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امللخص:

ً ً
يكتسب البحث الحالي اهميته بكونه يتناول ُ
يعد مفهوم جودة الحياة  Quality of Lifeوالذي يعد من املفاهيم الحديثة التي القت اهتماما كبيرا
في العلوم الطبيعية واإلنسانية وقد ارتأت الباحثة القيام بدراسة علمية في ضوء املعطيات الثقافية واالجتماعية لهذا املتغير ألجل تنميته لدى طالبات
املرحلة االعدادية اللواتي يعتمد عليهن في بناء املجتمع .
ويهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر برنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة االعدادية وذلك من خالل التحقق من
الفرضيات االتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده .
 .2ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين رتب درجات املجموعة التجريبية و املجموعة الضابطة في االختبار البعدي .
وتم اعتماد املنهج التجريبي للتحقق من فرضيات البحث ،حيث تكونت عينه البحث من ( ) 30طالبة من اللواتي حصلن على اقل درجة في
مقياس جودة الحياة وقد تم اختيارهن من ثانوية ام سلمة للبنات وثانوية فاطمة للبنات في مركز مدينة بعقوبة وتم توزيعهن عشوائيا بين مجموعتين
متساويتين واستعمل البرنامج التدريبي املعد بأسلوب النمذجة بينما لم تتعرض املجموعة الضابطة للبرنامج التدريبي .
قامت الباحثة بتبني مقياس الشعراوي(  ) 2012لجودة الحياة للمرحلة الجامعية وكيفته على املرحلة االعدادية من خالل عرضه على مجموعة
من الخبراء اجمعوا على استخدامه لهذه املرحلة وقامت الباحثة باستخراج بعض الخصائص االسيكومترية للمقياس منها ( الصدق والثبات) .
استعملت الباحثة استراتيجيات اسلوب النمذجة وقد بلغ عدد الجلسات ( )12جلسة ارشادية واستمرت ملدة ( )6اسابيع وللتأكد من صالحية
البرنامج التدريبي تم عرضه على مجموعة من الخبراء واملختصين في هذا املجال وقد ايدوا صالحية البرنامج .
وملعالجة بيانات البحث تم اعتماد عدة وسائل احصائية منها (معامل ارتباط بيرسون ،اختبار كوملجورف سميرنوف ،اختبار مان وتني،اختبار
ولكوكسن).
اما نتائج البحث الحالي فكانت كاالتي :جود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ( )0,05في املجموعة التجريبية ولصالح البرنامج التدريبي،
وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ( )0 ,0 5بين املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ولصالح املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة؛ املرحلة اإلعدادية؛ النازحات؛ طالبات.

مشكلة البحث:
تحسين جودة الحياة لدى األشخاص هدف يسعى كل شخص في ظل الظروف الصعبة والسريعة التغير إلى محاولة معايشه جودة الحياة
والشعور بتحسين الحال والتوافق النفس ي واالجتماعي مما يقتض ي صحة نفسية إيجابية.
ً
ً
ُيعد مفهوم جودة الحياة  Quality of Lifeمن املفاهيم الحديثة التي القت اهتماما كبيرا في العلوم الطبيعية واإلنسانية ،على سبيل املثال ال
الحصر ( :علم البيئة ،والصحة ،والطب النفس ي ،واالقتصاد ،والسياسة ،والجغرافية ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،والتربية ،واإلدارة وغيرها ) ،وقد
ً
أشار االشول ( ،) 2005في دراسته( نوعية الحياة من املنظور االجتماعي والنفس ي والطبي ) ،إلى أنه نادرا ما حظى مفهوم بالتبني الواسع على مستوى
االستخدام العلمي أو االستخدام العملي العام في حياتنا اليومية وبهذه السرعة مثلما حدث ملفهوم جودة الحياة ،وأن في العلوم النفسية تم تبني هذا
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املفهوم في مختلف التخصصات النفسية ،النظرية منها والتطبيقية  ،فقد كان لعلم النفس السبق في تحديد املتغيرات املؤثرة على جودة حياة اإلنسان
وأن ذلك يعود في املقام األول إلى أن جودة الحياة في النهاية هي تعبير عن اإلدراك الذاتي لتلك الجودة ،فالحياة بالنسبة للفرد هي ما يدركه منها ( االشول،
 ، 2005ص0) 93
ونتيجة للظروف التي مرت بالوطن والتي أدت الى نزوح العديد من أبناء الوطن من مناطق سكناهم الى مناطق أخرى أكثر أمانا نتيجة العمليات
القتالية التي حدثت في أماكن سكناهم وفي اطار االهتمام بالطلبة النازحين ،وتقديم يد العون والرعاية النفسية الى جانب العلمية ،ومن خالل عمل
ً
الباحثة في مجال التربية والتعليم الحظت الباحثة انخفاض مستوى جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات مما أثر سلبا على صحتهن
النفسية وبالتالي على مستواهن التحصيلي ،ويدعم ذلك خبرة الباحثة ومعرفتها ملفردات االسرة العراقية والبيئة املدرسية ومعاناة الطالبات في هذه
املرحلة برزت هذه املشكلة التي سعت لدراستها بغية الوصول الى توصيات ومقترحات من خالل االجابة على السؤال التالي:
هل للبرنامج التدريبي أثرا في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات ؟

أهمية البحث:
تناول علماء النفس بالدراسة والبحث الشخصية اإليجابية وخصائصها والعادات اإليجابية وأن اإلنسان خير بطبيعته وبداخله طاقات
وإمكانات بغير حدود ،وأهمية املعنى اإليجابية الذي يجعل الحياة مستحقة ويقي الشخصية من الوقوع فريسة للمرض وأهمية معايشه الرفاهية
النفسية والتنعم النفس ي كمظهر للشخصية اإليجابية وهو توجه علم النفس االيجابي الذي ينصب على الجوانب اإليجابية من الشخصية خاصة
ً
ً
دراسة جودة الحياة والذي يعتبر هدفا أساسيا في حياة اإلنسان.
ويرى تايلور ( )2005أن جودة حياة الطالب كما فهي وصوله إلى درجة الكفاءة والجودة في التعليم مما يؤدي إلى نجاحه في الحياة ،وشعوره
بالرضا والسعادة أثناء أداؤه األعمال املدرسية ،التي يعبر عنها بحصوله على درجة الكفاءة في التعليم وأداء بعض األعمال التي تتميز بالجودة في الحياة
وشعوره باملسئولية الشخصية واالجتماعية والتحكم الذاتي والفعال في حياته وبيئته وقدرته على حل مشكالته مع ارتفاع مستويات الدافعية الداخلية
نتيجة تفاعل مع بيئة تعليمية جيدة يشعر فيها باألمن النفس ي وإمكانية النجاح وإدارة جيدة من املعلم ويشعر باملساندة االجتماعية من زمالئه ومعاونيه.
))Tayler ,2005: 4
ً
ّ
ويعد التعليم من أكثر مجاالت الحياة تضررا من األحداث األمنية وهذا ما يتجسد عند دراسة الواقع التعليمي للنازحين في العراق ،فطلبة
املدارس بين ترك الدراسة أو عدم االنتظام فيها بسبب ضعف قدرتهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية والذين يواصلون املسيرة الدراسية يعانون من
ً
مشاكل متعددة منها صحية ونفسية مما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية ومستواهم التحصيلي فتظهر سلوكيات غير مرغوب فيها بحاجة الى تعديل.
ً ً
وللبرامج التدريبية دورا مهما في تعديل السلوك املطلوب ويعد (اسلوب النمذجة ) احد االساليب املستخدمة في تعديل تلك السلوكيات 0اذ يرى
( باندورا وولترز ) ان االفراد يتعلمون معظم سلوكياتهم من خالل النماذج املقدمة اليهم اذ ال يمكن تعلم بعض انواع السلوك اال عن طريق تاثير
النماذج ( .شلتز ) 327: 1983 ،وقد اعتمد اسلوب النمذجة في العديد من الدراسات كأسلوب في برنامجها التدريبي ومنها دراسة ( غيث وآخرون) 2011،
التي لعب فيها اسلوب النمذجة دورا كبيرا في تنمية مهارات مواجهة الضغوط النفسية لدى أمهات االطفال املصابين بالقيلة السحائية حيث كان له اثر
ذا دالله معنويه في البرنامج التدريبي ( غيث وآخرون  :2011 ،ص. ) 325-303
نالحظ مما تقدم ان البرامج التدريبية تتصدى للكثير من الجوانب االنفعالية في الشخصية اال ان – وعلى حد علم الباحثة – معالجه انخفاض
جودة الحياة لدى الطالبات النازحات لم يحظ باالهتمام بالدراسة التطبيقية وهناك غياب واضح في معالجه هذه الظاهرة التي ابتدأت مع وجود
االنسان 0لذلك ارتأت الباحثة ان هناك ضرورة لبناء برنامج تدريبي لتنميه جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات0
وتتجلى اهمية البحث الحالي في ناحيتين:
الناحية النظرية لكون البحث:
 .1إنها دراسة تهدف الى تنميه جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات 0
 .2يثير اهتمام الباحثين بأجراء املزيد من البحوث العلمية في تنمية هذا املتغير او املتغيرات االخرى املرتبطة بالشخصية 0
الناحية التطبيقية لكون البحث:
 .1يزود العاملين في املجال النفس ي والتربوي بأداة لقياس جودة الحياة

