أو توجيه اتجاه إيجابي نحو الذات في المواقف المؤلمة أو مواقف الفشل، ينطوي على اللطف بالذات وعدم 
الخبرة التي يعانيها أغلب الناس،  جزء منوإدراك الخبرة السلبية التي يمر بها الفرد على أنها لها،  الرفض

بأنه مجموعة السمات والصفات الُمعبرة  إجرائياً  ه الباحثوُيعرف ."تفتحٍ مُ  عقلٍ و  ومعالجة المشاعر المؤلمة بوعيٍ 
 معوالُمعبر عنه بعدد من األبعاد الفرعية الُمتمثلة في )الحنو في مواقف الشدة  عليهاوالحنو بالذات عن الرفق 

ويمكن تقديرها  ،مقابل التوحد المفرط( التعقللحكم على الذات، االنسانية المشتركة مقابل العزلة، الذات مقابل ا
من  بالذاتالرحمة مقياس وطالبات جامعة الفيوم على  طلبةعينة الدراسة من التي تحصل عليها الكلية بالدرجة 

 .الباحثترجمة و  Neff (2003b) نيف إعداد
 

 

أن الُمساندة االجتماعية ُتعبر عن الدعم االجتماعي  الباحثيرى  Social Support: ساندة االجتماعيةالم  
والنفسي والوجداني الُمدرك الذي يتلقاه الفرد من المحيطين به سواء أكانوا أفراد أسرته الصغيرة أم أقاربه أم 

عية والمادية ليتمكن من أصدقائه أم زمالئه في العمل أم جيرانه، الذي يستهدف تعزيز قدراته النفسية واالجتما
مجموعة من السمات والمواقف الُمعبرة عن الدعم بأنه  إجرائياً عرف تُ و مواجهة أحداث الحياة الضاغطة. 

والمساندة التي يتلقاها الفرد من األشخاص المحيطين به خاصًة األسرة واألصدقاء في المواقف واألحداث 
حصل عليها العينة على تالتي الكلية الدرجة ويتم تقديرها ب ،الحياتية التي تستدعي هذا الدعم وتلك المساندة
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 Zimet &Conty-Mitchell (2000) زيميت وكونتى مايكل كل من إعداد من مقياس المساندة االجتماعية

 .الباحثترجمة و 

 

الحياة  تقييم الفرد لنوعية الرضا عن الحياة ُيشير إلىيرى الباحث أن   Life Satisfactionالرضا عن الحياة: 
ويتضمن الرضا عن  .ورغباته في الحياةمدى تحقيقه ألهدافه و  التي يحياها اعتمادًا على معاييره الشخصية،

يجابية لدى الفرد في تغيير حياته لألفضل مع شعوره باالرتياح عن ما حققه في حياته الماضية الحياة الرغبة اإل
رضاه عن عالقاته االجتماعية الراهنة، وقناعته بمستوى و والحالية والمستقبلية مع تقبل وجهات نظر اآلخرين 

حصل عليها عينة الدراسة على مقياس الرضا عن الحياة تالتي الكلية بالدرجة  إجرائياً حياته الحالية، وُيقدر 
 . (2013إعداد: مجدي الدسوقي )من  بأبعاده الفرعية

 

 :لمفاهيم الدراسةاألطر النظرية المفسرة 
 :Self-Compassionلذات باالرحمة أواًل: 

al et Potter.,( بالاذات مفهاوم نفساي حاديث نسابيًا ُمشاتق مان علام الانفس التاأملي الباوذي القاديمالرحماة 

 Kristinتم تقديماه ألول مارة فاي األدب العلماي الغرباي علاى ياد الباحثاة األمريكياة كريساتين نياف ( 35 ,2014

Neff  عاااة، وقااادمت تأصاااياًل نظرياااًا لاااه، كماااا وضاااعت مقياساااًا حياااث قدمتاااه مااان خاااالل دراساااات متتاب 2003عاااام
bNeff, 2003,223 ,( بالاذاتالرحماة لقياسه ُترجم إلى عدة لغات في عدة ثقافات، ويستخدم في ُمعظام بحاوث 

, 2005, 263; Germer& Neff, 2015; 44.al et224; Neff (. بالاذات االنفتااحالرحماة  ويتضامن مفهاوم 
، بحياااث يرغاااب المااارء فاااي تخفيفهاااا، كماااا يتضااامن االنفتااااح علاااى الُمعانااااة وآالمهااامين عانااااة اآلخااار والتحااارك نحاااو مُ 

يتضااامن قباااول المااارء وإدراكاااه كماااا الشااافاء، تحقياااق والرغباااة فاااي تخفيفهاااا وتضاااميد الجاااراح و الشخصاااية وتحريكهاااا، 
بيعة البشرية، جزء من الط والضعفعاناة والفشل وفشله وعدم الحكم على ذاته، واالعتراف بأن المُ  وضعفهآلالمه 

Jazaieri et al.,  ;Neff et al., 2005, 224; bNeef, 2003الرحمةوأن كل البشر بما فيهم الفرد يستحقون 

 Brion et al.,2014,218 ;2016,607,et al. Muris ; 1115 ; Potter, et .al., 2014, 35 )2013,

Trompetter et al., 2017, 460). 
 

من الحوار الاداخلي الاذي يتسام بااللطف ماع الاذات، ويارتبط بالساعادة  اً نوع عدتُ بالذات الرحمة  وبالتالي فإن
والمقارناات الذاتياة غيار المرغاوب فيهاا  ،والتفاؤل والمشاعر اإليجابياة والمقبولياة باداًل مان النقاد الاذاتي ولاوم الاذات

ُيعبار عان بالاذات  الرحماة وعلاى ذلاك فاإن  .(Umphrey & Sherblom, 2018, 24)والتوقعاات غيار الواقعياة
بحيااث يكااون قااادرًا علااى  المؤلمااة،الفاارد موقفااًا متوازنااًا تجاااه ذاتااه عنااد تعرضااه للتجااارب والخباارات الشخصااية  تبنااي

ويصابح أكثار  معهاا،يهولهاا ويتوحاد يهونهاا وال االنفتاح على معاناته الشخصية والوعي بها فاال ينفصال عنهاا وال 
 عاناته كجزء من الخبرة اإلنسانية األكبر.وإدراك مُ  الذات،مع  طفقدرًة على التخفيف منها من خالل اللُ 
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 بالذات: الرحمةأبعاد 
تكون من ثالثة مكونات رئيسة ثنائية تبالذات الرحمة أن (Neff, 2003b, 225)  نيف كريستين أوضحت

 وهذه المكونات تتكامل مع بعضها بعضًا لخلق إطار وجداني ُمتسامح للعقل، وهي:  ،القطب
قيام الفرد  وُيشير إلى Self- Judgment الحكم على الذات مقابل  Self- Kindnessحنو على الذات ال -1

مع ألحكام القاسية عليها، وأن يتفهم صعوباته ويكون لطيفًا دافئًا ل ورفق دون إطالقٍ  ةمع نفسه برأفبالتعامل 
، كأن يقول لنفسه )كم كنت غبيًا لذاته ، فال يستخدم لغة داخلية قاسية ومحرجةواإلحباطفي مواقف الفشل نفسه 

Gilbert & Procter, 2006,  , 225;bNeff, 2003)أخجل من نفسي(  يجب عليا أن جدًا، كم أنا كسول،

Neff, 2016, 265   ; Muris et al., 2016;, 2015, 4et al. Albertson 358;(  فحواراتنا الداخلية يجب
ة وُمقلقة، وهذا يعني أنه بداًل من معاقبة أنفسنا باستمرار لعدم كفاءتها، قاسي وأن ال تكنأن تكون لطيفة ومشجعة 

فإننا ُنقر بأننا نبذل قصارى جهدنا، وعندما تكون ظروف الحياة الخارجية صعبة التحمل أو خارجة عن إرادتنا 
و على الذات فالحن ؛(Neff & Dahm, 2015, 122)معاناتنا  من تخفيفوالفإننا نقوم بتهدئة ورعاية أنفسنا، 

عبر عن الرفق بالذات وعدم توجيه النقد أو اللوم الشديد عند مواجهة المشكالت، وفي الُمقابل فإن الحكم على يُ 
 . (Mistretta,2019,5)الذات ُيعبر عن القسوة والحزم مع الذات عند مواجهة المشكالت

الشعور باإلنسانية المشتركة هو إن  Isolation:العزلة  مقابلCommon Humanity اإلنسانية الم شتركة  -2
وتعني رؤية الفرد لتجاربه المؤلمة على أنها جزء من التجربة اإلنسانية المشتركة بداًل من  ،بالذات الرحمة مركز 

نحن ال نحصل دائمًا على ما و  ،فجميع البشر يفشلون ويخطئون  ؛إدراكها على أنها خبرة فردية وُمنعزلة وُمخزية
Albertson Gilbert & Procter, 2006, 358; , 225;bNeff, 2003(  ،ظروف حياتناريد في أنفسنا أو نُ 

Neff, 2016, 265  ; Muris et al., 2016; Neff & Dahm, 2015, 122 ;et al., 2015, 4 
 ،يمر به غيري  ومشكالتٍ  وأزماتٍ  وصعوباتٍ  شير إلى االعتقاد بأن ما أمر به من ظروفٍ تُ  فاإلنسانية الم شتركة

فالمشاعر المؤلمة ُتعد جزًءا ال يتجزأ من  ؛موجودة لدى جميع األفراد في المجتمعوتلك األزمات المشكالت  هذه
عبر عن الميل لالبتعاد عن تُ  Isolation زلةالع   وفي الُمقابل فإن ًا،جميع البشرعاني منها الحالة اإلنسانية التي يُ 

عاني من المشكالت مما يترتب وجد سوانا في هذا المجتمع يُ المحيطين عند مواجهة المشكالت، والشعور بأنه ال ي
 .   واالنسحاب من الحياة االجتماعية عنه الشعور بالعزلة والوحدة

 

تعناي إدراك المارء لتجارباه المؤلماة  Over-Identification: التوحدد المفدر  مقابلMindfulness  التعقل -3
 ( Albertson  etيفارط فاي التوحاد معهاا وأار المؤلماة وال يهولهاا، ، فال يتجاهل المشاعر واألفكامتوازنةٍ  بطريقةٍ 

(al., 2015, 4 . ٍدون  متاوازنٍ  فاالفرد يعاي تجارباه ومشااعره السالبية المؤلماة ويعايشاها فاي اللحظاة الراهناة بشاكل
ة جأش، عند طاساعد الفرد على قبول تجاربه الداخلية السلبية بربفالتعقل يُ إطالق أحكام سلبية أو تجنب أو قمع، 
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  ;Neff& Dahm,Gilbert & Procter, 2006, 358; Neff, 2003, 225( نشاوئها فاي اللحظاة الحالياة

2016, 1386, et al. Wong2015, 122; Neff, 2016, 265 ; ( ، فالتعقل ُيعبر عان تمتاع الفارد بانفعااالت
رط فيهااا باال يتعاماال معهااا بنااوع ماان متوازنااة عنمااا تواجهااه مشااكالت فااال يتجاهاال هااذه المشااكالت وال يهولهااا أو يفاا

الفارد بقصااد عاادم عاناااة بمُ  متاوازنٍ  الحفاااع علاى وعاايٍ  تضامني فالتعقاال  (Mistretta,2019,5)العقالنياة واالتاازان
 ،)Tatum,2012,5-6(الفشل واالحباط الذي ُيعااني مناه مان ناحياٍة أخارى على تجاهلها من ناحية وعدم التركيز 

والااذي ُيعباار عاان اسااتحواذ األفكااار والمشاااعر الساالبية علااى الفاارد  Over-Identification التوحددد المفددر  مقاباال
 .عندما تواجهه مشكالت أو إحباطات

 

وياؤثر كال منهاا فاي اآلخار،  بعًضااتفاعلاة ماع بعضاها تداخلاة ومُ بالذات مُ الرحمة واألبعاد الثالثة الخاصة ب
يرة الالزماة للفارد إلدراك اإلنساانية المشاتركة للخباارات وفر البصاياقلال مان إصادار األحكاام الذاتيااة، و يُ  التعقالفماثاًل 

مان تاأثير الخبارات االنفعالياة السالبية، مماا يجعال تقبلهاا ساهل قلال يُ الحنو علاى الاذات فإن التي يمر بها، وبالمثل 
حااد علااى الفاارد كجاازء ماان التجربااة اإلنسااانية المشااتركة، وهااو مااا ُيسااهم فااي التقلياال ماان اللااوم الااذاتي، ويحااد ماان التو 

 &Neff متفاعلااةٍ  بالااذات كمركااب واحااد يتااألف ماان أبعااادٍ الرحمااة الُمفاارط مااع الااذات، ولااذا فماان األفضاال فهاام 

;Wong et al., 2016, 1386 Sutton, 2014, 7 2015, 122;( ).Dahm, . 
 

  Social Support :ثانيًا: المساندة االجتماعية
 Atri & Sharma (2006) أتري وشارما ا كل منالُمساندة االجتماعية مفهوم ُمتعدد األبعاد فقد عرفه

بأنها عبارة عن الدعم المادي والنفسي واالجتماعي الُمستمد من شبكة العالقات االجتماعية الُمحيطة بالفرد، مما 
Arean et  أريان وصحبه ُيسهم في  تعزيز قدرته على التعايش مع مطالب الحياة اليومية، كما عرفها كل من

(2016).,al ها إدراك الفرد وتقييمه المعرفي للدعم والمساندة والمساعدة التي يتلقاها من قبل المحيطين به بأن
تشين  سواء أكانوا األهل أم األصدقاء أم األخوة أم األقارب أم الجيران أو أٍي من األفراد القريبين منه، كما عرفها

Chen (2018)  ُقييم الدعم والمساندة والمساعدة التي يتلقاها من تعلقة بتبأنها مشاعر الفرد وخبراته الذاتية الم
ة العالقات االجتماعية التي يكونها كومن خالل شب ،اآلخرين من خالل عمليات التفاعل االجتماعي البناء معهم

بأنها ُتعبر عن الدعم الحقيقي ماديًا ومعنويًا الذي يتلقاه  Beach (2019) بيتش كما عرفهامع المحيطين به، 
تلك ويظهر هذا الدعم و المحيطين به سواء أقرانه أو شبكة عالقاته االجتماعية أو المجتمع بأكمله،  الفرد من

ساندة عندما يتعرض هذا الفرد للمشكالت التي تفرضها أحداث الحياة الضاغطة، والمصادر األساسية المُ 
ريبين من الفرد كالمعلمين للمساندة االجتماعية تتضمن عدة مؤسسات منها األسرة واألصدقاء واألشخاص الق

ومن هنا فإن الُمساندة االجتماعية ُتعبر عن إدراك الفرد لوجود مصادر  والجماعات االجتماعية األخرى.
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اجتماعية حقيقية من حوله  ُتقدم له الدعم والمساندة بشكٍل رسمي أو غير رسمي عندما يحتاج إليها 
2019) ,Newhart( . 
 

يكونها الفرد والدعم والُمساندة االجتماعية التي يحصل عليها من الُمحيطين والعالقات االجتماعية التي 
واألزمات، فعندما يتعرض الفرد  ُتعد مصدرًا ُمهمًا من مصادر الشعور بالرضا عن الحياة؛ والتغلب على األعباء

دور األهل  ألزمة من األزمات فإنه يكون بحاجة ماسة إلى من يدعمه للتغلب على هذه األزمة، وهنا يأتي
 واألصدقاء واألقارب لتقديم هذا الدعم وتلك الُمساعدة والمساندة.  

