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جودة احلياة يف اإلقامة اجلامعية من وجهة نظر الطلبة

دراسة ميدانية على عينة من الطلبة املقيمني ابألحياء اجلامعية-ملخص:

د.حليمة قادري ،د.نصرية بن انيب،

جامعة ويلان 2

حاولت الدراسة احلالية تناول جودة احلياة يف اإلقامة اجلامعية من وجهة نظر الطلبة ،ولتحقيق أهداف

الدراسة اعتمدان على املنهج التحليلي املقارن ،وابختيار عينة من الطلبة بطريقة مقصودة قوامها  201طالبا (809

ذكر 821 ،أنثى) يدرسون يف جامعة وهران ،طبق عليهم استبيان "جودة احلياة يف اإلقامة اجلامعية" صادق واثبت
وأع د ألغراض الدراسة ،وملعاجلة البياانت استخدمنا عدد من األساليب اإلحصائية متثلت يف :التكرارات ،النسبة
املئوية ،املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،النسبة التائية لعينتني مستقلتني ،حتليل التباين األحادي ،وذلك عن

طريق حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،Spssوقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي :يوجد فرق دال
إحصائيا يف خدمات اإلطعام ولصاحل اإلان ث ال يوجد فرق دال إحصائيا حنو جودة خدمات النقل واإلقامة يعزى

ملتغري اجلنس ،ال يوجد فرق دال إحصائيا يف استجاابت الطلبة حنو جودة حياة الطلبة يعزى ملتغري اإلقامة اجلامعية،

ويف ضوء النتائج مت تقدم مجلة من املقرتحات اليت قد تفتح آفاقاً للباحثني يف هذا املضمار.
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة-اإلقامة اجلامعية-النقل-اإلطعام-الطالب اجلامعي.

مقدمة:

