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 :الممخص
ييدف البحث الحالي الى قياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام والرضا عن 
 –الحياة لدى تدريسي الجامعة والمقارنة فيما لدييم وفق متغير النوع ) ذكر 

المدركة لمزحام والرضا  انثى (. وايجاد العالقة االرتباطية بين التأثيرات السمبية
( تدريسي و 05عن الحياة لدى تدريسية الجامعة. تكونت عينة البحث من )

( تدريسية من تدريسي جامعة بغداد يمثمون االختصاصين العممي 05)
واالنساني. واظيرت نتائج البحث أن تدريسي الجامعة لدييم مستوى عالي من 

رضا عن الحياة. كما لم تظير فروق التأثيرات السمبية المدركة لمزحام ولدييم 
ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في التأثيرات السمبية المدركة لمزحام 
وفي الرضا عن الحياة. كما اظيرت النتائج عالقة سمبية دالة بين التأثيرات 
السمبية المدركة لمزحام وبين الرضا عن الحياة لدى العينة. وتوصل البحث الى 
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Abstract: 

The current research aims to measure the negative effects 

of congestion and life satisfaction among faculty members 

and compare them with their gender variable (male - 

female). And find the correlation between the perceived 

negative effects of congestion and life satisfaction in 

faculty members. The sample of the research consisted of 

(50) males and (50) females from Baghdad University’s 

faculty members, representing both the scientific and the 

humanities. The results of the research showed that 

university teachers have a high level of perceived negative 

effects of crowding and have a life satisfaction. There were 

also no significant differences between males and females 

in the perceived negative effects of congestion and in life 

satisfaction. The results also showed a significant negative 

relationship between the perceived negative effects of 

congestion and life satisfaction with the sample. The 

research reached a set of recommendations and proposals 

based on its results. 
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  -مشكمة البحث : 
تتزايد مشكمة الزحام المروري يومًا بعد يوم. واخذ ىذا الزحام يمثل ضغطًا يوميًا عمى 
مستخدمي الطرق الرئيسية في العراق. وممن يستخدمون ىذه الطرق المزدحمة وبشكل منتظم 

تدريسي الجامعة. حيث يتطمب وصوليم الى اماكن عمميم في الجامعات والمؤسسات ىم 
المرتبطة بيا، أن يتعرضوا لمزحام المروري وأن يمروا بخبرة الضغط المصاحب ليذا الزحام. 
ولما كان ىذا الضغط يتكرر بشكل مستمر، فأن ذلك قد يتسبب بتأثيرات سمبية يدركيا 

مزاجو وفي صحتو النفسية والجسمية وقد تنعكس ىذه التأثيرات التدريسي قد تؤثر سمبًا في 
ضا عن المدركة عمى رضا تدريسي الجامعة عمى حيمتيم بطريقة سمبية، مما يجعل مستوى الر 

عمى ما تقدم فان البحث الحالي يحاول معرفة العالقة بين  الحياة لدييم منخفض. وبناءً 
عن الحياة لدى تدريسي الجامعة وما ىي طبيعة ىذه السمبية المدركة لمزحام بالرضا  التأثيرات

 .العالقة إن وجدت
 -أهمية البحث :

تمثل وسائل النقل ناحية ميمة من الحضارة االنسانية لكونيا تعكس المستوى 
االقتصادي والتقدم التكنولوجي الي مجتمع من المجتمعات. كانت المدن قد تطورت بشكل 

 ,Armahدن االولى التي انشأىا االنسان. وبحسب    )يرافق تطور المرور، وذلك منذ الم
Yawson and Papson, 2009 فأن المدينة تتضمن تحديات عديدة فيما يتصل بانظمة )

النقل بسبب الجوانب السمبية ليا مثل الزحام المروري والتأثيرات عمى البيئة. إال إن الحقيقة 
انية التنقل الى العديد من الناس، وال يمكن المتمثمة بأن السيارات جمبت الحرية والمرونة وامك

نكرانيا. ولكن ىناك قمق متزايد حول التاثيرات السمبية لمزحام المروري عمى الصحة وعمى 
تموث البيئة. أن العوامل التي تتيح لممجتمعات السكنية أن تتشكل في مناطق مدنية كبيرة 

مميا من الزحام المروري في الشوارع. احيانًا تكون ىي ذاتيا المتسببة بمستويات ال يمكن تح
كما أن مستويات الدخل المرتفعة يترافق مع حيازة متزايدة لمسيارات الشخصية وزيادة الزحام 

 إليجادعمى الطرق في المدن الرئيسية. وىكذا فأن تزايد الزحام المروري اظير الحاجة 
االنسيابية المرورية لضمان خفض الوقت الذي يقضيو الفرد عمى الطريق ولضمان السالمة، 

 ( Awosusi, 2010, 435وايضًا لتوفير الوقود المستيمك، ولمحفاظ عمى بيئة صحية. ) 
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يواجو الفرد خالل حياتو اليومية اشكااًل متعددة من الضغوط التي تسمطيا عميو البيئة  
الزحام وتأثيراتو السمبية المدركة من قبل الفرد واحدًا من أكثر ىذه الضغوط من حولو. وقد يعد 

الحاحًا في الحياة اليومية لمفرد. إذ إن الزحام والضغط الذي يسببو عمى االفراد يتزايد بشكل 
مضطرد بسبب الزياد السكانية والمنافسة عمى الموارد. وقد ينتج عن ادراك الفرد لمتزاحم مع 

 ,Freedman, et atخرين حالة من عدم االستقرار وفقدان التوازن. ففي دراسة  )االفراد اآل
( وضعت مجموعة من طالب المرحمة االعدادية في غرفة صغيرة، خالفًا لممجموعة 1975

الثانية التي وضعت في غرفة كبيرة وتركت المجموعتان الربعة ساعات. واشارت النتائج الى 
ا في الغرفة المزدحمة الصغيرة ىم اكثر تنافسًا واكثر عدائية فيما أن الطمبة الذكور الذين كانو 

 (   125،  2500بينيم. ) العبيدي ، 
وقد نكون اليوم في اشد حاجة لدراسة الزحام وتأثيراتو السمبية عمى الفرد، خصوصًا 

تقع في الوقت الحالي الذي يشكل فيو الزحام المروري جزءًا كبيرًا من الضغوط اليومية التي 
عمى الفرد وتؤثر في صحتو الجسدية والنفسية.  لقد اجريت دراسات مبكرة حول الزحام 

(  بعنوان ) Stokols, 1978المروري في مراحل مختمفة من ىذه الظاىرة. إذ اجريت دراسة )
(، والضغوط ( في الواليات المتحدة االمريكية. حيث اجريت Aالزحام المروري، نمط السموك )

ية تيدف قياس تأثيرات التعرض المستمر لمزحام المروري عمى المزاج وعمى دراسة تجريب
النواحي الفسيولوجية وعمى اداء الميمات لدى ركاب السيارات. الدراسة تنظر الى الزحام 
المروري عمى أنو عامل ضغط بيئي يعيق حركة الفرد بين نقطتين أو اكثر. واحد وستون 

ا عينة الدراسة وكانوا موظفين صناعيين تم توزيعيم عمى شكمو  امرأةرجاًل وتسعة و ثالثون 
ثالث مستويات من التعرض لمزحام المروري عمى اساس المسافة التي يقطعونيا والمدة التي 

( طبقًا لمقياس سموك B( ونمط )Aيتطمبيا ذىابيم الى العمل يوميًا. وتم تصنيفيم الى نمط )
وعة من السموكيات واالتجاىات المرتبطة النزعة لمتعرض لالصابة التاجية ) وىو مجم

