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جودة احلياة األسرية لدى الطالب اجلامعي يف ضوء 
 بعض املتغريات

  *بشالغم يحي*                                      هبري منال

 

  

ملستوى التعليمي اهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق في جودة الحياة األسرية لدى عينة من طلبة الجامعة تبعا للمتغيرات:  _امللخص

طالب جامعي من جامعة ابن خلدون بوالية  200نوع األسرة، ترتيب الطالب في األسرة بين إخوته، تكونت عينة الدراسة من و عمل األم، و للوالدين، 

أظهرت النتائج  وقد طبق عليهم مقياس جودة الحياة األسرية،و ، تم اختيارهم عشوائيا، 2016/2017املسجلين بالسنة الجامعية  )الجزائر( رتتيا

 ي.لجامعوجود فروق في جودة الحياة األسرية للطالب الجامعي ترجع للمستوى التعليمي للوالدين لصالح األولياء ذوي املستوى التعليمي الثانوي وا

وجود  وكذلك وجود فروق في جودة الحياة األسرية للطالب الجامعي ترجع لعمل األم لصالح الطلبة الجامعيين ذوي األمهات الغير العامالت. كذلك

عدم وجود فروق في جودة بينما أظهرت النتائج  فروق في جودة الحياة األسرية للطالب الجامعي ترجع لنوع األسرة لصالح الطلبة من األسر املمتدة.

 الحياة األسرية للطالب الجامعي ترجع لترتيب الطالب في أسرته.

 جودة الحياة األسرية، األسرة، األم. الكلمات املفتاحية:
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 املتغيرات بعض ضوء في الجامعي الطالب لدى األسرية الحياة جودة
 قدمة. امل1

كثيرا ما تنعكس التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي يخضع لها        

املجتمع على مؤسساته املختلفة، ما يزيد من اهتمام الباحثين بدراسة 

املجتمع التحوالت التي تطرأ على املجتمع بفعل التأثير املتبادل الذي يميز 

ومختلف املؤسسات التي يتشكل منها، حيث تطرح مفاهيم جديدة للدراسة 

والبحث، كمفهوم جودة الحياة الذي ازداد االهتمام به في الدراسات 

النفسية، حيث باشر الباحثون بدراسته وقياسه وتحديد أبعاده ومعرفة 

ا يتعلق الجوانب التي تمثله، بالتركيز على الجودة في حياة الفرد خاصة م

بحياته االجتماعية واألسرية وفي عالقاته بمحيطه وباآلخرين، و جودة الحياة 

األسرية باعتبارها احد أهم أسس فهم جودة حياة الفرد وأبعادها، ألنها 

ترجمة فعلية ملدى إشباع الفرد لحاجاته ورغباته داخل محيطه العائلي 

ة مختلف الظروف ومدى إثبات نفسه أثناء التواجد في محيطها، ومجابه

 للعيش معا بسعادة ورفاهية تامة.

 مشكلة الدراسة. 2 

تعتبر األسرة عماد املجتمع وأساس بنائه، باعتبارها نظام اجتماعي متميز       

عن غيره من النظم االجتماعية األخرى ألنها توفر ألعضائها الرعاية الالزمة 

الحاجات البيولوجية والحسية واالستقرار النفس ي واألمن العاطفي وكافة 

األساسية في حياة الفرد، ومع التطورات التي يشهدها املجتمع ويفرضها على 

أفراده، تطورت وظائف هذه األخيرة فأصبحت تلعب دورا هاما وأساسيا في 

الحفاظ على النسل البشري واالرتقاء به إلى ما هو أفضل من الرعاية 

عدادهم للقيام بوظائفهم االجتماعية والتنشئة االجتماعية املحضة، بل إ

والفردية بسالسة، لذا يسعى األولياء لتوفير جميع الحاجات وتكييف 

الظروف لتربية أبنائهم بالشكل الذي يجعلهم سعداء في حياتهم الشخصية، 

راضين عن أنفسهم وعن غيرهم؛ متكيفين، ناجحين اجتماعيا وعمليا، هذه 

اء في مختلف مسارات حياتهم، ومرافقة املساندة التي يحصل عليها األبن

أسرهم لهم في نجاحاتهم ودعمهم أثناء إخفاقاهم، ودفعهم للمواصلة 

واملواظبة واالستمرار عند نجاحهم، يحقق لهم التوازن النفس ي والصحة 

النفسية، والفعالية املوجبة في املجتمع، وعلى عكس ذلك فان غياب الدعم 

ازن في العالقات بين أفراد األسرة الواحدة، األسري واملساندة واختالل التو 

يولد لألبناء عائقا في التواصل والحوار وفهم اآلخرين، ويجعلهم غير واثقين 

من أنفسهم، مترددين غير مستقرين نفسيا، ومن هنا تظهر مسألة جودة 

الحياة األسرية كمطلب ضروري يسعى إليه جميع األفراد في مختلف 

دينامية التي تتميز بها األسرة والتي تعني التأثر والتأثير املجتمعات، فالعالقة ال

املتبادل بين جميع أفراد األسرة الواحدة، هو املحدد األساس ي لنوع هذا 

التفاعل القائم بينهم ومدى تكاتفهم وتماسكهم كأسرة بمختلف أدوارهم فيها، 

 ومدى تحقيق اإلشباع العاطفي والنفس ي للفرد، ومما تقدم يمكننا طرح

 :التساؤالت التالية

 أ. أسئلة الدراسة

هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع  -1

الختالف املستوى التعليمي للوالدين )أمي/ 

 ؟.(ابتدائي/متوسط/ثانوي/جامعي

هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع  -2

 ؟.(ة/ ربة بيتالختالف وضعية األم )عامل

هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع  -3

 ؟.(الختالف نوع األسرة )نووية/ ممتدة

هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع  -4

 ؟.(لترتيب الطالب بين إخوته في األسرة)وحيد/ األكبر/األوسط/األصغر

 ةفرضيات الدراسب. 