م يت اجلامعة بيتما ثري و خمتلف الدونل بعتثاريا من مة خدمية تتخصص و جنتاج
وتسويق الكثري م اخلدماأل التعليمية واةجتماعية والث ثية للمتعلّمنيل وم أجل تع ي قدرهتة على
عملية التعلة واإسامهة و موائمة امتياجاهتة مع الثيئة التدريسيةل ةبد م عياء األولوية جلودة مياهتةل
والذي متما سي ا استةياب اليلثة اجلددل م خالن حتسني طار معيشت ة الذي يثةى حموراً أساسياً
و قياع اخلدماأل اةجتماعيةل ويذا ألجل بلوغ مستوايأل عليا م الت يل لدى اليلثة .وم أجل
الل اق بل ب تلك األمة اإتةدمةل فإجننا حباجة ماسة ىل طاراأل ومتعلمني م اجلنسني مؤيلة خلةياً
وجناسياً واجتماعياً وعلميا و ينياً وفكلايًل وعملياً و شىت العلو واإيادي اإختلاة يذا م ج ةل وم
ج ة أخلى فإن دراك اليلثة جلودة مياهتة اجلامعية سينمي في ة متما الشعور اةجيايب حنو التعلّةل
وبلتايل جيب العمل على بناء ا جنسان ووظياته ووجداجنه ومساعدته على معلفة مكاانته و ثلاء وجداجنهل
ليتسامى بعواطاه ومشاعله وقيمه ا جنساجنيةل وتكون احملصلة جودة احلياة وجودة اجملتمع .ومل يعد خافياً
ما للجامعاأل م دور م ة وأساسي و تنمية اجملتمعاأل الثشلية وتيويليال ف ي ال تصنع ماضليال
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وختيط معامل مستةثل ال بوةا ا الةاعدة الاكلية والانية للمجتمعاأل الثشلية؛ وتعد التنمية لليلثة هبدف
حتسني خدماهتة ميلثاً مل اً لدى مؤسساأل التعلية العايل واخلدماأل اةجتماعية ال تسعى ىل جتويد
خملجاهتا مبا يتناسب مع استثمار ألي من مة ويو اةستثمار و الثشلل ألجل ساهبة م اراأل ومعارف
جديدةل وقدراأل عالية تؤدي ىل اإساعدة و زايدة فل اةبتكار واةخرتاع وحتسني سثل دراست ة.
ويضيف أبو مسلة وآخلون (  ) 894 :2001ىل أن اليالب اجلامعي م ميث قثوله والت اقه بجلامعةل
وجودة أتييله ة ياً وعةلياً وجناسياً لتلةي الربامج التعليمية استكماةً إا و جعثته خالن مسريته التعليمية
قثل الت اقه بجلامعة أملاً م ماً ؛ أةث اليو يؤدي دوراً ياماً و اح العملية التعليمية م خالن
عيائه الالةة للتعثري ع رأيه و اإنايج الدراسية و ااءة أعضاء ييئة التدريسل ومدى فاعلية التدريس؛
فاإستةثل الدراسي لليالب اجلامعي يعتمد على درجة تكياه وتوافةه اةجتماعي والثةاو مع الثيئة
اجلامعية اجلديدة .
-5اإلشكالية:
تعد اإلملة اجلامعية ململة م مة و مياة اليالب ال لثل أمد العناةل اإ مة و العملية
التعليميةل وم أجل أتييله للمنافسة و سوق العملل وٕ ساهبا الةدرة علي اإشار ة و خدمة اجملتمع
والعمل على سد الاجوة بني اإخلجاأل ومتيلثاأل سوق العمل ةبد م اةيتما به وجودة مياتهل
ويذا ما يؤثل على أدائه الدراسيل وو دافعيته لإل از وو حتةيق أيدافه الذاتية واإوضوعية للدى ينث،ي
مةوماأل الثيئة
أن تكون اخلدماأل اإخصصة له مالئمة حلاجاته؛ فاإثاين والتج ي األ النمو جية تعد م ّ
اجلامعية اإ مة خللق اإواقف للنجاح العلمي للمتعلةل وجتعل جمتمعه جمتمعاً يدفعه حلياة سعيدة مع هتيئة
له مناخا جناسياً وتلبوايً يساعده على استيعراب اإنايرج واإةرلراأل الدراسية واألجنشرية اجلامررعية على
الوج رره األمثرل م خالن اتساع الةاعاأل داخل اإثىن اةقاميل وعد ا ت اظ ا بليلثةل وجودة ا ضاءة
والت وية واستياائ ا للشلوط العامة لسالمة مستخدمي ال ب ضافة ىل توفري خ اانأل لومكاتب وأسلة
مبواةااأل جيدة ال تعد م اإةوماأل اجلا بة للثيئة اجلامعية؛ لذلك ف ي تعد م اإؤسساأل ال تة ّد
دورا ياما و تنمية اجلواجنب اةجيابية و شخصية متعلّمي ا .
ة أن مؤسساأل اخلدماأل اجلامعية و اجل ائل تعاين حتدايأل ثرية ل أةث اليالب ينسث ا
لتدين اخلدماأل اةجتماعية اجلامعيةل مع مشكلة اة ت اظ وتدين ظلوف ا يواء ال دفعت العديد م
اجلامعاأل تعيش مالة م ال،ليان منذ اجنيالق اإوسة الدراسي اجلامعي  2080/2082بسثب العديد
م اإشا ل العالةة لواإرتا مة ال مل جتد احللون اإالئمة هلا الذي أرجعه اليلثة بتماطل اجل األ اإعنية
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ومديلية اخلدماأل اةجتماعية لوعد الوفاء بوعودية و التكال بت سني اجلاجنب اةجتماعي و شةه
