Journal of Faculty of Education Assiut University - المجلة العلمية
جامعة أسيوط-بكلية التربية
Volume 36
Number 10  – العدد العاشر – أكتوبر36 المجلد
م2020

Article 4

2020

مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة الثانوية الالجئين
السوريين في محافظة الزرقاء
فرحان الفي النويران
f_alothman@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au
Part of the Curriculum and Instruction Commons

Recommended Citation
( "مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة الثانوية الالجئين السوريين في محافظة2020)  فرحان,الفي النويران
الزرقاء," Journal of Faculty of Education Assiut University - جامعة أسيوط-المجلة العلمية بكلية التربية: Vol. 36 :
No. 10 , Article 4.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss10/4

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Faculty of Education Assiut University - جامعة أسيوط- المجلة العلمية بكلية التربيةby an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة الثانوية الالجئين السوريين في
محافظة الزرقاء
Cover Page Footnote
المجلد  – 36العدد العاشر – أكتوبر 2020م

:المجلة العلمية بكلية التربية-جامعة أسيوط This article is available in Journal of Faculty of Education Assiut University -
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss10/4

كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

مستوى جودة احليبة لدى طلبت املرحلت الثبنويت الالجئني
السوريني يف حمبفظت الزرقبء

إعــــــــــداد
د /فرحبن اليف النويران
جامعة مينيسوتا اإلسالمية

 المجمد السادس والثالثون – العدد العاشر – أكتوبر 0202م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية

د /فرحان الفي النويران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية الالجئين
السوريين في محافظة الزرقاء .ولتحقيق أىداف الدراسة ،تم استخدام مقياس جودة الحياة المصمم
من قبل منظمة الصحة العالمية وتم التأكد من دالالت صدقيا وثباتيا ومناسبتو لعينة الدراسة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )513طالبا وطالبة منيم ( )133ذك ار و( )141أنثى ،أظيرت النتائج
أن مستوى جودة الحياة لدى افراد الدراسة منخفض وان ال توجد فروق بين الذكور واالناث في
مستوى جودة الحياة باستثناء بعد جودة الحياة االجتماعية كان لصالح االناث ،كما أظيرت النتائج
عدم وجود فروق في مستوى جودة الحياة ترجع الى مكان االقامة داخل او خارج المخيم.
الكممات المفتاحية :جودة الحياة ،طمبة المرحمة الثانوية ،الالجئين.
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The study aimed to reveal the level of quality of life among Syrian
refugee high school students in Zarqa Governorate. To achieve the
objectives of the study, the quality of life scale designed by the World
Health Organization was used, and their validity and reliability were
assured. consistency and suitability were verified for the study sample.
The study sample consisted of (315) male and female students, including

(155) males and (160) females. The results showed that quality of life
among the study subjects is low and that there are no differences
between males and females in the quality of life except for the quality of
social life which was in favor of females, and the results also showed that
there are no differences in the quality of life due to the place of residence
inside or outside the camp.
Key words: quality of life, high school students, refugees.
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المقدمة:

تعد الحروب وما ينتج عنيا من تشرد وتيجير قسري من أقسى أشكال العدوان عمى
اإلنسان وكما ىو الحال في كل الحروب والنزاعات المسمحة والثورات ،يتعرض الالجئون لظروف
معيشية صعبة وخبرات مؤلمة مثل القتل والخطف واالغتصاب وفقدان أحد أفراد األسرة وىدم
المنا زل وغيرىا من األحداث ،مما يجعل منيم عرضة لمضغوط النفسية واالضطرابات النفسية
بشكل عام ،وقد تكون اآلثار التي تتركيا الحروب أشد عمى األطفال والمراىقين وذلك بحكم
االعتمادية عمى اآلخرين.
ويمكن القول ان اعداد الطالب لمحياة تمثل إحدى أىم وظائف المدرسة في تعميم
الطالب وفقا لمظروف العمرية لمطالب واحتياجات الالجئين ،إلى جانب كونيا بيئة لمتعميم
والتعمم ،تعد المدرسة أيضا مكانا لممعيشة ،ومن منطمق ان ىذه المساحة مخصصة لمطالب
كبير من
في المقام األول ،فبالتالي لذلك تعد المدرسة مكونا ميما لمطالب .يقضي الطالب جزءا ا
حياتيم في المدرسة كطالب .خالل ىذه الفترة ،يتفاعمون مع الطالب اآلخرين ومعممييم
وادارة المدرسة وموظفي المدرسة .سالمة الطالب وسعادتيم ونموىم االجتماعي والنفسي ميمان
لنجاحيم األكاديمي .المدارس مؤسسات مسؤولة عن التطوير األكاديمي لمطالب باإلضافة إلى
تطورىم االجتماعي والنفسي .بينما تساىم الحياة المدرسية بالتأكيد في األىداف المينية
واالجتماعية ،فإن الغالبية العظمى من الطالب يعززون جانبيم الفكري وكذلك الجانب الجمالي.
وبالتالي ،يجب أن تدعم البيئة التعميمية المقدمة لمطالب نموىم األكاديمي واالجتماعي والنفسي
(النويران ،الشرعة.)9117 ،
وبالنظر الى توجيات األمم المتحدة والحكومة األردنية لالىتمام بتطوير جانب جودة
الحياة لدى الطالب ،ونظ ار لوجود توجو عالمي لالىتمام في البحث في موضوع تطوير جودة
الحياة لدى الطالب .فان المدرسة تعد من المؤسسات االجتماعية اليامة التي تحمل عمى عاتقيا
راية التعميم ،فالمدرسة من جية تحافظ عمى تراث وأصالة المجتمع ومن جية أخرى تتطمع لمتقدم
وتطوير وازدىار تمك المجتمعات وخاصة انيا تمثل مختمف األنظمة االجتماعية.
والطالب المدرسي كونو يمثل شريحة ميمة من المجتمع يسعى بجد واجتياد الى تكوين
ذاتو تكوينا سميما وبناء ذاتو بناء قوي ومتوازن ومتكامل ،ويتعمم التخطيط لمستقبمو وبنائو بشكل
أفضل وان يوظف وجودة في المدرسة وكل فرصة متاحة لديو لخدمة أىدافو المستقبمية لموصول
الى الغد المشرق الذي ينشده وكل ذلك خالل اإليجابية والتفاؤل والطموح والنجاح الذي يولد
السعادة والحب ويعطي معنى لمحياة أو بمعنى اخر جودة الحياة ،التي يتوقف قياسيا الجيد عمى
الوصف الدقيق لمحياة الجيدة وشعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة عمى اشباع حاجاتو من خالل
ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم لو في المجاالت الصحية واالجتماعية والتعميمية والنفسية مع
حسن إدارتو لموقت واالستفادة منو ،وكميا تدل عمى جودة الحياة.
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وفي نفس السياق أشار ح اررة ( )9115إلى رأي مارتن سيمجمان حين قال أن الفرد
يصبح اكثر سعادة وتفاؤل عندما يحاور نفسو ويتحدى أفكاره السمبية ويحمميا ويقارنيا بما يتمتع بو
من نعم ،وبالرغ م من أن الغالبية تتفق عمى جودة الحياة كيدف أساسي ومطمب في حياة الفرد إال
أن كل منيم يختمف في مضمونيا ومكوناتيا وذلك أن اكبر اىتمام لممجتمع وىدفو المنشود ىو
تحسين جودة حياة الفرد .وتعد مشكمة الالجئين في العالم من اكثر القضايا المعروضة عمى االسرة
الدولية تعقيدا لما يتعرض لو الالجئين من مشاكل نفسية وضغوط تؤثر عمى مستوى جودة الحياة
لدييم (دراجي ،إبراىيم.)9111 ،
ونرى ان مرحمة الدراسة الثانوية من اىم المراحل التي تؤثر في تنمية مدركات الطمبة
لجودة حياتيم ومن ثمة فإم نظرتيم ليا تؤثر في أدائيم الدراسي وفي دافعيتيم لإلنجاز وتحقيق
األىداف الذاتية الموضوعية ،ليم وبناء عمى ذلك فإن محاولة فيم تقدير الطالب لجودة الحياة
وادراكيم ليا يعد خطوة ميمة في سبيل فيم ىذه المرحمة ومتطمباتيا.
ونظ ار لظروف المجوء قد يفشل بعض الالجئين في الوصول إلى مستوى جيد من جودة
الحياة نتيجة لفشميم في تحقيق الميام المطموبة منيم ،باإلضافة إلى فشميم في الوصول إلى
مستوى من الرضا عن الذات بسبب عدم قدرتو عمى تحقيق الغايات واألىداف التي يدركيا،
فيصاب بالقمق والتوتر والخوف واالضطراب في سموكياتو ،األمر الذي يولد لديو حالة من عدم
تفيم الذات ،وعدم وضوح األىداف والغايات والرغبات فيقل مستوى جودة الحياة لدييم
( صوالحة.)9112 ،
وعمى مدار السنوات األخيرة الماضية ظيرت اىتمام متزايد بمفيوم جودة الحياة
(مشري ،)9112 ،وظير اىتمام المجال الطبي بمفيوم جودة الحياة ،ثم انتقل ىذا االىتمام بمفيوم
جودة الحياة الى مجاالت أخرى ،وبالتالي فان عممية قياس جودة الحياة تختمف باختالف المجال
الذي يتناول الموضوع لمدراسة ،فجودة الحياة مفيوم واسع النطاق يتأثر بجميع ما يحيط الفرد
(اليامي.)9112 ،
ويعبر عن مفيوم جودة الحياة بانو مجموعة من االحتياجات اإلنسانية التي تكون بشكل
كمي ،وبالتالي يصعب وصول الفرد الييا (ح اررة)9115،و عمى الرغم من عدد تعريفات جودة
الحياة باختالف المجاالت التي تناولتو ،فان عادة يتم تعريف جودة الحياة في ضوء بعدين
أساسيين ىما البعد الذاتي والبعد الموضوعي(،حالوة ،)9111 ،وترى منظمة الصحة العالمية
( ) 1773ان جودة الحياة تعني قدرة الفرد عمى ادراك وضعو في الحياة ضمن سياق البيئة والثقافة
التي يعيش فييا ومدى تطابق ذلك مع توقعات الفرد وقيمو واىتماماتو حول صحتو الجسدية
والحالة النفسية ومعتقداتو الشخصية وعالقاتو االجتماعية .وبالتالي يمكن ان نعرف مفيوم جودة
ا لحياة بانو تقييم الفرد لمستوى رضاه عن حياتو ومدى استمتاعو بحياتو وشعوره بالسعادة والتفاؤل
ومدى تمتعو بالصحة الجسدية والنفسية.
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مقومات جودة الحياة:
 .1قدرة الفرد عمى اتخاذ القرار والتفكير الحر.
 .9قدرة الفرد عمى التحكم بحياتو.
 .5مستوى الصحة الجسدية والنفسية.
 .2مستوى معيشة الفرد وعالقاتو االجتماعية.
 .3حرية المعتقدات الدينية والثقافية.
 .4مستوى الفرد االقتصادي (حالوة.)9111 ،