 

 بالذات والمساندة االجتماعية:الرحمة العالقة بين 
بالذات والمساندة االجتماعية، فنتائج بعض  الرحمة اتفقت نتائج كثير من الدراسات على وجود عالقة بين 

المساندة االجتماعية وفقًا لما بالذات و  الرحمة ية دالة احصائيًا بين وجود عالقة ارتباط أشارت إلىالدراسات 
 & Huoliang ومياميو هوليانج ونتائج دراسة كل من، Akin (2014) أكين أكدت عليه نتائج دراسة

Miaomiiao (2015)  جون وزمالئه ونتائج دراسة كل من Jeon et al., (2016)، ونتائج دراسة كل من 
نتائج هذه الدراسات وجود عالقة ارتباطية  أوضحتفقد  Bozorgi & Homaei (2018b)جي وهوماير بوزو 

 بلوش وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة بالذات والمساندة االجتماعيةالرحمة دالة احصائيًا بين 
Bloch (2018)  الرحمة اس وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين األبعاد الموجبة من مقي أفصحت عنوالتي 

عد الحنو بالذات في التنبؤ بالمساندة االجتماعية لدى عينة بالذات وبين المساندة االجتماعية، كما أسهم بُ 
بالذات بأبعاده الفرعية وبين المساندة االجتماعية من  الرحمة الدراسة، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة بين 
بالذات والمساندة االجتماعية وتحقيق الكفاءة الرحمة تبادلة بين لمُ المحيطين، وأشارت نتائج الدراسة إلى األهمية ا

 في العالقات الشخصية. 
 

   Life Satisfaction:ثالثًا: الرضا عن الحياة
ومعنى ذلك أن مفهوم  ؛اختلفت اآلراء حول موضوع الرضا عن الحياة من جانب الُمهتمين بالعلوم النفسية

 ومع ذلك يمكن القول أن العامل المشترك في تعريف عديدٍ  ،فسه لهم جميعاً الرضا عن الحياة ال يعني الشيء ن
الذي يقع على كاهل الفرد وما يتبعه من استجابات من جانبه للتأقلم والتوافق  العبءمن الباحثين والمهتمين  هو 

ثين ووجهات ومن هنا ظهر عديد من التعريفات التي تعكس رؤى الباح (2003)عسكر،  مع التغير الذي يواجهه
( بأنه شعور الفرد باالرتياح تجاه حالته الصحية )الجسم والنفس(، وعالقاته 2001)زايد هفقد عرفتنظرهم، 

وأن يكون مجاله الحيوي ُمشبعًا لحاجاته األولية والثانوية ولديه قدر  ،االجتماعية والعمل الذي يؤديه وتقبله لذاته
الرضا عن الحياة   Korff((2006 كورف وقد استخدم أسرته ومجتمعه.من االيمان باهلل، وأن يكون متوافقًا مع 
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أن الرضا عن الحياة هو إدراك الشخص لمدى وأكد Well-Being  لشعور بحسن الحاللكمصطلح مرادف 
 .الخاصة به إشباع حاجاته األساسية مع إدراكه لنوعية الحياة

لنوعية حياته بوجه عام اعتمادًا على ُحكمه بأنه التقدير الذي يضعه الفرد  (2008وعرفه عبد الخالق )
أن الرضا عن الحياة ُيعد سمة نفسية تتكون لدى الفرد من خالل تقييمه لنوعية  (2009)تفاحة وأكدالشخصي، 

وقدرة على التعامل مع البيئة المحيطة  ،الحياة التي يعيشها في ضوء ما لديه من مشاعر وأحاسيس واتجاهات
حالة شعورية  بأنه( 2010سليمان) وعرفته له. ُمرضيةٍ  اية وتلبية لحاجاته بصورةٍ وما يشعر به من حم ،به

وهو الشعور الُمصاحب  واألماني،وتعقب إشباع الحاجات وتحقيق الرغبات  ،بسيطة ُتصاحب بلوغ الفرد لغاية ما
 فونتس أكدوقد  لالقتناع النفسي لما حققه الفرد في مجال ما من مجاالت الحياة وما سوف يحققه مستقباًل.

(Fuentes (2012  عام بما في ذلك  حياته بوجهٍ لنوعية أن الرضا عن الحياة "بناء شخصي يتضمن تقييم الفرد
بأنه تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشها  (2013وعرفه الدسوقي )". ة والحياة االجتماعيةالصحة والحياة اأُلسري

يم على ُمقارنة الفرد لظروفه الحياتية بالمستوى األمثل الذي يعتقد أنه ُيناسب ويعتمد هذا التقي ،طبقا  لنسقه القيمي
 حياته. 

وعلى ذلك فاإن الرضاا عان الحيااة ُيعاد محركاًا جوهرياًا لكال جواناب السالوك االنسااني وهاو التقيايم اإليجاابي 
علاى الارغم  ،(West,2006,19)من قبل الفرد للجوانب المتنوعة والتي تجعله يشعر بالرضاا عان وجاوده وحياتاه 

 (Vanماااااان أن الوصااااااول للرضااااااا الكلااااااي عاااااان الحياااااااًة ُيعااااااد أماااااارًا صااااااعبًا نظاااااارًا لتعقااااااد وتعاااااادد مجاااااااالت الحياااااااة 

Beuningen,2012,1-23.)  فالرضااا عاان الحياااة ُيعااد بناااًء نفساايًا فرياادًا يقاايس كيفيااة قيااام األفااراد بااالحكم علااى
يًا بالنسبة لهم، إذن فالفرد نفسه وإدراكه لحياته ومكوناتها هاو نوعية حياتهم بناًء على ما قد يعتبرونه مهمًا ومرض

 الفيصاال فااي شااعوره بالرضااا عاان حياتااه ماان عدمااه، ألن تقييمااه لحياتااه سااواء بصااورٍة إيجابيااٍة أم ساالبيٍة هااو الااذي
قداتاه تُيرسخ في ذهنه مفهوم الرضا من عدمه، كما أن تقييم نوعية الحياة يختلف من فرٍد آلخر طبقاًا ألفكااره ومع

واتجاهاته ومجاالت اهتماماه ساواء مان الناحياة الصاحية أو المادياة أو االجتماعياة أو المهنياة أو األسارية، إال أن 
 (,Ivins-Lukse, 2018النتيجة النهائية تعكس مدى تقدير الفرد ورضاه عن جانٍب أو أكثر من جوانب حياتاه 

(.10  
 

 فسرة للرضا عن الحياة:النظريات الم  
 يمكن تلخيص بعض نظريات الرضا عن الحياة فيما يلي: النفسي اإلنتاجمراجعة  من خالل

 ألمناباا فيهااا يشااعر ظااروف يفاا يعاايش عناادما تااهحيا عاان ىاإلنسااان يرضاا أشااارت إلااى أن :المواقدد  نظريددة -1
 تماسااكةصااالحة، ويكااون أساارة مُ ال الماارأة ، فيجااد الصااحبة الطيبااة، ويتاازوج هأهدافاا ماان يريااد مااا تحقيااقالقاادرة علااى و 

باالتوافق دًا ومتمتعاًا يمع المعافاة في البدن، ففي هذه الظروف يكون اإلنسان راضيًا وساع جيدٍ  ويحصل على عملٍ 
 (.141 ،2016 ،ي ر )الفيتو  واالجتماعي النفسي
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 ،متعاةومُ  ساارة فيهاا خبراتاه تكاون  عنادما حياتاه نعا ىاإلنساان يرضا أشاارت إلاى أن نظرية الخبرات السدارة: -2
 هاااذه يفااا ساااارةٍ  خباااراتٍ  مااان اإلنساااان دركاااهيُ  ماااا وإنماااا الرضاااا، مصااادر هاااي الطيباااة لمواقااافا أو الظاااروف وليسااات

 (.256 ،2007 ،عبد الوهاب)آلخر  شخصٍ  من تختلف نسبية مسألة واإلدراك الظروف،
 عاان يشااعر بالرضااا اإلنسااان أن فكاارة مؤداهااا النظريااة هااذه وطرحاات :واإلنجددا  الطمددو  بددين الفجددوة نظريددة -3

 وبالتاالي يجاب علاى اإلنساان طموحاتاه، مان قريبة وأعماله إنجازاته تكون  عندما أو ،طموحاته حققيُ  عندما حياته
 عان فيرضاى والجادارة، بالكفااءة ويشاعر والتوفياق، بالنجاح يشعر حتى تحقيقها يستطيع طموحات لنفسه أن يضع

 (.256 ،2007 ،عبد الوهاب) حياته وعن نفسه
 ماا أن ويجد باآلخرين، نفسه يقارن  عندما حياته عن ىيرض إلنسانا أنورأت  :اآلخرين مع المقارنة نظرية -4

 (. 256 ،2007 ،عبد الوهاب) اآلخرون  حققه مما أفضل أعمالٍ  أو إنجازاتٍ  من حققه
 ألن متناقضاة؛ أو متعارضاة وليسات متكاملاة إذا تأملنا النظريات األربع السابقة نجد أنها :التكاملية النظرية -5

 آخار، إلاى وقاتٍ  مان الواحاد الشاخص يفا وتختلاف آخار، إلاى شاخص مان وتختلاف ،نوعةومت كثيرة الرضا عوامل
 يرضااون  وغياارهم يرياادون، مااا وفااق وتسااير طيبااة، الحياااة ظااروف تكااون  عناادما الحياااة عاان يرضااون  الناااس فاابعض
 راباااع وفرياااق ،الحيااااة يفااا وأهااادافهم طموحااااتهم يحققاااون  عنااادما يرضاااون  وآخااارون  الساااارة، الخبااارات يااادركون  عنااادما

  (.48 ،2000،مرسي) غيرهم على تفوقهم ويدركن اآلخرين بإنجازات إنجازاتهم يقارنون  عندما بالحياة ضون ير 

 

للرضا عن الحياة؛ وذلك لشموليتها واتفاقها ماع الواقاع  امع وجهة النظر التكاملية في تفسيره ويتفق الباحث
الحيااة عان الرضاا فأسباب  ،واحدةٍ  وجهة نظرٍ  أو واحدٍ  عاملٍ فالرضا عن الحياة ال ُيمكن فهمه وتفسيره ُبناًء على 

كما أنها تختلف داخل الفرد الواحد تبعًا لتغير الظروف والمواقف فالسبب  بعضًا،بعضهم بين بين األفراد و  تختلف
 عن حياته في الغد.قد ال يكون هو نفسه سبب رضاه  اليوم،الذي يجعل الفرد راٍض عن حياتها 

 

 

 لذات والرضا عن الحياة:باالرحمة العالقة بين 
بالرضاا عان الحيااة، أيضاًا رتبط تابالاذات الرحماة رتبط بالمساندة االجتماعياة فاإن تبالذات الرحمة  تإذا كان

بالاذات  الرحماة بالذات يترتب عناه زياادة فاي معادالت الرضاا عان الحيااة، لكاون  الرحمة ألن الزيادة في معدالت 
أو عنادما يشاعر بوجاود عياٍب أو نقاٍص  ،عندما يواجه مشاكالت أو أزماات يجعل من الفرد أكثر رفقًا بذاته خاصةً 

رتبطاة بوجاود عاناة أو الفشل، واالعتقاد بأن الفشل هو حالاة إنساانية مُ ندفع نحو قبول تلك المُ يلديه، وبالتالي فإنه 
 الرحمة وكلما ارتفع مستوى البشر وأن البشر جميعًا بما فيهم هو مطالبون بأن يكونوا أكثر رفقًا أو رحمًة بذواتهم، 

نتااائج دراساة كاال  انتهاات إلياهوهااذا ماا  (Akin,2009,105)بالاذات أدى ذلااك الرتفااع مسااتوى الرضاا عاان الحيااة 
إيجااابي  رتبط بشااكلٍ تاابالااذات الرحمااة والتااي كشاافت عاان أن  Neff & McGhee (2010) نيااف ومجهااي ماان

 Barnard & Curry برناارد وكاوري  ئج دراسة كل مانبالرضا عن الحياة لدى المراهقين وصغار الراشدين، ونتا
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بالاذات يكاون لاديهم ارتفااع أيضاًا فاي  الرحماة والتي أظهرت أن األفراد الذين لديهم ارتفااع فاي مساتوى  ،(2011)
 Anggraeni & Kurniawanأنجاريااني وكورنيااوان الحيااة، كماا أن نتاائج دراساة كال مان مستوى الرضا عن 

بالاذات والرضاا عان الحيااة، وهاي ذات النتيجاة التاي توصالت الرحماة قة موجبة بين وجود عال أوضحت 2012)(
بالاذات الرحماة وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة دالاة باين  أشارت إلىوالتي  Flynn(2013) فلين إليها نتائج دراسة

معادالت الرضاا % مان التبااين فاي 44مثال تبالاذات الرحماة الجامعاة وأن  وطالباات والرضا عن الحياة لادى طلباة
 ونتاائج،  ,et.al (2014) Hope كال مان هاوب وآخارين ، ونتاائج دراساةوطالباات الجامعاة طلباةعان الحيااة باين 

ونتاااااااائج دراساااااااة كااااااال مااااااان ُحساااااااين  Umphery&Sherblom(2014) أمفاااااااري وشااااااايربلوم  دراساااااااة كااااااال مااااااان
بالاذات والرضاا عان ة الرحماوجاود عالقاة باين  والتاي أشاارت جميعهاا إلاى al Hossein et,. (2017) وآخارين

 عبالاااذات يترتاااب عناااه ارتفااااالرحماااة الجامعاااة القااادامى والجااادد، وأن ارتفااااع معااادالت  وطالباااات الحيااااة لااادى طلباااة
بالااذات فااي تنميااة ُمعاادالت الرضااا عاان الحياااة لاادى  للرحمااةمعاادالت الرضااا عاان الحياااة، ممااا ُيعطااي قيمااة وأهميااة 

 الجامعة.  وطالبات طلبة
 

 دة االجتماعية والرضا عن الحياة: سانالعالقة بين الم  
المساندة االجتماعية ُتعدد مصدرًا ُمهمًا من مصادر الشعور بالرضا عن الحياة لدى أفراد المجتمع بصفٍة 

وطالبات الجامعة بصفٍة خاصٍة، فقد تبين من نتائج عدد من الدراسات وجود عالقة ارتباطية  طلبةعامٍة ولدى 
  كوفمان وجيليان االجتماعية والرضا عن الحياة ومن هذه الدراسات دراسة كل من دالة إحصائيًا بين الُمساندة

Coffman & Gilligan (2002)  كونج وآخرين ، ودراسة كل منKong et al., (2015)ودراسة كل من ، 
 ودراسة You et al., (2018) يو وآخرين ، ودراسة كل منAlipour & Taghvaei (2016) أليبور وتاجفاي

حصائيًا بين المساندة إوجود عالقة ارتباطية دالة  إلىنتائج هذه الدراسات  أشارت حيث  Beach (2019) بيتش
عدالت المساندة االجتماعية يؤدي إلى زيادة الجامعة، فزيادة مُ  وطالبات االجتماعية والرضا عن الحياة لدى طلبة

اص ُيمثلون مصدرًا للدعم والُمساعدة يولد فمجرد وجود أشخ ،معدالت الرضا عن الحياة لدى الطالب الجامعي
ويقلل لديه من ُمعدالت القلق والخوف  ،لدى الفرد شعورًا باألمن والهدوء والتوافق والسكينة واالستقرار

 وهذه السمات ُتعد من أهم السمات الُمرتبطة بالرضا عن الحياة. ،واالضطراب
 

 

 على االطار النظري لمفاهيم الدراسةتعقيب 
في الجزء السابق يتبين  عرضهاوالتي تم  ،ض نتائج الدراسات التي تيسر للباحث الحصول عليهاباستعرا

 عدد من المالحظات يمكن إيجازها فيما يأتي:
بالذات والرضا عن  الرحمة على وجود عالقة بين  تيسر للباحث الحصول عليهااتفقت نتائج الدراسات التي  -1

 Neff & McGhee نيف ومجهي نتائج دراسة كل من هًا لما أكدتالجامعة وفق وطالبات طلبةالحياة لدى 
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ونتائج دراسة   Kurniawan(2012)Anggraeni & أنجارياني وكورنياوان ونتائج دراس  ن  من ،(2010)
 ونتائج دراسة كل من  Hope et al., (2014)ونتائج دراسة كل من هوب وآخرين، Flynn (2013) فلين

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين  إلىنتائجهم  أشارتوالتي ،  Hossien et al.,(2017)ُحسين وآخرين
 بالذات والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة. الرحمة 

وفقًا لما  الرضا عن الحياةو المساندة االجتماعية بين عالقة  على وجود الدراسات السابقةنتائج اتفقت  -2
 ونتائج دراسة كل من ،Coffman & Gilligan (2002) جيليانكوفمان و  نتائج دراسة كل من  أفصحت عنه
 Alipour & Taghvaei أليبور وتاجفاي ونتائج دراسة كل من ،Kong et al., (2015) كونج وآخرين