باالضطرابات القمبية، وخاصة مرض الشريان التاجي واضطرابات الشرايين القمبية (. 
العينة حول التعرض لمزحام المروري  إلفرادوتوصمت الدراسة الى ان التقارير الذاتية 

من التعرض لمزحام  واالنزعاج، كانا مرتفعين بين االفراد من المستويين العالي والمتوسط
من التعرض لمزحام لدى الركاب. وارتبطت المسافة التي  الواطئالمروري مقارنة بالمستوى 

يقطعيا الركاب والوقت الذي تتطمبو الرحمة، وسرعة التحرك، وعدد االشير التي مرة عمى الفرد 
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كن خالفًا ول وىو يستخدم الطريق ارتبطت عمى نحو دال بضغط الدم االنقباضي واالنبساطي.
( من مستوى B( في مستوى التعرض المتوسط واالفراد نمط )Aلممتوقع، كان االفراد نمط )

التعرض العالي لمزحام، يظيرون المستويات االعمى من ضغط الدم االنقباضي وادنى 
 ( Stokols, 1978, 467التجريبية.)  المجموعةمستويات تحمل االحباط بين كل 
سمبية يعانييا الفرد في صحتو الجسمية والنفسية، فأن مثل ىذه اذا كان لمزحام تأثيرات 

التأثيرات قد تمتد الى رضا الفرد عن حياتو. حيث أن الرضا عن الحياة لدى الفرد، سواء كان 
ىذا الرضا عن حياة الفرد كميا أو مجال محدد من مجاالتيا، يرتبط لمستوى تكيفو مع ذاتو 

ن الحياة يشكل رؤية الفرد لمعالم المحيط بو. إذًا فأن ومع مجتمعو، فضاًل عن أن الرضا ع
الرضا عن الحياة يكون واحدة من السمات الميمة في الشخصية. يرتبط شعور الفرد بالرضا 
عن حياتو اجمااًل أو عن المجاالت المحددة فييا، ارتباطًا قويًا بطموحات الفرد وانجازاتو التي 

الحالية وبين المكانة التي يطمح الييا، فاذا لم يكن الفرق يتوقع تحقيقيا وبتقييمو بين مكانتو 
بين المكانتين كبيرًا يتعزز شعوره بالرضا عن حياتو. ويظير ىذا أن الرض عن الحياة يشكل 
حكمًا تقييميًا لدى الفرد لنوعية حياتو. كما أنو تقدير حياة الفرد يتميز بالشمول وينبني عمى 

 تمية الرضا عن الحياة في أنو دافع تحرك السموك أو يكبمعايير يختارىا ىو. وتتركز أى
 (    50،  2502ادائو في مجمل الحياة أو في مجاالت محددة منيا.) ميخائيل ، 

ذا كان  يعد الرضا عن الحياة من العوامل الميمة لصحة الفرد النفسية ولحياتو. وا 
ية نظر االنسان الخاصة ويكون الرضا عن الحياة يمثل تقييم االنسان لحياتو، فأنو يتم من وج

من جانبين، الجانب المعرفي وىو ادراك الفرد وتقييم حياتو اجمااًل أو نواحي محددة منيا. 
والجانب الثاني ىو الجانب التقييمي وىو الكيفية التي يقييم بيا الفرد حياتو عمى اساس تواتر 

بية المسببة لمقمق ) االكتئاب ( الحوادث االيجابية المفرحة المسببة لمسرور أو الحوادث السم
مما يحدث مشاعر الرضا عن الحياة أو عدم الرضا بدرجات متباينة. والرضا عن الحياة واحد 
من المؤشرات الميمة عمى صحة الفرد النفسية واحساسو بالسعادة في حياتو. فضاًل عن 

أن شعور الفرد بعدم  ارتباطو ايجابيًا بالتقدير االيجابي لمذات عند الفرد. ومن ناحية اخرى
الرضا عن الحياة تؤثر في تكيف الفرد مع محيطو االجتماعي وكما يؤثر سمبًا في شخصيتو. 
ويشكل الرضا عن الحياة واحدًا من العوامل الرئيسية في التوافق النفسي لدى الفرد، وفي 

خفض من طريقة تعاممو مع االحداث والمواقف في الحياة. ويشير ذلك الى أن المستوى المن
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الرضا عن الحياة يتزامن مع توافق نفسي منخفض، وتوتر ازاء الحياة وضغوطيا.) دخيمي ، 
 ب ( –، أ  2502

( بعنوان          2555وفي سياق دراسة الرضا عن الحياة. جاءت دراسة ) عبد الحميد ، 
ىيئة  ) الضغوط وعمميات تحمميا وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى عينة من معاوني اعضاء

التدريس بالجامعة(، أجريت الدراسة في جميورية مصر العربية وىدفت الى التعرف عمى 
اناث (، نوع  –الفروق في الضغوط عند معاوني اعضاء ىيئة التدريس حسب النوع ) ذكور 

مدرس مساعد (. كانت العينة تتكون  –نظري (، والمستوى الوظيفي ) معيد  –الكمية ) عممي 
( من االناث. 61( من الذكور و )51نًا العضاء ىيئة التدريس بالجامعة )( معاو 015من )

(. استخدمت الباحثة مقياس 22( وعدد المدرس المساعد ىو )22وكان عدد المعيدين ىو )
الضغوط لدى العينة المستيدفة وىو من اعدادىا. واستخدمت مقياس الرضا عن الحياة من 

(  TAT(. واختبار )0441لطفي عبد الباسط ،  اعدادىا ايضًا. ومقياس تحمل الضغوط )
واستمارة لممقابمة الشخصية. اشارت النتائج الى فروق دالو احصائيًا لدرجات معاوني ىيئة 
التدريس عمى مقياس الرضا عن الحياة بدرجة المقياس الكمية ولدرجات المجاالت الفرعية 

بة وذات داللو لمعينة لمقياس وطبقًا لمجنس ولصالح الذكور. واظيرت النتائج عالقة سال
الضغوط في المجاالت الفرعية ودرجتو االجمالية مع مقياس الرضا عن الحياة.) شقوره ، 

2502  ،60 – 62 ) 
مما تقدم تظير أىمية البحث الحالي بوصفو محاولة تيدف الى معرفة تأثيرات الزحام 

قة ىذه التأثيرات السمبية بالرضا المروري السمبية كما يراىا تدريسي الجامعة وكذلك معرفة عال
عن الحياة لدييم. فضاًل عن ذلك فأن أىمية البحث الحالي تأتي من أىمية الشريحة 
االجتماعية التي يتناوليا، وىم تدريسي الجامعة الذين يمثمون الطبقة الواعية والفعالة في اعداد 

التي تدفع عجمة التنمية الطمبة في مختمف التخصصات ورفد المجتمع وسوق العمل بالكوادر 
 في كافة المجاالت.

 -أهداف البحث :
 -ييدف البحث الحالي الى : 

 قياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام لدى تدريسي الجامعة. – 0
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التعرف عمى داللة الفروق في التأثيرات السمبية المدركة لمزحام لدى تدريسي الجامعة  – 2
 (.أنثى  –وفق متغير النوع ) ذكر 

 قياس الرضا عن الحياة لدى تدريسي الجامعة. – 2
التعرف عمى داللة الفروق في الرضا عن الحياة لدى تدريسي الجامعة وفق متغير النوع    – 1

 أنثى (. –) ذكر 
ايجاد العالقة االرتباطية بين التأثيرات السمبية المدركة لمزحام والرضا عن الحياة لدى  – 0

 تدريسي الجامعة.
 -البحث :حدود 

يتحدد البحث الحالي بتدريسي الجامعة من كال النوعين ولكال التخصصين العممي واالنساني. 
 .2504/  2505ولتدريسي جامعة بغداد لمعام الدراسي 

  -تحديد المصطمحات :
  -سيتم تحديد مصطمحات البحث كما يمي : 

 اواًل : الزحام :
 -( : AWOSUSI, 2010تعريف )  –

تتضمن النمط الذي تعيق فيو السيارات احداىا االخرى من التقدم كما ىو ظاىرة مادية 
 مطموب بسبب ضيق الطريق واكتضاضو.