مكونات جودة الحياة
 .1الشعور الداخمي باإلحساس بالرضا عن حياة الفرد التي يعيشيا.
.9

القدرة عمى رعاية الفرد لذاتو والقيام بدورة االجتماعي عمى اكمل وجية.

 .5القدرة عمى استغالل المصادر المتاحة بأقصى طريقة ممكنة (عبد القادر.)9113 ،

ابعاد جودة الحياة
 .1جودة الحياة الجسمية.
 .9جودة الحياة النفسية.
 .5جودة الحياة االجتماعية.
 .2جودة الحياة البيئية
وقد تم إجراء العديد من الدراسات التي تناولت جودة الحياة عالميا ،فقد أجرى بايمي
( )Bailey,2004دراسة بعنوان أثر الصدمة عمى التطور النفسي االجتماعي لدى الالجئين وفقا
لنظرية إريكسون النفسية االجتماعية ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير صدمة المجوء
عمى التنمية النفسية واالجتماعية لالجئين في البوسنة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )51الجئا
وال جئة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن األفراد الذين حصموا عمى درجات أعمى من الشعور بالصدمة
أظيروا درجات أقل في التطور النفسي واالجتماعي.
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وقدمت كل من ديرلين وبروكايرت ( )Derluyn & Broekaert, 2011دراسة ىدفت
إلى التعرف عمى المشكالت االنفعالية والسموكية لألطفال والمراىقين الالجئين ،حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )144طالبا وطالبة تتراوح أعمارىم بين ( )16-4عاما في بمجيكيا ،وأظيرت نتائج
الدراسة أن أفراد الدراسة يعانون من االستثارة االنفعالية بصورة عاليو ،وأن اإلناث أكثر عرضة
لالستثارة االنفعالية من الذكور.
واجرى الراضي ( )9111دراسة ىدفت الى التعرف عمى مستوى جودة الحياة وعالقتو
بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض ،حيث تكونت عينة الدراسة
من ( ) 511طالبة من طالبات المرحمة لثانوية ،واظيرت النتائج ان مستوى جودة الحياة لدى
الطالبات متوسط وان ىناك عالقة موجبة دالة احصائيا بين جودة الحياة والتحصيل الدراسي.
كما قامت أوليتش ( )Olecs, 2016بدراسة ىدفت إلى التحقق من العالقة بين حاالت
اليوية وجودة الحياة المدركة لدى المراىقين ،وتكونت عينة الدراسة من  955مراىقا ومراىقة
تراوحت أعمارىم بين ( )17-14في بولندا ،وأظيرت نتائج الدراسة أن حالة اليوية المضطربة
ترتبط بأدنى مستوى من جودة الحياة ،في حين أن حالة اليوية المؤجمة ترتبط بأعمى مستوى من
جودة الحياة.
كما أجرى ح اررة ( )9115دراسة ىدفت إلى التعرف عمى اىم الحاجات النفسية
واالجتماعية ومستوى جودة الحياة لدى الالجئين السوريين في محافظة عزة ،حيث بمغت عينة
الدراسة ( )115الجئ سوري ،واظيرت نتائج الدراسة ان مستوى جودة الحياة لدى الالجئين
السوريين في محافظة غزة متوسط.

