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 االصرار على الحياة عند طلبة الجامعة 
Insistence on life among university students           

 د. عباس نوح سليمان محمد الموسوي  أ.
 أستاذ علم النفس التربوي 

 جامعة الكوفة/ كلية التربية                          
شييبا  والجبييوسيع علييد محمييودع  وح)الموسييويع عبيياس نييالباحثييان فييد دساسيية اسييتقاعية اييا    ييا 

سياا  ني   إليي م اوج ي إذ ة جامعية فد جامعة الكوفةع ( طالبة وطالب141( على عينة تألفت من )2020
عليى الحيياة  إصيراس( من القلبية لييس ليد  م 10أن )  انعلى الحياة(ع وجد الباحث  إصراس)هل تمتلك    :على

 اإلصيراسوعيد   اإلصراس ين  إجا ت مبة الذ ن كانت %( من حجم العينةع أما القل7‚09وهد تمثل  نسبة )
من حجم العينةع أميا القلبية اليذ ن ليد  م  %( 1‚418وهذا العدد يمثل  نسبة )ط  ( اثنتان فق2كان عددهم )

%( من حجم العينةع 91‚489( طالب وطالبة وهم يمثلون  نسبة )129اإلصراس على الحياة كان عددهم )
 ق الظروف الحالية. وهذه النسبة تعد ممتازة وف

صببرار علببى الحيبباة  و لبب  في هذه الدراسة عدة أسبببات لدلببد عببد  اإ  انووجد الباحث
ع من خالل لفريغ ولحليل إجابات الطلبة الببذ ن أوببروا أال ببت ال ن الصببدن اإصببرار علببى الحيبباة

ديية ييياسا  إذ أن يم  يرون بمحدو   -حيث كانت إجابات م تتمحوس حو  وجود الماشيرا  والموجبيا  ايتيية:
كان  ا  ما يحدث سوف يحدث جيد  ا أنع كمأشبه  روتين  ومد ممل وسدء   االحياة وما يفرض علي مع و أن

عليييى الحيييياةع والظيييروف المحيقييية ت تييير   إصيييراسع وان الواايييل المحييييط يجعيييل   إسادت يييميييياس   سيييدء   أ 
التميييي  كييذلك و ع اإلصييراس التييد تحييدث يقلييل ميين والكييواسث كييدس الحييياة ميين المايياعب والمحيين و ع  متقلعييات
ب تحكييم أشييي ا  اييير واعيييين في يياع و يييادة أنييياس ع كمييا أن ييم يفقييدون اإلصيييراس علييى الحييياة بسييبالقبقييد

بائسييين و يييادة الفاشييلين للنيياجحين وميين م ميين  ييرل أن التيييادة الفاسييدة تجييرهم إلييى أفكيياس اييير حياتييية نحييو 
كيل  أنالحيياة فاشيلة و  أن ون جيد ألن يم يا نتحياس  دفومن م من يفكر مواضيل بعيدة عن الفكرة الحياتيةع  

ومين م ع سيتقيل اليت ل  من يايلايدمة    هشعر باإلحبا  نتيجية تعرضي م من يومنمن السا قع    أسوء و   
كثيييرة الايييدما  وبسيييبب  عوكيييذلك الييية ال يييدما   بسيييبب ال يييعد الميييادي والايييحد هنفسييي مييين يقيييو  ب  يييذاء

بعض  أما بسبب المكا رة   اا ستمراس في ون ظ ر أن م يالحياة و د  ف  ةرغبالتقتل  التد والش ايا  ال ادعة  
الحييياة سييعيدة لكييد  يجييدون بسييبب سييوء ال ييدما  و   ا  ضييعيف إصييراسا   ون متلكييي  م ميين أايير أن ييم ع وميينالنيياس
ا إصيراس  ن كيل  يو  سوتيين    وجيد دافيل    وجيد تفكيير ومن ن من أار     ععلي ا  اإلصراس   ميقول لد 
ياصية للنسياء  حيدائق أوترفي يية للعيب والرضاضية والسيباحة  أمياكنسيتالا  للوايت لعيد  تيوفر ا   و صحيحع  
أن و بفقيدان المعنيى مين الحيياةع مين م إايراسا   انالباحث جد كما و . الدساسة صعب وتعب وج د   أن  نجد ي  نوإن 

ا  الحيييياةع القبيعييية والظيييروف تقيييودهم إليييى يياسات ييياع وضجيييدون أن مقوميييات م الفقرضييية أضيييعد مييين متقلبييي
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يش فيد ييأس عميا والع أهداف بعيدة المدلوالفقدان إلى  عشعوس فد الوصو  إلى ن اية الحياة عند الفشلوال
 ماير. السياو  إليه 

 إجابباتعلبى الحيباة مبن خبالل  لإلصبرارعدة مؤشبرات  انوجد الباحث وفي الطرف النقيض من ت
%( مببن حجببت العينببة  واالحهببرت هببذه 91‚489العينببة الببذ ن  ا اعببدن بببث وهببت ن ثلببدن  ن بببة   أفببرا 