 (AWOSUSI, 2010, 435 ) 
 -ثانيًا : التأثيرات السمبية المدركة لمزحام :

 -( : HENNESSY, 2000تعريف )  – 
 ضغط ناتج عن التقييم المعرفي السمبي لمسياقة في ظروف الزحام.

   
 (HENNESSY, 2000, 162 ) 

 -التعريف االجرائي لمتأثيرات السمبية المدركة لمزحام في البحث الحالي :
الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام في 

 البحث الحالي. 
  -ثالثًا : الرضا عن الحياة :
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 -( : Andrews and Withey, 1970تعريف )  – 0
 2500تقدير عقمي لنوعية الحياة التي يعيشيا الفرد ككل أو حكم بالرضا عن الحياة.) كتمو ، 

 ،661 ) 
 -( : 0444تعريف ) الدسوقي ،  – 2

تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقًا لنسقو القيمي، ويعتمد ىذا التقييم عمى 
) القثامي ، ثل الذي يعتقد أنو مناسب لحياتو.الممقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى ا

2506  ،2 ) 
( حيث أنو قد تم تبني مقياس  0444يتبنى البحث الحالي تعريف )الدسوقي ، 

 ( لقياس الرضا عن الحياة. 0444)الدسوقي ، 
  -التعريف االجرائي لمرضا عن الحياة :

لرضا عن الحياة ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس ا
 المستخدم في البحث الحالي. 

 -االطار النظري :
يحدث الزحام المروري عندما يكون ىناك زخم شديد في استخدام الطرق، أو عندما 
يفوق عدد العربات الفعمي الطريق قدرة ىذا الطريق عمى المحافظة عمى انسياب سمس 
لممرور. ويتصف الزحام المروري بالسرعة البطيئة لمعربات، ووقت اطول في الرحمة، وطوابير 

الممتدة من الزحام الشديد تعرف ايضًا باالختناق المروري أو طويمة من العربات. والفترة 
الجمود. والجمود مصطمح يستخدم لوصف عدم القدرة عمى التحرك ضمن كل شبكة التنقل 
وىذا المصطمح نشأ من الموقف الذي تتسب فيو التقاطعات في المنظومات الشبكية، مانعة 

خمف عبر التقاطع أو اتاحة امكانية السير العربات من التقدم الى االمام أو الرجوع الى ال
 ( AWOSUSI, 2010, 435, 436عكس اتجاه التقاطع. ) 

عندما يتم تفسير السياقة عمى أنيا تتطمب الكثير من الجيد أو أنيا خطرة فأن 
الضغط يظير بصيغة انفعاالت سمبية مثل القمق والتوتر. أو ان ىذا الضغط يظير عمى شكل 

ل زيادة في ضربات القمب وضغط الدم. كما أن االفراد الذين يصفون استجابات فسمجية مث
السياقة عمى أنيا ميمة ضاغطة وبدرجة مرتفعة فأنيم اكثر عرضة الرتكاب مخالفات خاصة 

 ( HENNESSY, 2000, 162) كاب حوادث مرورية ثانوية ايضًا. بانتياك السرعة، وارت
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( بعنوان ) اثر الزحام  HENNESSY, 2000وفي ىذا السياق جاءت دراسة  ) 
ائق : منظور المروري، المشاحنات اليومية، وسمة الضغط في الضغط كسمة لدى الس

( إذ تم قياس الضغط كسمة لدى السواق الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من الزحام تفاعمي
ثناء المروري والذين يتعرضون لمستويات منخفضة منو من الذين يستخدمون ىواتفيم الخموية ا

الوقت، وسمة الضغط لدى السواق، والمشاحنات اليومية. وقد  ضيقذلك. وكذلك تم قياس اثر 
اظير السواق سمة ضغط عمييم اعمى بشكل كبير في حالة الزحام الشديد مقارنة بالزحام 
الخفيف. وشكل ضيق الوقت عاماًل مشتركًا في سمة الضغط لدى السواق وعمى نحو ايجابي 

تويي الزحام المروري. وكان ىناك تفاعل دال بين المشاحنات والضغط كسمة ودال في كال مس
في حالة الزحام الشديد. التعرض لممشاحنات يزيد بشكل معتدل بين الضغط لدى السواق من 
ذوي سمة الضغط، ولكنو يخفض من الضغط لدى السواق من ذوي سمة الضغط المتوسطة 

الة الضغط لدى السواق تتأثر بتوليفة من العوامل والمنخفضة. وتشير ىذه النتائج الى ان ح
 ,HENNESSY) خارج اطار سياقة السيارة.  الضرفية والشخصية، ويشمل ذلك العوامل من

2000, 162 ) 
(  بعنوان ) الزحام المروري في المدن والتأثيرات  Awosusi, 2010دراسة ) 

ناجيريا (، ركزت عمى   Ado – Ekitiالمصاحبة لو عمى الصحة لدى مستخدمي الطريق في 
( في نيجيريا. وجيت ىذه الدراسة نظرة نقدية  Ado – Ekitiالزحام المروري في مدينة ) 

لمشاكل الزحام المروري في منطقة الدراسة واسباب ىذا الزحام والحمول الممكنة لو. جمعت 
تم تصميم  بيانات الدراسة من خالل تطبيق استبيانات. ومن خالل المالحظة الشخصية. حيث

مجموعتين من االستبيانات ليذه الدراسة. واحدة العضاء االتحاد الوطني لعمال النقل عمى 
والمجموعة الثانية من االستبيان طبقت عشوائيًا عمى فئات اخرى  الطريق في منطقة الدراسة.

ة. من مستخدمي الطريق ) المشاة، راكبي الدراجات النارية، والمسافرين ( في منطقة الدراس
اظيرت نتائج الدراسة أن االنييار الجسدي، والتأثيرات الذىنية والنفسية كانت من التأثيرات 
الرئيسية لمزحام المروري عمى الصحة البشرية في منطقة الدراسة. واوصت الدراسة بايجاد 

ة وجسور عموية في منطقة انظمة بديمة لمنقل، وتخطيط مناسب لممدن. بناء جسور متقاطع
 ( Awosusi, 2010, 434 – 435) الدراسة.
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( بعنوان ) العالقة بين الزحام  HENNESSY & DAVID L, 1997وفي دراسة ) 
المروري، والضغط لدى السائق وبين سموكيات التوافق المباشرة وغير المباشرة( والتي اجريت 

دام في كندا، حيث اجريت مقابالت مع السائقين الذين يواجيون زحام ساعة الذروة، باستخ
اليواتف الخموية لغرض دراسة الضغط واستجابات التوافق لدييم. وتم قياس االستعداد المسبق 
لكل سائق لمتعرض لمضغط ) الضغط كسمة ( وكذلك استجاباتيم لخبرة التعرض لمزحام 
الشديد أو الخفيف ) الضغط كحالة (. اجريت مقابمتان خالل الرحمة عند تعرض السواق لخبرة 