مشكمة الدراسة:
تؤثر األحداث التي يتعرض ليا أي مجتمع مثل التيجير القسري والقتل والخطف،
وفقدان أحد أفراد االسرة والمجوء إلى دول الجوار في الحالة النفسية والشخصية لألفراد ،وخاصة
األطفال والمراىقين فيم االكثر تأث ار بما يحدث ليم أو يشاىدونو من اعتداءات وعمميات قتل
واغتصاب ،فقد أشارت دراسة براون وبيرلمان وجودمان (Pearlman & Goodman, ،Brown
 )2004إلى أن المراىقين الذين يتعرضون لمثل ىذه المواقف يظيرون أعراض الحزن والعزلة
االجتماعية ،والخوف والقمق واالكتئاب ،وانخفاض مستوى جودة الحياة لدييم.
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وقد تؤدي ىذه األحداث المؤلمة إلى التأثير عمى مستوى جودة الحياة لدى المراىقين،
وكذلك الحالة االنفعالية لدييم ،وال شك أن النمو السوي وخاصة لدى المراىقين يساىم في تعزيز
الصحة النفسية ،واستقرار الحالة االنفعالية لدييم ،ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتعرف عمى جودة
الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء ،لذا فإن مشكمة الدراسة
الحالية تتحدد باإلجابة عن التساؤالت التالية:
-

ما مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء؟

-

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة تعزى لمتغير الجنس؟

-

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة تعزى لمتغير مكان السكن
(داخل المخيمات/خارج المخيمات)؟

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في تناوليا فئة طالب المرحمة الثانوية من الالجئين ،باإلضافة إلى
تناوليا مفيوم ميم من مفاىيم عمم النفس واإلرشاد ،وىو مفيوم جودة الحياة ،ويمكن تخميص أىمية
الدراسة من ناحيتين:
أوال :األىمية النظرية :تعد ىذه الدراسة من أولى الدراسات العربية التي تناولت مفيوم جودة الحياة
عند طالب المرحمة الثانوية الالجئين ،كذلك يؤمل أن تسيم الدراسة في إثراء األدب النظري حول
جودة الحياة ،وتفتح ىذه الدراسة مجاال لدراسات أخرى تركز عمى فئة طالب المرحمة الثانوية من
الالجئين.
ثانية األىمية التطبيقية :تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة في أنيا تزود األخصائيين النفسيين
العاممين مع المراىقين الالجئين السوريين بفيم أعمق عن مدى تأثير خبرة المجوء عمى الصحة
النفسية ،وما تتركو من آثار نفسية سمبية عمى المراىقين ،والتعرف عمى تأثير خبرة المجوء عمى
مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية من الالجئين ،وكذلك تشجع الميتمين بيذه الفئة
عمى بناء برامج عالجية وتطبيقو عمى المراىقين الالجئين ،باإلضافة إلى تطوير مقياس جودة
الحياة ،والتحقق من صدقو وثباتو في البيئة األردنية.
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التعريفات المفاىمية االجرائية:
جودة الحياة:
تعرف كار ليف ( )Ryff,2006جودة الحياة اإلحساس اإليجابي بحسن الحال كما
يرصد بالمؤشرات السموكية التي تدل عمى :ارتفاع مستويات رضى المرء عن ذاتو وعن حياتو
بشكل عام ،سعيو المتواصل لتحقيق أىدافو شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة لو،
استقالليتو في تحديد وجية ومسار حياتو ،واقامتو واستم ارره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة
مع اآلخرين ،كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة
النفسية .وتعرف جودة الحياة إجرائيا بأنيا الدرجة التي حصل عمييا أفراد الدراسة عمى مقياس
جودة الحياة الذي تم تطبيقو في ىذه الدراسة.