 تبعا للتساؤالت السابقة تم تحديد الفرضيات التالية:

توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي باختالف  -1

 املستوى التعليمي للوالدين )أمي/ ابتدائي/متوسط/ثانوي/جامعي( 

توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع لوضعية  -2

 بة بيت(.األم )عاملة/ ر 

توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع لنوع  -3

 األسرة )نووية/ ممتدة(.

توجد فروق في جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي ترجع لترتيب  -4

 الطالب بين إخوته في األسرة)وحيد/ األكبر/األوسط/األصغر(.

 أهداف الدراسةج. 

لى التعرف على واقع جودة الحياة األسرية لدى الطالب تهدف الدراسة إ     

الجامعي في ظل بعض املتغيرات مثل: املستوى التعليمي للوالدين، وضعية 

األم )عاملة/ ربة بيت(، نوع األسرة )نووية/ ممتدة( و ترتيب الطالب بين 

 إخوته في األسرة.

 أهمية الدراسةد. 

الحالية من خالل أهمية األسرة في املجتمع ودورها تتأكد أهمية الدراسة       

املحوري في تماسكه، وبالتالي تسليط الضوء على جودة الحياة األسرية لدى 

 الطالب الجامعي باعتباره عنصرا محوريا في أسرته ومجتمعه.

: هدفت بحث العالقة بين جودة الحياة األسرية [13] دراسة سنثيا فوهركولب

من املراهقين باملدرسة  103ملراهق، على عينة بلغت وتقدير الذات لدى ا

الثانوية، باعتماد مقياسين لجودة الحياة األسرية و تقدير الذات، وأظهرت 

 دة الحياة األسرية وتقدير الذات.النتائج وجود عالقة ارتباطية بين جو 

 اإلطار النظري . 3

ملفهوم جودة الحیاة إال أنه على الرغم من عدم االتفاق على تعریف واحد       

 (1990عادة ما یشار في أدبیات املجال إلى تعریف منظمة الصحة العاملیة )

بوصفه أقرب التعریفات إلى توضیح املضامين العامة لهذا املفهوم، حيث 

ینظر فیه إلى جودة الحیاة بوصفها:" إدراك الفرد لوضعه في الحیاة وفي سیاق 

یعیش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع  الثقافة وانساق القيم التي

واهتماماته املتعلقة بصحته البدنية، حالته  أهدافه، توقعاته، قیمه،

النفسية، مستوى استقالليته، عالقاته االجتماعية، اعتقاداته الشخصية 

عالقاته بالبیئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة الحیاة بهذا املعنى تشير إلى 

 ".[1] د الذاتیة لظروف حیاتهتقییمات الفر 

 [ أن تعریف جودة الحیاة یتم في ضوء بعدین 2يشير علي كاظم ]      
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أساسیين: البعد الذاتي، والبعد املوضوعي، إال أن الباحثين ركزوا على 

املؤشرات الخاصة بالبعد املوضوعي لجودة الحیاة الذي يتضمن مجموعة 

والقیاس مثل: طبيعة العمل، مستوى من املؤشرات القابلة للمالحظة 

الدخل، الوضعية االجتماعية واالقتصادية، حجم املساندة املتاح من شبكة 

[ الذي 3] نفس الش يء ذهب إليها العارف باهلل الغندور  العالقات االجتماعية.

 يرى أن أبعاد جودة الحياة تتحدد في ظل بعدين أساسيين هما:

دى الرضا الشخص ي بالحياة، وشعور الفرد البعد الذاتي: الذي يقصد به م -

 بجودة الحياة، شعور الشخص ي بالسعادة.

البعد املوضوعي: الذي يشمل الصحة البدنية، العالقات االجتماعية،  -

وقت الفراغ، مستوى املعيشة،  األنشطة املجتمعية، العمل، فلسفة الحياة،

 العالقات األسرية، الصحة النفسية والتعليم.

ودة الحياة في موسوعة علم النفس على أنها:" مفهوم ذو أبعاد كما تعرف ج

 [ في سبعة أبعاد يمكن ذكرها كما يلي:4عديدة حددها بيترمان وسيال ]

التوازن االنفعالي: يتمثل في ضبط االنفعاالت االيجابية و االنفعاالت  .1

 السلبية، كالحزن والكآبة والقلق.... 

 الحالة الصحية العامة للجسم. .2

 االستقرار األسري وتواصل العالقات داخل البناء العائلي. .3

 استمرارية وتواصل العالقات االجتماعية خارج نطاق العائلة. .4

االستقرار االقتصادي: وهو ما يرتبط بمستوى دخل الفرد الذي يعينه على  .5

 مواجهة الحياة.