يف والشديد. وعمى الرغم من أن ) الضغط كحالة ( كان اعمى لدى كل السواق الزحام الخف
الذين يتعرضون لمزحام الشديد، فأن التفاعل بين ) الضغط كسمة ( وبين موقف الزحام 
المروري يشير الى أن مستويات الضغط كانت اعمى لدى السواق من ذوي ) الضغط كسمة ( 

. وفيما يخص سموكيات التوافق اشار المشتركون الى مزدوجة لظرفالمرتفع والذين يتعرضون 
اداء مباشر اعمى من االداء غير مباشر. وكانت ىناك سموكيات توافق مباشرة وغير مباشرة 
اعمى في تنوعيا سجمت في ظروف الزحام الشديد. وتقارير السموكيات العدوانية اظيرت 

 (  HENNESSY & DAVIDL, 1997, 348) ىذه السموكيات باشتداد الزحام.  تصاعد
( دراسة بعنوان )  Wickens & Wiesemthal, 2005وقد اجرى كل من ) 

ي، والزحام المروري، والضغط الضغط كحالة لدى السائق بوصفو وظيفة لمضغط المين
(. إذ قاموا بتقسيم السواق الى سواق ذوي سمة ضغط مرتفعة أو منخفضة. ثم اجريت كسمة

ف الخموي عند تعرضيم لزحام مروري شديد أو خفيف لغرض معيم مقابالت بواسطة اليات
قياس الضغط كحالة لدى السائق. وظير ان الضغط كحالة كان اعمى عندما يواجو السائق 

الخفيف ( فأن الحاح الوقت  –زحام مروري شديد. كما أنو في كال مستويي الزحام ) الشديد 
بالضغط كحالة لدى السائق. التحكم وادراك السياقة عمى انيا ضاغطة، كانا عاممي تنبؤ 

المدرك كان عامل تنبؤ سمبي وعمى نحو دال بالضغط كحالة في الزحام المروري الشديد، وىو 
االحصائية بوصفو عامل تنبؤ سمبي بالضغط كحالة لدى السائق في الزحام  الداللةيقترب من 

الخفيف. أما الضغط الميني فقد كان عامل تنبؤ بالضغط كحالة في الزحام الخفيف. والتفاعل 
االحصائية في الزحام  الداللةبين الضغط كسمة لدى السائق وبين الضغط الميني يقترب من 

 ,Wickens) ن في الضغط كحالة لدى السائقين. بين الجنسيالمنخفض. ولم يكن ىناك فرق 
2005m 2 ) 
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 الرضا عن الحياة :
يمثل الرضا عن الحياة تقييمًا لما حققو الفرد في حياتو ومقارنة ذلك مع ما يطمح 

ومع ما يحققو االخرون في حباتيم. أنصب اىتمام الباحثين عمى العوامل  تحقيقوالفرد الى 
الحياة لدى الفرد بوصفو واحدًا من المؤشرات الميمة عمى صحة  التي تشكل الرضا عن

االنسان النفسية. كما تناولت الدراسات حياة الفرد في جوانبيا المختمفة التي تصب في تكوين 
الرضا عن الحياة. إذ إن من تمك الجوانب ىي جانب صحة الفرد البدنية، ومستواه 

والقوية، والتكيف  الساندةكة، والعالقات االجتماعية االقتصادي، والحياة في اسرة مستقرة متماس
الميني والدراسي، والتكيف الذاتي. وينطوي الرضا عن الحياة عمى ثالثة ابعاد ىي : قبول 

 ( 262،  2501) العمرات ، وقبول الحياة، وقبول االنجازات. الذات واالخرين، 
 : وىناك عدد من النظريات تدور حول الرضا عن الحياة منيا 

 نظرية القيم واالهداف والمعاني : – 8
يكون الفرد راضيًا عن حياتو عندما يحقق أىدافو. وفي الوقت الذي تختمف فيو 
أىداف الفرد في الحياة وأىمية تمك األىداف بالنسبة اليو فأن شعوره بالرضا عن الحياة يختمف 

حول الفرد. إذ يكون الفرد طبقًا لذلك. ىذا فضاًل عن أن االىداف تكون متوافقة مع البيئة 
) ستوى اعمى من الرضا عن الحياة.المدرك ألىدافو وأىميتيا، وينجح في تحقيقيا لديو م

 ( 22،  2502دخيمي ، 
 المقارنة االجتماعية :  – 2

( يقارن االفراد بين انفسيم وبين االفراد االخرين في  Easterlin, 2001طبقًا لــ ) 
ي ظروفيم من االخرين فأنيم يكونون اعمى في شعورىم بالرضا ثقافتيم. واذا كانوا افضل ف

طبقًا لمعايير موضوعية مثل النواحي  المقارنةعن الحياة. وىكذا يعتمد الرضا عن الحياة عمى 
،  2502الواقع. ) شقوره ، ما يحقق فعاًل في  أخرىالمادية واالجتماعية من جية، ومن جية 

22 ) 
 واالنجازات :التفاوت بين الطموح  – 3

تعتقد ىذه النظرية ان الفرد يشعر بالرضا عن الحياة في حال تحقيقو ألىدافو التي 
يتوافق مع طموحاتو. وايضًا حين يكون انجازه عمى مستوى طموحو. وبالعكس عندما يخفق 
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) شقوره ، فأنو اليشعر بالرضا عن حياتو. في الوصول ألىدافو وال يتمكن من تحقيق طموحو
 ،2502 ، 20 ) 

(  2500وفي سياق الدراسات التي تناولت الرضا عن الحياة جاءت دراسة ) كتمو ، 
بعنوان ) السعادة وعالقتيا بكل من التدين والرضا عن الحياة والحب لدى عينة من الطالب 
الجامعيين المتزوجين ( حيث تيدف الدراسة لمعرفة عالقة السعادة بالرضا عن الحياة والتدين 

طبقًا لمتغير السعادة. والتعرف عمى الفروق في السعادة والرضا عن الحياة والتدين  لدى الطمبة
اناث (. العينة تكونت من الطالب في جامعة  –و الحب لدى العينة طبقًا لمنوع ) ذكور 

( من الذكور واالناث. استخدمت قائمة اكسفورد لمسعادة، 224الخميل من المتزوجين وعددىم )
الحياة، ومقياس الحب والتدين. واظيرت النتائج فروق بين االفراد ذوي ومقياس الرضا عن 

السعادة المرتفعة وذوي السعادة المنخفضة في متغيرات الرضا عن الحياة والتدين والحب 
ولصالح االفراد ذوي السعادة المرتفعة. ولم يظير فروق في السعادة والرضا عن الحياة والتدين 

وبين الرضا عن  رت النتائج وجود عالقة دالو بين متغير السعادةطبقًا لمتغير النوع. واظي
 ( 66،  2500) كتمو ، الحياة والتدين. 