فقد تبين من نتائج هذه الدراسات وجود عالقة  You, et.al (2018)ودراسة كل من يو وآخرين ، (2016)
الجامعة، فزيادة معدالت  وطالبات طلبةالمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدى  حصائيًا بينإارتباطية دالة 

 المساندة االجتماعية يؤدي إلى زيادة معدالت الرضا عن الحياة. 
، وفقًا المساندة االجتماعيةو بالذات  الرحمة على وجود عالقة بين  السابقة الدراسات عدد من اتفقت نتائج -3

 & Huoliang ومياميو  هوليانجونتائج دراسة كل من  ،Akin (2014) أكين راسةنتائج دكشفت عنه لما 

Miaomiiao (2015) ، ونتائج دراسة كل من جون وآخرينJeon et al., (2016)،  ونتائج دراسة كل من
وجود عالقة  إلىنتائج هذه الدراسات  أشارتفقد  Bozorgi & Homaei (2018a) بوزورجي وهوماي

 بالذات والمساندة االجتماعية.الرحمة حصائيًا بين إارتباطية دالة 
بالذات والمساندة الرحمة كل من نتائج بعض الدراسات التي تم عرضها حول الفروق في  تعارضت -4

كل من   فبعض الدراسات مثل دراسة؛ طبقًا للنوع والتخصص والفرقة الدراسة االجتماعية والرضا عن الحياة
ودراسة كل   Tatum (2012)  تاتومودراسة   eni & Kurniawan(2012)Anggraأنجارياني وكورنياوان 

 أفصحت عن قد( 2018الشيخ )و ودراسة كل من آدم،  Callister & Plante (2017) كاليستر وبالنت من
عدم  إلىنتائج بعض الدراسات  أشارت وفي المقابل بالذات الرحمة والطالبات في  طلبةبين الدالة وجود فروق 

 ودراسة كل من ،Iskender (2009)إسكندر ق في بعض متغيرات الدراسة طبقًا للنوع مثل دراسةوجود فرو 
، Jeon, et.al (2016) جون وآخرين ودراسة كل من ،Teleb & Alawamleh (2013) طلب واألوامله

كما أن ،  بالذات طبقًا للنوع الرحمةعدم وجود فروق في  إلىنتائجهم  أشارتوالتي (، 2017العبيدي )ودراسة 
( قد 2018الشيخ )و آدم،  ودراسة كل منTeleb & Alawamleh (2013) طلب واألوامله دراسة كل من

. كما أن نتائج بالذات طبقًا للتخصص األكاديميالرحمة والطالبات في  طلبةعدم وجود فروق بين ال انتهت إلى
والطالبات في كل  طلبةق بين العدم وجود فرو  أوضحتقد  Jeon,et.al (2016) جون وآخرين دراسة كل من

 Kong, et.al (2015) كونج ،آخرين ، إال أن نتائج دراسة كل منمن المساندة االجتماعية والرضا عن الحياة
والطالبات في معدالت الرضا عن الحياة، بينما وجدت فروق دالة  طلبةعدم وجود فروق دالة بين ال كشفت عن
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قد  You et al., (2018) يو وآخرين اعية، كما أن نتائج دراسة كل منفي المساندة االجتم طلبةفي اتجاه ال
 والطالبات في الرضا عن الحياة.  طلبةوجود فروق بين ال كشفت عن

بالذات والمساندة االجتماعية الرحمة أن  إلىنتائج الدراسات التي تيسر للباحث الحصول عليها  أشارت -5
 الجامعة. وطالبات لبةُيسهمان في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى ط

بصفٍة عامٍة والمصرية بصفٍة خاصٍة فجوة في تناول متغيرات الدراسة مجتمعة في البيئة العربية  وجود -6
 وجود محدودية في تناول متغيرات الدراسة معًا في البيئة المصرية.ل
 

 فروض الدراسة:
صياغة فروض الدراسة الحالية على  أمكنطبقًا لما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري 

 النحو التالي:
بالذات والمساندة الرحمة توجد فروق دالة إحصائيًا لدى عينة الدراسة من طلبة جامعة الفيوم في كٍل من:  -1

 االجتماعية والرضا عن الحياة طبقًا )للنوع، والتخصص، والفرقة الدراسة(.
والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدى عينة  بالذاتالرحمة توجد عالقة دالة موجبة بين كل من  -2

 وطالبات جامعة الفيوم. طلبةالدراسة من 
بالذات والمساندة االجتماعية )كمتغيرات ُمنبئة( في التنبؤ بالرضا عن الحياة )كمتغير الرحمة ُيسهم كل من  -3

 وطالبات جامعة الفيوم. طلبةُمتنبأ به( لدى عينة الدراسة من 
 

 جراءات:المنهج واإل
؛ وذلك للكشف عن اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والُمقارن  المنهج:

بالذات والمساندة االجتماعية بالرضا عن الحياة، وكذلك الكشف عن الدور الذي يقوم به الرحمة عالقة كل من 
 متغيرات الدراسة وفقاً  فيجامعة الفيوم، والفروق ت وطالباكل منهما في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى طلبة 

 وفيما يلي شرح لمكونات المنهج: .للنوع والتخصص والفرقة الدراسية
االرتباطي الذي ُيتيح الفرصة للكشف على العالقات ستعتمد الدراسة على التصميم : أواًل: التصميم البحثي

مة بالذات والمساندة والطالبات، وإسهام كل من الرح االرتباطية من ناحية، والكشف عن الفروق بين الطلبة
 في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى كل من الطلبة والطالبات. االجتماعية

 
  :وصف العينات: ثانيًا

كليات اآلداب والتربية النوعية والطب  وطالبة من اً طالب 200تكونت من : االستطالعية الدراسة عينة-1
لعينة الدراسة والفرق الدراسية الُمكافئة  يةالعمر  ياتن ذات التخصصات والمستو جامعة الفيوم مب والصيدلة
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تراوحت أعمارها ما بين و ، ألدوات الدراسة القياسية النفسية ةوتم استخدامها بهدف التحقق من الكفاء ،األساسية
 .عاماً  1.11عامًا وانحراف معياري قدره  19.10عامًا بمتوسط عمري قدره 20و 18
( 434( طالبًا و )116بواقع ) جامعة الفيوموطالبة من  اً طالب 550منتكونت : األساسية الدراسة عينة-2

 18والتربية النوعية والطب والصيدلة وتراوحت أعمارهم ما بين  اآلدابطالبة من الفرقتين األولى والثانية بكليات 
يلي خصائص عينة عامًا وفيما 1.864عامًا وانحراف معياري قدره 19.60عامًا بمتوسط عمري قدره  20و

 الدراسة:
% كانت من كلية التربية 61.1الُمشاركة في الدراسة فإنكليات الفيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة على -1

% كانت من كلية 4.4و% كانت من كلية الصيدلة، 10.2اآلداب، % من العينة كانت من كلية 24.4النوعية، 
% وعينة التخصصات العملية 85.4كليات ذات التخصصات النظرية بلغت عينة ال إلى أنالطب، وهذا يشير 

 %15.6بلغت 
% من العينة كان تخصصها تربية فنية، 29.8فإن فيما يتعلق بتوزيع العينة على التخصصات األكاديمية -2

% تخصص صيدلة إكلينيكية، 10.2% تخصص علم االجتماع، 15.5% تخصص تكنولوجيا التعليم، 25.3
تنوع % تخصص طب بشري، وهذا ُيعبر عن 4.4% تخصص اقتصاد، 5.8صص علم النفس، % تخ9.1

 التخصصات األكاديمية لعينة الدراسة. 
% بينما عينة 70.9عينة الفرقة األولى بلغت نسبتها بتوزيع عينة الدراسة على الفرق الدراسية فيما يتعلق  -1

 %29.1الفرقة الثانية بلغت نسبتها 
 

 الدراسة: أدوات وصف : ثالثًا

ترجمة و Kristin D. Neff (2003)ني   إعداد Self-Compassion Scaleبالذات الرحمة مقياس -1
 الباحث
 Multi-dimensional Scale of Perceived Socialمقياس المساندة االجتماعية متعدد األبعاد -2

Support (MSPSS) مايك -ن  من زيمآت ونونتى إعدادZimet &Conty-Mitchell (2000)                             

 الباحثترجمة و 

 ( 2013الدسوقي ) إعداد مجديمن مقياس الرضا عن الحياة -3
 

 الباحثترجمة و  Neff (2003b) نيف إعداد Self-Compassion Scale بالذات الرحمةمقياس  أواًل:
المقاييس الُمستخدمة في  وُيعد هذا المقياس من أهم وأفضل 2003أعدت هذا المقياس كرستين نيف عام 

 فرعية هي: قطبية  على ثالثة أبعاد موزعينبندًا 26، ويتكون من بالذاتالرحمة قياس وتقدير 
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 مقابلشكالت ويعبر عن الرفق بالذات وعدم توجيه النقد أو اللوم الشديد عند مواجهة المُ  الحنو على الذات -1
 عند مواجهة المشكالت.وُيعبر عن القسوة والحزم مع الذات  الحكم الذاتي

يمر  ومشكالتٍ  وأزماتٍ  وصعوباتٍ  من ظروفٍ الفرد به  يمروتشير إلى االعتقاد بأن ما  المشتركة اإلنسانية -3
جزًءا ال  ُتعدالمشاعر المؤلمة ففهذا النقص أو هذه المشكالت موجودة لدى جميع األفراد في المجتمع  ه،به غير 

وتعبر عن الميل  Isolation العزلة مقابل األفراد في المجتمع.ي منها جميع عانيتجزأ من الحالة اإلنسانية التي يُ 
عاني من لالبتعاد عن المحيطين عند مواجهة المشكالت، والشعور بأنه ال يوجد سوانا في هذا المجتمع يُ 

   شكالت مما يترتب عنه الشعور بالعزلة والوحدة. المُ 
ال يتجاهل هذه المشكالت وال  ، فهومتوازنة عنما تواجهه مشكالت عبر عن تمتع الفرد بانفعاالتيُ و  التعقل -3 

 الحفاع على وعيٍ  فاليقظة العقلية تتضمن ،من العقالنية واالتزان يهولها أو يفرط فيها بل يتعامل معها بنوعٍ 
ه من ناحيٍة ُيعاني من الفشل واالحباط الذيعلى الفرد بقصد عدم تجاهلها من ناحية وعدم التركيز بمعاناة  متوازنٍ 
فكار والمشاعر السلبية على الفرد والذي ُيعبر عن استحواذ األ التوحد المفر  مقابل Tatum,2012,5)-6(أخرى 

عوامل ثالثة منهم  (6ستة )بالذات يتضمن الرحمة مقياس  نوعلى ذلك فإعندما تواجهه مشكالت أو إحباطات. 
في مقابل ثالثة عوامل سلبية هي  (والتعقلية الم شتركة، االنسانو )الحنو على الذات، تمثل العوامل اإليجابية 

عن كل بند من  ويتم اإلجابة ،لعوامل الستةاعلى  القائمةوتتوزع بنود التوحد المفر (. و العزلة، و )الحكم الذاتي، 
وتتراوح  ، أبدًا(ًا لمقياس ليكرت خماسي االستجابة وفقًا لالستجابات )دائمًا، كثيرًا، أحيانًا، نادراً وفق القائمةبنود 

، وبذلك فإن القائمةفي مع مراعاة العبارات االيجابية والسلبية  5إلى 1درجات االستجابة على كل بند ما بين 
بالتحقق  Neff(2003b) القائمة نيفوقد قامت واضعة درجة.  130إلى 26تتراوح ما بين  للقائمةالدرجة الكلية 

( طالب 391)التطبيق على عينة قوامها ب اوثباته اخالل استخراج صدقهمن  النفسية القياسية للقائمةمن الكفاءة 
 جنوب غرب الواليات المتحدة بالجامعة المفتوحةوطالبة تم اختيارهم عشوائيًا من قسم علم النفس التربوي 

عامًا بانحراف معياري قدره  20,19متوسط أعمارهم  وكان ،( طالبة225( طالبًا، )166األمريكية بواقع )
بعدة طرق من أهمها الصدق على  Neff(2003) نيف . وقد حصلت(Neff,2003b, 228)عامًا 2,27

حيث  ،الُمطابقةاعتماداً على مؤشرات حسن   Confirmatory Factor Analysisالصدق العاملي التوكيدي
مطابقة أبعاد( مؤشرات جيدة من مؤشرات حسن المطابقة، حيث بلغ مؤشر ال 3أظهر نموذج العوامل الستة )

 Comparative Fit ، كما بلغ مؤشر المطابقة الُمقارن Normed Fit Index(NFI)=0,90المعياري 

Index(CFI)  =0,92 ، وقد تراوحت  0,001مع تشبع بنود كل عامل من العوامل الستة عند مستوى أكبر من
ما  الحكم الذاتيُبعد تشبع  تراوحت معامالتبينما ( 0,77، 0,71ما بين ) الحنو مع الذاتُبعد عامالت تشبع مُ 

بينما تراوحت ( 0,79، 0,57ما بين ) االنسانية المشتركةُبعد ( وتراوحت ُمعامالت تشبع 0,80، 0,65بين )
ما بين  التعقل( كما تراوحت ُمعامالت تشبع ُبعد 0,75، 0,63ُمعامالت تشبع عامل العزلة ما بين )
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 كما قامت(.0,78، 0,65ما بين ) التوحد الم فر  ( بينما تراوحت ُمعامالت تشبع ُبعد0,62،0,80)
معامل االرتباط بين  باستخراج إعادة التطبيقثبات من خالل  ثبات المقياسبالحصول على ( 2003)نيف

، كما بلغت معامل 0.93للدرجة الكلية للمقياس  الثباتبلغ معامل و  ،إعادة التطبيق على ذات العينةالتطبيق و 
التعقل و ، 0,85العزلة و ، 0,80واإلنسانية الُمشتركة  0,88الحكم الذاتي و ، 0,88 الذاتالحنو مع لبعد  الثبات
 .(Neff,2003b, 223-250) 0,88، والتوحد الُمفرط 0,85

 

  في الدراسة الحاليةالقياسية للقائمة الكفاءة 

 التالي: الحصول على صدقه وثباته وذلك على النحو وتمقام الباحث بترجمة بنود المقياس للعربية 
 وتم الحصول على الصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي Validityالصدق: أواًل: 

 ( من200قوامها )استطالعية على عينة االستكشافي  التحليل العاملي ُأجرى  :الصدق العاملي االستكشافي ( أ
التأكد من كفاية حجم وتم ت العمرية والتعليمية، ستوياشابهة للعينة الكلية في المُ مُ وال جامعة الفيوموطالبات  طلبة

وهي قيمة  0.732بالذات الرحمة  بقائمةلحجم وكفاية العينة الخاصة  KMOاختبار  حيث بلغت قيمةالعينة 
مما ُيعبر عن كفاية  0.5أكبر من الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها كايزر لكفاية العينة وهيجيدة و 

اإلحصائية  جباستخدام حزمة البرام للقائمة االستكشافي التحليل العامليوُأجرى  ليل العاملي.العينة إلجراء التح
 فاريماكس مع تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا بطريقةلهوتيللنج بطريقة المكونات األساسية للعلوم االجتماعية 

Varimax  عليه ثالثة بنود  اً تشبعو العامل الواحد مُ شريطة أن يكون الُبعد أ للقائمةلكايزر لفحص البنية العاملية
بعد تدوير العوامل  ستة أبعادعلى األقل وجذره الكامن واحد صحيح فأكثر وأسفرت النتائج عن استخالص 

% وهي نسبة مرتفعة تدل على قوة 50وبلغت نسبة التباين الكلي لألبعاد الستة الُمستخرجة تدويرًا ُمتعامداً 
 (.1)ملحق  القائمةلصة والُمتشبعة على العناصر والبنود الُمستخ

 

وتكشف العوامل المستخرجة عن اتساق في العالقات بين البنود وبعضها، وأيضًا أشارت النتائج أن جميع 
الرحمة بنًدا( تشبعت تشبعًا دااًل أو جوهرًيا على العوامل المستخرجة )التي تمثل مكونات  26بنود المقياس )