 في جودة الحياة.االستقرار املنهي: حيث يمثل الرضا عن العمل بعدا هاما  .6

التواؤم الجنس ي وما يتعلق بصورة الجسم وحالة الرضا عن املظهر  .7

  .[5] والشكل العام

وقد ازداد االهتمام في مؤخرا بدراسة جودة الحياة األسرية، نظرا ألهميتها      

فيتوافق األبناء على املستوى االجتماعي، االنفعالي و النفس ي، و من ثم 

[ أن جودة الحياة 6الصحة النفسية لديهم، ويفسر بوتنم ]تحسين مستوى 

األسرية من أكثر املوضوعات أهمية، حيث افترض أن األسرة هي املنظمة 

األساسية األكثر تماسكا في املجتمع وهي تمثل رأس املال االجتماعي، كما تعد 

جودة الحياة األسرية من العوامل الهامة في مفهوم جودة حياة الطفل، إذ 

ؤكد الباحثون على أن جودة حياة الفرد يجب أن تشمل جودة حياة ي

 املحيطين به.

 [ بأنها:" الحاجة إلى الترابط القوي ألفراد األسرة".7و يعرفها سميث ]

[ أن جودة الحياة األسرية هي:" الدرجة التي 8كما يرى كل من براون و براون ]

لذي يستمتعون فيه بوقتهم يحتاج فيها أفراد األسرة إلى االلتقاء، واملدى ا

معا، واملدى الذي يكونون فيه قادرون على فعل أشياء هامة مع بعضهم 

 البعض".

يعرف إيزاكس وآخرون جودة الحياة األسرية بأنها: " األداء الجيد للوالدين في 

 [.9األسرة أو السعادة األسرية"]

ات التي ومن خالل ما سبق فان أهمية األسرة تبرز من خالل أهمية الحاج

 تعمل على إشباعها مثل: 

الحجات املادية: من توفير املأوى و املأكل و امللبس، وهي شروط ضرورية  -

 لصحة الطفل وسالمتها البدنية.

الحاجات العاطفية: من توفير جو عاطفي سليم مثل الدفء العاطفي  -

والتقبل والحنان وغيرها من اإلحساسات النفسية الضرورية لبناء شخصيات 

سليمة متوازنة، فالطفل الذي ال يشبع هذه الحاجات سيكون ال محالة 

 عرضة للحرمان العاطفي.

الحاجات التربوية: مثل إشباع الفضول املعرفي لألطفال وإجابتهم عن  -

أسئلتهم و استفساراتهم، ذلك أن األطفال يتعلمون اللغة والتعامل مع اآلخر 

 األسرة. و القيم االجتماعية و الثقافية من خالل

الحاجة إلى الحماية: حيث أن توفير األمن واالستقرار يعد من أقوى الدوافع  -

والحاجات النفسية التي يحتاجها الطفل، حيث يشعر أن من يحيطون به 

 يتقبلونه ويحبونه.

ومن بين األبعاد األساسية التي يمكن التركيز عليها في دراسة جودة الحياة 

جودة الحياة األسرية في  [10ليه بارك وآخرون ]األسرية يمكن ذكر ما ذهب إ

 أربعة أبعاد أساسية هي:

 الوالدية. -

 التفاعل األسري. -

 الحالة املادية املتيسرة للوالدين. -

 السعادة االنفعالية. -

[ أن أبعاد جودة الحياة األسرية يمكن أن تصنف أيضا في 10] ويضيف بارك

 بعدين رئيسيين:

األول في الجوانب أو املجاالت الفردية مثل: السعادة يتمثل البعد  -

املقاومة جتماعية، الصحة اإلنتاجية، و االنفعالية، البيئة املادية، السعادة اال 

 أو أساليب املواجهة.

أما البعد الثاني فيتمثل في الجوانب أو املجاالت األسرية ممثلة في التفاعل  -

 الوالدية، الحالة املادية املتيسرة.األسري، الحياة اليومية 

[ أن جودة الحياة األسرية تتضمن بعدين أساسين 11ويرى دانيال وآخرون ]

 هما:

املناخ العائلي، ودرجة ارتباط أفراد العائلة، ويمكن االهتمام بالعائلة من 

خالل مظهرين أساسيين هما: جودة الوالدية والتحكم الوالدي في السلوك، 

جودة الوالدية يمكن التعرف عليها من خالل املسؤولية والقدرة أما بالنسبة ل

على إشباع االحتياجات واملتطلبات باإلضافة إلى غريزة األبوة، أما التحكم 

 الوالدي في السلوك والذي يعني محاولة الوالد التحكم و إدارة سلوك الطفل.

تتمثل في أما جوني تايلور فقد توصل إلى أن أبعاد جودة الحياة األسرية 

  .[12] السعادة االنفعالية، التفاعل األسري، و الوالدية

 الدراسات السابقة. 4

[: هدفت إلى قياس جودة الحياة األسرية ضمن مشروع جودة 14دراسة باري ]

الحياة األسرية الدولية لتطوير مفهوم جودة الحياة األسرية، وتطوير أدوات 

معرفة الحياة األسرية  وطرق جمع معلومات منظمة مبنية على منطق

فرد، توصلت النتائج إلى تحول حديث  300املشاركة، تكونت العينة من 

لجودة الحياة األسرية ويركز هذا التحول الجديد على تسعة مناطق للحياة 

األسرية، وهي الصحة، املال، العالقات األسرية، الدعم، اثر القيم واملستقبل 

 جتمعي.والتخطيط له، الترفيه، التفاعل امل

[: موضوعها جودة الحياة األسرية وجودة الحياة 15دراسة تشيك ولي ]

من طلبة املدرسة  2758االنفعالية للمراهقين الصينيين، تكونت العينة من 

الثانوية طبق عليهم مقياس جودة الحياة األسرية املدركة )جودة الوظيفة 

االنفعالية، أظهرت  االبن(، وجودة الحياة -الوالدية وجودة العالقة الوالد



7112018 

126 

االبن في األسر  -النتائج أن جودة الوظيفة الوالدية وجودة العالقة الوالد

 الفقيرة بصفة عامة كانت ضعيفة عن تلك األسر غير الفقيرة.