( دراسة بعنوان ) العفو والرضا عن الحياة لدى طالب  2506واجرى ) القثامي ،  
جامعة أم القرى في ضوء بعض المتغيرات(. والتي كان ىدفيا قياس مستوى العفو ومستوى 

الحياة عند طمبة جامعة أم القرى، وتعرف الفروق في متغيرات الرضا عن الحياة الرضا عن 
والعفو طبقًا لمدخل، والتحصيل الدراسي لدى الطمبة. اضافة الى عالقة الرضا عن الحياة 

( طالب من كمية التربية. واستخدمت 155والعفو طبقًا لمتغيرات معينة. تكونت العينة من )
(.  0444(. ومقياس الرضا عن الحياة ) الدسوقي ،  2552موليت ،  الدراسة مقياس العفو )

اظيرت النتائج أن طالب الجامعة اعاله كان لدييم مستوى عالي من العفو، وكذلك كان 
مستوى الرضا عن الحياة عاليًا لدييم. ولم يكن ىناك تأثير ذي داللو لمتغير مستوى الدخل 

عفو. وظير أن مستوى الدخل يؤثر عمى الرضا ومتغير التحصيل الدراسي عمى مجاالت ال
عن الحياة وعمى نحو دال احصائيًا. بحيث أن ىناك فرق دال احصائيًا بين ذوي الدخل 
المنخفض وذوي الدخل المرتفع ولصالح ذوي الدخل المرتفع في الرضا عن الحياة، وايضًا 

فض لصالح ذوي الدخل ىناك فرق دال احصائيًا بين ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المنخ
المتوسط. إال إنو ليس ىناك فروق دالو احصائيًا بين االفراد ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل 
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المرتفع. واظيرت نتائج الدراسة أن ىناك تأثير ذو داللو احصائية لمتحصيل الدراسي عمى 
وايضًا ثمة اثر الرضا عن الحياة طبقًا لمستوى التحصيل التي تتراوح بين مقبول وجيد جدًا. 

الحياة.                        ذو داللو احصائية لمتفاعل بين الدخل والتحصيل الدراسي في الرضا عن
 ، أ ( 2506) القثامي ، 

في خمسة مجاالت لمرضا عن  المقارنة( الى 2502وىدفت دراسة ) ميخائيل ، 
عن الحياة الخمسة يغطييا  الحياة، بين طالب الجامعة في انكمترا وسورية. ومجاالت الرضا

مقياس الرضا عن الحياة ذي االبعاد المتعددة لمطالب وىذه االبعاد ىي : الذات والكمية 
واالصدقاء وبيئة الحياة واالسرة. وقيست داللة الفروق طبقًا لمتغيري التخصص والنوع ) ذكر 

مى عينة الطالب في انثى (. استخدمت الدراسة مقياس الرضا عن الحياة بالصورة العربية ع –
( فردًا. وطبق المقياس بصورتو االصمية عمى عينة مكونو 606جامعة دمشق وكان عددىا )

( فردًا من طالب جامعة ادنبرة. اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللو 112من )
احصائية بين طالب االنكميز والسوريين في مجاالت اربع. إذ سجل الطالب السوريين درجات 

في مجالي الذات واالصدقاء، سجل الطالب االنكميز درجات اعمى في مجال بيئة الحياة  اعمى
والكمية. كما اشارت النتائج لوجود فروق ذات داللو احصائية بين التخصصات االنسانية 
والتخصصات العممية في مجال الكمية ) لصالح التخصصات االنسانية ( وفي مجال االسرة ) 

ولصالح  مية(. وىناك فروق ذات داللو احصائية في مجال االصدقاءلصالح التخصصات العم
 ( 51،  2502) ميخائيل ، االناث مقارنة بالذكور. 

 اجراءات البحث : 
 مجتمع البحث : -اواًل : 

في جامعة بغداد من التخصصين  التدريسينيتكون مجتمع البحث الحالي من 
 (. 2504 – 2505ولمسنة الدراسية )  اناث ( –االنساني والعممي ومن النوعين ) ذكور 

 عينة البحث : -ثانيًا : 
( تدريسي وتدريسية تم اختيارىم بشكل 055تكونت عينة البحث الحالي من ) 

( تدريسية 05( تدريسي من الذكور و )05عشوائي من اربعة كميات في جامعة بغداد، بواقع )
كمية الصيدلة وكمية اليندسة  ( فردًا من تدريسي وتدريسيات05من االناث. إذ اختير )
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( فردًا من تدريس وتدريسيات كمية التربية 05خوارزمي يمثمون التخصص العممي. واختير )
 ابن رشد والتربية بنات يمثمون التخصص االنساني. 

 أدوات البحث : -ثالثًا : 
لغرض تحقيق أىداف البحث الحالي قام الباحث ببناء مقياس ) التأثيرات السمبية 

()القثامي ، 0444دركة لمزحام (. وتبنى الباحث مقياس الرضا عن الحياة )الدسوقي ، الم
 ( وفيما يمي عرض الدوات البحث.12،  2506

 -مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام :  – 8
( فقرة لغرض قياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام، وذلك استنادًا 25تمت صياغة )

( ودراسة HENNESSY, 2000سابقة التي تناولت ىذا المتغير وىي دراسة )الى االدبيات ال
(AWOSUSI, 2010 فضاًل عن االستناد الى التعريف المعتمد لممتغير في البحث .)

 الحالي.
 صالحية الفقرات : -

قام الباحث بعرض الفقرات التي جمعيا عمى مجموعة من الخبراء في عمم النفس 
٪( بوصفيا نسبة اتفاق 55بشأن صالحيتيا. تم اعتماد نسبة )لغرض الحصول عمى آرائيم 

 (. 0بين الخبراء حول الفقرة لتكون معيارًا لقبول الفقرة في المقياس ) ممحق رقم 
 تحديد بدائل االستجابة : 

وضع الباحث متدرج خماسي لالجابة عمى فقرات المقياس وكما يمي ) تنطبق عمي 
ًا، ال تنطبق عمي، ال تنطبق عمي ابدًا (. يتيح ىذا التقدير تمامًا، تنطبق، تنطبق عمي احيان

الخماسي لممستجيب أن يعبر عن رأيو عمى نحو أدق من خالل البدائل المتعددة لمفقرات. 
 (. 0، 2، 2، 1، 0واعطيت البدائل االوزان، )

 تحميل الفقرات :
م الباحث طريقة لغرض تحميل فقرات مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام، استخد

عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس. إذ تم التعرف عمى العالقة االرتباطية لدرجات كل فقرة 
بمجموع المقياس الكمي. وقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمتعرف عمى العالقة. معامل 

. والجدول          االرتباط المرتفع يشير الى ارتباط قوي لكل فقرة مع المجموع الكمي لممقياس
 ( يوضح عالقة كل فقرة بالمجموع الكمي لممقياس من اجل تحميل الفقرات.0)
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معامالت ارتباط فقرات مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام بالدرجة (8جدول )
 الكمية لممقياس

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت
8 2٫73 88 2٫47 
2 2٫45 82 2٫66 
3 2٫63 83 2٫52 
4 2٫52 84 2٫75 
5 2٫46 85 2٫82 
6 2٫39 86 2٫42 
7 2٫55 87 2٫62 
8 2٫37 88 2٫58 
9 2٫82 89 2٫43 

82 2٫64 22 2٫78 
 

 صدق المقياس :
تم التعرف عمى الصدق الظاىري لمقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام عند 

آرائيم بشأن الفقرات عرضو عمى مجموعة من الخبراء في مجال عمم النفس، وأحذ 
 ( يوضح اسماء الخبراء.0وصالحيتيا. والممحق رقم )

 ثبات المقياس :
عمد الباحث الى استخدام التجزئة النصفية الستخراج ثبات المقياس. إذ اختيرت 

( استمارة من استمارات التعينة، وتم تقسيم فقرات االستمارات الى نصفين وفقًا لمتسمسالت 15)
معامل  ة. بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط لمفقرات بين كال النصفين.الزوجية والفردي

تطبيق معادلة )  تم االرتباط معامل تصحيح لغرض(. 5٫55االرتباط المحسوب كان )
 (.5٫50سبيرمان براون (، حيث بمغ معامل االرتباط )

مكونة من وبيذا اكتمل بناء مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام بصيغة نيائية 
 (.2( فقرة تتم االستجابة بيا وفق مدرج خماسي. ممحق )25)
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 مقياس الرضا عن الحياة : – 2
لغرض قياس متغير الرضا عن الحياة قام الباحث تبني ) مقياس الرضا عن الحياة، 

( ابعاد ىي ) االجتماعية 6( فقرة موزعة عمى )25(. ويتكون من ) 0444الدسوقس، 
والتقدير االجتماعي واالستقرار النفسي والقناعة(. تكون االجابة عن  والسعادة والطمأنينة

المقياس وفقًا لخمسة بدائل ىي ) تنطبق تمامًا، تنطبق، بين بين، ال تنطبق، ال تنطبق ابدًا (. 
(. حيث أن الدرجة المرتفعة عمى المقياس تشير 0 – 0اعطيت اوزان لمبدائل متدرجة من )

توى واطئ من عن الحياة، وتشير الدرجة المنخفضة الى مس الى مستوى عالي من الرضا
 ( 16، 2506) القثامي ، الرضا عن الحياة.   