 هلنسبة الكلية للتباين مما يؤكد قيمة العوامل واتساقها مما ُيعد مؤشرًا جيدًا لصدق هذبالذات( مع ارتفاع قيمة ا
ونسبة  4.605، وبلغ جذره الكامن 0.54،  0.77ما بين  العامل األولوتراوحت معامالت تشبع بنود  ،القائمة

وبلغ جذره الكامن  0.44، 0.71ما بين  العامل الثانيكما تراوحت معامالت تشبع بنود . % 17.710التباين 
وبلغ  0.51، 0.70ما بين  العامل الثالث، وتراوحت معامالت تشبع بنود  %10.943ونسبة تباين  4.598

، 0.76ما بين العامل الرابع عامالت تشبع بنود ، كما تراوحت مُ %6.213 ونسبة التباين 3.85جذره الكامن 
ما بين  العامل الخامسراوحت ُمعامالت تشبع بنود تو ، %5.86ونسبة التباين  3.8وبلغ جذره الكامن  0.52
العامل السادس بينما تراوحت ُمعامالت تشبع بنود  ،%4.66ونسبة تباين  3.42ره الكامن وجذ 0.49، 0.77
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، مما ُيعبر عن ارتفاع معامالت التشبع % 4.54ونسبة تباين  3.22وبلغ جذره الكامن  0.51، 0.66ما بين 
 .الستة املهعلى عوا القائمةلبنود 

 

  الرحمة قائمةقبل البدء بالتحليل العاملي التوكيدي قام الباحث بتصميم نموذج  الصدق العاملي التوكيدي: )ب(
 هاوأبعاد هاونتائج التحليل العاملي االستكشافي الذي تشبعت عليه بنود القائمةبالذات وفًقا لإلطار النظري لُمعد 

 وهذا ما يوضحه الشكل التالي:

 (1)شكل  
 200شبعاتها باستخدام برنامج آموس ن= وت بالذات الرحمة قائمةألبعاد النموذج الم قتر  

 AMOSآموس وُأجري التحليل العاملي التوكيدي على ذات العينة االستطالعية وحسب من خالل برنامج

ذا ما يوضحه وه للقائمةوتبين منه ارتفاع مؤشرات حسن الُمطابقة وبالتالي تحقق الصدق التوكيدي  ،24 
 الجدول اآلتي:

 (1جدول )
 200ن=  بالذاتالرحمة  بقائمةمؤشرات حسن المطابقة للنموذج الخاص 

 المدى المثالي للمؤشر قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة
 (5إلى  0) X2/df 1.790النسبة بين مربع كاى ودرجات الحرية 

 (1إلى  0) GFI 0.941مؤشر حسن المطابقة 
 (1إلى  0) AGFI 0.899 المطابقة المصحح بدرجات الحريةمؤشر حسن 
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 (1إلى  0) NFI 0.944 مؤشر المطابقة المعياري 
 (1إلى  0) CFI 0.972مؤشر المطابقة المقارن 
 (1إلى  0) IFI 0.919 مؤشر المطابقة التزايدي
 (1إلى  0) TLI 0.911مؤشر توكر لويس 

 (0,1إلى  0) RMSEA 0.051مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 
 

 

 ستةعلى  ايؤكد تشبعه بالذاتالرحمة  قائمةفترض ألبعاد يتضح من الجدول السابق أن النموذج المُ 
فترض للبيانات أو من المؤشرات الدالة على جودة المطابقة والتي يتم قبول النموذج المُ  عديدٍ عوامل من خالل 

ودرجات الحرية في المدى  2النسبة بين كاوقعت طابقة، حيث الم حسنرفضه في ضوئها والتي ُتعرف بمؤشرات 
حسن مؤشر قبول النموذج، باإلضافة إلى  فإنه يتم( 5( فإذا كانت هذه القيمة أقل من )1,790المثالي وهى )

 ، ومؤشر المطابقة المعياري AGFIصحح بدرجات الحرية أو المعدل ، ومؤشر حسن المطابقة المُ GFIالمطابقة
NFI قارن المطابقة المُ ، ومؤشرCFIمؤشر المطابقة التزايدي ،IFI ، مؤشر توكر لويسو TLI وجميعها قيم ُمرتفعة

وتشير القيمة المرتفعة في هذه  .تصل إلى حد تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات )واحد صحيح(
نتائج النموذج الحالي، المؤشرات إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة وبالتالي جودة النموذج كما في 

وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة في  RMSEA باإلضافة الى مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
عدل مقبول ويدل على أن النموذج ( وهو مُ 0.051الحالي ) للمقياسالتحليل العاملي التوكيدي، وبلغت قيمته 

في الدراسة الحالية، وأنها تتمتع  بالذاتالرحمة  قائمةألبعاد  يطابق تمامًا البيانات، وهو ما يؤكد الصدق البنائي
 بدالالت الصدق العاملي على عينة الدراسة. 

 

 اوأبعاده للقائمةتم الحصول عليه من خالل حساب ثبات معامل ألفا لكرونباخ للدرجة الكلية  ثانيًا: الثبات:
تخدام معادلة جتمان؛ نظرًا لعدم تساوي تباين باس القائمةالفرعية وثبات التجزئة النصفية مع تصحيح طول 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالي:  ،نصفي االختبار
 (2جدول )

 (200ن=) بالذاتالرحمة  قائمةثبات 
التجزئة النصفية وتصحيح الطول  معامل ألفا البعد

 باستخدام معادلة جتمان
 0.615 0.772 الحنو على الذات
 0.679 0.724 الحكم الذاتي

 0.727 0.764 نسانية المشتركةاإل 
 0.721 0.718 العزلة
 0.711 0.736 التعقل

 0.723 0.758 التوحد المفر 
 0.754 0.790 بالذات للرحمةالدرجة الكلية 
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سواء  مرتفعة الستةيتبين من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات للدرجة الكلية للمقياس وأبعاده الفرعية 
 . القائمةمما ُيعبر عن ثبات  وتصحيح الطول باستخدام معادلة جتمانباخ أو بالتجزئة النصفية بطريقة ألفا لكرون

 

 الباحثترجمة و ، Zimet &Conty-Mitchell (2000)ثانيًا: مقياس املساندة االجتماعية:

 تهباألسرة واألصدقاء واألشخاص المؤثرين في حيا عالقة الفرد( بندًا تصف 12المقياس من )تكون هذا 
ويتم اإلجابة عن كل عبارة  ،اليومية هلمشكلة من مشكالت حيات هبدعمهم ومساندتهم عند تعرض هومدى شعور 

= 7=غير موافق بشدة، 1باعي االستجابة تتراوح بين )باختيار بديل من سبعة بدائل حسب مقياس ليكرت سُ 
الم ساندة من و )الم ساندة األسرية، عية وهيثالثة أنماط من المساندة االجتما بتقييمموافق بشدة(، ويهتم المقياس 

وقام   (Zimet &Conty-Mitchell ,2000, 392-393) .الم ساندة من األشخاص المؤثرين( و األصدقاء، 
مراهقًا متطوعًا من  237واضعا المقياس بالحصول على صدقه وثباته من خالل تطبيقه على عينة قوامها 

 مدارس الثانوية، وذلك على النحو التالي: الذكور واإلناث من طلبة الجامعة وال
التحليل فتم إجراء  الصدق العامليحيث قام ُمعدا المقياس بالحصول على صدقه من خالل : صدق المقياس

وقد أسفرت  ،وتم تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا بطريقة الفريماكس ،على العينة سالفة الذكر العاملي االستكشافي
وده على ثالثة عوامل هي)المساندة األسرية، والمساندة من األصدقاء، والمساندة من النتائج عن تشبع بن
وهي نسبة مرتفعة جدًا تؤكد قوة وبنية المقياس ٪ 79.3وبلغت نسبة التباين الكلي للعوامل  ،األشخاص المؤثرين(

ول )المساندة األسرية( العاملية، كما أن جميع البنود تشبعت على األبعاد الفرعية للمقياس، ففي العامل األ
، وفي العامل الثاني )المساندة من األصدقاء( تراوحت تشبعات  0,77إلى  0,89تراوحت تشبعات البنود ما بين 

 0,67، 0,92والعامل الثالث )المساندة من اآلخرين( تراوحت تشبعات بنوده ما بين  0,66، 0,90بنوده ما بين
 .  (Zimet &Conty-Mitchell ,2000, 395-397)نود المقياسمما ُيعبر عن ارتفاع الصدق العاملي لب

قام معدا المقياس بالحصول على ثبات من خالل ثبات االتساق الداخلي باستخدام طريقة ألفا كرونباخ  الثبات:
ولألبعاد الفرعية كان على  0,93للدرجة الكلية للمقياس ولألبعاد الفرعية حيث بلغ معامل الثبات للمقياس ككل 

المساندة من ، بينما بلغ معامل ألفا في بعد 0.91وبلغ معامل ألفا  بعد المساندة األسريةنحو التالي: ال
وهي معامالت مرتفعة ُتعبر في  0.91 الم ساندة من اآلخرينفي بعد  افي حين بلغ معامل ألف 0.89األصدقاء

 .(Zimet&Conty-Mitchell ,2000, 397)الوقت ذاته عن ثبات المقياس 
 

 للمقياس في الدراسة الحالية: لقياسيةالنفسية اكفاءة ال
 المقياس والتحقق من صدقه وثباته وذلك على النحو التالي:ترجمة ب الباحثقام 
للتأكد من الصدق العاملي للمقياس  االستكشافي والتوكيدي التحليل العاملي: قام الباحث بإجراء قأواًل: الصد

حيث  ،وقام الباحث بالتأكد من كفاية حجم العينة ،البات جامعة الفيوموط طلبة( من 200على عينة قوامها )
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وهي قيمة أكبر من  0.888لحجم وكفاية العينة الخاصة بمقياس الُمساندة االجتماعية  KMOاختبار  بلغت قيمة
مما ُيعبر  كما أنها أقرب للواحد الصحيح 0.5الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها كايزر لكفاية العينة وهي 

 عن كفاية العينة إلجراء التحليل العاملي.

بطريقة المكوناات  للعلوم االجتماعيةاإلحصائية  جوُحسب باستخدام حزمة البرام: الصدق العاملي االستكشافي)أ(
لكاايزر لفحاص  Varimax فاريمااكس مع تدوير العوامل تدويرًا متعامادًا بطريقاة Hottelling لهوتيلنجاألساسية 

وجاذره الكاامن واحاد  ،علياه ثالثاة بناود علاى األقال اً ة العاملية للمقيااس شاريطة أن يكاون العامال الواحاد ُمشابعالبني
% 67.499وأسفرت النتائج عن استخالص عاملين للمقياس وبلغت نسبة التباين الكلي للعااملين . صحيح فأكثر
  (.2)ملحقتشبعة على المقياسستخلصة والمُ رتفعة تدل على قوة العناصر والبنود المُ وهي نسبة مُ 

ستخرجة عن اتساق في العالقات بين البنود وبعضها، وأيضًا أشاارت النتاائج أن جمياع وتكشف العوامل المُ 
بنااًدا( تشاابعت تشاابعًا دااًل أو جوهرًيااا علااى العواماال المسااتخرجة )التااي تمثاال مكونااات المساااندة  12بنااود المقياااس )

ة الكلياة للتبااين مماا يؤكاد قيماة العوامال واتسااقها مماا يعاد مؤشارًا جيادًا لصادق االجتماعية( مع ارتفاع قيماة النساب
 5.435% من التباين الكلاي للمقيااس وبلاغ جاذره الكاامن 45.290بمفرده  العامل األول . واستوعبهذا المقياس

وهااااي  0.740، 0.831( وتراوحاااات تشاااابعاتها مااااا بااااين 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2، 1وتشاااابع عليااااه ثمانيااااة بنااااود)
معامالت تشبع ُمرتفعة كما أن بنود هذا العامل تدور حول المساندة مان األصادقاء، لاذا يمكان تسامية هاذا العامال 

% من التباين الكلي للمقيااس وبلاغ جاذره الكاامن 22.09 العامل الثاني( بينما استوعب بالم ساندة من األصدقاء)
وهي معاامالت  0.880و 0.728تشبعاتها ما بين ( وتراوحت 12،11،8،4وتشبع عليه أربعة بنود هي )2.665

الم سدداندة حااول المساااندة األساارية لااذا فإنااه يمكاان تسااميته جميعهااا كمااا أن بنااود هااذا العاماال تاادور  ،تشاابع مرتفعااة
 . األسرية
 

قام الباحث بتصميم نموذج مقياس  ،قبل البدء بالتحليل العاملي التوكيدي الصدق العاملي التوكيدي: ب()
ونتائج التحليل العاملي االستكشافي الذي تشبعت عليه  ،االجتماعية وفًقا لإلطار النظري لمعد المقياسالمساندة 

 وهذا ما يوضحه الشكل التالي: ،بنود وأبعاد المقياس
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 (2شكل )
 200آموس ن=وتشعبات مكوناته باستخدام برنامج  مقياس المساندة االجتماعيةالنموذج المفترض ألبعاد 

 ،AMOS 24آموس حليل العاملي التوكيدي على ذات العينة االستطالعية وحسب من خالل برنامجوُأجري الت 
وتبين منه ارتفاع مؤشرات حسن الُمطابقة وبالتالي تحقق الصدق التوكيدي للمقياس وهذا ما يوضحه الجدول 

 اآلتي:
 (3جدول )

 (200ن=)مؤشرات حسن المطابقة للنموذج الخاص بمقياس المساندة االجتماعية 
 المدى المثالي للمؤشر قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة
 (5إلى  0) 2.114 النسبة بين مربع كاى ودرجات الحرية 

 (1إلى  0) 0.910 مؤشر حسن المطابقة 
 (1إلى  0) 0.877  مؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية

 (1إلى  0) 0.910  مؤشر المطابقة المعياري 
 (1إلى  0) 0.931 ابقة المقارن مؤشر المط

 (1إلى  0) 0.885  مؤشر المطابقة التزايدي
 (1إلى  0) 0.924 مؤشر توكر لويس 

 (0,1إلى  0) 0.053 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 
 

ة ويتضح من الجدول السابق أن النموذج المفترض لمقياس المساندة االجتماعية ُيطابق تمامًا بيانات العين
المصرية، ويؤكد تشبع أبعاد مقياس المساندة االجتماعية على عاملين من خالل عديد من المؤشرات الدالة على 

والتي ُتعرف بمؤشرات  ،والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات أو رفضه في ضوئها ،جودة هذه المطابقة
فإذا كانت هذه  ؛(2,114) ومدى المثالي وهودرجات الحرية في ال 2النسبة بين كا وقعتجودة المطابقة، حيث 
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( تدل على قبول النموذج، باإلضافة إلى مؤشر حسن المطابقة، ومؤشر حسن المطابقة 5القيمة أقل من )
مؤشر المطابقة و الُمصحح بدرجات الحرية أو المعدل، ومؤشر المطابقة المعياري، ومؤشر المطابقة المقارن، 

ميعها قيم ُمرتفعة تصل إلى حد تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات وج ،مؤشر توكر لويسو التزايدي، 
وبالتالي  ،)واحد صحيح( وتشير القيمة المرتفعة في هذه المؤشرات إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة

لخطأ مؤشر جذر متوسط مربع ا أن لىإدل ذلك على جودة النموذج كما في نتائج النموذج الحالي، باإلضافة 
من أهم مؤشرات جودة المطابقة في التحليل العاملي التوكيدي، وبلغت قيمته في البحث  تم حسابه، ألنه التقريبي

وأن النموذج ُيطابق تمامًا البيانات، وهو ما يؤكد الصدق  ،( وهو معدل يؤكد جودة النموذج0.053الحالي )
ة، وأنه يتمتع بدالالت الصدق العاملي على البيئة البنائي لمقياس المساندة االجتماعية في الدراسة الحالي

 المصرية. 
 