أهدف البحث:
يهدف البحث الحالي الى معرفة أثر برنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات .من خالل التحقق من
الفرضيات األتية:
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 .1ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده0
 .2ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في االختبارالبعدي0

حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بـ -:طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات في مدينة بعقوبة للعام الدراس ي ()2017 -2016

تحديد املصطلحات:
ستحدد الباحثة املصطلحات الواردة في البحث ،وهي:
ا
أول:البرنامج التدريبي:
 .1تعريف(غيث وآخرون :)2011،مجموعة من االجراءات تهدف الى تحقيق الغاية منه (غيث وآخرون.)307،2011،
 .2التعريف النظري للباحثة :سلسلة من النشاطات او العمليات التي ينبغي القيام بها لبلوغ هدف معين.
 .3التعريف االجرائي للباحثة :بأنه مجموعه جلسات صممت بشكل علمي تنطوي تحت كل جلسة أساليب تنتهي باستراتيجيات وفنيات هادفه.
ا
ثانيا :جودة الحياة:
 .1جود ( : Goode )1990هي الشعور العام بالراحة والـرضا عـن الحياه ،والسرور والسعادة  ،والنجاح( 0 )Goode , 1994 , p. 63
التعريف النظري للباحثة  :هي رضا الفرد وقناعته بما كتبه هللا عز وجل في الحياة وشعوره الداخلي بالراحة والرضا الذاتي .
التعريف الجرائي للباحثة :إنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب على مقياس جودة الحياة الذي أعده الباحث لهذا الغرض
 .2الطالبات النازحات:
تعرفه الباحثة :هن الطالبات اللواتي تم نزوحهن مع عوائلهن من مناطق سكن اهم داخل الوطن الى أماكن أكثر امانا وذلك بسبب العمليات القتالية التي
تدور في أماكن سكناهم.

الطار النظري ودراسات سابقة:
ستستعرض الباحثة في االطار النظري وفق املحاور االتية-:
ا
أول  :جودة الحياة:
نظرية شالوك ( Schalock Theory )2002
تدور هذه النظرية حول أن الجوانب املوضوعية من جودة الحياة ال تقدم إال القليل للفرد مما يجعلنا نبحث عن محددات أخرى ملؤشرات
جودة الحياة ،إال وهي جودة الحياة الذاتية أو املحددات الذاتية في جودة الحياة ،أي كما يدركها الفرد نفسه من خالل إحساسه بالرضا ،والسعادة،
واإلحباط ،والتشاؤم ،واليأس ومن خالل اإلحساس باالنفعاالت االيجابية وتحقيق الذات (عبد الرحمن  ، 2007 ،ص0 )338
ً
ً
يرى شالوك (  Schalock ) 2002أن هناك تحليال جديدا بتحديد ثالثة مؤشرات لكل من املجاالت الثمانية لجودة الحياة وعلى النحو اآلتي:
 .1السعادة النفعالية Emotional happiness :وتشمل الرضا ،ومفهوم الذات ،وانخفاض الضغوط0
 .2العالقات بين الشخصية The relations between the personality :وتشمل التفاعالت والعالقات واملساندة0
 .3السعادة املادية Material happiness :وتشمل الحالة املادية ،والعمل ،واملسكن0
 .4النمو الشخص ي Personal growth :ويشمل التعليم ،والكفاءة الشخصية واألداء0
 .5السعادة البدنية Physical happiness :وتشمل الصحة ،واألنشطة اليومية ،ووقت الفراغ0
 .6تقريراملصير  Self – determination :ويشمل االستقاللية ،واألهداف ،والقيم ،واالختيارات0
 .7الندماج الجتماعي Social integration :ويشمل التكامل ،والترابط االجتماعي ،واملشاركة ،واألدوار املجتمعة ،واملساندة االجتماعية0
 .8الحقوق البشرية والقانونية والعمليات الواجبة  Human rights and legal :هي رضا الفرد املتعلق بإدراكه لحقوقه الفردية وحقوق الجماعة
التي يعيش في إطارها0
وفي ضوء وما سبق يمكن تصور مؤشرات جودة الحياة في اآلتي :
الناحية الذاتية :التقييم الوظيفي كمقياس املدى" مستوى الوظيفة ،ومالحظة املشاركة ،واستبيانات الظروف ،واألحداث البيئية ،والتفاعل في
األنشطة اليومية ،وتقرير املصير ،والتحكم الشخص ي ،وأوضاع الدور ( التعليم ،املهنة ،املسكن ) "
*الظروف الخارجية ،واملنبهات االجتماعية " مستوى املعيشة ،ومستوى العمل " ( عبد الرحمن ، 2007 ،ص0 ) 340
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النظرية التكاملية النوعية العاملية ( The an integrative of the global quality of life concept )2003