 صدق المقياس :
 آرائيم ألبداءقام الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء في عمم النفس 

بشأن صالحية الفقرات في قياس متغير الرضا عن الحياة، وذلك لمتعرف عمى الصدق 
٪( واكثر بين الخبراء معيارًا لقبول الفقرة في 55ظاىري لممقياس. اعتمد الباحث نسبة اتفاق )ال

 (.0المقياس. وقد حازت جميع الفقرات نسبة االتفاق المطموبة. ممحق رقم )
 ثبات المقياس : 

( 15استخرج ثبات مقياس الرضا عن الحياة بطريقة التجزئة النصفية. إذ  اختيرت )
ائيًا من استمارات العينة، وقسمت فقراتيا الى نصفين طبقًا لتسمسالتيا الزوجية استمارة عشو 

والفردية. ُحسب بعد ذلك معامل االرتباط بين الفقرات في نصفي المقياس. كان معامل 
 إذ ،( براون سبيرمان)  معادلة تطبيق ثم االرتباط معامل تصحيح لغرض(. 5٫56االرتباط )

 (.     5٫45) الثبات معامل بمغ
 الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث :  -رابعًا : 

معامل ارتباط بيرسون لمعرفة عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لمقياس التأثيرات  – 0
السمبية المدركة لمزحام. ولمعرفة العالقة االرتباطية لمفقرات الزوجية والفردية الستخراج الثبات 

 مدركة لمزحام. ومقياس الرضا عن الحياة. لمقياس التأثيرات السمبية ال
االختبار التائي لعينة واحدة لقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام. ولقياس  – 2

 الرضا عن الحياة لدى تدريسي الجامعة. 
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في التأثيرات السمبية المدركة لمزحام  لممقارنةاالختبار التائي لعينتين مستقمتين  – 2
 –م وفق متغير النوع ) ذكور لدى تدريسي الجامعة، والمقارنة في الرضا عن الحياة لديي

 (.اناث
معامل ارتباط بيرسون لمتعرف عمى العالقة االرتباطية بين التأثيرات السمبية  – 1

 المدركة لمزحام والرضا عن الحياة لدى تدريسي الجامعة.
االختبار التائي لداللو قيم معامل االرتباط لمعرفة داللة معامل االرتباط بين  – 0

 متغيري البحث. 
 -نتائج البحث : 

يتم في ىذا الفصل عرض النتائج التي توصل الييا البحث الحالي. كما ستتم مناقشة 
صل وتفسير تمك النتائج. وسيتم عرض النتائج عمى وفق أىداف البحث. كما يتضمن الف

 التوصيات والمقترحات التي خرج بيا البحث استنادًا عمى نتائجو.
 : قياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام لدى تدريسي الجامعة. الهدف االول

اظيرت نتائج البحث أن المتوسط الحابي لدرجات عينة تدريسي الجامعة عمى مقياس 
( درجة. وباستخدام 2.06راف معياري )( وانح52.0التأثيرات السمبية المدركة لمزحام كان )

االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفروق بين المتوسط الحسابي لمعينة والوسط 
( درجة وىي دالة عند 05.2( تبين أن القيمة التائية المحسوبة كانت )65الفرضي البالغ )

لديو مستوى عالي من (. وىذه النتيجة تشير الى أن تدريسي جامعة بغداد 5.50مستوى )
 ( يوضح ذلك.2التأثيرات السمبية المدركة لمزحام. والجدول )

االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفروق بين الوسط الحسابي والوسط (2جدول )
 الفرضي لمعينة

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي 

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

100 83.5 60 7.16 10.7 1.96 0.05 
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تشير ىذه النتيجة الى أن تدريسي جامعة بغداد يعانون من مستوى عالي من 
 ( Stokols, 1978 )التأثيرات السمبية مدركة لمزحام. تتسق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

التي اجريت في الواليات المتحدة التي ىدفت لقياس تأثيرات التعرض المستمر لمزحام المروري 
عمى المزاج وعمى النواحي الفسيولوجية وعمى اداء الميمات لدى ركاب السيارات. حيث كان 
ج من بين نتائج الدراسة أن التقارير الذاتية الفراد العينة حول التعرض لمزحام المروري واالنزعا

كانا مرتفعين بين االفراد من المستويين العالي والمتوسط من التعرض لمزحام مقارنة بالمستوى 
الواطئ من التعرض لمزحام لدى الركاب. كما أن المسافة التي يقطعيا الركاب والوقت الذي 
تتطمبو الرحمة، وسرعة التحرك، وعدد االشير التي مرت عمى الفرد وىو يستخدم الطريق، 

بشكل دال بضغط الدم االنقباضي واالنبساطي. وايضًا تتسق نتيجة البحث الحالي مع  ارتبطت
والتي اجريت في نيجيريا والتي توصمت الى أن االنييار  ( Awosusi,2010 )نتائج دراسة 

الجسدي، والتأثيرات الذىنية والنفسية كانت من التأثيرات الرئيسية لمزحام عمى الصحة البشرية. 
ىذه النتيجة من خالل منظور معظم البحوث التي تناولت الضغط الذي يتعرض  ويمكن تفسير

لو سواق السيارات، عمى أن ىذا الضغط يأتي نتيجة لمتقييم المعرفي السمبي لظروف الزحام. 
ونتيجة الدراك السياقة عمى انيا تنطوي عمى خطورة أو أنيا تحتاج الى جيد كبير. فيظير 

 ( HENNESSY, 2000, 162 )ة مثل القمق والتوتر.فعاالت سمبيالضغط بشكل ان
التعرف عمى داللة الفروق في التأثيرات السمبية المدركة لمزحام لدى  -الهدف الثاني : 

 انثى (. –تدريسي الجامعة وفق متغير النوع ) ذكر 
( 05اظيرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور المتكونة من )

( درجة بانحراف معياري 52٫0مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام، ىو )تدريسي عمى 
( درجة في حين أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة االناث المتكزنة من 2٫05قدره )

(. ويعد استخدام االختبار التائي لعينتين 2٫01( درجة بانحراف معياري قدره )52٫2)
(. وىذه القيمة اقل من القيمة التائية 0٫055سوبة بمغت )مستقمتين ظير أن القيمة التائية المح

( ويشير ىذا الى عدم وجود فروق ذات داللة 5٫50( عند مستوى داللة )0٫46) الجدولية 
 ( يوضح ذلك. 2احصائية بين الذكور واالناث في التأثيرات السمبية المدركة لمزحام. والجدول )

 أثيرات السمبية المدركة لمزحام وفق متغير النوع        التعرف عمى داللة الفروق في الت(3جدول )
 اناث ( –) ذكور   
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المتوسط  العدد العينة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى  
 الداللة

 5٫50 0٫46 0٫05ــ   2٫05 52٫0 05 ذكور 0
 2٫01 52٫2 05 اناث 2

 
اظيرت النتائج اعاله انو ليس ىناك فرق بين الذكور واالناث في التأثيرات السمبية 

 ,Wichens & Wiesenthal )المدركة لمزحام. تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة 
) الضغط كحالة لدى السائق بوصفو وظيفة لمضغط الميني، والزحام  ةالمعنون ( 2005

المروري، والضغط كسمة ( والتي اشارت نتائجيا الى عدم وجود فرق بين النوعين في الضغط 
كحالة لدى السائقين. ويمكن أن نفسر ىذه النتيجة نظرًا ألن تدريسي الجامعة من كال النوعين 

لشديد وبالتالي يعانون من نفس التأثيرات السمبية المدركة يتعرضون لنفس الزحام المروري ا
 لمزحام دون وجود فروق بين النوعين في ذلك. 