[: جودة الحياة األسرية وعالقتها بالدافعية 16دراسة خلف مرشد العتيبي ]

وم، هدفت إلى الكشف عن للتعلم لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الجم

العالقة بين جودة الحياة األسرية ودافعية التعلم، وداللة الفروق تبعا 

طالب وطالبة،  400للتخصص والصف الدراس ي، تكونت عينة الدراسة من 

حيث تم تطبيق مقياس جودة الحياة األسرية من إعداد الباحث، ومقياس 

( وأسفرت نتائج الدراسة 1995دافعية التعلم من إعداد عزت عبد الحميد )

عن وجود عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية لجودة الحياة األسرية ومتغير 

 دافعية التعلم، ووجود فوق في جودة الحياة األسرية.

: هدفت الى التعرف على العالقة بين [17] دراسة عادل عبد هللا علي باجابر

النمو األخالقي وارتباك الهوية وجودة الحياة األسرية لدى طالب جامعة أم 

القرى، الكشف عن الفروق في كل من مستوى النمو األخالقي، مستوى 

ارتباك الهوية الثقافية، مستوى جودة الحياة األسرية تبعا الختالف املستوى 

تطبيق ثالث مقاييس: املقياس املوضوعي للتفكير الدراس ي والتخصص،، وتم 

، ومقياس ارتباك الهوية 2015وتقنين الغامدي  1984األخالقي لقبس وآخرون 

، ومقياس جودة الحياة األسرية من 2005الثقافية من إعداد عبد الصمد 

طالب، أظهرت النتائج عدم وجود  350إعداد الباحث، على عينة قوامها 

ن النمو األخالقي وارتباك الهوية وجودة الحياة األسرية، عالقة ارتباطية بي

وعدم وجود فروق في النمو األخالقي، ارتباك الهوية الثقافية، جودة الحياة 

 األسرية ترجع ملتغير التخصص واملستوى 

 الدراس ي

[: هدفت الدراسة إلى معرفة جودة الحياة 18دراسة بن رتمية شريفة ]

فوقين دراسيا ببعض الثانويات بمدينة تقرت/ األسرية لدى التالميذ املت

الجزائر في ظل املتغيرات التالية: املستوى التعليمي للوالدين، واملستوى 

االقتصادي واالجتماعي لألسرة، تم استخدام استبيان لقياس جودة الحياة 

األسرية لدى التالميذ املتفوقين مصمم من طرف الطالبة، تم تطبيقه على 

 تلميذا وتلميذة متفوقين، أسفرت النتائج على ما يلي: 100عينة تكونت من 

 مستوى جودة الحياة األسرية لدى التالميذ املتفوقين دراسيا مرتفع. .1

تختلف جودة الحياة األسرية لدى التالميذ املتفوقين دراسيا باختالف  .2

 املستوى التعليمي للوالدين.

لدى التالميذ املتفوقين دراسيا عدم وجود اختالف في جودة الحياة األسرية  .3

 باختالف املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة.

 . الطريقة واالجراءات5

 مجتمع الدراسة وعينتهاأ. 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الجامعيين املسجلين في السنة 

، بجامعة ابن خلدون بوالية تيارت/ الجزائر، أما 2016/2017الجامعية 

( طالب 200العينة التي اتخذت كمجال بشري للدراسة فهي تتكون من مائتي )

جامعي تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة حيث تتميز بالخصائص املدونة 

 في أدناه:

  خصائص عينة الدراسة -1.7

 :حسب نوع األسرة 1.1.7

 1جدول 

 دراسة حسب نوع األسرةيوضح توزيع أفراد عينة ال

 