 النف ية(.  /اإال االية /الدراسية والعل ية /ية والفل فية الد ن -:اآلليةال ؤشرات في ال جاالت 
م ميا يجيب اسيتالال ا وفرصية حيث أن أالب أفراد العينة أشاسوا أن الحياة هبة مين ال يالق تعيالى 

العقييل والتفكيير والتييد ر واييدسا  واا ليييا   مأعقيياهإذ  ايجييب المحافظيية علي ييتكييرضم منييه تعييالى  وإن ييا صييعبت 
وأن ل ييم سسييالة وجييدوا ميين اجل ييا ولييم  فييد امتحانييا   مووضييع  يية متقلبييا  الحييياة وجميييل المقومييا  لمواج

وأن ييم  عالتفكيير الاييحيح لمواج يية المشيياكل  متوكييل علييى ا تعييالى يميينحا عتميياد والأن ع كمييا ي لقييوا عبثييا
سحمية أن  وضجيدون ل اعمليوا فسييرل ا عملكيم وسسيوله والمامنيون((. من اجيا  )) واي  من اوله تعالى  ذون ت  

))أعميل ليدنيا  اإلما  علد عليه السا  ضمن مقولة  ون عملوأن م ي فد الحياة. ون ستمر ي  ما تعالى تجعل
الى ع وكيييذلك السيييعد المسيييتمر لتحقييييق سضيييا ا تعييي((دااييي تميييو  ع وأعميييل ييرتيييك كأنيييك كأنيييك تعييييش أ يييدا

ض ضيد مين نح م المعنيى مين الحيياة و يميهلل تعيالى وا تسيا  باإليميان والرضا عن الينفس فيد ذليكع وان الثقية بيا
 امنون أن المامن مبتليى ييجيب التحليد بالايبر عليى   إذ ادسات م على تحمل العوائق والمااعب والمحنع  

وجيييد نفسيييا اوضييية م ميييا  لاليييت تالتيييد وسيييع ا((  إ الكرضمييية ))  يكليييد ا نفسيييا  بايييييةالمحييينع وا عتبييياس 
ن و مي ا . كميا أن يم ء النياجحين فيد ا سيتمراس ومواج ية الايعاب كما تقودهم سيرة األنبياء والعلماالاعابع  

 وإن ييا محييض ايتبيياس  توجييب ا سييتمراس النيياجحع عأن الحييياة ليسييت  ومييا واحييدا و انييه ليييس هنييا  مسييتحيل
 ا والحياة حرب باسدة(. العمل ضمن المقولة )المايبة   تعظم   وكذلك

لدى أفرا  عينببة الدراسببة  نف يالجاالب المن حيث   أما مقدمات اإصرار على الحياة  
أهييداف  وإيجيياد  ع علييى النجيياح و القميوح ساييم المعوايا   التايميم خببالللببد  ت مببن  انفدجببدها الباحثبب 

ا ستسيييا  اميييل وسييياوس ع و فيييد إيجييياد حيييل للمشيييكلة واإلصيييراسع لييية عنيييدما تعيييا  المرسيييومة والم ققييية  د 
وا  تعياد عين  الشيعوس بالتعيب والمليل ةومقاوميع سسفيض النايائح التيد تيدعو إليى الييأو   عللظروف الايعبة

عمييل علييى اسييتالا  الفيير  وان كانييت فييد  ييير ع والأمييا  األزمييا  للييذا  م ناييائح الاييمود يقييد ع وتالكسييل
تمسكا  فد الحياة كلميا  ون  داد وأن م   عاإن توفر باي  أمل لتحتيق   متمسك بأهدافلأو .  ملحظة فد حيات

أن يم  إذ بأمل جد د فد كل  و  جد د لتحقييق األهيدافع   ون شعر م يأن كما    عإلى العوائق والماائب   واتعرض
وا سييتفادة ميين يبييرا   عأهييداف بعيييدة المييدلع وضمتلكييون األهييداففييد تحقيييق  األمييلوان انققييل  ون تمر يسيي

وان ل ييم تفييا    وظروف ييا بأحييداث اب الحيياةع و يادت ييا   أن تقييودهم ع والعيييش كمييا يحبييون   كمييا تحييالفشيل
إذ أن يم  يرون أن اليوهن وال يعد وا سيتكانة توليد ييبية أميلع وان  نياء .  ألموس تسير بمجراهيا تركون ا  فا

د الييذا  وتقوضرهييا يحتييا  إلييى اإلسادة والع ضميية واإلصييراس علييى النجيياح والتقييد  والمثييا رة وا جت يياد نحييو م ضيي
لتحليد باألميل ييا  ا مين لمشياكلمن ا نجازا   ولد الشعوس  لذة ا نجازا  عند التاللب عليى الايعاب وا
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جييدة  وإداسةكما أن م يمتلكون أي ا يقيط وا  تعاد عن اليأس والباس والح نع  والابر والشجاعة والثبا  
حنع  وتع ض  الثقة والعمل على تقيد ر للحياة ومواج ت ا بأف ل القر  والتأالم والتوافق مع ا م ما اشتد الم