 قياس الرضا عن الحياة لدى تدريسي الجامعة.  -الهدف الثالث : 
اظيرت نتائج البحث أن الوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى مقياس الرضا 

(. 45( في حين أن الوسط الفر ضي ىو )5٫1ري قدره )( وبانحراف معيا45عن الحياة ىو )
( 0٫60وعند استخدام االختبار التائي لعينة واحدة، ظير أن القيمة التائية المحسوبة ىي )

(. ىذا 5٫50(. وىي دالة عند مستوى داللة )0٫46وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية )
( يوضح 1ياة وعمى نحو دال، والجدول )يشير الى أن تدريسي الجامعة يمتمكون رضا عن الح

 ذلك.
االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفروق بين الوسط الحسابي (4جدول )

 والوسط الفرضي لمعينة عمى مقياس الرضا عن الحياة
الوسط  العينة

 الحسابي
الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

822 98 92 8٫4 5٫65 8٫96 2٫25 
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تشير ىذه النتيجة الى أن تدريسي الجامعة لدييم مستوى دال من الرضا عن الحياة. 
(  22،  2502وتأتي ىذه النتيجة منسجمة مع نظرية القيم واالىداف والمعاني ) الدخيمي ، 

المفسرة لمرضا عن الحياة والقائمة بأن الفرد يكون راضيًا عن حياتو عندما يحقق اىدافو. 
ًا ألىدافو في الحياة وألىمية ىذه األىداف. إذ إن ىذه النواحي تتوافر الى وعندما يكون مدرك

حد بعيد بين تدريسي الجامعة الذين قطعوا شوطًا بعيدًا في تحقيق أىدافيم في الحياة عمى 
 ادراكيم ليذه األىداف وألىميتيا.اساس 

دريسي الجامعة التعرف عمى داللة الفروق في الرضا عن الحياة لدى ت -الهدف الرابع : 
 انثى (. –وفق متغير النوع ) ذكر 

( 05اظيرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور المتكونة من )
( درجة. 5٫2( درجة بانحراف معياري قدره )45٫2تدريسيًا عمى مقياس الرضا عن الحياة ىو )

( تدريسية عمى مقياس 05في حين أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة االناث المتكونة من )
( درجة. بعد استخدام 5٫0( درجة بانحراف معياري قدره )42٫2الرضا عن الحياة ىو )

(. وىي اقل من 0٫52االختبار التائي لعينتين مستقمتين ظير أن القيمة التائية المحسوبة ىي )
الى عدم (. وتشير ىذه النتيجة 5٫50( عند مستوى داللة )0٫46القيمة التائية الجدولية )

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث من تدريسي الجامعة في الرضا عن
 ( يوضح ذلك. 0الحياة. والجدول )
 االختبار التائي لعينتي الذكور واالناث عمى مقياس الرضا عن الحياة(5جدول )

الوسط  العدد العينة  ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

القيمة التائية 
 سوبة المح

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 2٫25 8٫96 8٫22 8٫3 98٫3 52 ذكور 8
 8٫5 97٫7 52 اناث 2

 
اظيرت النتيجة اعاله ان ال فرق بين الذكور واالناث من تدريسي الجامعة في الرضا 

( والتي  2500عن الحياة. تتسق ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت الييا دراسة ) كتمو ، 
كان من بين أىدافيا التعرف عمى الفروق في الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعة طبقًا 

اناث (، إذ لم تظير نتائجيا فروق في الرضا عن الحياة طبقًا  –ذكور  لمتغير النوع    )
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 ,Arrindell, Heesink & Feij )لمتغير النوع. كما أن ىذه النتيجة تتسق مع نتائج دراسة 
( وىي من الدراسات التي أىتمت بالفروق الجمعية  55،  2502في ) ميخائيل ،  ( 1999

نة واسعة من الراشدين في ىولندا والتي كان من في الرضا عن الحياة واجريت عمى عي
أىدافيا المقارنة بين الذكور واالناث وكان من بين نتائجيا عدم وجود فروق دالة في الرضا 
عن الحياة بين الذكور واالناث. ويمكن تفسير ىذه النتيجة وفق نظرية القيم واألىداف 

د يكون راضيًا عن حياتو عندما ( والتي تقول أن الفر 22،  2502والمعاني. ) دخيمي ن 
يحقق أىدافو. ومن الواضح أن ىذا ينطبق عمى الذكور واالناث من تدريسي الجامعة بنفس 

 الدرجة مما يؤدي الى عدم ظيور فروق بينيم في الرضا عن الحياة. 
 

ايجاد العالقة االرتباطية بين التأثيرات السمبية المدركة لمزحام والرضا  -الهدف الخامس : 
 عن الحياة لدى تدريسي الجامعة. 

لغرض تحقيق اليدف اعاله استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي 
لداللة معامالت االرتباط لمتحقق من الداللة االحصائية لمعامل االرتباط  المستخرج. وقد 

المدركة لمزحام  اظير التحميل االحصائي أن درجات التدريسين عمى مقياس التأثيرات السمبية
تربتط بعالقة سالبة مع درجات التدريسيين عمى مقياس الرضا عن الحياة. وقد بمغ معامل 

(. وىذا يعني أنو عند 5٫50(، وقد ظير أنو دال عند مستوى داللة )5٫22االرتباط    )ــ 
 ازدياد التأثيرات السمبية المدركة لمزحام فأن الرضا عن الحياة ينخفض لدى تدريسي الجامعة. 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة من خالل منظور الدراسات التي تناولت الزحام بوصفو 
أن  ( Stokols, 1978 )واحدًا من العوامل المناسبة لمضغط لدى االفراد. حيث ترى دراسة 

الزحام المروري ىو عامل ضغط بيئي يعيق حركة الفرد بين نقطتين أو اكثر. وقامت دراسة            
( HENNESSY, 2000 )  بقياس الضغط كسمة لدى اسواق الذين يتعرضون لمستويات

مرتفعة من الزحام المروري والذين يتعرضون لمستويات منخفضة منو. وكذلك تم قياس اثر 
واظيرت النتائج أن السواق كان لدييم سمة ضغط اعمى بشكل كبير في حالة  ضيق الوقت.

الزحام الشديد مقارنة بالزحام الخفيف. وشكل ضيق الوقت عاماًل مشتركًا في سمة الضغط 
وعمى نحو دال في حالة الزحام المروري الشديد والخفيف. وبالنظر لما يقدم فأن الضغط الذي 

(  2555بالرضا عن الحياة. وىذا يتفق مع دراسة ) عبد الحميد ن  يسببو الزحام يرتبط سمبياً 
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( المعنونو ) الضغوط وعمميات تحمميا وعالقتيا بالرضا  62 – 60، 2502في ) شقورة ،
عن الحياة لدى عينة من معاوني اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ( التي اجريت في مصر. 