كتب ميرسك أندرسون ( Merrick Anderson )2003في طيف النظرية التكاملية لجودة الحياة ،إذ يدمج هذا الطيف نظريات متعددة تتناول
السعادة (  ،) happinessومعنى الحياة (  ،) meaning Lifeونظام املعلومات الحيوي (  ، ) The biological information systemوإدراك الحياة (
 ،) realizing Lifeواإلمكانيات ،وتحقيق الحاجات (  ،) fulfillment of needsوعوامل موضوعية أخرى0
ً
وتشير النظرية التكاملية لجودة الحياة إلى أن هناك ثالث سمات تجمع معا وتؤدي إلى الجودة ،وهي تتعلق باألفكار ذات العالقة بجودة الحياة
والتي تتداخل مع تحديد الهدف الشخص ي املراد تحقيقه ،واملعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار واألهداف ،الشخصية والعمق الداخلي،
ً
وقد شبهت هذه الصفات بطبقات البصل التي تفصل السطح عن النواة وهذه الطبقات هي االنسجام  ،والرضا ،واملعنى ،واالتفاق وصوال إلى النواة التي
هي الشعور بجودة الحياة ،فعندما نسأل الناس هل هم راضون عن حياتهم ،فأنهم في أغلب األحيان يقولون أنهم يشعرون باالرتياح ولكن ليسوا راضين
ً
جدا ،وأن رضا الناس عن حياتهم يمكن أن يحدث بطريقتين هما:
أما أن نحاول تغير العالم الخارجي لكي يجاري أحالمنا أو أن نتخلى عن أحالمنا ألنها ربما تكون غير واقعية ( 0) cella & tulsky , 1993 , p.336
أن كلتا الطريقتين ،اإلحساس بالرضا وخلق اتفاق بين العالم الخارجي وأحالمنا تولدان حياة مقنعة ،وأن إدراك الحياة والشعور بالرضا ال
يتضمن بالضرورة إشباع الحاجات أو القدرة على االشتغال ،فالفرد الذي يعيش حياة صعبة مثل املرض أو الفاقة يكون لديه رضا بسبب التكيف
ً
ً
التدريجي ،وأن انجاز الحاجات بالنسبة للنظرية التكاملية يعد أمرا سطحيا وأقل أهمية ألنه يختلف حسب األفراد والثقافات التي يعيشون فيها ،وهي
ً
ً
ً
ً
ً
تعده إحساسا واسعا يأخذ شكال شعبيا ،فمتى ما تكون حاجاتك منجزة تكون جودة الحياة لديك عالية ،فمثال في الدنمارك يكون إنجاب طفلين يعطي
جودة حياة عالية بينما في ثقافات أخرى ال يعد كافئ للشعور بجودة حياة جيدة ،وهو أمر نسبي يختلف حسب الثقافات ) .) Nordenfelt , 1991 , p.92
أن النظرية التكاملية تصف اإلنسان على أنه حبة عباد الشمس تستعمل إمكانياتها لتصبح عباد شمس بالزهور واألوراق ،فاإلنسان يستعمل
مخزن إمكانياته من نشاطات مبدعة ،وعالقات اجتماعية جيدة ،وعمل ذو مغزى ،وعائلة للوصول إلى الحياة الحية ،وبالتالي الشعور بجودة الحياة (
. ) Andersen , 2003 , p.23-27
موازنة النظريتين:
من خالل استعراض النظريتين التي فسرت جودة الحياة الحظت الباحثة:
• ان نظرية ( شالوك ) ترى أن جودة الحياة تتمثل في ما يدركه الفرد نفسه من خالل إحساسه بالرضا والسعادة وأن املكونات الذاتية تمثل الجانب
األهم وذات تأثير أكبر من املحددات املادية0
• وبينت النظرية التكاملية ( مليرسك اندرسون ) ،أن هناك عدة عوامل عدتها مكونات جودة الحياة ،ومنها ( السعادة ورضا الحياة ،ومعنى الحياة،
ونظام املعلومات الحيوي ،وإدراك الحياة واإلمكانيات ،وإشباع الحاجات ) ،وهي ترى أن هناك ثالث سمات لجودة الحياة هي األفكار التي يحملها
الفرد ،وتحديد األهداف الشخصية ،واملعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار واألهداف0
نظرية التعلم الجتماعي :Social Learning Theory
ُيشار إلى هذا النوع من التعلم في بعض االحيان على انه تعلم بالتقليد (  )Imitative Learningوالتعلم باملالحظة (  ) Observationlوالتعلم من
النماذج ( النمذجة او القدرة ) (  ( ) Modelingالشناوي. ) 58 :2000 ،
ً ً
وتلعب النمذجة واملحاكاة ( التقليد ) (  ) Imitationدورا كبيرا في عملية تعلم السلوكيات املناسبة والسيئة التكيف ،فاألطفال يكسبون الكثير
من انماط سلوكهم واتجاهاتهم من خالل مالحظه ومحاكاة والديهم ومعلميهم واصدقائهم وغيرهم من النماذج املوجودة في بيئتهم ويصدر الراشدون
استجابات جرى تعلمها باملحاكاة لسلوكيات وتصرفات اظهرها افراد اخرون لهم تأثير شديد عليهم ( ( ) Sundel& Sundel, 1975: 99العزاوي:1997 ،
. ) 39
وتعرف النمذجه (  ) Modelingبأنها تعلم االستجابات او االنماط السلوكية الجديدة عن طريق مالحظة سلوك االخرين أو من خالل مالحظة
النماذج ويسمى في هذه الحالة التعلم القائم على االقتداء بالنموذج  ( modelingالزيات.) 365 : 1996 ،
انواع النماذج التي يمكن استخدامها كي تكون النمذجه فاعلة:
 .1النمذجه الحيه :وتعني وجود النموذج فعليا في بيئة املالحظة ،أي يقوم النموذج بتأدية السلوكيات املطلوبة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه
تلك السلوكيات ولكي يكون هذا النموذج فاعل يجب التأكد من تدريب النماذج بصورة جيده.
 .2النمذجة الرمزية :ونعني بها مشاهده سلوك النموذج من خالل االفالم والصور والكتب او اية وسيله اخرى .
ً
 .3النمذجة من خالل املشاركة :وتعني ان الفرد يقوم في هذا النوع من النمذجه بمراقبة نموذج حي أوال ثم يقوم بتأدية االستجابة بمساعدة
ً
النموذج وأخيرا فأنه يؤدي االستجابة بمفرده0
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 .4التعلم بالنموذج اللفظي :عندما تستخدم الكلمات او الرموز لتحل محل الخبرات الحسيه العقلية فأن ذلك يعبر عن حدوث التعلم بالنموذج.
(الخطيب0)128 :1978،
العوامل املؤثرة في تكوين النماذج :
ً
فإ ذا ما تعرض الفرد لسلوك معين فانه ال يوجد ضمان بانه سيتخذ هذا السلوك نموذجا له اذ ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مدى
حدوث التعلم عن طريق النموذج وهي :
 .1االنتباه :وهو أ هم العوامل التي في التعلم بواسطه النموذج وال يضمن ان يشاهد املالحظ السلوك الذي يؤدى بواسطة النموذج وان ضعف
االنتباه قد يؤدي الى تعلم جزئي او تعلم غير سليم او عدم حدوث تعلم بواسطة النموذج وقد يتأثر االنتباه بدوره بالعديد من العوامل مثل تلك
التي تؤثر على االدراك.
 .2القرب :عادة يميل املالحظ الى انتقاء شخص قريب منه كنموذج له مثل االباء ،األقرباء املقربين ،األصدقاء الحميمين ،فهؤالء يكونون اكثر
عرضه لالختيار كنموذج اذا ما قورنوا بالغرباء0
 .3مركز النموذج :ويعني الخصائص التي يمتلكها النموذج مثل املركز الذي يشغله النموذج والدور الذي يلعبه وقوة تأثيره وقدرة النموذج على
االتصال (0وتنج0) 72-71: 1983 ،
ً
ً
 .4التعزيز :اكد كل من ( باندورا و والترز ) ان التعزيز يسهل التعلم ولكنه ليس شرطا ضروريا لحدوث التعلم ( شلتز.) 404 : 1983،
ربما يؤثر التعزيز او العقاب على املالحظ خالل التعلم البديل ويمكن ان تكون االثار املالحظة لسلوك االخرين ذات اهميه كبيره فقد ّ
يكون املالحظ
ً
اتجاهات نحو الحث الذاتي او التعزيز معتمدا على ما الحظه من سلوك النموذج وما يتبع ذلك من ردود االفعال ( ويتنج) 173: 1983 ،
ا
ا
كان ذلك عرض ملخص لنظرية التعلم الجتماعي وستقوم الباحثة بتبني هذه النظرية اطارا مرجعيا في تنفيذ جلسات برنامجها التدريبي وذلك
لألسباب األتية:
 .1ان الهدف العلمي من هذه النظرية هو اكتساب افضل السبل لتحويل او تغيير السلوك غير املرغوب فيه 0
 .2تعد هذه النظرية من النظريات التي تسهم في تفسير السلوك االجتماعي.
 .3تمتاز هذه النظرية بتعدد اساليبها ومفاهيمها ودور التعلم فيها عن طريق املالحظة فان عرض النماذج الحسيه يساعد على تكوين خزين من
السلوك املرغوب فيه .
ا
ثانيا :النازحون في العراق:
بين ليلة وضحاها وجد العراقيون انفسهم أمام حقيقة مريرة ،فعصابات االرهاب قد سيطرت على مساحات شاسعة من العراق ،وعاثت في
ً
ً
االرض فسادا .فمن الذبح واالغتصاب وسبي واستعباد النساء والسلب والنهب ،الى تفجير البيوت وصوال الى التهجير الجماعي ،ونزوح مئات اآلالف من
املواطنين من محافظات املوصل وكركوك و ديالى ،الى باقي مناطق العراق.
ً
ً
وهذا ما انعكس سلبا على النازحين وخاصة أبنائهم الطلبة نتيجة للظرف الصعب الذي مروا به مما ظهر آثارا سلبية عليهم منها:
• املشاكل الصحية :ان االماكن الحالية التي يسكنها النازحون ،وبسبب عدم وجود تناسب بين مساحة املكان وعدد العوائل ،فان احتمال ظهور
ً
ً
مشاكل صحية يكون كبيرا ،كما ان االزدحام أساسا ،يساهم وبسهولة في انتقال وتفش ي االمراض السارية بينهم.
• اآلثار النفسية :ان مناظر الدماء والذبح واملوت واالغتصاب والدمار واصوات اطالق النار ومحنة الهرب وفقد األحبة ،لها آثار سلبية عميقة في
ّ
ً
ً
نفوس النازحين عامة وعلى الطلبة بصورة خاصة .مضافا الى ان ظروف حياة النزوح الجديدة هي بحد ذاتها بركان يغلي ويولد حمما ألمراض نفسية
صعبة.
• اآلثار القتصادية :ان النزوح وما رافقه من سيطرة االرهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصادية وخيمة على النازحين انفسهم وعلى سكان
ً
ً ً
املناطق التي نزحوا اليها .فاإلرهابيون جردوا النازحين من ممتلكاتهم وأموالهم  ،ودمروا عددا كبيرا من منازلهم ،لذا فانهم يفتقدون تماما لفرص
عملهم الحر ،ووجدت الغالبية العظمى من النازحين انفسهم في مناطق النزوح بال ادنى مردود مالي.
ً
• اآلثار الثقافية :ان اختالط العوائل وبخاصة املراهقين واالطفال من أبناء املدارس في بنايات غير معدة للسكن ،وبأعداد كبيرة جدا ،يؤدي الى
ً
انتشار بعض العادات السلبية ،بين املراهقين وكذا االطفال .هذا فضال عن ظهور مشاكل ومشادات بين العوائل املختلفة الطباع والعادات.
ً
• اآلثار التعليمية :كما هو معلوم ان مناطق العراق كافة تعاني من تردي خدماتها التعليمية بشكل كبير ،فعدد طالب الصف الواحد ،قد بلغ ارقاما
قياسية ،وان كثيرًا من املدارس ّ
خفضت ساعات دوامها؛ لتشارك اكثر من مدرسة في بناية واحدة ،والبعض اآلخر طالته صفقات الفساد؛ ّ
فهدم
ِّ
يعمر ،اضافة الى ّ
ولم ّ
تردي خدماتها الصحية بشكل كبير .والبعض اآلخر سكنه النازحون.
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ً
• اآلثار الجتماعية :واذا كانت اآلثار النفسية واالقتصادية املترتبة على النزوح وخيمة ،فان آثارها االجتماعية هي االشد خطورة ،فما جرى مؤخرا في
ً
ً
العراق قد مزق النسيج االجتماعي العراقي بشكل خطير جدا .فمعلوم ان النازحين انما نزحوا هربا من قتل االرهابيين لهم ،ان املشكلة االجتماعية
ً
االكبر في تزاحم االعداد الكبيرة من العوائل في مكان واحد وهي عادة عبارة عن قاعات كبيرة ،ال يفصل بين عائلة واخرى سوى قطعة من القماش
او «بطانية» وهذا بحد ذاته يمثل ثغرة ربما تتوسع لتخلق ازمات ومشاكل اسرية صعبة الحل ،ففي معظم اماكن سكن النازحين ،ال وجود
لخصوصية لرجل وال المرأة وال لطفل او شيخ ،وال لصحيح او سقيم.