 
 1شكل 

 األسرة نوع حسب العينة خصائص

 النووية العائالت أو األسر عدد ارتفاع( 01) الجدول  خالل من لنا يتضح

 في الواقع إلى راجع وهذا% 45 املمتدة األسر بعدد مقارنة %55 بنسبة

 منازل  في العيش يحبذون  األزواج اغلب أصبح حيث الجزائري  مجتمعنا

 .والخصوصية لالستقاللية ضمانا مستقلة،

 :للوالدين التعليمي املستوى  حسب

 2 جدول 

 للوالدين التعليمي املستوى  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

نووية
55%

ممتدة
45%

  النسب املئوية التكرار نوع األسرة

  %55 110 نووية

  %45 90 ممتدة

  %100 200 املجموع الكلي

 النسب املئوية التكرار املستوى التعليمي للوالدين

 %8 17 غير متعلم

 %10 19 ابتدائي
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 2شكل 

 للوالدين التعليمي املستوى  حسب العينة خصائص

 ثانوي  مستوى  و الجامعيين اآلباء ذوي  الطلبة نسبة( 02) الجدول  يبين     

 مستوى  ذوي  آباؤهم الذين الطلبة نسبة أما ،%29-%37 تقريبا متقارب

 تعليمي بمستوى  أباء ذوي  الطلبة ويليهم ،%16 نسبتهم بلغت متوسط تعليمي

 .التوالي على% 8 ،%10 بنسبة متعلمين وغير ابتدائي

  األم وضعية حسب 3.1.7

 3 جدول 

 األم وضعية حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 

 
 3شكل 

 األم وضعية حسب العينة خصائص

 األمهات ذوي  الطلبة وعدد نسبة ارتفاع رغم انه أعاله( 03) الجدول  يوضح

  ليس العامالت األمهات ذوي  الطلبة نسبة أن إال ،%59 بالبيت املاكثات

 %.41بالقليل

 :األسرة في الطالب ترتيب حسب

 4 جدول 

 األسرة في الطالب ترتيب حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 

8%
10%

16%

37%

29%
غير متعلم

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

عاملة 
41%

ماكثة
59%

 %16 32 متوسط

 %37 74 ثانوي 

 %29 58 جامعي

 %100 200 املجموع

 النسب املئوية التكرار األم

 %41 82 عاملة

 %59 118 ربة منزل 

 %100 200 املجموع الكلي

 النسب املئوية التكرار ترتيب الطالب في األسرة:

 %9 19 االبن الوحيد

 %21 42 االبن األكبر

 %39 77 االبن األوسط

 %31 62 االبن األصغر

 %100 200 املجموع
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 4شكل 

 األسرة في الطالب ترتيب حسب العينة خصائص

 حصلوا أوسط ابن برتبة الطلبة عدد أن( 04) الجدول  خالل من بين هو وكما

 بنسبة اصغر ابن رتبة ذوي  الطلبة يتبعها% 39 في تمثلت نسبة اكبر على

 ابن برتبة الطلبة األخير وفي% 21 بنسبة اكبر ابن رتبة ذوي  الطلبة يليها ،31%

 .%9 بنسبة وحيد

 الدراسة ب. أداة

 :التالية الخطوات خالل من الدراسة اداة بناء تم

 .السابقة الدراسات وخاصة الحياة لجودة النظري  اإلطار على االطالع -

 جودة بقياس الخاصة الصلة ذات املقاييس من مجموعة على االطالع -

 صورته في العاملية الصحة ملنظمة الحياة جودة مقياس: وهي الحياة

 عبد محمود الجامعيين للطلبة الحياة جودة مقياس ،(2008) املختصرة

 الجامعة لطالب الحياة جودة مقياس ،[2] كاظم مهدي وعلي منس ي الحليم

 عوض احمد الحياة جودة استبانة ،[19] الثنيان العزيز هللا عبد بن ألحمد

 مقياس ،(دس) نيو ماك إعداد من الحياة جودة مقياس ،(دس) الدوش

 [.20] السيد توكل منى للموهوبين الحياة جودة

 لدى األسرية الحياة جودة تناولت التي السابقة الدراسات على االطالع -

 .الجامعيين الطلبة و التالميذ

  وصياغة الجامعي للطالب األسرية الحياة جودة مقياس أبعاد تحديد -

 في مراعاة تم   بندا 15 تحديد تم عليها املتحصل املعلومات خالل من بنوده

 الطالب يستجيب أن على فقط، واحد معنى الواحد للبند يكون  أن صياغتها،

 الدرجات تقابله( محايد ال، نعم،) ثالثي تدرج وفق املقياس بنود من بند لكل

 هذا بعكس تصحح السلبية البنود باستثناء بند لكل الترتيب على( 3-2-1)