الطريقة واإلجراءات
منيجية الدراسة

اتبعت الدراسة الحالية المنيج المسحي كونو األنسب ألغراض الدراسة الحالية.

مجتمع الدراسة وعينتيا

تكون أفراد الدراسة من ( )513طالبا وطالبة ،تم اختيارىم بطريقة العينة المتيسرة ،منيم
( )133طالبا و( )141طالبة تراوحت أعمارىم بين ( )16-14عاما من الممتحقين بمدارس منطقة
الضميل والمخيم اإلماراتي األردني في محافظة الزرقاء البالغ عددىم ( )639مراىقا ومراىقة ،بعد
اخذ الموافقات المسبقة.

حدود الدراسة:

الحدود المكانية :اقيمت ىذه الدراسة داخل محافظة الزرقاء.
الحدود الزمانية :أقيمت ىذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي .9191/9117
الحدود البشرية :تكونت عينة الدراسة من طمبة المرحمة الثانوية من الالجئين السوريين داخل
مدارس محافظة الزرقاء.

أدوات الدراسة:

مقياس جودة الحياة :تم تبني مقياس جودة الحياة المعد من قبمة منظمة الصحة العالمية،
بعد التأكد من مالئمتو لعينة الدراسة ،وقد تكون المقياس في صورتو النيائية من ( )92فقرة،
موزعة عمى أربعة ابعاد (البعد النفسي ،البعد البيئي ،البعد الجسدي ،البعد االجتماعي) حيث ان
كل عبارة في المقياس ترتبط بجودة الحياة ،وتكون االستجابة ليذه الفقرات عمى مقياس من نمط
ليكرت خماسي التدريج بحيث يمثل الرقم ( )1غير موافق بشدة ،والرقم ( )3موافق بشدة.
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صدق المقياس

تم إيجاد مؤشرات الصدق بطريقتين:
 .1صدق المحتوى تم استخراج صدق المحتوى عن طريق عرض المقياس عمى ( )11محكمين
من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية من المختصين في اإلرشاد النفسي وعمم
النفس ،إلبداء مالحظاتيم فيما يتعمق بصالحية الفقرات لقياس ما وضعت لقياسو ،وفيما
يتعمق بصياغتيا ومناسبتيا لمبيئة ،ويتم اعتماد إجماع ( )%61فأكثر من المحكمين عمى
صالحية الفقرة لتضمينيا في المقياس ،وتم األخذ بمالحظاتيم من حيث الحذف والتعديل.
 .9صدق البناء :تم استخراج صدق البناء لممقياس من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية
عددىا ( )51طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة ،وايجاد معامالت االرتباط لكل فقرة مع
البعد الذي تمثمو كما ىو مبين في الجدول (.)1
الجدول ( )1معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي اليو
جودة الحياة النفسية

رقم

الفقرة

البعد

جودة الحياة البيئية

رقم

الفقرة

البعد

جودة الحياة الجسمية
رقم

الفقرة

البعد

1

**1.43

5

**1.51

9

**1.51

11

*1.21

11

**1.61

2

**1.51

92

**1.66

91

**1.66

3

16

**1.35
**1.64

6

19
99
95

**1.33
**1.56
**1.45
**1.61

5
4
7

**1.79

13

**1.45

15

17

**1.42

91

**1.53

**1.56

15

14

رقم الفقرة

البعد

**1.75
**1.46

12

جودة الحياة االجتماعية

**1.31
**1.66
**1.44

** دالة عند مستوى الداللة ()2021
*دالة عند مستوى الداللة ()2025
يتبين من الجدول ( )1أن قيم معامالت ارتباط فقرات جودة الحياة النفسية قد تراوحت
بين ( )1.66-1.21مع بعدىا ،وأن قيم معامالت ارتباط فقرات جودة الحياة البيئية قد تراوحت
بين ( )1.66-1.33مع بعدىا ،وأن قيم معامالت ارتباط فقرات جودة الحياة الجسمية قد تراوحت
بين ( )1.75-1.31مع بعدىا ،وأن قيم معامالت ارتباط فقرات جودة الحياة االجتماعية قد
تراوحت بين ( )1.53-1.42مع بعدىا ،وىي تعد معامالت ارتباط مقبولة ألغراض الدراسة
الحالية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبات المقياس