اإتعلق ب يواء ووجود طلثة دون م وى منذ بداية الدخون اجلامعيل مشريي ىل وجود أزيد م 200
طالثا يعاجنون ظلوفا ةعثة مع تدين مشكلة ا يواء تنعد هبا أدىن شلوط ا يواء مسث ة م لك مالة
ال،لف اإ ريةل واألفلشة الثالية ال ياوق مدة استعماهلا 1سنواأل فضال ع اجنعدا التدفئة اإل ية  .ىل
جاجنب هتشة النوافذ لتسلب اإياه ىل داخل ال،لف وافتةارية لسيارة ا سعاف لت ويل اليلثة و
احلاةأل اإلضية اليارئة ؛ ل لك يؤثل بشكل أو آبخل على حتةيق الذاأل والتوافق الناسي واةجتماعي
مؤشلاأل يامة تعكس مدى شعور الالد بللضا والسعادة والةدرة على شثاع
لدى طلثتنا بوةا ا ِّ
ماجاته اإختلاة واةستثمار اجليد للموارد اإادية والثشلية اإتامة األمل الذي يعكس اإستوى اإتدين
لدي ة م جودة احلياةل ويذا يدلنا على أن اخلرباأل واإشكالأل ال تعرتض الشثاب اجلامعي وامدة.
وم خالن الدراسة ال قا هبا مسني أيت عيسى ( )2000/2002مون اجنعكاساأل تديور
ال لوف اإعيشية و اةقاماأل اجلامعية على الت صيل العلمي لليلثة ميث اجنيلق م التساؤةأل اآلتية:
ما مدى فعالياأل أداء مؤسسة ا قامة اجلامعية لوظيات ا اةجتماعية و ظل أزمة قياع اخلدماأل
اةجتماعية اجلامعية؟ مايي مصادر وحمدداأل شكل الوعي-ا درا ي لدى اليلثة اإةيمنيل يف وأبي
درجة م الشدة تتدخل وتؤثل ل م مت،رياأل اجلنسل الائة اةجتماعية اإ نيةل واةجنتماء اجل،لاو
واإوقف م خياب التن يماأل اليالبية؟ مايي اهلوية اةجتماعية لليلثة اإةيمني الذي يتمسكون
حب وظ أقل أو أضعف للنجاح والتاوق الدراسي و ظل ت ايل اةجنعكاساأل السلثية لكل م أزمة
قياع اخلدماأل اةجتماعية اجلامعيةل واتثع اإن ج الوةاي الكمي الكياي بعتماد على اةستمارة داة
جلمع الثياانألل ضافة ىل اإالم ة واإةابلة اإيثةة على عينة جنسثت ا  % 1.01م جمموع 8114
طالثا ب قامة اجلامعية اختريوا بيليةة عشوائية منت مةل و اجنت جنتائج الدراسة أن مدى توفق اةقاماأل
اجلامعية و أداء م ام ا ترتاوح بني التةيية النسيب السليب على التوايل م ميث ا طعا ل الةاجنون
الداخليل اإن ةل األم خدماأل الص ة أ ثل تديوراً و اةقاماأل اجلامعيةل يتسة اإث وثني بتثين شديد
إيلب التن يماأل اليالبيةل وأن الذ ور ىل جاجنب الليانيل وأبناء الائة اةجتماعية اإ نية الدجنيا يشكلون
الائاأل األشد تثنياً هلذا اليلبل اليلثة اإةيمون ي دادون تثنيا إيلب التن يماأل اليالبية لما اجنوا
يشعلون أ ثل بلت ثري السليب الذي لارسه تديور ال لوف اإعيشية اجلامعية على الت صيل العلمي.
وعلى ضوء لك جنيلح التساؤةأل التالية :يل توجد فلوق و ل جمان م جماةأل جودة احلياة و
متوسياأل أفلاد العينة تع ي إت،ري اجلنس؟ يل توجد فلوق م ميث استجابأل اليلثة حنو جودة اخلدماأل
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-2فلضياأل الدراسة :جابة على التساؤةأل اإيلومة قمنا بصياغة الالضياأل اآلتية:
 توجد فلوق دالة مصائيا و ل جمان م جماةأل جودة احلياة و متوسياأل أفلاد العينة تع ي إت،ري اجلنس. توجد فلوق دالة مصائيا م ميث استجابأل اليلثة حنو جودة اخلدماأل اجلامعية تع ى إت،ريا قامة اجلامعية.
أمهية الدراسة :ت ل أمهية الدراسة م خالن التعامل مع شلحية تعتمد علي ا ل اجملتمعاأل وية طلثة
اجلامعةل ومعلفة جودة مياهتة لكننا م تشخيص توافة ة م عدمهل وم معلفة مشكالهتة الناسيةل
واةجتماعية ال قد يعيش ا و احلي اجلامعيل بعتثارية أ ثل است دافا هلذه اإشكالألل واةيتما
بإلملة اجلامعية أل ا تعد ململة حتديد األيدافل والتوجه حنو حتةية ال ما أ ا ململة الث ث ع
جنوعية احلياة.
التعريف اإلجرائي جلودة احلياة :ويةصد هبا رضا اليالب اإةية و احلي اجلامعي ع جنوع اخلدماأل
ُ
(ا يواءل ا طعا ل النةلل اإن ةل خدماأل الص ية) ال ختصص له وال تكون عامل قوي على توافةه
الدراسيل وتةاس م خالن جمموع الدرجاأل ال حيصل علي ا اليالب و اةستثيان اإعد للدراسة.
اإلقامة اجلامعية :يو الاضاء اإكاين خصصته الدولة لليالب الذي يُةية بعيدا ع مسكنه الوالدي.