من خالل حساب ثبات معامل ألفا لكرونباخ للدرجة الكلية للمقياس وأبعاده  تم الحصول عليه: تثانيًا: الثبا
براون وهذا ما يوضحه  -سبيرمان ةالفرعية وثبات التجزئة النصفية مع تصحيح طول المقياس باستخدام معادل

 دول التالي:الج
 (4جدول )

 (200ن=)لمقياس المساندة االجتماعية  ألفا كرونباخ والتجزئة النصفيةثبات 
وتصحيح طول االختبار  التجزئة النصفية معامل ألفا البعد

 براون  -سبيرمانباستخدام معادلة 
 0.899 0.887 المساندة  من األصدقاء 

 0.703 0.704 المساندة األسرية
 0.895 0.877 للمساندة االجتماعيةالدرجة الكلية 

 

 يتبين من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات للدرجة الكلية للمقياس وبعديه الفرعيين سواء بطريقة
 سبيرمان براون مرتفعة مما ُيعبر عن ثبات المقياس.  ةألفا لكرونباخ أو بالتجزئة النصفية بطريق ُمعامل

 

 (2013إعداد مجدي الدسوقي )من  ثالثًا: مقياس الرضا عن الحياة
االستقرار و الطمأنينة، و االجتماعية، و على ستة أبعاد هي:)السعادة،  ة( بندًا موزع30ويتكون المقياس من )

كل بند تبعًا للبدائل الخمسة التالية )دائمًا، كثيرًا،  عنويتم اإلجابة  .القناعة(و التقدير االجتماعي، و النفسي، 
(، 3(، أحيانًا)4(، كثيرًا )5ًا(، وقد وضعت لهذه االستجابات أوزان متدرجة كاآلتي: دائمًا )أحيانًا، نادرًا، أبد

(. والدرجة المرتفعة على المقياس ُتشير إلى مستوى ُمرتفع من الرضا عن الحياة، والدرجة 1(، أبدًا)2نادرًا)
 وقد قام ُمعد المقياس بالتحقق من الكفاءة المنخفضة ُتشير إلى مستوى منخفض من الرضا عن الحياة.

 وذلك على النحو التالي:السيكومترية للمقياس من خالل الحصول على صدقه وثباته 
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 تم حساب الصدق بعدة طرق منها:حيث  :صدق المقياس
 وذلك بحساب ارتباط درجة كل بند من بنود المقياس بالدرجة الكلية على بقية الصدق البنائي أو التكويني: ( أ)

 طلبة( طالب وطالبة من 150مجموعة قوامها) علىالبنود بعد استبعاد قيمة هذا البند من الدرجة الكلية، 
( وجميع هذه 0,412(، )0,263قيم معامالت االرتباط الناتجة ما بين ) تراوحتوطالبات الدراسات العليا، و 

 قياس ما وضع لقياسه.وتشير إلى اتساق المقياس وصدق محتواه )بنوده( في  مرتفعةالمعامالت 
وطالبات المرحلة  طلبةاألولى ت نضمتالمقياس على ثالث مجموعات،  حيث تم تطبيق الصدق التمييزي: ( ب)

من مجموعة الثالثة وتضمنت (، 200وطالبات الدراسات العليا )ن= طلبةالثانية  وتضمنت(، 200الجامعية )ن=
لإلرباعي األعلى اب النسبة الحرجة لدرجات ( وتم حس200العاملين والعامالت بالمصالح الحكومية )ن=

( بالنسبة 12,91%( ألفراد كل مجموعة على حدة فجاءت قيم النسبة الحرجة كاآلتي: )27دنى )واأل%(، 27)
( بالنسبة للعاملين 25,06)ووطالبات الدراسات العليا،  طلبةبالنسبة ل 20,40، ووطالبات الجامعة طلبةل

( مما يشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين مرتفعي 0,01إحصائيًا عند مستوى )والعامالت، وهذه القيم دالة 
 ومنخفضي الرضا عن الحياة.

وطالبات  طلبةبحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها مجموعة من  :الصدق التال مي ( ت)
بات الدراسات العليا وطال طلبة(، والدرجات التي حصل عليها مجموعة من 100المرحلة الجامعية )ن=

 لٌ ( على المقياس الحالي ك90(، والدرجات التي حصل عليها مجموعة من العاملين والعامالت )ن=79)ن=
( فتم التوصل إلى 1995على حدة، وبين درجاتهم على مقياس السعادة إعداد/ مايسة النيال وماجدة خميس )

 طلبة(بالنسبة ل0,592امعة، ومعامل ارتباط قدره )وطالبات الج طلبة( بالنسبة ل0,682معامل ارتباط قدره )
( بالنسبة للعاملين والعامالت، وهذه القيم دالة إحصائيًا 0,618وطالبات الدراسات العليا، ومعامل ارتباط قدره )

 ( مما يشير إلى صدق تالزمي مرتفع للمقياس. 0,01عند مستوى )
، حيث تم عمل المصفوفة االرتباطية الُمستخرجة من سلوب التحليل العامليأتم استخدام و  الصدق العاملي: ( ث)

وطالبات الدراسات الُعليا باستخدام طريقة المكونات  طلبة( طالب وطالبة من بين 500العينة الكلية )ن=
للوقوف  Kaiserلكايزر   Varimaxتدويرًا ُمتعامدًا بطريقة الفاريماكس  وتم تدوير العوامل ،األساسية لهوتيللنج

ب العاملي للمقياس، وتم استخدام محك الجذر الكامن واحد صحيح، ومحك التشبع الجوهري للبند على التركي
وقد أسفر إجراء  ،، ومحك جوهرية العامل هو أن يحتوي على ثالثة تشبعات جوهرية على األقل 0,3 ≤العامل 

م استبعاد عامل واحد وهو على المعايير التحكيمية السابقة ت التحليل العاملي عن ظهور سبعة عوامل، وبناءً 
 30المقياس  عدد بنودلمقياس ليصبح لبنود  ةالعامل السابع واألخير، ولم يسفر التحليل العاملي عن استبعاد أي

 بندًا. 
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 تم حساب ثبات المقياس باستخدام الطرق اآلتية: :ثبات المقياس
فاصل زمني قدره شهر على أفراد عينة ب أخرى تم تطبق المقياس ثم أعيد تطبيقه مرة  :االختبارطريقة إعادة  ( أ)

( من 100)، 0,694ثباتوبلغت قيمة معامل ال وطالبات الجامعة طلبة( من 100وهم ) الكفاءة السيكومترية
( من العاملين والعامالت وبلغت قيمة 70)، 0,711وبلغت قيمة معامل االرتباط  وطالبات الدراسات العليا طلبة

 0,803 الثباتمعامل 
ودرجات البنود الزوجية  الفردية،تم حساب معامل االرتباط بين درجات البنود  زئة النصفية:طريقة التج ( ب)

وبلغت  براون، -سبيرمانالناتجة باستخدام معادلة  الثباتوبعد ذلك تم تصحيح معامالت  مجموعة،ألفراد كل 
بالنسبة للعاملين  0.93و لعليا،الدراسات ا طلبةبالنسبة لعينة  0.90والجامعة،  طلبةبالنسبة لعينة  0.88 اقيمته

 يتمتع بقدر جيد من الثبات. المقياسمما يشير إلى أن والعامالت 
 المقياس،كرونباخ في التحقق من ثبات معامل ألفا لتم استخدام أسلوب  طريقة كرونباخ )معامل ألفا(: ( ت)

بالنسبة  0.846وليا، بالنسبة لطلبة الدراسات الع 0.873وبالنسبة لطلبة الجامعة،  0.855وبلغت قيمته 
 يتمتع بقدر جيد من الثبات. المقياسمما يشير إلى أن للعاملين والعامالت 

 

 للمقياس في الدراسة الحالية: ةالسيكو متريالكفاءة 
للتأكد من الصدق العاملي للمقياس  االستكشافي والتوكيدي التحليل العامليقام الباحث بإجراء : أواًل: الصدق

لحجم وكفاية العينة  KMOاختبار  كفاية حجم العينة حيث بلغت قيمةالتأكد من وتم  ،طالعيةالعينة االستعلى 
وهي قيمة أكبر من الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها كايزر  0.862الخاصة بمقياس الرضا عن الحياة 

  إلجراء التحليل العاملي. كما أنها أقرب للواحد الصحيح مما ُيعبر عن كفاية العينة ،0.5لكفاية العينة وهي 
 

 قام الباحث بإجراء التحليل العاملي للمقياس بطريقة المكونات األساسيةالصدق العاملي االستكشافي:  ( أ)
لكايزر لفحص البنية العاملية  Varimax فاريماكس مع تدوير متعامد للمحاور بطريقة Hottelling لهوتيلنج

وجذره الكامن واحد صحيح  عليه ثالثة بنود على األقل اواحد متشبعً للمقياس شريطة أن يكون البعد أو العامل ال
% وهي 51.1وأسفرت النتائج عن استخالص أربعة عوامل وبلغت نسبة التباين الكلي للعوامل األربعة  .فأكثر

 (               3)ملحق نسبة مرتفعة تدل على قوة العناصر والبنود المستخلصة والمتشبعة على المقياس
وبلغ جذره الكامن  من حجم التباين للمقياس %26.867 ( بندًا واستوعب بمفرده11تشبع عليه ) لعامل األوالف

لذا يمكن  ،، ومن خالل فحص البنود المتشبعة عليه ُوجد أن جميعها تدور حول السعادة والرضا عن الذات8.06
 من حجم التباين للمقياس %9.945توعب ( بنود واس9تشبع عليه ) العامل الثانيو  )بالرضا عن الذات(. تسميته

الرضا عن الحياة الدراسية تدور حول  هاشبعة عليه ُوجد أن، ومن خالل فحص البنود المُ 2.65وبلغ جذره الكامن 
 (.الحياة األكاديمية)بالرضا عن  لذا يمكن تسميتهوالتفاؤل بالمستقبل والقدرة على اتخاذ القرارات األكاديمية 
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، 1.57وبلغ جذره الكامن  من حجم التباين للمقياس % 7.951( بنود واستوعب 7شبع عليه )ت العامل الثالثو 
ومن خالل فحص البنود الُمشبعة عليه ُوجد أنها تدور حول الرضا عن الحياة االجتماعية  والتفاعل مع 

 الجتماعية(.)بالرضا عن الحياة ا قامة عالقات اجتماعية معهم لذا يمكن تسميتهإالمحيطين والقدرة على 
، 1.38وبلغ جذره الكامن  من حجم التباين للمقياس % 6.288( بنود واستوعب 3وتشبع عليه ) العامل الرابع:و 

ومن خالل فحص البنود الُمشبعة عليه ُوجد أنها تدور حول الرضا عن العالقة بالزمالء والثقة فيهم والتقدير 
 (.العالقة بالزمالءضا عن )بالر  االجتماعي من قبل الزمالء لذا يمكن تسميته

 

قبل البدء بالتحليل العاملي التوكيدي قام الباحث بتصميم نموذج مقياس الرضا  الصدق العاملي التوكيدي:)ب( 
 عرض لهعن الحياة وفًقا لنتائج التحليل العاملي االستكشافي الذي تشبعت عليه بنود وأبعاد المقياس وهذا ما 

 الشكل التالي:
  

 (3شكل )
 200ن= آموسوذج المفترض ألبعاد مقياس الرضا عن الحياة وتشعبات مكوناته باستخدام برنامج النم

وتبين منه  .24 آموس وُأجري التحليل العاملي التوكيدي على ذات العينة االستطالعية وحسب من خالل برنامج
 وضحه الجدول اآلتي:أوبالتالي تحقق الصدق التوكيدي للمقياس وهذا ما  ،ارتفاع مؤشرات حسن الُمطابقة
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 (5جدول )
 (200ن=) الرضا عن الحياةمؤشرات حسن المطابقة للنموذج الخاص بمقياس 

 المدى المثالي للمؤشر قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة
 (5إلى  0) 1.68  النسبة بين مربع كاى ودرجات الحرية

 (1إلى  0) 0.891  مؤشر حسن المطابقة
 (1إلى  0) 0.899  صحح بدرجات الحريةمؤشر حسن المطابقة الم
 (1إلى  0) 0.871  مؤشر المطابقة المعياري 
 (1إلى  0) 0.892  مؤشر المطابقة المقارن 
 (1إلى  0) 0.899  مؤشر المطابقة التزايدي

 (1إلى  0) 0.887  مؤشر توكر لويس
 (0,1إلى  0) 0.049  مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

 

فترض ألبعاد مقياس الرضا عن الحياة يؤكد تشبعه على أربعة لجدول السابق أن النموذج المُ يتضح من ا
فترض للبيانات من المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المُ  عوامل من خالل عديدٍ 

ودرجات الحرية وقعت  2ن كاوالتي ُتعرف بمؤشرات جودة المطابقة، حيث كانت النسبة بي ،أو رفضه في ضوئها
( تدل على قبول النموذج، باإلضافة إلى 5( فإذا كانت هذه القيمة أقل من )1,68في المدى المثالي وهى )

مؤشر حسن المطابقة، ومؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية أو المعدل، ومؤشر المطابقة المعياري، 
وجميعها قيم ُمرتفعة تصل إلى حد  مؤشر توكر لويسو ، لتزاُيديامؤشر المطابقة و ، الُمقارن ومؤشر المطابقة 

وتشير القيمة المرتفعة في هذه المؤشرات إلى تطابق  .تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات )واحد صحيح(
 وبالتالي دل ذلك على جودة النموذج كما في نتائج النموذج الحالي، باإلضافة ،أفضل للنموذج مع بيانات العينة

وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة في التحليل العاملي  الى مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
طابق ويدل ذلك على أن النموذج يُ  ،( وهو معدل مقبول0.049التوكيدي، وبلغت قيمته في البحث الحالي )

في الدراسة الحالية، وأنها  حياةمقياس الرضا عن الالصدق البنائي ألبعاد  أشار إليهتمامًا البيانات، وهو ما 
 تتمتع بدالالت الصدق العاملي على عينة الدراسة. 

 

من خالل حساب ثبات معامل ألفا لكرونباخ للدرجة الكلية للمقياس وأبعاده  وتم الحصول عليه :تثانيًا: الثبا
وضحه أراون وهذا ما ب -سبيرمان ةمعادلالفرعية وثبات التجزئة النصفية مع تصحيح طول المقياس باستخدام 

 الجدول التالي:
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 (6جدول )
 (200)ن=وأبعاده الفرعية  مقياس الرضا عن الحياةألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ل ثبات

 بطريقة التجزئة النصفية معامل ألفا البعد
 براون  -سبيرمان

 0.811 0.855 الرضا عن الذات
 0.747 0.788 الرضا عن الحياة األكاديمية

 0.622 0.722 ضا عن الحياة االجتماعيةالر 
 0.760 0.786 الرضا عن الزمالء
 0.809 0.893 الدرجة الكلية

 

سواء وأبعاده الفرعية األربعة يتبين من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات للدرجة الكلية للمقياس 
رتفعة براون مُ  -سبيرمان استخدام معادلةديل طول االختبار ببعد تعبطريقة ألفا لكرونباخ أو بالتجزئة النصفية 

 مما ُيعبر عن ثبات المقياس. 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ج الفرض األول ومناقشتها:ئأواًل: نتا

وطالبات جامعة  طلبةتوجد فروق دالة إحصائيًا لدى عينة الدراسة من  " ينص هذا الفرض على أنه
، والفرقة الدراسية للنوعاالجتماعية والرضا عن الحياة طبقًا ساندة بالذات والم  الرحمة من  الفيوم في كل  
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة آنفة الذكر ومعالجة نتائج  ."والتخصص

 التطبيق احصائيًا وذلك على النحو التالي:
 طلبةداللتها للفروق بين الوالجدول اآلتي يوضح قيمة ت و  :للنوعالفروق في متغيرات الدراسة طبقًا  ( أ)

 بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة:الرحمة كل من الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية ل والطالبات في
 (7جدول )

 (550)ن= للنوعطبقًا بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة  الرحمة كل من  العينة فيداللة الفروق بين 
 داللة ت درجات الحرية ت ع م لنوعا المتغيرات

  الذاتب على الحنو
 3.757 17.21 116= طلبة

-0.171 548 0.864 
 3.598 17.27 434طالبات=

 الذاتي الحكم
 3.629 13.97 116= طلبة

-1.024 
548 

0.306 
 3.317 14.34 434طالبات=

 المشتركة اإلنسانية
 2.893 12.77 116= طلبة

0.475 
548 

0.635 
 3.102 12.62 434طالبات=

 0.394- 2.776 10.65 116= طلبة العزلة
548 

0.694 
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 ( السابق7تابع : جدول )
    2.472 10.75 434طالبات= 