تم تطبيق المقياس عمى عينة مكونة من ( )51طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة ،وايجاد
مؤشرات الثبات لممقياس بطريقة االختبار واعادة االختبار ،وايجاد معامل كرونباخ ألفا ،والجدول
( )9يوضح نتائج الثبات.
الجدول ( )0معامالت الثبات بطريقة التطبيق واعادة التطبيق وكرونباخ ألفا
لمقياس جودة الحياة
ابعاد جودة الحياة

عدد الفقرات

التطبيق واعادة

االتساق الداخمي

جودة الحياة النفسية

3

1.54

1.69

جودة الحياة الجسمية

11

1.69

1.67

جودة الحياة البيئية
جودة الحياة
االجتماعية

5
9

التطبيق
1.62
1.61

1.64
1.66

يتبين من الجدول ( )9أن قيم معامالت الثبات لمجاالت مقياس جودة الحياة باستخدام طريقة
التطبيق واعادة التطبيق تراوحت بين ( .)1.62-1.54وأن قيم معامالت الثبات لمجاالت مقياس
جودة الحياة باستخدام كرونباخ ألفا تراوحت بين ( .)1.67-1.69وىذه القيم مقبولة ألغراض
الدراسة الحالية.

تصحيح المقياس:

تدرجت اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات المقياس عمى سمم إجابات خماسي (موافق
بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) وذلك حسب انطباق الفقرة عمى المستجيب،
ويمكن تحويل سمم اإلجابات إلى درجات بحيث تأخذ غير موافق بشدة (درجة واحدة) ،وغير

موافق (درجتان) ،ومحايد (ثالث درجات) ،وموافق (أربع درجات) ،وموافق بشدة (خمس درجات)
وقد جرى استخدام التدريج االحصائي التالي لتوزيع المتوسطات الحسابية وذلك حسب المعيار
الذي قاس كل فقرة:
طول الفئة = الحد األعمى لمبدائل – الحد األدنى لمبدائل  /عدد المستويات
طول الفئة =(59 = 5 / )92-191
وبذلك تكون حدود المستويات الثالثة عمى النحو التالي:
( )34-92درجة منخفضة.
( )66 -34.1درجة متوسطة.
( )191-66.1درجة مرتفعة.
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د /فرحان الفي النويران

مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
سيتم معالجة البيانات باستخدام الحاسب االلي من خالل برنامج ( )spssالحزمة
اإلحصائية في العموم االجتماعية ،وستتمثل المعالجات في اإلحصاءات التالية:
 تك اررات النسب المئوية لمبيانات ،إلعطاء صورة عن عينة الدراسة بشكل مختصر وبسيط. إيجاد المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة. -اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات.

نتائج الدراسة:
نتائج السؤال األول- :
ما مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء؟
لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

لدرجات مقياس جودة الحياة وأبعاده كما ىو موضح في الجدول رقم .5
الجدول رقم ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية لمقياس جودة الحياة وأبعاده لدى
طمبة المرحمة الثانوية من الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء
الرقم