 .عليه فقرة كل انطباق مدى يحدد أن الطالب ،وعلى(3-2-1) االتجاه

 :الدراسة ألداة السيكوميترية الخصائص.1.8

 :األداة صدق .1.1.8

 على عرضها تم األداة، صدق من التحقق بغرض: املحكمين صدق -1.1.1.8

 انتمائها و البنود وضوح حول  آراءهم ابدوا حيث املحكمين، من مجموعة

 وحذف البنود بعض صياغة اعادة تمت ثم ومن اللغوية، وسالمتها للبعد،

 اتفاق نسبة سجلت التي بالبنود االحتفاظ تم كما للبعد، تنتمي ال التي تلك

  ،%80 من أكبر

 :الداخلي االتساق بأسلوب التكويني الصدق -2.1.1.8

 الدرجة مع األسرية الحياة جودة مقياس لبنود االرتباط معامالت حساب تم

 :التالي الجدول  في مبين هو كما النتائج فكانت للمقياس الكلية

 5 جدول 

 األسرية الحياة لبعد جودة الكلية والدرجة بند كل بين االرتباط معامالت نتائج

 نسبة الداللة معامل االرتباط الفقرات رقم البند

 حذفت 0.04 بالفخر النتمائي ألسرتي.اشعر  01

 0.01 **0.22 استشير أفراد عائلتي قبل اتخاذي أي قرار مهم. 02

 0.05 *0.21 أشارك في حل املشكالت التي تواجه أسرتي. 03

 0.01 **0.52 هناك انسجام واضح بين أفراد أسرتي. 04

 0.01 **0.47 يسود عائلتي الجو التعاوني. 05

 0.01 **0.43 بأفراد أسرتي.أثق  06

 0.01 **0.49 أصغي ألفراد أسرتي باهتمام كبير. 07

 حذفت 0.13 اشعر أن عائلتي مفككة وغير متماسكة. 08

 0.01 **0.37 أنفذ رغبات والدي بدون تذمر. 09

 0.01 **0.43 احصل على الدعم الدائم من طرف أسرتي. 10

 0.01 **0.22 استمتع بتواجدي مع أسرتي. 11

 0.01 **0.64 يوجد حوار ونقاش متبادل بين أفراد أسرتي. 12

 0.01 **0.41 يشجعني والداي لتحقيق طموحاتي الدراسية واملهنية. 13

 ما تراوحت حيث دالة االرتباطات اغلب أن( 05) الجدول  خالل من نالحظ      

 البنود، مختلف على اإلجابات في التباين إلى يرجع وهذا 0.64 إلى 0.21 بين

 (01،08) البندين حذف تم وقد

 خالل من األسرية الحياة جودة مقياس ثبات تقدير تم :األداة ثبات .2.1.8

 .0.61 ب قدر حيث كرونباخ، ألفا معامل حساب

 :الدراسة منهج

وحيد
9% بكر

21%

اوسط 
39%

اصغر
31%
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 نوع بتعدد السيكولوجية والدراسات البحوث في املستخدمة املناهج تتعدد     

 املنهج اعتماد تم ذلك خالل ومن املدروسة، والقضايا املواضيع وطبيعة

 يتعدى انه حيث ومتطلباتها، الدراسة موضوع وطبيعة لتالؤمه الوصفي

 بالظواهر وعالقتها ورصدها تحليلها إلى ما لظاهرة البيانات جمع حدود

 . األخرى 

 ومناقشتها النتائج. 6

 الطالب لدى األسرية الحياة جودة في فروق توجد: األولى الفرضية .1.10

 /أمي) للوالدين التعليمي املستوى  باختالف الجامعي

 (. جامعي/ثانوي /متوسط/ابتدائي

 one way األحادي التباين تحليل حساب تم الفرضية هذه اختبار اجل من

anova أدناه الجدول  في واضح هو كما األسرية الحياة جودة لنتائج: 

 6جدول 

 األسرية الحياة جودة في للوالدين التعليمي املستوى  في الفروق لداللة anova one way اختبار  نتائج

 االحتمال

P sig 

 املتغير مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف

    
 جودة الحياة بين املجموعات. 995.36 4 248.84 233.13 000,

 
 األسرية. داخل املجموعات. 208.13 195 1.06

   املجموع. 1203.5 199    

 لداللة األحادي االختبار نتائج حسب( 06) الجدول  خالل من يظهر      

 P قيمة أن األسرية، الحياة جودة في للوالدين التعليمي املستوى  في الفروق

value =,000 نرفض وبالتالي 0،01 املعنوية الداللة مستوى  من اصغر وهي 

 احصائيا داال فرقا هناك بان القائلة البحث بفرضية ونقبل الصفري  الفرض

 التعليمي املستوى  باختالف الجامعي الطالب لدى األسرية الحياة جودة في

 ( جامعي/ثانوي /متوسط/ابتدائي /أمي) للوالدين

 املتعددة للمقارنات البعدي شيفيه اختبار حساب تم الفروق اتجاه وملعرفة

 (.07) الجدول  في مبين هو كما

 7 جدول 

 للوالدين التعليمية املستويات بين الحياة جودة في الفروق داللة لبيان البعدي شيفيه اختبار 

 مستوى الداللة 3املجموعة 2املجموعة 1املجموعة املتوسطات الفروق في البعد

 غير دال   25.94 أمي 

 غير دال   26.05 ابتدائي جودة الحياة األسرية

 غير دال   26.59 متوسط 

 دال  29.39  ثانوي  

 دال 31.86   جامعي 

 التعليمي املستوى  في املجموعات بين الفروق أن( 07) الجدول  يظهر     

 املجموعتين لدى دالة( جامعي/ثانوي /متوسط/ابتدائي/أمي)لوالدين

 هذه تعود حيث والجامعي، الثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  بالوالدين الخاصة