تسياعدهم نحيو أف ييل  إذ   القناعيية   تحيبط مين طموحييات م ضنع واميتااليذا  ومعرفية الينفس ومعرفيية اييير 
يسييتقبلون  أن ييم انواثبييا  وتحقيييق الييذا ع كمييا وجييد الباحثييالنجيياح والتمييي  والتفييو   إلييىال ييياسا  للوصييو  
استقيل( لتشيجيل أنفسي مع وكيذلك )أنيا  أنااادس  أنايكرسون عباسة ) أن مو يبرة واوةع    االمشاكل   دوء لي دادو 

صبر وج يد( و عبياسة )عليى ايدس ميا  إلىيحتا   أمر)  شدء يأتد بس ولة كل   وأي اموجود(ع    أتنفس أنا
ع وان اإلصيراس حكما أن بع  م اد أار أن مااعب الحياة ممتعة تعرفنا كيي  نسيلك األصيتقد  تحاد(.  
              جة والسعادة وتقوضر الذا  والقموح واألحا . يمنح م الب

لببدى أفببرا   الدراسببي والعل ببيالجاالببب مببن حيببث  علببى الحيبباة  ت اإصببرارأمببا مقدمببا
للفييرد فييد ا سييتمراس فييد الدساسيية  دأب الييالسييعد  خببالللببد  ت مببن  انعينببة الدراسببة فدجببدها الباحثبب 

تعييرض إلييى تشييدد ع حتييى وان كانييت مشيياكل ومتاعييب ميين  مواكتسيياب ال بييرا  دون انققييا  م مييا واج ييت 
فييوس ميين ابييل اليي ماء أو الرسييوب والحاييو  علييى دسجيية صييفر فييد أو ن اتذةاألسيين ابييل تشييدد ميي أو إداسي 

 عبحجية الظيروف  ياتجنيب تأجيلومواصلة المذاكرة  و  عالعبر من الفشل والرسوب  ون ستل ما متحانع وأن م ي
حتيى   عين الميذاكرة انققيوعيد  ا  عساء  األوضا  المعيشية لألسيرة إن  و  الدساسة  س فدتمرا سواعمل  وال

فد اكتساب إاراسا  لدل أفراد العينة على ا ستمراس  انكما وجد الباحث.  حتياجا   غبا  والر ا  تلبى  عندما  
 عفكيياس وا طييا  لكييل مييا هييو جد ييد األفييد تقييوضر  سراسييتموا  عال بييرا )التعلم( فييد جميييل مجييا   الحييياة

  ااسييتالو  عحييياةمجييا   القييدسا  فييد جميييل الفييد تقييوضر  والتفكييير عفييد نشيير العلييم عبيير األجيييا  تفكيييروال
 فد تحقيق انجازا  )ا تكاسا (  ذكره األجيا .  ةحياال

لدى أفبرا  ( ةواالجا اعي ة الحيالي  ةاإال االيالجاالب  من حيث    أما مقدمات اإصرار على الحياة  
المستمر لدل الفرد فد تحقيق ميا هيو أف يل ليه و السعد  لد  ت من خالل  ناعينة الدراسة فدجدها الباحث

ع م مييا ااسييت الظييروفن حيييث ا هتمييا  وا حتفيياح بالاييحة الجسييميةع وا سييتمراس فييد العيييش ع مييلمجتمييلل
فيد البحيث عين  يدائل إن تعيذس  واإليميان  والعمل للحاو  عليى السيعادة لليذا  وللعائلية والمحافظية علي يا.

ع وبيةلييم والمحسييا سييتمراس فييد العمييل للوصييو  إلييى حييياة يالييية ميين الحيي ن والظع و ى الشيي ادةالحاييو  عليي
سيبل   تيادي إليى  ةماسسيع ومق أسياليب   تيادي إليى ال يا  عنيد التميرد عليى الظيالمينييقبإليى ت  واللجوء

 تميييللمج مييين( ل و عميييل عليييى  نييياء مسيييتقبل مشييير  )مسيييتقرع والالفوضيييى وال يييراب عنيييد مواج ييية الفاسيييد ن
ن يرا  فيد أي نشيا   نفيل ا  ع وييلفد تاليير الوضل الحالد إلى ما هيو أف يل للجم  اسستمر وا   عولألجيا 
لتييادة واعيين اليشي ا  ع والعمل على وصيو  األأن اإلنسان وجد للبناء وإاامة الح اسة  واإليماناييرضنع  
ميل والتوافيق  تيأالملافيد الحيياةع و   سوتيين  يومد مميل وسيدءع وإيجاد  دائل وأنشقة تكسر كيل ميا هيو الحياة
 أشيي ا  ع ييجييب اإلصييراس علييى الحييياة لوجييود لألجيييا ة ونقل ييا م مييا كييان  كتسيياب يبييرا  حياتيييالوضييل 

 أش ا  تستحق ا ستمراس من اجل م. .كرضمة لقيفة سعيد  تجعل الحياة  افي