إجراءات البحث:
سنستعرض اإلجراءات التي تمت لتحقيق أهداف البحث وهي:
ا
أول :التصميم التجريبي :تم اعتماد املجموعتين التجريبية والضابطة كما تم إجراء االختبارين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة و
الجدول()1يوضح ذلك.
جدول( :)1التصميم التجريبي
املجموعة
التجريبية
املجموعة الضابطة

التكافؤ

االختبار القبلي
املستوى التعليمي لألم
املستوى التعليمي لألب

البرنامج
بدون برنامج

االختبار البعدي
االختبار ألبعدي

ولقد اعتمدت الباحثة هذا التصميم لألسباب التالية:
 .1انه من التصميمات ذات الضبط املحكم ( الزوبعي.) 112 :1985 ،
 .2ان تكافؤ املجموعات يوفر درجه عالية من الضبط التجريبي ( جابر و كاظم0) 209: 1973 ،
ا
ثانيا :مجتمع البحث:
يشمل البحث جميع طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات في مدينة بعقوبة و البالغ عددهم( )212طالبة.
ا
ثالثا :عينة البحث:
تشتمل عينة البحث على:
 .1عينة املدارس :تم اختيار(اعدادية ثويبة االسلمية للبنات و إعدادية فاطمة للبنات)التابعة ملديرية تربية ديالى بالطريقة العمدية إذ بلغ عدد
الطالبات ( )100طالبة موزعة على ثالث مراحل دراسية وهي(الرابع االعدادي والخامس االعدادي والسادس االعدادي) بفرعيه (العلمي واالدبي).
 .2عينة الطالبات :بلغ عدد الطالبات()100طالبا تتراوح أعمارهم بين()18-16سنة موزعين على ثالثة مراحل دراسية.
تم القيام بالخطوات اآلتية عند اختيار عينة البحث الحالي:
 .1تطبيق مقياس جودة الحياة على طالبات املرحلة اإلعدادية من النازحات.
 .2اختيار( )30طالبة من اللواتي حصلن على درجات اقل من الوسط الفرض ي البالغ()120درجة و تراوحت درجاتهن بين()90-68على مقياس جودة
الحياة.
 .3توزيع الطالبات وبشكل عشوائي إلى مجموعتين احدهما ضابطة و األخرى تجريبية بواقع( )15طالبة في كل مجموعة.
التكافؤ بين املجموعتين:
اجري التكافؤ بين املجموعتين في بعض العوامل التي قد تؤثر على سالمة التجربة وهي (درجة جودة الحياة قبل البدء بالتجربة ،املستوى التعليمي لالم،
املستوى التعليمي لألب).
ا
أول:درجة جودة الحياة قبل البدء بالتجربة :للتأكد من تكافؤ املجموعتين في هذا املتغير استخدم (اختبار مان -وتني  )Man – Whitney testلعينتين
مستقلتين متوسطتين الحجم و بلغت القيمة املحسوبة( )71.5و هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة( )40وبذلك لم يظهر فرق دال إحصائيا وهذا
يشير إلى إن املجموعتين متجانستين في درجة جودة الحياة.
ثانيا-:املستوى التعليمي لالم-:ملعرفة داللة الفرق بين املستوى التعليمي لالم إلفراد العينة ,استخدم (اختبار كوملكورف -سميرنوف Kolmogrov-
)Smirnov testوتبين أن القيمة املحسوبة بلغت( )0.066وهي اصغر من القيمة الجد ولية وهي()0.7286عند مستوى داللة( )0.05مما يدل على إن
املجموعتين متجانستين في متغير املستوى التعليمي لالم