  التعقل
 3.145 14.67 116= طلبة

3.756 
548 

0.000 
 2.980 13.49 434طالبات=

 التوحد الم فر 
 2.506 11.00 116= طلبة

0.678 
548 

0.498 
 2.627 10.82 434طالبات=

 للرحمة بالذات الكلية الدرجة
 11.359 80.27 116= طلبة

0.918 
548 

0.359 
 10.005 79.28 434طالبات=

 األصدقاء من المساندة
 والمحيطين

 7.369 28.09 116= طلبة
0.891 

548 
0.373 

 8.121 27.35 434طالبات=

 األسرية المساندة
 4.280 14.27 116= طلبة

-0.005 
548 

0.996 
 4.171 14.27 434طالبات=

 للمساندة الكلية الدرجة
 االجتماعية

 9.677 42.36 116= طلبة
0.707 

548 
0.480 

 10.096 41.62 434طالبات=

 الذات عن الرضا
 7.908 35.12 116= طلبة

0.695 
548 

0.487 
 8.273 34.53 434طالبات=

 كاديميةاأل  الحياة عن الرضا
 6.118 29.43 116= طلبة

2.854 
548 

0.004 
 6.334 27.56 434طالبات=

 الحياة عن الرضا
 االجتماعية

 4.737 27.47 116= طلبة
0.825 

548 
0.410 

 4.378 27.09 434طالبات=

 بالزمالء العالقة عن الرضا
 2.047 10.98 116= طلبة

2.309 
548 

.021 
 2.180 10.46 434طالبات=

 عن للرضا الكلية الدرجة
 الحياة

 17.586 103.01 116= طلبة
1.821 

548 
0.069 

 17.832 99.62 434طالبات=

 

التعقل والرضا في كل من  0.01ُتشير نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
الرضا عن العالقة بالزمالء في  0.05ند مستوى كما وجدت فروق دالة ع طلبةاتجاه الفي  عن الحياة األكاديمية

 ابعادهأبالذات و  للرحمةوالطالبات في الدرجة الكلية  طلبة، بينما لم توجد فروق دالة بين الطلبةاتجاه الفي 
لم توجد فروق بين و أبعادها الفرعية، أو لمساندة االجتماعية الدرجة الكلية لالفرعية األخرى، ولم توجد فروق في 

عن تحقق جزئي لهذا لرضا عن الحياة وأبعاده الفرعية األخرى مما ُيعبر لوالطالبات في الدرجة الكلية  طلبةال
أكثر ارتفاعًا كانوا  طلبةقد كشفت عن أن الُنالحظ أن نتائج هذا الفرض  بالذاتالرحمة بفيما يتعلق و  .الفرض

 فهم، متوازنةٍ  المؤلمة بطريقةٍ  ملتجاربهدراكًا في مستوى التعقل من الطالبات، وهذا بدوره يشير إلى أنهم أكثر إ
 (Albertson, et al., 2015, 4)في التوحد معها ون ويفرطوال ها،ونالمشاعر واألفكار المؤلمة وال يهول ون يتجاهل
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متوازن دون  الفرد يعي تجاربه ومشاعره السلبية المؤلمة ويعايشها في اللحظة الراهنة بشكلٍ فالتعقل ُيشير إلى أن 
طة جأش، اساعد الفرد على قبول تجاربه الداخلية السلبية بربيُ والتعقل أو تجنب أو قمع،  سلبيةٍ  حكامٍ أل هالقإط

 & Teleb طلب واألوامله وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من .عند نشوئها في اللحظة الحالية

Alawamleh (2013) طلبةلبات في التعقل في اتجاه الوالطا طلبةفروق بين ال والتي تبين منها وجود.  
     

( 2014ودراسة العاسمي )Tatum (2012)  تاتومنتائج دراسة مع  هذه النتائجوفي المقابل لم تتفق  
 Callister& Plante كاليستر وبالنت ودراسة كل من Jeon et al., (2016) جون وزمالئه ودراسة كل من

 Bozorgi & Homaei بوزورجي وهوماي دراسة كل من (2018الشيخ )و  ،ودراسة كل من آدم (2017)

(2018a)،  بوزورجي وهومايودراسة كل من Bozorgi & Homaei (2018b)  حيث كشفت نتائج هذه
في حين توصلت نتائج دراسة  ، اتجاه الطالباتالفرعية في  ابالذات بأبعادهالرحمة عن وجود فروق في  الدراسات
وربما يرجع وجود فروق بين طلبة وطالبات الجامعة في الرحمة بالذات،  م إلى عد Baldini (2018)بالديني 

هذا االختالف بين نتائج الفرض الحالي ونتائج هذه الدراسات إلى الفروق الثقافية واالجتماعية بين مجتمعي 
 الدراسة. 

 

عدالت الرضا عن ارتفاع مُ  نتائجه ُنالحظ أن نتائج هذا الفرض قد أظهرت بالرضا عن الحياةوفيما يتعلق 
جامعة الفيوم داخل وبين زمالئهم  طلبةال عن طبيعة العالقات االجتماعية الُمتبادلة بين األكاديمية والرضاالحياة 

 Moksnesوقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من موكسنس وزمالئه حيث كانت الفروق في اتجاههم، 

et al.,(2019)  دالة إحصائيًا بين الطلبة والطالبات في الرضا عن الحياة في  والتي أشارت إلى وجود فروق
  & Anggraeniأنجارياني وكورنياوان اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل منبينما اتجاه الطلبة، 

(2012) Kurniawan ا على عدم وجود فروق موالتي أكدت نتائجه (2014) نيوآخر مصطفي  ودراسة كل من
 etHope هوب وآخرين  بات في الرضا عن الحياة، وهذا ما توصلت إليه نتائج دراسة كل منوالطال طلبةبين ال

(2014) .,al  (2015)كونج وآخرين وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها نتائج دراسة كل منet.al Kong,   

 طلبةين العدم وجود فروق ب كشفت عنوالتي  Jeon et al., (2016) جون وآخرين ونتائج دراس  ن  من، 
التي تبين منها وجود و  Ozben (2013) وأزبن واختلفت أيضًا مع نتائج دراسة ،والطالبات في الرضا عن الحياة

وهي ذات النتيجة  ،وطالبات الجامعة في الرضا عن الحياة في اتجاه الطالبات طلبةفروق دالة إحصائيًا بين 
ونتائج دراسة كل من  al etlinauskas Ma,. (2014) مالينوسكس وزمالئه التي توصلت إليها دراسة كل من

والطالبات في الرضا عن الحآاة  طلب وجود فروق بآن ال أشارت إلىوالتي   al etYou,. (2018)يو وزمالئه 

االختالف إلى طبيعة مجتمع الفيوم والقيود المفروضة من قبل بعض األسر  اوربما يعود هذفي اتجاه الطالبات. 
 واء فيما يتعلق بطبيعة الدراسة أو المحدودية في إقامة العالقات االجتماعية. على بناتهم س هفي
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 : الفروق في متغيرات الدراسة طبقًا للفرقة الدراسية ( ب)
بالذات والمساندة الرحمة في كل من  عينة الدراسةوالجدول اآلتي يوضح قيمة ت وداللتها للفروق بين 

 :ة الدراسيةطبقًا للفرقاالجتماعية والرضا عن الحياة 
 (8جدول )

 (550)ن=بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة طبقًا للفرقة الدراسية الرحمة داللة الفروق بين العينة في كل من 
درجات  ت ع م الفرقة المتغيرات

 الحرية
 داللة ت

  الذاتب على الحنو
 3.650 17.40 390=  األولى

1.433 548 0.153 
 3.561 16.91 160الثانية =

 الذاتي الحكم
 3.423 14.10 390=  األولى

-1.706 
548 

0.089 
 3.271 14.64 160الثانية =

 المشتركة اإلنسانية
 3.106 12.48 390=  األولى

-2.015 
548 

0.044 
 2.904 13.06 160الثانية =

 العزلة
 2.538 10.66 390=  األولى

-1.012 
548 

0.312 
 2.533 10.90 160الثانية =

  التعقل
 3.100 13.85 390=  األولى

1.358 
548 

01.75 
 2.922 13.46 160الثانية =

 التوحد الم فر 
 2.614 10.91 390=  األولى

0.712 
548 

0.477 
 2.572 10.73 160الثانية =

 للرحمة بالذات الكلية الدرجة
 10.532 79.40 390=  األولى

-0.319 
548 

0.750 
 9.749 79.71 160الثانية =

 األصدقاء من المساندة
 والمحيطين

 8.281 27.20 390=  األولى
-1.422 

548 
0.156 

 7.115 28.26 160الثانية =

 األسرية المساندة
 4.288 14.34 390=  األولى

0.606 
548 

0.545 
 3.948 14.10 160الثانية =

 للمساندة الكلية الدرجة
 االجتماعية

 10.395 41.54 390=  األولى
-0.877 

548 
0.381 

 8.987 42.36 160الثانية =

 الذات عن الرضا
 8.470 34.31 390=  األولى

-1.536 
548 

0.125 
 7.436 35.49 160الثانية =

 األكاديمية الحياة عن الرضا
 6.479 28.09 390=  األولى

0.803 
548 

0.422 
 5.956 27.61 160الثانية =

 االجتماعية الحياة عن الرضا
 4.522 27.32 390=  األولى

1.230 
548 

0.219 
 4.277 26.81 160الثانية =
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 ( السابق8تابع : جدول )

 بالزمالء العالقة عن الرضا
 2.131 10.57 390=  األولى

-0.103 548 0.918 
 2.241 10.59 160الثانية =

 ةالحيا عن للرضا الكلية الدرجة
 18.382 100.28 390=  األولى

-0.110 
548 

0.912 
 16.445 100.47 160الثانية =

 

بالذات والمساندة االجتماعية الرحمة يتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في كل من  من الجدول السابق
وكان  ،عد االنسانية الم شتركةب  والرضا عن الحياة بين عينة الدراسة تبعًا للفرقة الدراسية، والفرق الوحيد ُوجد في 

وطالبات الفرقة الثانية يعتقدون  طلبةوهذا ُيعبر عن أن الثانية.  ةالفرق وطالبات طلبةفي اتجاه  0.05عند داالً 
ما يمرون به من  بل إن ،اليومية عرضون للمشكالت في سياق حياتهمتهم ليسوا وحدهم الذين يواجهون ويأن

التي أو هذه المشكالت الذي يشعرون به  فهذا النقص ،يمر به غيرهم تٍ ظروٍف وصعوباٍت وأزماٍت ومشكال
جزًءا ال يتجزأ من الحالة  ُتعدالمشاعر المؤلمة فأقرانهم بالكيفية ذاتها، موجودة لدى يمرون بها يعتقدون أنها 

العبيدي راسة ولم تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج د .البشر جميعاً عاني منها اإلنسانية التي يٌ 
لمرحلة وفقًا ل وطالبات الجامعة طلبةة بالذات بين عدم وجود فروق في الرحم كشفت عن( والتي 2017)

 الدراسية.
 

 : للتخصصالفروق في متغيرات الدراسة طبقًا ت() 
 (9جدول )

 (550ن=)عًا للتخصص بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة تبالرحمة داللة الفروق بين العينة في كل من 
 داللة ت ت ع م التخصص المتغيرات

  الذاتب على الحنو
 3.414 17.26 134تخصصات نظرية = 

0.001 0.991 
 3.699 17.26 416تخصصات عملية =

 الذاتي الحكم
 3.513 14.61 134تخصصات نظرية = 

1.385 0.167 
 3.339 14.15 416تخصصات عملية =

 المشتركة اإلنسانية
 2.933 12.92 134تخصصات نظرية = 

1.179 0.239 
 3.095 12.56 416تخصصات عملية =

 العزلة
 2.589 10.89 134تخصصات نظرية = 

0.834 0.405 
 2.521 10.68 416تخصصات عملية =

  التعقل
 2.899 13.49 134تخصصات نظرية = 

-1.104 0.260 
 3.098 13.82 416تخصصات عملية =

 د الم فر التوح
 2.741 10.87 134تخصصات نظرية = 

0.057 0.955 
 2.557 10.85 416تخصصات عملية =
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 ( السابق9تابع : جدول )

للرحمة  الكلية الدرجة
 بالذات

 10.304 80.03 134تخصصات نظرية = 
0.701 0.484 

 10.308 79.31 416تخصصات عملية =
 األصدقاء من المساندة
 والمحيطين

 8.116 27.87 134ت نظرية = تخصصا
0.595 0.552 

 7.926 27.39 416تخصصات عملية =

 األسرية المساندة
 3.769 14.47 134تخصصات نظرية = 

0.638 0.524 
 4.319 14.20 416تخصصات عملية =

 للمساندة الكلية الدرجة
 االجتماعية

 9.812 42.34 134تخصصات نظرية = 
0.742 0.459 

 10.071 41.60 416لية =تخصصات عم

 الذات عن الرضا
 7.907 34.25 134تخصصات نظرية = 

-0.645 0.519 
 8.289 34.78 416تخصصات عملية =

 الحياة عن الرضا
 األكاديمية

 5.896 27.44 134تخصصات نظرية = 
-1.074 0.283 

 6.461 28.12 416تخصصات عملية =
 الحياة عن الرضا

 االجتماعية
 4.535 26.54 134ات نظرية = تخصص

-1.374 0.170 
 4.414 27.38 416تخصصات عملية =

 العالقة عن الرضا
 بالزمالء

 2.201 10.27 134تخصصات نظرية = 
-1.898 0.058 

 2.142 10.67 416تخصصات عملية =
 عن للرضا الكلية الدرجة
 الحياة

 17.310 98.50 134تخصصات نظرية = 
-1.877 0.61 

 17.959 100.93 416تخصصات عملية =
 

بالذات والمساندة االجتماعية الرحمة يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة في كل من 
واعتماد الفرض البديل الذي يمكن عبر عن رفض هذا الفرض مما يُ  ،والرضا عن الحياة تبعًا للتخصص

وطالبات جامعة الفيوم ذوي التخصصات  طلبةينة الدراسة من بين ع ال توجد فروق دالةصياغته على أنه "
وقد اتفقت هذه النتائج  ."بالذات والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياةالرحمة في كل من النظرية والعملية 

عدم وجود فروق  انتهت إلىوالتي  Teleb & Alawamleh (2013) طلب واألوامله مع نتائج دراسة كل من
طبقًا للتخصص األكاديمي، واتفقت أيضًا مع نتائج دراسة العبيدي  بالذاتالرحمة والطالبات في  طلبةبين ال

وفقًا للتخصص  الشفقة بالذاتوالطالبات في  طلبة( التي توصلت أيضًا إلى عدم وجود فروق بين ال2017)
عدم  أوضحت( التي 2018الشيخ )و وهذا ما توصلت إليه بعض النتائج الخاصة بدراسة كل من آدم،  ،الدراسي

بينما اختلفت هذه النتائج مع نتائج  .طبقًا للتخصص الشفقة بالذاتوالطالبات في  طلبةوجود فروق بين ال
طالبات جامعة دمشق في و  طلبةوجود فروق بين  أشارت إلى( والتي 2018دراسة كل من آدم، والشيخ )

اه طلبة الكليات العملية، وربما تعود هذه الفروق السعادة النفسية )الرضا عن الحياة( وفقًا للتخصص في اتج
 للمتغيرات الثقافية والحضارية المرتبطة بمجتمعي الدراسة.