وذات داللة لدى العينة لمقياس الضغوط في  والتي كان من بين نتائجيا وجود عالقة سالبة
 مالية مع مقياس الرضا عن الحياة.المجاالت الفرعية ودرجتو االج

 -التوصيات : 
 -خرج الباحث بمجموعة من التوصيات وىي كما يمي : 

 ايجاد وسائل نقل بديمة عن السيارات مثل قطارات االنفاق. – 0
 لزحام المروري الحالي. انشاء طرق جديدة وجسور عموية تخفف ا – 2
السعي لوضع الحمول المناسبة لمشكمة الزحام المتزايد في الطرق التي تربط بين  – 2

 اماكن العمل والمناطق السكنية والتجارية. 
 -المقترحات : 

 -يقدم الباحث البحوث المستقبمية التالية: 
وعالقتيا بالرضا  اجراء دراسة تستيدف قياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام – 0

 عن الحياة عمى عينات تمثل فئات اجتماعية غير الفئة التي تناوليا البحث الحالي.
اجراء دراسة تستيدف التعرف عمى عالقة التأثيرات السمبية المدركة لمزحام  – 2 

 بالمتغيرات مثل الرضا عن العمل والضغط كحالة والضغط كسمة والعدوان.
 المصادر العربية

) مستوى الرضا عن الحياة لدى الطالب الجامعي المتفوق  2502دخيمي. ابتسام.  -
غير  رماجستيبسكرة (. رسالة  –دراسيًا، دراسة عيادية لستة حاالت بجامعة محمد خيضر 

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية.  –بسكرة  –منشورة. جامعة محمد خيضر 
ة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة ) المرون 2502شقوره. يحيى عمر شعبان.  -

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة (. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
 كمية التربية.  –غزة  –االزىر 

) ادراك  2500العبيدي. ىيثم ضياء عبد االمير. كاظم محسن كويطع الكعبي.  -
قسام الداخمية في جامعة المستنصرية(. مجمة التزاحم وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة اال

 كمية التربية. العدد الثاني. 
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) مستوى الرضا عن الحياة  2501العمرات. محمد سالم. محمد أحمد الرفوع.  -
الجامعية وعالقتو بتقدير الذات لدى طالبات جامعة الطفيمة التقنية في االردن (. المجمة 

 . 2501كانون االول  –( 02(، العدد )2الدولية التربيوية المتخصصة. المجمد )
) العفو والرضا عن الحياة لدى طالب جامعة أم  2506القثامي. سعود سعد محمد.  -

كمية  –القرى في ضوء بعض المتغيرات (. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى 
 المممكة العربية السعودية.  –التربية 

القتيا بكل من التدين والرضا عن الحياة ) السعادة وع 2500كتمو. كامل حسن.  -
 –والحب لدى عينة من الطالب الجامعيين المتزوجين (. دراسات. العموم التربوية والنفسية 

 .2العدد  12المجمد 
) الرضا عن الحياة لدى عينة من طمبة الجامعة في  2502ميخائيل. مطانيوس.  -

 –متربية وعمم النفس. المجمة الحادي عشر سورية وبريطانيا(. مجمة اتحاد الجامعات العربية ل
 العدد االول. 

 المصادر االجنبية
- Awosusi, Ajoke Olukeni, 2010. (Urban Traffic Congestion and 
Road Users in Ado – Ekiti, Nigeria). An International Multi – 
Disciplinary Journal, Ethiopia. Vol. 4(4). 17 October, 2010. 
-   HENNESSY D. A, DAVIDL. W. 1997. (The relationship 
between traffic congestion, driver stress and direct versus indirect 
coping behaviors). ERGONOMICS, 1997, Vol. 40, No. 3, 348 – 361. 
- HENNESSY. D A, DAVID A. W, PAUL M. K, 2000. (The 
Influence of Traffic Congestions Daily Hasseles, and Trait Stress 
Susceptibility on State Driver Stress: An Interactive Perspective). 
Journal of Applied Bio Behavioral Research. 5, 2. 
- Stokols. D. Raymond W. N. Jeannette S, Joan C, 1978. 
(Traffic Congestion, Type A Behavior, and Stress). Journal of Applied 
Psychology. Vol. 63, No 4, 467 – 480. 
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- Wickens, C. M. & Wiesenthal, DL. 2005. (state driver stress as 
a function of occupational stress, traffic congestion, and trait stress 
susceptibility). Journal of Applied Bio behavioral Research, 10, 83 – 
97.  
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 (2ممحق )
 مقياس التأثيرات السمبية المدركة لمزحام

 22222السيد التدريسي 
 22222التدريسية السيدة 

نضع امامك مجموعة من العبارات تمثل اراء يتداوليا الناس بشأن الزحام وتأثيراتو 
عمييم. يرجوا الباحث منك قراءة العبارات بدقة وتثبيت رأيك فييا وفقًا لمبدائل التي امام كل 
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مي، البحث العم ألغراضمنك ابداء رأيك الصريح، عممًا أن اجابتك ىي  نرجوعبارة منيا. 
 نشكر تعاونكم مع الباحث. 

 

 الفقرات ت
تنطبق 
عمي 
 تماماً 

تنطبق  تنطبق
 عمي احياناً 

ال 
تنطبق 

 عمي

ال 
تنطبق 
عمي 
 ابداً 

      اشعر بالضيق بسبب الزحام المروري. 8
      اتضايق من دخان عوادم السيارات. 2

احس بضغط الوقت الذي يضيع في  3
 االزدحامات.

     

التجاوز عمى خصوصيتي اتضايق من  4
 في االزدحام المروري.

     

اقمق من احتمال تعرضي لحادث في  5
 الزحام المروري.

     

اقمق من عدم وصولي الى وجهتي في  6
 الوقت المحدد بسبب الزحام المروري.

     

الزحام المروري الشديد يزيد من التعب  7
 اليومي.

     

8 
لزحام مروري اشعر باالرهاق بعد اجتيازي 

 شديد.
     

اتضايق من الجموس طوياًل في السيارة  9
 بسبب الزحام المروري. 

     

اشعر بأن االفراد يكونون اكثر عدوانية  82
 بسبب الزحام المروري.

     

88 
اشعر اقمق من احتمال تزايد الزحام 
المروري في السنوات القادمة يومًا بعد 

 يوم.

     

82 
وقوفي في الزحام  اشعر اغضب عند

 المروري.
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 الفقرات ت
تنطبق 
عمي 
 تماماً 

تنطبق  تنطبق
 عمي احياناً 

ال 
تنطبق 

 عمي

ال 
تنطبق 
عمي 
 ابداً 

اشعر ان اعصابي متوترة عندما ابقى  83
 وقتًا طوياًل في الزحام المروري. 

     

اخشى من تعرضي لمضايقة االخرين  84
 اثناء الزحام المروري.

     

اشعر بالتوتر بسبب كثرة السيارات وضيق  85
 الشارع.

     

اشعر بالممل عندما ابقى طوياًل في  86
 الزحام المروري.

     

اشعر باالنزعاج بسبب بقائي لوقت طويل  02
 في الزحام المروري.

     

انزعج من الضوضاء المصاحبة لمزحام  05
 المروري.

     

في يضايقني سير المركبات البطيء  04
 الزحام المروري.

     

ينتابني التوتر عندما انظر الى طابور  25
 السيارات امامي في الزحام المروري.
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