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -2ص248 -232 :

237

أثربرنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية النازحات

خنساء عبد الرزاق

ثالثا-:املستوى التعليمي لألب-:ملعرفة داللة الفرق بين املستوى التعليمي لألب إلفراد العينة استخدم (
)Smirnov testو تبين إن القيمة املحسوبة( )0.0529وهي اصغر من الجد ولية()0.07286عند مستوى داللة()0.05مما يدل على إن الفرق غير دال
ً
إحصائيا بين املجموعتين التجريبية و الضابطة في متغير املستوى التعليمي لألب.
اختبار كوملكورف – سميرنوف Kolmogrov-

ا
رابعا :أداتا البحث:
للتحقق من أهداف البحث تم اعتماد األداتين اآلتيتين:
• مقياس جودة الحياة:
تبنت الباحثة مقياس جودة الحياة الذي أعده ( الشعراوي )2012 ،لقياس جودة الحياة( ملحق )2 :لدى افراد عينة البحث وتم بتكييفه حيث
عرضت الباحثة املقياس على مجموعه من الخبراء في التربية وعلم النفس (ملحق ) 2 :ألجل تكييف املقياس على طالبات املرحلة االعدادية وفي ضوء اراء
الخبراء واملناقشات التي اجريت معهم حصلت نسبه اتفاق ( )% 100على استخدام املقياس على عينة البحث ،مع اجراء تعديالت لغويه لعدد من فقرات
املقياس ( ملحق -1 :أ ) 0
و قد تبنت الباحثة مقياس ( الشعراوي ) 2012 ،لجودة الحياة وذلك ألنه يتضمن املجاالت التي اشارت اليها بعض الدراسات بأنها تؤدي الى
تطور جودة الحياة لدى االفراد0
مواصفات مقياس جودة الحياة:
 .1يتكون مقياس (الشعراوي )2012،لجودة الحياة من (  )40فقره إيجابية 0يجاب عليها باختيار أحد البدائل الخمس املوجودة امام كل فقره وهي
(أوافق بشدة – اوافق – غير متأكد– ال أوافق – ال أوافق بشدة ) 0وتحسب الدرجة عن كل فقره من فقرات املقياس ،لذلك فأن اعلى درجه
يمكن الحصول عليها هي ( )200درجه واقل درجه هي (  ) 40درجة 0هذا وبلغ املتوسط الفرض ي للمقياس (  ) 120درجة 0واعتبر الوسط الفر ض ي
نقطة القطع عند مقارنه الوسط التطبيقي مع الوسط الفرض ي للحكم على عينة البحث فيما أذا كانت تتمتع بجودة الحياة أم ال.
 .2تم استخراج صدق االداة باالعتماد على عدة انواع من الصدق وهي ( صدق املحتوى وصدق البناء وصدق املحك)0
ً
 .3مفتاح التصحيح فيه إذ اتعطى الدرجة (  ) 5للبديل أوافق بشدة ،و(  ) 4للبديل اوافق و (  ) 3للبديل غير متأكد و(  ) 2للبديل ال أوافق و ( ) 1
للبديل ال أوافق بشدة .
 .4استخراج القوه التمييزية للمقياس باستخدام اسلوبين هما:
•

املجموعتان املتطرفتان

• عالقه الفقرة بالدرجة الكلية
 .5ثبات املقياس :استخرج ثبات املقياس بأسلوبين هما:
• معامل االتساق الداخلي بطريقه التجزئة النصفية وقد كان مقدار الثبات ( . ) 0.82
• معامل االتساق الخارجي ( طريقة اعادة تطبيق االختبار ) وقد كان مقداره( ) 0.80
اجراءات الباحثة في تكييف مقياس جودة الحياة:
لتحقيق هذه االجراءات قامت الباحثة باستخراج مؤشرات صدق وثبات املقياس:
 .1الصدق( :) Validityاعتمدت الباحثة الستخراج صدق املقياس بـ ( الصدق الظاهري  ) Face Validityوالذي يشير الى الدرجة التي يظهر فيها
املقياس انه يقيس ما وضع ألجله ،) Fonagy & Viggit , 1984 : 21 ( .وقد تحقق هذا النوع من الصدق في املقياس الحالي وذلك عندما عرضت
الباحثة فقراته على مجموعه من الخبراء في التربية وعلم النفس ( ملحق \-1أ)
 .2الثبات( :)Reliabilityيراد بثبات املقياس هو مدى الدقة واالتساق في أداء االفراد واالستقرار في نتائجه واملقياس الثابت يعطي نفس النتائج أذا تم
تطبيقه على نفس االفراد مرة ثانية ، )Barron,1981:418(.كما ان الثبات يعني ان االختيار موثوق به ويعتمد عليه (الظاهر واخرون)140 :1999 ،
وقامت الباحثة باستخراج ثبات املقياس بـ:
طريقه الختبارواعادة الختبار( : ) Test – Retest
يؤكد فيركسون ان استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة هو بإعادة تطبيق املقياس مرتين زمنيتين مختلفين وعلى نفس املجموعة من االفراد (
فيركسون 0 ) 527 : 1999 ،اذ قامت الباحثة بتطبيق املقياس على افراد عينه مكونه من (  ) 30طالبه وتم اعادت تطبيقه على نفس العينة بعد مرور
اسبوعين من التطبيق االول للمقياس ،اذ يرى ( ادمز ) ان اعادة تطبيق املقياس للتعرف على ثباته يجب ان ال تقل عن هذه املدة ))Adams ,1964 : 58
) ،وبعد ذلك حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات في التطبيق االول ودرجاتهن في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة
( 0) 0.82
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أثربرنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية النازحات

ا
ثانيا:البرنامج التدريبي:
ُ
تعد تحديد الحاجات خطوة مهمة في البرنامج التدريبي إذ قامت الباحثة بتطبيق مقياس جودة الحياة على عينة من طالبات املرحلة اإلعدادية
من النازحات إذ بلغت ( )100طالب وحددت الباحثة الفقرات التي تعد حاجات للبرنامج التدريبي والجدول ( )2يبين ذلك
جدول( :)2فقرات مقياس جودة الحياة التي حولت الى مواضيع ضمن البرنامج التدريبي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
أنا شخص سعيد في حياتي
أشعر بالثقة في كفاءتي الشخصية في التحصيل واإلنجاز
أنا شخص راض ي عن حياتي
أنا متفائل باأليام املقبلة
يمكنني التحكم في انفعاالتي
أحب مساعدة أصدقائي
أنا متقبـل لذاتـي
ألتزم بالقيم الدينية في تعامالتي مع اآلخرين
أنجز ما يسند َّ
إلى من أعمال
أتغلب على الصعاب التي تواجنهي