- 39 - 
 

 ثانيًا: نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:
بالذات والمساندة  الرحمةتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كل من ينص هذا الفرض على أنه "
 بحسابفرض قام الباحث لهذا اصحة وللتحقق من  ."اة لدى عينة الدراسةاالجتماعية والرضا عن الحي

والعينة الكلية وهذا ما كل منهما على حدة والطالبات  طلبةاالرتباط بين متغيرات الدراسة لدى ال تمعامال
 يوضحه الجدول اآلتي:

 (10جدول )
 وبين بعضها بعضًا لدى العينة الكليةالرضا عن الحياة ببالذات والمساندة االجتماعية الرحمة كل من  معامالت ارتبا  داللة 

 عن الحياة الرضا المساندة االجتماعية بالذاتالرحمة  النوع المتغيرات

 بالذاتالرحمة 
 116ن=  طلبةال

 
0.458** 0.647** 

 **0.537 **0.300 334الطالبات ن= 
 **0.562 **0.336 550العينة الكلية ن= 

 يةلمساندة االجتماعا
 **0.597  **0.458 116ن=  طلبةال

 **0.515 **0.300 334الطالبات ن= 
 **0.532 **0.336 550العينة الكلية ن= 

 عن الحياة الرضا
  **0.597 **0.647 116ن=  طلبةال

 **0.515 **0.537 334الطالبات ن= 
 **0.532 **0.562 550العينة الكلية ن= 

 0,05دالة عند مستوى *                                                                       0,01دالة عند مستوى **

 الرحمة بين  0.01دالة احصائيًا عند مستوى  تبادلةمُ  من الجدول السابق يتبين وجود عالقة ارتباطية
لدى  اعية والرضا عن الحياة( وبين المساندة االجتموالرضا عن الحياة، المساندة االجتماعيةوكل من )بالذات 

ويؤكد في الوقت ذاته  تمامًا،مما ي عبر عن تحقق هذا الفرض والطالبات والعينة الكلية  طلبةعينة الدراسة من ال
بالذات، الرحمة ) الُمنبئةمكانية تنبؤ المتغيرات إتعدد للتعرف على جراء تحليل االنحدار المُ إمكانية إعلى 

 الرحمة فلكي يصل الطالب الجامعي للشعور ب .)الرضا عن الحياة( به أالُمتنبمتغير بالوالمساندة االجتماعية( 
 الرحمة ألن العالقة بين من المحيطين به، والدعم المساندة االجتماعية تلقي بالذات فإنه بحاجٍة ماسٍة إلى 

 Coffmanان وجليجانكوفمكل من  نتائج دراسة أوضحتهوهذا ما  ،بالذات والمساندة االجتماعية عالقة طردية

(2002) & Gilligan ; سبريشر وفهر ونتائج دراسة كل من Sprecher & Fehr (2005) ;  ونتائج دراسة
بالذات الرحمة وجود عالقة ارتباطية بين  أشارت إلىالتي  al et Neely,. (2009) كل من نيلي وآخرين

زيد من المساندة االجتماعية، والمساندة تُ لذات باالرحمة الجامعة، فوطالبات والمساندة االجتماعية لدى طلبة 
 هوليانج ميامياو بالذات، وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة كل من الرحمةاالجتماعية ُتزيد من 

 )Huoliang & Miaomiao (2015 ; (2016)جون وآخرين ودراسة كل من et.alJeon ; ودراسة كل من 
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iBozorgi & Homae  بوزورجي وهوماي ودراسة كل من ;  Maheux & Price)2 (016ماهوكس وبرايس

)b(2018 ; ستيلمان وزمالئه  ودراسة كل منStallman et al.,(2018) جميعًا وجود  اوالتي تبين من نتائجه
 فارتفاع ؛الجامعةوطالبات بالذات والمساندة االجتماعية لدى طلبة  الرحمةعالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين 

ارتفاع معدالت المساندة ساندة االجتماعية، كما أن عدالت المُ بالذات يؤدي إلى ارتفاع مُ الرحمة ت عدالمُ 
الرحمة مما ُيعزز الدور المتبادل بين ، بالذاتالرحمة االجتماعية من المحيطين يترتب عنه ارتفاع معدالت 

بالذات والمساندة الرحمة لتبادلية بين وبالرغم من هذا االتفاق حول العالقة ا بالذات والمساندة االجتماعية.
بالذات ال  الرحمةأكدت أن  Allen & Leary (2010) ألين والري  االجتماعية إال أن نتائج دراسة كل من

رتبط تبالذات الرحمة رتبط بالمساندة االجتماعية فإن ت بالذات الرحمة توإذا كان رتبط بالمساندة االجتماعية.ت
عدالت الرضا عن بالذات يترتب عنه زيادة في مُ الرحمة عدالت ألن الزيادة في مُ  الحياة، عن بالرضاكذلك 

جعل من الفرد شخصيًة أكثر ذكاًءا ورقيًا ورفقًا بذاتها خاصًة عندما يواجهها تبالذات الرحمة الحياة، لكون 
عاناة أو قبول تلك المُ أو عندما تشعر بوجود عيٍب أو نقٍص لديها، وبالتالي فإنها تندفع نحو  ،مشكالت أو أزمات

وأن البشر جميعًا بما فيهم هو مطالبون بأن  ،الفشل، واالعتقاد بأن الفشل هو حالة إنسانية مرتبطة بوجود البشر
بالذات أدى ذلك الرتفاع مستوى الرضا عن الحياة  الرحمةيكونوا أكثر رفقًا أو رحمًة بذواتهم، وكلما ارتفع مستوى 

(Akin,2009,105)  برنارد وكوري  نتائج دراسة كل من أوضحتهوهذا ماBarnard & Curry (2011)، 
ارتفاع في مستوى  أيضاً  بالذات يكون لديهمالرحمة والتي أظهرت أن األفراد الذين لديهم ارتفاع في مستوى 

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  أوضحتوالتي  Flynn(2013) فيلين الرضا عن الحياة، ونتائج دراسة
هوب ، كما أن نتائج دراسة كل من الجامعةوطالبات لرضا عن الحياة لدى طلبة بالذات واالرحمة ًا بين إحصائي

 Umphery&Sherblom(2014) أمفري وشيرمبلوم  ونتائج دراسة كل من ; al et Hope,.(2014)وزمالئه 
 ي وكورنياوانأنجاريانونتائج دراسة كل من  Akin&Akin (2014(أكين وأكين ونتائج دراسة كل من ;

Anggraeni & Kurniawan (2016) ; ُحسين وآخرين ونتائج دراسة كل منHossien et al.,(2017)  قد 
الجامعة وأن ارتفاع وطالبات بالذات والرضا عن الحياة لدى طلبة الرحمة ين ارتباطية دالة بوجود عالقة أكدت 

بالذات في  للرحمةن الحياة، مما ُيعطي قيمة وأهمية معدالت الرضا ع عارتفا عليهبالذات يترتب  الرحمةعدالت مُ 
من مهمًا مصدرًا المساندة االجتماعية وت عد الجامعة.  وطالبات تنمية ُمعدالت الرضا عن الحياة لدى طلبة

وطالبات الجامعة بصفٍة خاصٍة، فقد  طلبةلدى أفراد المجتمع بصفٍة عامٍة و  عن الحياة بالرضا لشعورمصادر ا
ائج عدد من الدراسات وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الُمساندة االجتماعية والرضا عن تبين من نت

 ، ودراسة كل منCoffman & Gilligan (2002) كوفمان وجليجانومن هذه الدراسات دراسة كل من  ،الحياة
، Alipour & Taghvaei (2016) أليبور وتاجفاي ، ودراسة كل منKong et al., (2015) جون وزمالئه

 Stallman etستيلمان وزمالئه كل من، كما أن نتائج دراسة  You, et.al (2018) يو وزمالئه ودراسة كل من
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al.,(2018)   أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الُمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدة
وجود عالقة  إلىنتائج هذه الدراسات  فقد انتهت ،Beach (2019) بيتش ونتائج دراسة طلبة وطالبات الجامعة،

وهي ذات النتيجة التي ساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، حصائيًا بين المُ إارتباطية دالة 
والتي تبين من نتائجها وجود عالقة ارتباطية دالة  Ubharadka(2019)توصلت إليها دراسة كل من أوبهرادكا 

ساندة االجتماعية عدالت المُ فزيادة مُ لرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، اصائيًا بين الُمساندة االجتماعية و إح
وجود أشخاص ُيمثلون مصدرًا للدعم ف ،ةالجامع طالبعدالت الرضا عن الحياة لدى ؤدي إلى زيادة مُ ت

ويقلل لديه ُمعدالت القلق والخوف  ،نة واالستقراروالُمساعدة يولد لدى الفرد شعورًا باألمن والهدوء والتوافق والسكي
 واالضطراب وهذه السمات ُتعد من أهم السمات الُمرتبطة بالرضا عن الحياة.

 

 ثالثًا: نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:
في  (ُمنبئة)كمتغيرات بالذات والمساندة االجتماعية  الرحمة سهم كل من ي   " ينص هذا الفرض على أنه

وللتحقق من  ."وطالبات جامعة الفيوم طلبةلدى عينة الدراسة من  (ُمتنبأ بهتغير )كمُ الرضا عن الحياة التنبؤ ب
 الجدول التالي:أوضحه وهذا ما ، متعددالتدريجي الُ  هذا الفرض قام الباحث بحساب معامل االنحدار

 (11جدول )
ضا عن الحياة لدى العينة الكلية بطريقة االنحدار التدريجي بالذات والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالر الرحمة إسهام كل من 

 (550ن= )تعدد الم  

 داللة ت ت بيتا 2ر ر ف الثابت به أالمتنب م. المتغيرات الم نبئة
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0.002 0.496 0.620 

 0.751 0.317- 0.017- الحكم الذاتي

 0.507 0.664 0.026 نسانية المشتركةاإل

 0.150 1.441- 0.061- العزلة

 0.009 2.608 0.308 التعقل

 0.125 1.537- 0.065- التوحد الُمفرط

 0.000 6.777 0.239 للرحمةالدرجة الكلية 

 0.751 0.317 0.017 المساندة من األصدقاء

 0.000 5.989 0.525 المساندة األسرية

 0.009 2.629 0.098 الدرجة الكلية للمساندة 

 مع الذات الحنو

     

0.012 0.265 0.791 

 0.369 0.900- 0.037- الحكم الذاتي
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 ( السابق11تابع : جدول )
 اإلنسانية المشتركة
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0.220 2.769 0.006 

 0.000 4.986 0.430- العزلة

 0.000 3.928 0.631 التعقل

 0.453 0.752- 0.029- التوحد الُمفرط

 0.000 4.916 0.140 للرحمةالدرجة الكلية 

 0.751 0.317 0.017 المساندة من األصدقاء

 0.001 3.383 0.228 المساندة األسرية

 0.000 3.556 0.113 للمساندة  الدرجة الكلية

 مع الذات الحنو
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0.150 2.891 0.004 

 0.537 0.618- 0.041- الحكم الذاتي

 0.000 4.029 0.218 اإلنسانية المشتركة

 0.014 2.453- 0.175- العزلة

 0.024 2.261 0.140 التعقل 

 0.024 2.270- 0.174- التوحد الم فر 

 0.000 5.054 0.107 للرحمةالدرجة الكلية 

 0.174 1.360 0.111 المساندة من األصدقاء

 0.174 1.360 0.058 المساندة األسرية

 0.000 13.15 0.205 الدرجة الكلية للمساندة 
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0.099 3.894 0.000 

 0.911 0.004- 0.008- الحكم الذاتي

 0.028 2.202 0.054 اإلنسانية المشتركة

 0.999 0.002- 0.012- العزلة

 0.000 4.707 0.162 التعقل 

 0.327 0.980- 0.043- التوحد المفرط

 0.000 3.716 0.038 للرحمةجة الكلية الدر 

 0.028 2.0202 0.054 المساندة من األصدقاء

 0.133 1.505 0.074 المساندة األسرية

 0.000 5.208 0.045 الدرجة الكلية للمساندة 

 مع الذات الحنو
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0.029 0.630 0.529 

 0.201 1.279- 0.072- الحكم الذاتي

 0.001 3.250 0.758 اإلنسانية المشتركة

 0.665 0.434- 0.018- العزلة

 0.000 4.382 0.871 التعقل 
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 ( السابق11تابع : جدول )
 0.026 2.232- 0.671-      التوحد المفر 

 0.000 7.097 0.719 للرحمةالدرجة الكلية 

 0.000 3.342 0.471 المساندة من األصدقاء

 0.000 4.501 0.765 المساندة األسرية

 0.000 6.230 0.453 الدرجة الكلية للمساندة 
 

 0.05مستوى  *دالة عند                                                                               0.01**دالة عند مستوى 

عند إحصائيًا كما أن قيمة ف دالة  ،ً بيانات الجدول السابق يتبين أن قيمة الثابت دالة إحصائيا مراجعةب
كما أن ، حصائيةإلتعدد من الناحية االخطي المُ  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج  0.01مستوى 

وطالبات جامعة  طلبةسهمان في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى يُ  بالذات والُمساندة االجتماعيةالرحمة من  كالً 
 الفيوم وذلك على النحو التالي:

لمعامالت االنحدار الخاصة  0,01عند مستوى  ةأشارت النتائج إلى وجود داللة إحصائي: الرضا عن الذات ( أ)
لم توجد داللة لبقية األبعاد ، بينما والمساندة األسرية والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية التعقلبكل من 

( للتعقل،  0.308) ( للمساندة األسرية،0.525) بالذات والمساندة االجتماعية وبلغت قيمة بيتا للرجمةالفرعية 
 ،التعقلمن  ( وهذا يعني أن كالً 0.378)= 2ر( للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية، وبلغت قيمة 0.098)

% من نسبة التباين في الرضا عن 37.8قد فسروا  ية للمساندة االجتماعيةوالدرجة الكل ،والمساندة األسرية
 يمكن كتابة الُمعادلة التنبؤية لهذا البعد على النحو التالي:بالتالي الذات، و 

 الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية × (0.098+ )التعقل ×( 0.308+ )المساندة األسرية ×( 0.525+ )4.273الرضا عن الذات= 
 

 

لمعامالت  0,01عند مستوى  ةأشارت النتائج إلى وجود داللة إحصائي )ب(الرضا عن الحياة األكاديمية:
المساندة ، للرحمة بالذاتواالنسانية المشتركة والدرجة الكلية العزلة والتعقل، االنحدار الخاصة بكل من 

بالذات أو  الرحمةبقية األبعاد الخاصة ببينما لم توجد داللة ل سرية والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية،األ
( لإلنسانية المشتركة، 0.270)و ( للعزلة،0.430-)و، للتعقل( 0.631المساندة االجتماعية وبلغت قيمة بيتا )

( للدرجة الكلية للمساندة 0.113)و، للرحمة بالذاتللدرجة الكلية ( 0.140)و، للمساندة األسرية( 0.228)و
والدرجة  ،العزلة والتعقل، واالنسانية المشتركةمن  وهذا يعني أن كالً  (0.381) =2ر وبلغت قيمة ،االجتماعية
% من 38.1بنسبة قد أسهموا والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية ،سريةالمساندة األو ، للرحمة الذاتالكلية 

 ا البعد على النحو التالي:نسبة التباين في الرضا عن الحياة األكاديمية، ويمكن كتابة الُمعادلة التنبؤية لهذ
 

المساندة االسرية+  ×( 0.228+ )االنسانية المشتركة × (0.270+ )التعقل ×(0.631+ )4.809الرضا عن الحياة األكاديمية= 
 العزلة×0.430-للمساندة االجتماعيةالدرجة الكلية  × (0.113للتراحم بالذات + )الدرجة الكلية  ×(0.140)
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لمعامل االنحدار  0,01أشارت النتائج إلى وجود داللة إحصائيًا عند مستوى  :الجتماعية(الرضا عن الحياة اج)
، والدرجة الكلية للرحمة بالذاتالدرجة الكلية و االنسانية المشتركة، و درجة الحنو بالذات، الخاص بكٍل من 

 ،العزلةبكٍل من  خاصلمعامل االنحدار ال 0,05كما وجدت داللة إحصائية عند مستوى  ،للمساندة االجتماعية
من األصدقاء، المساندة و  ،الحكم الذاتي لكل  منبينما لم توجد داللة  ،فرا  في تحديد الهويةواإل ،التعقلو 
( 0.140)و( لإلنسانية المشتركة، 0.218)و( للحنو بالذات، 0.150وبلغت قيمة بيتا ) .المساندة األسريةو 

، للرحمة بالذات( للدرجة الكلية 0.107)واط في تحديد الهوية، ( لإلفر 0.174-)و ( للعزلة،0.175-)و للتعقل،
لحنو بالذات، ا وهذا يعني أن درجة  (0.431)=2ر( للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية، وبلغت قيمة 0.205)و
رجة الكلية ، والدللرحمة بالذاتالدرجة الكلية و  ،فراط في تحديد الهويةواإل ،والعزلة التعقل،و نسانية المشتركة، اإلو 

% من نسبة التباين في الرضا عن الحياة االجتماعية، ويمكن كتابة 43.1 قد فسروا للمساندة االجتماعية ي
 الُمعادلة التنبؤية لهذا البعد على النحو التالي:

لتعقل+ ا × (0.140اإلنسانية المشتركة+ ) × (0.218الحنو بالذات+ ) ×( 0.150+ )8.384 = الرضا عن الحياة االجتماعية
االفرا   × (0.174) –العزلة  × (0.175) – الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية × (0.205الدرجة الكلية للتراحم+ ) × (0.107)

 في تحديد الهوية.
 