البعد

الفقرات

عدد

الدرجة
الكمية

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الوزن

1

جودة الحياة

3

93

6.93

1.255

2

1.55

منخفض

9

جودة الحياة

4

51

19.53

1.351

9

1.21

منخفض

5

جودة الحياة

11

31

17.91

1.321

5

1.56

منخفض

2

جودة الحياة

5

13

11.91

1.294

1

1.46

متوسط

3

جودة الحياة

92

191

31.31

6.1

1.29

منخفض

النفسية
البيئية

الجسمية

االجتماعية
ككل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبين من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لدرجات مقياس جودة الحياة لدة عينة
الدراسة بمغ ( )31.31وبانحراف معياري ( )6.1وبوزن نسبي ( )%29وىذا يدل عمى ان مستوى
جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء منخفض ،وبما ان
المقياس لديو أربعة أبعاد ،فقد احتل بعد جودة الحياة االجتماعية المرتبة األولى وبوزن نسبي
( )%46وبمستوى متوسط  ،يميو بعد جودة الحياة البيئية بوزن نسبي ( )%21وبمستوى ضعيف،
وفي المرتبة الثالثة بعد جودة الحياة الجسمية بوزن ( )%56وبمستوى ضعيف ،وفي المرتبة الرابعة
بعد جودة الحياة النفسية بوزن نسبي ( )%55وبمستوى ضعيف.
ويعزو الباحث ىذه النتائج الى التغيرات التي رافقت حالت المجوء لدى الطمبة ،والتغير
النفسي والبيئي وتغير البيئة الحيوية ،وىذا انعكس سالبا عمى جودة الحياة لدى الطمبة ،ويمكن
تفسير ان بعد جودة الحياة االجتماعية جاء في المرتبة األولى وبمستوى متوسط من ان خدمات
المقدمة من قبل الدولة المجتمع األردني جعمت ىذا البعد في المرتبة األولى ،وحيث ان بعد جودة
الحياة النفسية جاء في الترتيب األخير وبمستوى ضعيف يمكن تفسير ذلك انو الزالت ىناك اثار
نفسية لمجوء عمى حياة الطمبة وبالتالي عمى مستوى جودة الحياة لدييم.
وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من بايمي ( )Bailey,2004وديرلين وبروكايرت
( )Derluyn & Broekaert, 2011التي اشارت كل منيما الى االثار السمبية لخبرة المجوء عمى
الحياة النفسية والحياة بشكل عمم لدى الالجئين ،وتختمف نتائج الدراسة عن نتائج دراسة ح اررة
( )9115من حيث ان نتائج دراسة ح اررة أظيرت ان مستوى جودة الحياة لدى الالجئين السوريين
في محافظة غزة كان متوسط ويمكن تفسير ذلك الى اختالف عينة الدراسة حيث ان الدراسة
الحالية طبقت عمى طمبة المرحمة الثانوية وبالتالي فيم في مرحمة المراىقة التي تحوي كثير من
المتغيرات التي تؤثر عمى حياة الطمبة باإلضافة الى اثار المجوء.
السؤا ل الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة تعزى لمتغير
الجنس؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لدراسة الفروق في
درجات جودة الحياة وابعاده لدى الطمبة بالنسبة لنوع الجنس (ذكور ،إناث) كما ىو موضح في
الجدول رقم (:)2
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مستوى جودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية
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الجدول رقم ()4
نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات جودة الحياة وأبعاده لدى طمبة المرحمة الثانوية
من الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء
البعد

جودة الحياة

ذكور (ن )133

اناث (ن )141

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

6.11

1.391

6.53

1.293

قيمة ت

مستوى

اتجاه الفرق

الداللة
1.55

1.153

غير دالة

النفسية
جودة الحياة

19.21

1.543

19.51

1.591

1.54

1.519

غير دالة

البيئية
جودة الحياة

17.93

1.431

17.13

1.311

1.53

1.235

غير دالة

الجسمية
جودة الحياة

7.13

1.253

19.93

1.291

9.91

*1.191

االناث

االجتماعية
جودة الحياة

31.11

5.73

31.33

6.91

1.12

1.933

غير دالة

ككل



دالة احصائيا عند مستوى ()2025

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس
جودة الحياة وأبعاد التالية ( جودة الحياة النفسية ،جودة الحياة البيئية ،جودة الحياة الجسمية)
حسب نوع الجنس (ذكر ،إناث) ،ويمكن تفسير ذلك ان الطمبة سواء ذكور او اناث فانيم
يتعرضون لنفس التأثير وعاشوا نفس المناعة وبالتالي فان ذلك لن يشكل فرق في طبيعة الحياة
التي يعيشونيا .بينما أظيرت نتائج الدراسة فروق ذات داللة في بعد جودة الحياة االجتماعية
لصالح االناث ،ويمكن تفسير ذلك بسبب طبيعة االناث وقدرتين عمى االختالط في المجتمعات
بشكل اسرع من الذكور ،وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة ح اررة ( )9115التي أظيرت عدم
وجود فروق بين الذكور واالناث في مستوى جودة الحياة بين الذكور واالناث باستثناء بعد جودة