املوضوع
السعادة النفسية
الكفاءة الشخصية
الرضا عن الحياة
التفاؤل باملستقبل
ضبط االنفعاالت
مساعدة االخرين
تقبل الذات
االيمان باهلل والقيم الدينية
تحمل املسئولية
حل املشكالت

يلي تحديد الحاجة تصميم البرنامج التدريبي الذي يفي هذه الحاجة  ،وتمر عملية تصميم البرنامج التدريبي بالخطوات التالية:
 .1تحديد أهداف البرنامج :واألهداف هي الغايات املطلوب تحقيقها من البرنامج التدريبي ،وهذه األهداف عبارة عن نتائج يجرى تصميمها وإقرارها
ً
مسبقا ،والهدف العام من البرنامج هو تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة االعدادية من النازحات.
 .2تحديد نوع املهارات التي سيتم التدريب عليها :بعد أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية يأتي بعدها تقرير نوع املهارة أو املهارات املالئمة لتلك
االحتياجات ،والتي سوف يعمل البرنامج التدريبي على إكسابها أو صقلها لدى افراد املجموعة التجريبية ،وهذه املهارات (حل املشكالت – ضبط
االنفعاالت – التفاؤل باملستقبل – تقبل الذات – تحمل املسئولية – الكفاءة الشخصية )
 .3اختيارأسلوب التدريب :سيتم اعتماد أسلوب النمذجة في تنمية بعض مهارات التفكير االيجابي لدى عينة البحث في البرنامج.
تحديد النشاطات والفعاليات ذات العالقة بأهداف البرنامج:
قامت الباحثة باختيار النشاطات ذات العالقة بالنظرية املتبناة في بناء البرنامج التدريبي واألساليب املستعملة ،إذ حددت أثنتا عشر جلسة بواقع
ً
جلستين أسبوعيا ،كما أن الزمن املستغرق في عقد الجلسات ( )40دقيقة في أعلى تقدير.
تقويم البرنامج :سيقوم البرنامج من خالل:
 .1التقويم التمهيدي :ويتلخص باإلجراءات التي تمت قبل البدء بالبرنامج واملتمثلة في صدق البرنامج و تكافؤ العينة و االختبار البعدي.
 .2التقويم البنائي :ويتم بإجراء عملية التقويم عند نهاية كل جلسة وذلك من خالل توجيه األسئلة للمتدربين ومتابعة التدريبات عند بدء كل جلسة.
 .3التقويم النهائي :ويحصل ذلك من خالل القياس البعدي ملقياس جودة الحياة إلفراد املجموعة التجريبية لتحديد مستوى التغير الحاصل ملستوى
هذا املتغير.
الصدق الظاهري للبرنامج :نعني بالصدق الظاهري -:قيام مجموعة من الخبراء املختصين بتقدير مدى تمثل فقرات املقياس للسمة املراد قياسها
(.)Ebel, 1972: 79
وقد عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من الخبراء و املتخصصين في مجال التربية وعلم النفس(امللحق )1 :ملعرفة مدى مناسبة األنشطة و
الفعاليات املستخدمة لتحقيق األهداف و قد حصل البرنامج على نسبة عالية من االتفاق بلغت( )%100و اخذت الباحثة باملالحظات و التعديالت التي
قدمها الخبراء من اجل الوصول إلى املستوى املطلوب للبرنامج.
تطبيق البرنامج التدريبي
بعد اختيار عينة البحث و تحديد التصميم التجريبي وتحديد األسلوب الذي ستعتمده و إعداد أدواته و الفنيات املعتمدة ،قامت الباحثة
باإلجراءات اآلتية:
 .1اختير ()30طالبة بصورة قصديه ممن حصلوا على اقل درجات على مقياس جودة الحياة وتم توزيعهن بصورة عشوائية و بالتساوي إلى مجموعتين
{تجريبية عددها()15طالبة و ضابطة عددها()15طالبة} ,التقت الباحثة بطالبات املجموعة التجريبية للتعرف عليهن و تعريفهن بطبيعة العمل و
أخالقياته كما بلغن عن مكان الجلسات التدريبية و زمانها.
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حدد عدد الجلسات التدريبية للمجموعة التجريبية()12جلسة بواقع جلستين أسبوعيا ,وقد طلبت من إفراد املجموعة التجريبية الحفاظ على
سرية ما يدور خالل الجلسات
حدد مكان الجلسات في قاعة املكتبة املدرسية بين الساعة()12.5-11.5من أيام األحد واألربعاء من كل أسبوع.
عدت الدرجات التي حصلت عليها إفراد املجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس جودة الحياة قبل البدء بتطبيق البرنامج بمثابة نتائج
االختبار القبلي.
حدد االحد2017/3/5موعدا للجلسة األولى.
تحديد موعد لالختبار البعدي على مقياس جودة الحياة األحد املوافق .2017/4/26

الوسائل اإلحصائية ):)Statistical means
استعملت الدراسة الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1اختبار كوملكورف-سميرنوف ) :)Kolmogrov-Smirnovاستعمل للتعرف على داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات(
تحصيل ألم،تحصيل األب) عند احتساب التكافؤ( .توفيق)144:1985 ،
 .2اختبار مان-وتني لعينات متوسطة الحجم ( :) Man-Whitney testاستعمل ملعرفة داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية و الضابطة عند
تطبيق البرنامج و في االختبار القبلي عند احتساب التكافؤ بين املجموعتين(.عودة و الخليلي)445:2000،
 .3اختبار ولكوكسن لعينتين مترابطتين ( :)Wilcoxon testاستعمل ملعرفة داللة النتائج بين عينتين مترابطتين(.عودة و الخليلي.)438.2000،

عرض النتائج و التوصيات و املقترحات:

ا
أول:عرض النتائج و مناقشتها:
سيتم عرض النتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق فرضياته وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولتها الباحثة
و كما يأتي:
الفرضية األولى( :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ()0.05بين رتب درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده)
بما ان هذه الفرضية ارادت ان تختبر الفروق بين درجات املجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده والجل التحقق من هذه الفرضية طبقت الباحثة
اختبار ( ولكوكسن) لعينتين مترابطتين وجائت النتائج كما موضح في الجدول ( ) 3وعلى النحو االتي:
جدول( :)3درجات املجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة قبل البرنامج وبعده والفرق بينهما والرتب املوجبة والسالبة وقيمة (  ) Wاملحسوبة والجدولية
الفرق