 

لمعامل االنحدار  0,01عند مستوى  ةأشارت النتائج إلى وجود داللة إحصائي :(الرضا عن العالقة بالزمالءد)
 ،والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية، للرحمة بالذاتوالدرجة الكلية التعقل، و لحنو بالذات، امن  الخاص بكلٍ 

والمساندة  ،نسانية المشتركةاإل لمعامل االنحدار الخاص بكٍل من  0,05كما وجدت داللة إحصائية عند مستوى 
وبلغت قيمة  ،المساندة االجتماعية بالذات أوالرحمة بينما لم توجد داللة لبقية األبعاد الخاصة ب ،صدقاءمن األ
( للدرجة الكلية 0.038)و ( للتعقل،0.162)و( لإلنسانية المشتركة، 0.054)و( للحنو بالذات، 0.099بيتا )

 =2روبلغت قيمة  .( للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية0.045)و، دة من األصدقاء( للمسان0.054)وللتراحم، 
 للرحمة بالذات،والدرجة الكلية التعقل، و نسانية المشتركة، ن الحنو بالذات، واإلم وهذا يعني أن كالً . (0.490)

% من نسبة التباين في الرضا عن 49 قد فسرواوالدرجة الكلية للمساندة االجتماعية  ،صدقاءوالمساندة من األ
 العالقة بالزمالء، ويمكن كتابة الُمعادلة التنبؤية لهذا البعد على النحو التالي:

 (0.038) التعقل+ ×(0.162اإلنسانية المشتركة+ ) ×(0.054الحنو بالذات+ ) ×(0.099+ )4.82ضا عن العالقة بالزمالء= الر 
 الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية. ×(0.045+ )المساندة من األصدقاء ×(0.054) الدرجة الكلية للتراحم+ ×
 

لمعامل  0,01عند مستوى  ةإلى وجود داللة إحصائي أشارت النتائج :الدرجة الكلية للرضا عن الحياة(ه)
 ،للرحمة بالذاتالدرجة الكلية و ، والتوحد المفر ، التعقلو نسانية المشتركة، اإل االنحدار الخاص بكٍل من 

لبقية بينما لم توجد داللة  ،والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية ،المساندة األسريةو  ،صدقاءوالمساندة من األ
للتوحد ( –0.671)و( لإلنسانية المشتركة، 0.758)و، للتعقل( 0.871وبلغت قيمة بيتا )بالذات حمة الر أبعاد 
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( للمساندة من 0.471)واألسرية، للمساندة ( 0.765)و، للرحمة بالذات( للدرجة الكلية 0.719)و، الُمفرط
من  وهذا يعني أن كالً  (0.504) =2روبلغت قيمة  .( للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية0.453)واألصدقاء، 

صدقاء والمساندة من األ ،للرحمة بالذاتالدرجة الكلية و ، والتوحد الم فر ، التعقلو االنسانية المشتركة، 
% من نسبة التباين في الرضا عن 50.4 قد فسروا والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية ،والمساندة األسرية

 ؤية لهذا البعد على النحو التالي:الحياة، ويمكن كتابة الُمعادلة التنب
للمساندة  × (0.765)لإلنسانية المشتركة+  ×(0.758+ )التعقل ×(0.871+)15.46= لرضا عن الحياةالدرجة الكلية ل

 -للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية × (0.453( للمساندة من االصدقاء + )0.471للدرجة الكلية للتراحم+ ) ×(0.719)األسرية+ 
 .التوحد الم فر  ×(0.671)

 

بالذات  الرحمة مما سبق يتبين أن نسب إسهام معامالت االنحدار المعيارية )بيتا( الخاصة بكٍل من 
كانت دالة إحصائيًا وهذه المعامالت  ،ودور هذه المعامالت في التنبؤ بالرضا عن الحياة، والمساندة االجتماعية

بالدرجة يما يتعلق ف، فالفيوم جامعةوطالبات  طلبةعينة الدراسة من التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى  وقد أمكنها
الدرجة لكل من  (0.038، 0.107، 0.140، 0.239، 0.719بلغت قيمة بيتا المعيارية ) بالذات للرحمةالكلية 

 ،والرضا عن الحياة االجتماعية ،الرضا عن الحياة األكاديميةو ، الرضا عن الذاتو ، الكلية للرضا عن الحياة
ُنالحظ أن قيمة بيتا  بالدرجة الكلية للمساندة االجتماعية وفيما يتعلقعلى التوالي.  والرضا عن العالقة بالزمالء

 ،الدرجة الكلية للرضا عن الحياة( لكل من 0.045، 0.098، 0.113، 0.205، 0.453المعيارية بلغت )
والرضا عن العالقة بالزمالء ، والرضا عن الذات، الرضا عن الحياة األكاديميةو، والرضا عن الحياة االجتماعية

بالذات والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالرضا عن الحياة الرحمة . مما ُيعبر عن إسهام كل من على التوالي
وطالبات جامعة الفيوم، كما أن هذه النتائج ُتعبر عن تحقق هذا الفرض من فروض  طلبةمن  الكليةلدى العينة 

الدراسات فمن خالل استقراء نتائج  بالذات في التنبؤ بالرضا عن الحياة الرحمةبدور ا يتعلق ففيمالدراسة. 
التي سبق عرضها و الدراسات هذه بالذات بالرضا عن الحياة نجد أن كثير من نتائج الرحمة حول عالقة  السابقة

فالزيادة في  ،والرضا عن الحياةبالذات الرحمة تبين منها وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين قد 
جعل من الفرد تبالذات  الرحمةبالذات يترتب عنه زيادة في معدالت الرضا عن الحياة، لكون الرحمة معدالت 

شعر بوجود عيٍب أو نقٍص لديه، وبالتالي يشخصيًة أكثر رفقًا بذاته عندما يواجهه مشكالت أو أزمات أو عندما 
اناة أو الفشل، واالعتقاد بأن الفشل هو حالة إنسانية مرتبطة بوجود البشر وأن نحو قبول تلك المع يندفعفإنه 

بالذات  الرحمةالبشر جميعًا بما فيهم هو مطالبون بأن يكونوا أكثر رفقًا أو رحمًة بذواتهم، وكلما ارتفع مستوى 
  .(Akin,2009,105)كلما أدى ذلك الرتفاع مستوى الرضا عن الحياة 

سهم في تُ بالذات الرحمة أن التي تبين منها و  Flynn(2013) فيلين نتائج مع نتائج دراسةوقد اتفقت هذه ال
واتفقت  عدالت الرضا عن الحياة.% من التباين في مُ 44مثل تبالذات الرحمة وأن  ،التنبؤ بالرضا عن الحياة
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لرحمة بالذات ُيسهم والتي تبين منها أن ا Akin & Akin (2014)أكين وأكين  كل مننتائج دراسة أيضًا مع 
% من التباين في ُمعدالت الرضا عن الحياة لدى طلبة وطالبات الجامعة، واتفقت أيضًا مع نتائج 30بنسبة 

سهم في تُ بالذات  الرحمة أن  عن نتائجها أفصحتوالتي   Hope et al., (2014)هوب وزمالئهدراسة كل من 
الرحمة  ألنالجامعة الجدد،  وطالبات األكاديمي لدى طلبةالتنبؤ بالرضا عن الحياة ومستوى التوافق النفسي و 

قف كحائط صد وكحائل يقي األفراد من اآلثار السلبية الناتجة عن التعرض للمشكالت واألزمات تبالذات 
 ُحسين وزمالئه واتفقت أيضًا مع نتائج دراسة كل منواالحباطات التي قد يواجهونها في سياق حياتهم اليومية. 

Hossien et al., (2017)  في التنبؤ بالرضا عن الحياة بنسبة  تبالذات ساهم الرحمةتبين منها أن التي و
 .بالذات الرحمةالنتائج أن الرضا عن الحياة يمكن تنميته وتدعيمه من خالل تنمية وتدعيم  أوضحت% كما 39

اء نتائج الدراسات السابقة حول فباستقر  ،وفيما يتعلق بدور الُمساندة االجتماعية في التنبؤ بالرضا عن الحياة
وجود  أشارت إلىمن نتائج الدراسات السابقة قد  عديداً أن  يتبينعالقة المساندة االجتماعية بالرضا عن الحياة 

مصدرًا ُتعد المساندة االجتماعية ف ،عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المساندة االجتماعية والرضا عن الحياة
كونج  نتائج دراسة كل من أفصحت عنهالجامعة، وفقًا لما وطالبات عن الحياة لدى طلبة  مهمًا للشعور بالرضا

والتي تبين منها   al etYou,. (2018) يو وزمالئه ونتائج دراسة كل من  al etKong,. (2015) وزمالئه
 وطالبات ى طلبةوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين المساندة االجتماعية والرضا عن الحياة لد

من  أوضحتهومن هنا فإن المساندة االجتماعية تؤدي دورًا مهمًا في التنبؤ بالرضا عن الحياة، وهذا ما  ،الجامعة
أن زيادة  أشارت إلىالتي  Coffman& Gilligan (2002) كوفمان وجليجان كل مننتائج دراسة قبل 

الجامعة، كما تبين  وطالبات طلبةلرضا عن الحياة لدى دة معدالت امعدالت المساندة االجتماعية يترتب عنه زيا
حيث أسهمت المساندة  ،من النتائج قدرة المساندة االجتماعية على التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة

% من التباين الكلي في معدالت الرضا عن الحياة لدى العينة. وهي ذات النتيجة 41االجتماعية بمفردها بنسبة
أن  إلىنتائجها  أشارتالتي  Alipour&Taghvaei (2016) أليبور وتاجفاي وصلت إليها دراسة كل منالتي ت

 الفردتلقاه يالُمساندة االجتماعية ُتسهم في التنبؤ بالرضا عن الحياة، وتبرز هذه المساندة من خالل الدعم الذي 
أوبهرادكا أفصحت نتائج دراسة  ، وقدمن األسرة واألصدقاء واألفراد المحيطين بهم في نطاق المجتمع

Ubharadka (2019)  عن أن الُمساندة االجتماعية ُتعد ُمنبًئا قويًا بالرضا عن الحياة لدى طلبة وطالبات
أن  انتهت إلى والتي Bozorgi & Homaei (2018a)بوزورجي وهوماي كما أن نتائج دراسة كل منالجامعة، 
% من التباين في الشعور بالرضا عن الحياة 57,4بنسبةُيسهمان ية بالذات والمساندة االجتماعالرحمة كل من 

 Stallman et، كما أن نتائج دراسة كل من ستيلمان وزمالئه 0,574حيث بلغت قيمة ر=  ،لدى عينة الدراسة

al., (2018) بة أشارت إلى أن الُمساندة االجتماعية والحنو بالذات ُيسهمان في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى طل
% من التباين في ُمعدالت الرضا عن الحياة لدى طلبة وطالبات 39وطالبات الجامعة، كما أنهما ُيسهمان بنسبة 
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بالذات يؤديان دورًا مهمًا في التنبؤ بمعدالت الرضا عن الرحمة ومن هنا فإن المساندة االجتماعية و الجامعة، 
 الحياة لدى طلبة الجامعة بصفٍة عامٍة.
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Abstract 
 

The current study aimed to identify the relationship between self-compassion, social support, and 

life satisfaction among a sample from Fayoum University, and to identify the differences between 

the sample in self-compassion, social support, and life satisfaction depending on gender, academic 

specialization, and grade, in addition to identify the relative contribution for both self-compassion 

and social support in predicting life satisfaction among the sample, the sample consisted of (550) 

students from the first and second grade from Fayoum University, such as Faculty of Arts,  Faculty 

of Specific Education, Faculty of Pharmacy and Faculty of Medicine , they divided to (116) males, 

(434) females, their ages ranged between 18 to20 years, their mean age was 19.60 years with a 

standard deviation of 1.864 years. The tools included a scale of self-compassion, prepared by (Neff, 

2003), the Multidimensional Social Support Scale (Zimet&Conty-Mitchell,2000) and  Life 

Satisfaction Scale prepared by Majdi El-Desouky (2003). the study used of a number of statistical 

methods included in the package of statistical programs which used in social sciences in SPSS and 

AMOS 24 programs to verify the psychometric efficiency of the tools which used in the current 

study and verify their hypotheses. The results indicated the following: 

- There were statistically significant differences at the level 0.01 in both mindfulness and academic 

satisfaction toward male students, and significant differences were found at the level of 0.05 in 

satisfaction with the relationship of colleagues toward male students. 

-There were statistically significant differences at the level of 0.05 in the common humanity 

dimension toward male students in second year. 

-There weren't significant differences between the sample in self-compassion, social support and 

life satisfaction according to (gender, academic specializations and studying grade).   

- There was a positive correlation between the self-compassion, social support and life satisfaction 

for the total sample  

-Self-compassion and social support (as predictor variables) contribute in predicting life satisfaction 

(as a predicted variable) among male and female students in  Fayoum University. 
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 مالحق الدراسة
 (1)ملحق 

  200تشبعات البنود على أبعاد قائمة الرحمة بالذات بعد تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا ن= 
على الحنو   رقم البند

 الذات

  الحكم

 الذاتي

 االنسانية

 المشتركة

التوحد  التعقل العزلة

 الُمفرط

1.   0.44     

2.       0.66 

3.    0.70    

4.     0.68   

5.  0.77      

6.       0.54 

7.    0.61    

8.   0.59     

9.      0.77  

10.    0.51    

11.   0.55     

12.  0.59      

13.     0.76   

14.      .062  

15.    0.63    

16.   0.61     

17.      0.59  

18.     0.52   

19.  0.63      

20.       0.57 

21.   0.71     

22.      0.49  

23.  0.54      

24.       0.51 

25.     0.59   

26.  0.61      

 3.22 3.42 3.80 3.85 4.598 4.605                                                                                              الجذر الكامن       

 4.542 4.656 5.863 6.213 10.943 17.710 نسبة التباين                                                                         

 
 (2ق )ملح

 200تشبعات البنود على أبعاد مقياس الم ساندة االجتماعية بعد تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا ن=
 العامل الثاني العامل األول رقم البند 

1-  0.821  

2-  0.849  

3-   0.891 

4-   0.894 

5-  0.817  

6-  0.752  

7-  0.645  

8-   0.740 

9-  0.812  
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10-  0.820  

11-   0.852 

12-  0.695  
 2.44         5.45                ن  الجذر الكام

 20.331 45.297نسبة التباين               
 

 (3ملحق )
 200تشبعات البنود على أبعاد مقياس الرضا عن الحياة بعد تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا ن=

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول رقم البند
1.  0.434    
2.  0.622    
3.  0.688    
4.  0.632    
5.  0.431    
6.  0.440    
7.  0.698    
8.  0.704    
9.  0.655    

10.  0.633    
11.   0.440   
12.   0.673   
13.   0.588   
14.    0.528  
15.    0.662  
16.  0.657    
17.    0.477  
18.    0.540  
19.   0.633   
20.     0.480 
21.     0.632 
22.    0.569  
23.    0.492  
24.    0.601  
25.   0.597   
26.   0.542   
27.     0.752 
28.   0.480   
29.   0.578   
30.   0.368   

 1.376 1.575 2.653 8.060 الجذر الكامن
 6.288 7.951 9.945 26.867 نسبة التباين

 