 وجامعي ثانوي  تعليمي بمستوى  يتمتعون  الذين الطلبة أولياء أن إلى النتائج

 أبنائهم ويفهمون  بتشجيعهم يقومون  لهم؛ ومرافقة ألبنائهم دعما األكثر هم

 ببعضهم وعالقاتهم سعيدة حياتهم يجعل الذي األمر ايجابية، بهم وعالقاتهم

 السوي  األسري  الجو بسبب مرتفع لديهم الرضا ومستوى  سوية، البعض

 .واملالئم

 لجودة دراستها خالل من[ 18] شريفة إليه توصلت ما مع نتائجنا وتتفق    

 الحياة جودة أن إلى وتوصلت دراسيا، املتفوقين التالميذ لدى األسرية الحياة

 السلمي إلى باإلضافة للوالدين، التعليمي املستوى  باختالف تختلف األسرية

 املستوى  إلى ترجع األسرية الحياة جودة بعد في فروق وجود إلى توصل الذي

 بالتفكير وعالقتها الحياة جودة دراسته في فأعلى، بكالوريوس لألب التعليمي

 [.21] القرى  أم جامعة طالب لدى االيجابي

 حول  دراسته في[ 22] عمر يحي دراسة نتائج مع النتائج هذه تتوافق كما     

 الجامعات طلبة لدى الحياة عن بالرضا وعالقتها النفسية املرونة

 الحاصلين األولياء ذوي  الطلبة أن أظهرت التي غزة، بمحافظات الفلسطينية

 واالستقرار السعادة من مرتفعة مستويات لديهم كانت جامعي تعليم على

 .النفس ي

 الطالب لدى األسرية الحياة جودة في فروق توجد: الثانية الفرضية .2.10

 الفرضية هذه اختبار اجل من ،(بيت ربة /عاملة) األم لوضعية ترجع الجامعي

 الحياة جودة نتائج يخص فيما الفروق لداللة t-test ت اختبار حساب تم

  األسرية

 8 جدول 

 األسرية الحياة جودة في األم عمل في الفروق داللة t-test اختبار  نتائج

 االحتمال متوسط العينة درجة الحرية املحسوبةت 

P sig. عاملة ربة بيت 

0.18 198 29.56 28.30 ,000 

 مستوى  في إحصائيا دالة فروق وجود أعاله( 08) رقم الجدول  يوضح     

 /بيت ربة)األم وضعية باختالف الجامعيين الطلبة لدى األسرية الحياة جودة

 املعنوية الداللة مستوى  من اصغر وهي ،p value =000 ان وبما ،(عاملة

 لصالح إحصائيا دال فرق  بوجود القاضية البحث فرضية نقبل فإننا 0.01

 أفضل، أسرية حياة جودة بمستوى  يشعرون أبناءهن أن أي البيوت، ربات

 من ويزيد أبنائها وبين بينها فجوة يشكل العمل إلى األم خروج أن بمعنى
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 إضافة الخارج، في تقضيه الذي الوقت عن أسرتها لتعويض عليها الضغط

 تضاربت ولقد تعيشه، الذي الدائم والقلق بها تقوم التي األدوار ازدواجية إلى

 حيث لألبناء، النفسية الصحة على األم عمل ألثر ومعارض مؤيد بين اآلراء

 األمهات لدى الحياة جودة حول  دراستها في[ 23] امينة حرطاني تشير

 شدة في اختالف وجود عدم إلى األبناء، عند السلوكية باملشكالت وعالقتها

 األمهات ودرجات السلوكية املشكالت مقياس على األبناء درجات بين العالقة

  جودة مقياس على

 .األم عمل باختالف الحياة

 هناك أن على[ 24] مبارك دراسة أثبتته ما مع النتيجة هذه تتفق كما      

 أن أي العمل؛ متغير حسب الحياة جودة في إحصائية داللة ذات فروق

 النساء عند هو مما اقل هو العامالت النساء عند الحياة بجودة الشعور 

 على األم عمل أثر حول  (1995) سيكرت دراسة خلصت كما البيوت، ربات

 للرضا أثر وجود عدم إلى لديها واالجتماعية والزواجية النفسـية الصحة

 النتائج أشارت كما واالجتماعية، الزواجية و النفسية الصحة على الوظيفي

 النفسية الصحة في العامالت وغير العامالت األمهات بين فروق وجود إلى

 [.23] العامالت غير لصالح واالجتماعية والزواجية

 الطالب لدى األسرية الحياة جودة في فروق توجد: الثالثة الفرضية.3.10

 تم الفرضية هذه اختبار ،بهدف(ممتدة /نووية) األسرة لنوع ترجع الجامعي

 األسرية الحياة جودة نتائج بين الفروق لداللة t-test ت اختبار حساب

 .االسرة نوع باختالف

 9 جدول 

 .األسرية الحياة جودة في األسرة نوع في الفروق داللة t-test اختبار  نتائج

 االحتمال متوسط العينة درجة الحرية ت املحسوبة

P sig. ممتدة نووية 

0.02 198 27.61 30.80 ,000 

 لنوع ترجع األسرية الحياة جودة في فروق وجود إلى( 09) الجدول  يشير      

 /بيت ربة) األم وضعية باختالف الجامعي الطالب لدى( ممتدة/نووية) األسرة

 املعنوية الداللة مستوى  من اصغر وهي ،p value =000 ان وبما ،(عاملة

 لصالح إحصائيا دال فرق  بوجود القاضية البحث فرضية نقبل فإننا 0.01

 .املمتدة األسرة

 على تحصلوا املمتدة األسر من الطلبة أن نجد املتوسطات وبمقارنة     

 تعود وقد النووية، األسر من بالطلبة مقارنة الحياة جودة من أعلى مستوى 

 املساندة من املمتدة األسر في األبناء عليه يحصل الذي الكم إلى النتيجة هذه

 االجتماعية، والرفاهية املتبادلة، والثقة العاطفي واإلشباع االجتماعية

 االجتماعية قدراته من يعزز  الواحدة العائلة في األفراد حجم أن إلى إضافة

  يصبح فهو النووية، العائالت عكس على بنفسه، وثقته

 .األسرية حياته جودة يحقق وبذلك بها، فخور  أسرته عن راض

 مستوى  دراستها في املطيري  رحاب إليه توصلت ما مع النتائج هذه وتتفق      

 بجامعة اآلداب كلية طالبات لدى األسرية بالعوامل وعالقته الحياة جودة

 حجم بين دالة ارتباطية عالقة وجود إلى نتائجها أسفرت والتي سعود، امللك

 جودة العامة، الحياة جودة وأبعادها، الحياة لجودة الكلية والدرجة األسرة

  .[25] الجامعي التعليم جودة االجتماعية، الحياة

 الطالب لدى األسرية الحياة جودة في فروق توجد: الرابعة الفرضية .4.10

 /وحيد) األسرة في إخوته بين الطالب لترتيب ترجع الجامعي

 أسلوب حساب تم الفرضية هذه اختبار اجل من(.األصغر/األوسط/األكبر

 .األسرية الحياة جودة لنتائج one wayanova األحادي التباين تحليل

 10 جدول 

 األسرية الحياة جودة في أسرته في الطالب لترتيب الفروق لداللة one way anova اختبار  نتائج