القيمة
املطلقة

رتب الفروق
املطلقة

قبل البرنامج

بعد البرنامج

1

68

145

77-

77

13

13-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

69
72
75
78
78
80
89
79
82
83
81
88
84
85
79.4

155
154
137
140
140
142
150
140
145
158
156
145
160
140
147.13

8682626262626161637575577655-

86
82
62
62
62
62
61
61
63
75
75
57
76
55

15
14
6.5
6.5
6.5
6.5
3.5
3.5
9
10.5
10.5
2
12
1

15146.56.56.56.53.53.5910.510.52121و120-

ت

املجموعه التجريبية

الرتب املوجبة

قيمة

الرتب
السالبة

W

املحسوبة

املتوسط
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0.05
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اظهرت النتائج ان متوسط درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي على مقياس التسامح االجتماعي بلغ (  )79.4وبلغ متوسط درجات
االختبار البعدي (  ،)147.13وعند تطبيق اختبار ( ولكوكسن ) لعينتين مترابطتين اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي
على مقياس جودة الحياة عند مستوى داللة (  ) 0.05اذ بلغت القيمه املحسوبة ( صفر ) وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة (  )25مما يدل على
وجود فروق دالة احصائية بين درجات التطبيقين وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
الفرضية الثانية  -:ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ( )%5بين رتب درجات املجموعة التجريبية و املجموعة الضابطة في
الختبارالبعدي.
فللتحقق من ذلك طبقت الباحثة اختبار ( مان وتني ) لعينات متوسطة الحجم والجدول ( ) 4يوضح ذلك:
جدول ( :)4درجات افراد املجموعتين التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس جودة الحياة في الختبارالبعدي ورتبهما وقيمة( )Uاملحسوبة و الجدولية0
ت

املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

مستوى الداللة عند0.05

قيمة
u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املتوسط

الدرجة
145
155
154
137
140
140
142
150
140
145
158
156
145
160
140
ن1
15

الرتبة
24.5
27
26
16
18.5
18.5
21
25
18.5
24.5
29
28
24.5
30
18.5
ر1
349.5
147.13

الرتبة
2
1
3
6
8.5
4
5
13
8.5
9
10
12
15
11
14
ر2
120

الدرجة
70
68
71
79
80
75
78
88
80
81
82
84
90
83
89
ن2
15

املحسوبة

4.5

الجدولية

56

الفرق دال احصائيآ عند
مستوى داللة
0.05

79.86

اظهرت النتائج ان متوسط درجات املجموعة التجريبية في االختبار البعدي على مقياس التسامح االجتماعي بلغ (  ،) 147.13و متوسط درجات
املجموعة الضابطة في االختبار البعدي على مقياس جودة الحياة كان(  ،) 79.86وعند تطبيق اختبار (مان وتني ) لعينات متوسطة الحجم اظهرت
النتائج جود فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي لصالح املجموعة التجريبية عند مستوى داللة (  ) 0.05اذ بلغت القيمة املحسوبة ( ) 4.5
وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة (  ) 56وبذلك يكون الفرق دال احصائيآ وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
الستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن الخروج باالستنتاجات التالية:
 .1إن جودة الحياة هي غاية النفس البشرية و هناك عوامل تسهم في تنميتها منها وسائل اإلعالم وخاصة املرئية من األفالم واملسلسالت التي توجه
لألفراد وكذلك البرامج االجتماعية والتعليمية جميعها تسهم في تنمية جودة الحياة.
 .2توفير الجو الحر الديمقراطي في التعامل مع الطالبات من خالل االستماع الى آرائهن واحترامها ومناقشتها يسهم في تنمية جودة الحياة لهن .
 .3إن للبرنامج التدريبي املعد وفق اسلوب النمذجة كان له أثرا إيجابيا في تنمية جودة الحياة لدى أفراد عينة البحث.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي توص ي الباحثة:
 .1استعمال البرنامج التدريبي الذي أعدته الباحثة من قبل املختصين في املجال التربوي والنفس ي في مدارسهم لرفع مستوى جودة الحياة لدى طلبتهم.
 .2استعمال املختصين في املجال التربوي والنفس ي ملقياس جودة الحياة للكشف على مستوى هذا املتغير لدى الطلبة.
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املقترحات:
في ضوء نتائج البحث ,تقترح الباحثة االتي:
 .1إجراء دراسة مماثلة لدى طالب املرحلة اإلعدادية.
 .2إجراء دراسة أخرى باستخدام أساليب تدريبية أخرى.
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Abstract: This study acquires its importance from the fact that it deals with Quality of Life and is considered one of the
most important variables in personality. The researcher intends to conduct a scientific study in the light of social and
cultural conditions to develop social tolerance among preparatory school female students whom we depend upon in
developing community.
The study aims at:
Identifying the efficiency of training program in developing Quality of Life among preparatory school female students
through verifying the following hypotheses
1- There are no statistically significant differences between the rank order of the experimental group scares before and
after program.
2- There are no statistically significant differences between the rank order of the experimental and control groups.
Experimental methodology is used to verify the study hypotheses. The sample consists of (30) female students who got
less score on the social tolerance scale. The sample is chosen from Um salama secondary school and Fatema secondary
school in the city of Baquba. They are distributed randomly into two equal groups. Training program with modeling
style is used with experimental group while the control group is not exposed to such program.
Alsharawy scale for Quality of Life (2012) has been adopted and the researcher made certain modification to be adopted
to preparatory school students. It is exposed to a number of experts to be used Validity and Reliability are also achieved.
The strategies of modeling technique are used. The number of training session is (12) sessions which lasted (6) weeks.
The validity of the program is achieved through exposing it to a number of experts.
In order to process data statistically, Pearson correlation coefficient, Smirnov Test, Mann – Whitney test are used.
It has been found out that:
1- There are no statistically significant differences at 0.05 level of significance in favor of experimental group and
training program.
2- There are no statistically significant differences at 0.05 level of significance in the post test and in favor of the
experimental group.

Keywords: Quality of life; Preparatory stage; displaced women; students.
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أثربرنامج تدريبي في تنمية جودة الحياة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية النازحات
املالحق
ملحق()1
أسماء السادة الخبراء مرتبة بحسب درجاتهم العلمية وتخصصاتهم:
ت
1

اسم الخبير و اللقب العلمي
ا.د عدنان محمود عباس

مكان العمل
جامعة ديالى/كلية التربية /االصمعي

التخصص
ارشاد نفس ي

2
3

ا.م .د إخالص علي حسين
أ.م.د عبد الكريم محمود صالح

جامعة ديالى/كلية التربية االساسية
معهد الفنون الجميلة للبنين /ديالى

علم النفس التربوي
ارشاد نفس ي

ملحق ( )2مقياس جودة الحياة
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

الـمف ـ ـ ـ ــردات

أوافق
بشدة
5

أوافق
4

غير
متأكد
3

ال أوافق
2

ال أوافق
بشدة
1

سلوكياتي نابعة من أن الرقيب هو هللا
أنا شخص سعيد في حياتي
لدي عالقات سوية مع الجنس اآلخر
أشعر بالثقة في كفاءتي الشخصية في التحصيل واإلنجاز
حياتي مليئة باألمل والتفاؤل
أتمتع بصحة جيدة
أنا شخص راض ي عن حياتي
أشعر بالسعادة النتمائي ألسرتي
أحافظ على الفحص الطبي بانتظام
أنا شخص مستمتع بالحياة
أنا متفائل باأليام املقبلة
أشعر بالسعادة في ممارسة الشعائر الدينية
أنا متقبـل لذاتـي
لدي جدول منظم لحياتي اليومية
عالقاتي مع أفراد األسرة جيدة
حياتي مليئة باملعاني الجيدة
الخدمات الصحية املقدمة لي جيدة
أفكر في أمور حياتي بهدوء
تواصلي داخل األسرة أساسه الحب والحميمية
أغير من أسلوب حياتي بناء على ما أمر به من مواقف
لدي هدف ومعنى في الحياة
ألتزم بالقيم الدينية في تعامالتي مع اآلخرين
الصمود أمام الصعاب ش يء محبب في حياتي
أجد أصدقائي وقت الشدة بجانبى
أتمتــع بنــوم هادئ
أستطيع أن أميز بين املشاعر السارة وغير السارة
أحرص على تبادل الزيارات مع أقاربي
يمكنني التحكم في انفعاالتي
أحافظ على عالقاتي الطيبة مع زمالئي
أخصص وقت للعمل ووقت للراحة
أتناول الطعام في مواعيد منتظمة
أحب مساعدة أصدقائي
أتغلب على الصعاب التي تواجنهي
أنجز ما يسند َّ
إلى من أعمال
أنا متقبل لذاتي الجسمية
أعيش الحاضر وأخطط للمستقب ل بناء على االستفادة من خبرات املاض ي
اختياراتي في الحياة نابعة من ذاتي
أصدقائي ال يمكنهم االستغناء عني
أستمتع بقضاء وقت الفراغ
ً
لدي القدرة على تحقيق طموحاتي وفقا لقدراتي
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ملحق( )3نماذج لبعض جلسات البرنامج التدريبي
الجلسة الثانية (السعادة النفسية):
• ترحب الباحثة بالطالبات وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي أنجزن التدريب على نحو جيد .
• تبدأ الباحثة بالجلسة ال جديدة وهي(السعادة النفسية) فتقوم بتعريف السعادة وهي (اإلحساس بالعواطف اإليجابية أكثر ،والشعور بأن الحياة جديرة بأن
نعيشها)
• تناقش الباحثة الطالبات بالتعريف وتقدم الشكر لهن.
•
.1
.2
.3
.4
•
•