الحياة االجتماعية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة تعزى لمتغير مكان
السكن (داخل المخيمات/خارج المخيمات)؟؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لدراسة الفروق في درجات
جودة الحياة وابعاده لدى الطمبة بالنسبة لمتغير مكان السكن (داخل المخيمات ،خارج المخيمات)
كما ىو موضح في الجدول رقم (:)3
الجدول رقم ()5
نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات جودة الحياة وأبعاده لدى طمبة المرحمة الثانوية
من الالجئين السوريين في محافظة الزرقاء
البعد

داخل المخيم (ن )911

خارج المخيم (ن )113

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

مستوى
الداللة

اتجاه الفرق

جودة الحياة

6.15

1.939

6.52

1.211

1.63

1.953

غير دالة

جودة الحياة

19.57

1.544

19.96

1.519

1.66

1.439

غير دالة

جودة الحياة

17.92

1.423

17.14

1.319

1.65

1.231

غير دالة

جودة الحياة

11.13

1.253

11.93

1.291

1.65

1.539

غير دالة

جودة الحياة

31.91

5.63

31.21

6.13

1.12

1.933

غير دالة

النفسية
البيئية

الجسمية

االجتماعية
ككل



دالة احصائيا عند مستوى ()2025

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس
جودة الحياة وأبعاد التالية (جودة الحياة النفسية ،جودة الحياة البيئية ،جودة الحياة الجسمية) حسب
متغير مكان السكن (داخل المخيمات ،خارج المخيمات) ويمكن تفسير ذلك ان الطمبة ال تختمف
الظروف النفسية او االجتماعية التي يمرون بيا بين كونيم يعيشون داخل المخيم او خارج المخيم،
وان االثار السمبية لعممية المجوء ستؤثر عمى جودة الحياة لدييم سواء داخل المخيم او خارج
المخيم.
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التوصيات
بناء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
 .1تحسين مستوى جودة الحياة لدى الطمبة الالجئين من خالل العمل عمى بناء برامج
تساىم في حل المشكالت التي تواجييم بشكل يومي ،المتعمقة بالنواحي األكاديمية
واالجتماعية والنفسية عمى حد سواء.
 .9بناء برنامج ارشادي لمطمبة الالجئين يعمل عمى زيادة مستوى جودة الحياة لدييم.
 .5تشجيع العاممين في الخدمات النفسية لمطمبة الالجئين السوريين في األردن عمى تقديم
الخدمات النفسية التي تخفف من االثار السمبية لعممية المجوء عمييم.
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المصادر والمراجع:
ح اررة ،ناىض ( )9115الحاجات النفسية واالجتماعية وعالقتيا بجودة الحياة لدى الالجئين
السوريين في محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
حالوة ،محمد ( )9111جودة الحياة مفيوم وابعاد .ورقة عمل ،مؤتمر مقومات جودة الحياة ،كمية
التربية بدمنيور ،جامعة اإلسكندرية.
دراجي ،إبراىيم ( )9111مشكالت الالجئين وسبل معايشتو .ورقة مقدمة إلي الممتقي العممي الذي
تنظمو جامعة نايف لمعموم األمنية – كمية العموم االستراتيجية بعنوان:
الالجئون في المنطقة العربية :قضاياىم و معالجتيا ،الرياض.

الراضي ،بدور ( )9111جودة الحياة وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية
في مدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممك فيد –
المممكة العربية السعودية.
صوالحة ،عبد اليادي ( ،)9112النزاعات األسرية كمتنبئات باليوية النفسية لدى عينة من
المراىقين .مجمة الدراسات التربوية والنفسية.516-512 ،)9( 6 ،
عبد القادر ،اشرف ( )9113تحسين جودة الحياة كمنبئ لمحد من اإلعاقة .ندوة تطوير األداء فى
مجال الوقاية من اإلعاقة فى مدينة الرياض – السعودية.
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مشري ،سالف ( )9112جودة الحياة من منظور عمم النفس اإليجابي دراسة تحميمية ،مجمة
الدراسات االجتماعية ،جامعة الوادي.955-913 )3(9 ،
النويران ،فرحان .الشرعة ،حسين ( )9117مساىمة حاالت اليوية النفسية بالتنبؤ باالستثارة
االنفعالية لدى المراىقين السوريين الالجئين في األردن .بحث مقبول لمنشر،
مجمة العموم النفسية التربوية ،عمان.
اليامي ،محمد ( )9112جودة الحياة .صحيفة الحياة ،تاريخ االطالع /3مايو.9191
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