 املتغير مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف االحتمال

P 

sig 

 جودة الحياة األسرية. بين املجموعات. 28.37 3 9.45 1.57 0.196

 داخل املجموعات. 1175.12 196 5.99  

 املجموع. 1203.5 199    

    

 ترجع األسرية الحياة جودة في فروق وجود عدم( 10) الجدول  يوضح      

 p قيمة أن حيث ،(األصغر األوسط، األكبر، وحيد،) أسرته في الطالب لترتيب

value =.196 فإننا وبالتالي 0.05 املعنوية الداللة مستوى  من اكبر قيمة وهي 

 دال فرق  وجود بعدم القاض ي الصفري  بالفرض ونقبل البحث فرضية نرفض

 داخل األبناء ترتيب باختالف األسرية الحياة جودة يخص فيما إحصائيا

 أفراد له يخضع الذي االجتماعية التنشئة نمط إلى النتيجة هذه تعود األسرة،

 املفاضلة على أبنائها تنش ئ ال األسر معظم أن إلى إضافة الواحدة، األسرة

 على بناء األسرية الحياة جودة ترتبط ان بالضرورة ليس حيث بينهم، والتمييز

 على تساعد أخرى  عوامل بوجود بل الواحدة األسرة داخل األخوة ترتيب

 من الفرد يتلقاها التي الوالدية املساندة مثل الحياة عن الرضا مستوى  ارتفاع

 من الحياة عن الرضا يعتبر كما االجتماعية، املساندة وطبيعة والديه

 وفقا حياته عن الفرد رضا مستوى  يتحدد حيث الذاتي، البعد ذات املفاهيم

 بعض مع مباشر بشكل وترتبط لنفسه الفرد يضعها ذاتية وقيم معايير

 مدى في مباشر بشكل السمات تلك تؤثر حيث الفرد، لدى الشخصية سمات

 [.22] حياته عن الفرد رضا

 جودة في الفروق حيث من مهمة نتائج إلى توصلنا عرضه سبق مما :خاتمة

 املستوى  ارتفع كلما وانه للوالدين، التعليمي للمستوى  تبعا األسرية الحياة

 دور  على يؤكد وهذا للطالب، األسرية الحياة جودة ارتفعت للوالدين التعليمي
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 الذكية بالتربية الوعي وكذلك األبناء تربية في العلمية املكتسبات استثمار

 نفسيا أفضل هو ما لتحقيق للوالدين الدائم السعي وضرورة واملالئمة،

 لجودة تحقيقا أفضل هم املمتدة األسر ذوي  الطلبة أن كما ألبنائهم، وماديا

 األكبر العاطفي اإلشباع توفر املمتدة األسرة أن باعتبار األسرية، حياتهم

 وتطويرها، نفسه لتحقيق واالجتماعية االنفعالية املهارات الطالب لدى وتنمي

 األم وضعية حسب األسرية الحياة جودة في الفروق إليه توصلنا مما أهم ومن

 األول  االجتماعي املعلم وهي والعاطفة والحب األمان رمز هي األم أن باعتبار

 فرغم مادي، هو بما الحياة جودة ارتباط عدم النتيجة هذه أكدت ألبنائها،

 أن إال واملعنوية، املادية احتياجاتهم كل ألبنائها وتسخر توفر العاملة األم أن

 .األبناء نفسية في فراغا تترك املنزل  عن غيابها فترات

 األسرية الحياة جودة موضوع إلى االلتفات ضرورة على نؤكد األخير وفي      

 واالقتصادية االجتماعية والتغيرات للتطورات نظرا فيه، األبحاث وتكثيف

 حياتنا في الحياة جودة موضوع ترسيخ وكذلك املجتمع، يشهدها التي

 مجرد معنوي  كمفهوم بل املادية، بالراحة مرتبط كمفهوم ليس اليومية،

 تواجده وأثناء اليومية نشاطاته ملختلف أدائه وأثناء حياته في الفرد به يشعر

 .إليها ينتمي التي الجماعات مختلف مع
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ABSTRACT  _ The study aimed to detect differences in family-quality of life among university students, 

depending on the variable: the living standard, the educational level of parents, mother work, student 

turndown, family type ; The study sample consisted (200) university students from Ibn Khaldoun University 

Tiaret, and enrolled in the academic year 2016/2017, we used the Family quality of life scale, The result 

obtained shows: The existence of differences in family quality of life of university students due to: the 

educational level of the parents in favor of the Patriarchs with the educational level secondary and tertiar. 

mother work in favor of university students with non-working mothers. the type of family for the benefit of 

students of extended families No differences in the in-family quality of life of university students due to 

arrange a student in his family. 
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