توضح الباحثة للطالبات مفهوم السعادة وفق املحاور اآلتية-:
متشوق
ملستقبله.
السعادة هي الرضا عن النفس ،فالسعيد مستفيد من ماضيه ،متحمس لحاضره
السعيد يحب نفسه وال يصغر نفسه.
هو إيجابي يفيد و يستفيد.
و السعيد ينظر للمشاكل على إنها مؤقتة بل هي تجربة و اختبار.
تناقش الباحثة الطالبات في تلك املحاور وتقدم الشكر والثناء للواتي شاركن باملناقشة.
تعرض الباحثة على الطالبات مقطع من فيلم(البحث عن السعادة) وتدور أحداثه حول عالقة أب بابنه ويوضح له كيف يكون سعيدا بالحياة.

• مناقشة الطالبات في محاور الفيلم و تقدم الشكر و الثناء للواتي شاركن باملناقشة.
• تؤكد الباحثة على إن السعادة هي من أهم األهداف التي يسعى اإلنسان إلى تحقيقها.
• أثارت الباحثة سؤاال إلى الطالبات :ما هي السعادة من وجهة نظرك؟
• ناقشت الباحثة الطالبات بذلك وقدمت الشكر والثناء لهن0
• تلخص الباحثة ما دار في الجلسة وتحدد السلبيات واإليجابيات فيها.
• طلبت الباحثة من الطالبات أن تسجل على ورقة ثالثة أمور تشير إلى السعادة من وجهة نظرها.
الجلسة السادسة(ضبط النفعالت)
• ترحب الباحثة بالطالبات وتناقشهن بالتدريب ألبيتي وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي أنجزن التدريب على نحو جيد.

ً
ً
• تبدأ الباحثة بالجلسة الجديدة وهي (ضبط االنفعاالت) وتعرف االنفعال بأنه(حالة جسمية نفسية يضطرب لها اإلنسان كله جسما و نفسا).
• تناقش الباحثة الطالبات بتعريف االنفعال وتقدم الشكر والثناء للطالبات اللواتي شاركن في النقاش0
• تقوم الباحثة بعرض أسلوب االسترخاء كأحد أساليب الحد من االنفعاالت وتقوم بعرض خطواته و هي:
(املرحلة األولى):
ً
ً
 .1اختاري مكانا هادئا ثم أجلس ي على كرس ي مريح
 .2أغمض ي عينيك وضعي يديك إلى الجانبين والقدمين متباعدين.
 .3تنفس ي بعمق  ..شهيق عميق ..وزفير ..شهيق. .وزفير...
ً
ً
 .4أتركي جسمك كله على الكرس ي مسترخيا وطريا
(املرحلة الثانية) :
• استرخاء العضالت في كل الجسم  ..وفي حالة الشهيق شدي العضالت ( عضالت الرأس والوجه ) ،وفي حالة الزفير...أتركي العضالت تسترخي وحدها.
• أعيدي ذلك عدة مرات .ثم اختاري عضالت الكتفين والرقبة  .ومع الشهيق أرفعي كتفيك وشدي العضالت  ،وفي الزفير أتركي هذه العضالت تسترخي وحدها
• أعيدي ذلك عدة مرات ..ثم اختاري عضالت مرات .وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير...
ً
• أعيدي ذلك عدة مرات ..ثم اختاري عضالت اليدين معا وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير ...
ً
• أعيدي ذلك عدة مرات  ..ثم اختاري عضالت الساقين والقدمين معا وشديها في حال الشهيق  ،ثم اتركيها تسترخي وحدها في حال الزفير...
(املرحلة الثالثة):
ً
ً
استمري في الشهيق ..والزفير األطول... .وتخيلي منظرا جميال تحبينه  ...واستمتعي بذلك عدة دقائق
• تطلب الباحثة من إحدى الطالبات أن تجلس على كرس ي باسترخاء و أن تسرد لنا موقفا انفعاليا واجهها و كيف تصرفت مع هذا املوقف.
• تناقش الباحثة مع الطالبات ما دار في الجلسة وتقدم الشكر والثناء للطالبات املشاركات في املناقشة.
• تطرح الباحثة سؤاال على الطالبات هو -:ماذا نعني باالنفعال؟
• وتطرح سؤاال أخر وهو :هل تستطيعين التحكم في انفعاالتك؟ و كيف؟
• تناقش الباحثة هذه األسئلة مع الطالبات وتتوصل إلى إن الطالبات قد استوعبن املوضوع من خالل اإلجابات التي أجبن عليها خالل املناقشة وتقدم الشكر
والثناء للطالبات املناقشات .
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• تلخص الباحثة ما دار في الجلسة وتحدد االيجابيات والسلبيات الحاصلة في الجلسة.
ً
• تطلب الباحثة من الطالبات إن تسجل على ورقة موقفين يظهران موقفا انفعاليا تعرضن له و كيفية التحكم به ويعد ذلك تدريبا بيتيا0
الجلسة الثانية عشر:
• في بدء الجلسة تناقش الباحثة إفراد املجموعة بالتدريب ألبيتي للجلسة السابقة بعد إن تكون قدمت الشكر إلفراد املجموعة على تعاونهن ومواظبتهن على
حضورهن كل الجلسات وعلى مشاركتهن الفعالة في البرنامج 0
• تستعرض الباحثة مع الط البات ما دار في الجلسات السابقة وتذكرهن بما دار في كل جلسة واملواضيع املهمة بالبرنامج ثم تسأل عن مدى استفادتهن وتطبيقهن
بما تعلمن في الجلسات السابقة في حياتهن اليومية .
• تطلب الباحثة من الطالبات ذكر النقاط السلبية التي الحظنها خالل جلسات البرنامج ومعرفة وجهات نظرهن بالبرنامج .
• تبلغ الباحثة الطالبات بانتهاء البرنامج.
• القيام باحتفالية بسيطة تستغلها الباحثة بتوزيع الحلوى واملرطبات والهدايا املناسبة للطالبات بمناسبة إنهاء البرنامج وتقدم لهن الشكر والثناء.
• حددت الباحثة موعدا للمجموعتين التجريبية والضابطة معا لتطبيق مقياس جودة الحياة ،يوم األحد ( 0 ) 2017/4/26
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