الطالب اجلامعي :يو فلد مسجل و اجلامعة رمسياً بعد مصوله على ش ادة الثكالورايل وي اون دراسته
و أمد التخصصاأل (ا قامة و احلي اجلامعي بلنسثة لليلثة السا نني و اإناطق الثعيدة).

اخللفية النظرية والدراسات السابقة:

أوال :تعريف اجلودة
لغة :مشتةة م

Quality Concept of

لمة اجليهدل ويو جنةيض اللديءل على وزن فيعلل واةله هجيودل وجاد الشيء ُجودة

وجودة أي ةار جيداً (اب من ورل .)8714
ه

اصطالحاً :تعين قدرة الن ا و تةدمي جودة للخدمة ال يةدم ا أو جتويديا ما يثيعه م بضائعل حبيث
حتةق طموماأل العميل أو ال بون فيما يتوقعه م يذه اخلدمة أو فيما يشرتيه م بضائع
(بوشثكة2080:ل .)120
أما فيشل ()Fisher :1996, 05ل فيشري ىل أن اجلودة تعرب ع ما و جملد يعين أشياء
خمتلاة لألشخا اإختلانيل واجلودة تعرب ع درجة الت لق والتمي وةن األداء ممتاز وةن خصائص
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اإنتوج أو بعض ا (خدمة أو سلعة) ممتازة عند مةارجنت ا بإعايري اإوضوعة م من ور اإؤسسة أو م
من ور اإستايد/ال بون.

اثنيا :تعريف جودة احلياة :يلى روف وآخلرون ) :( Ryff et al, 2006: 85-95أن جودة احلياة يي
ا مساس اةجيايب حبس احلانل ما يلةد بإؤشلاأل السلو ية ال تدن على ارتااع مستوايأل رضا
اإلء ع اته وع مياته بشكل عا وسعيه اإتواةل لت ةيق أيداف شخصية مةدرة و األ قيمة ومعىن
بلنسثة له واستةالليته و حتديد وج ة ومسار مياته و قامة لعالقاأل اجتماعية اجيابية مع اآلخلي ما
تلتثط جودة احلياة بكل م ا مساس العا بلسعادة والسكينة واليم جنينة الناسية.
وتشري جودة احلياة ىل اةستمتاع بل لوف اإادية و الثيئة اخلارجية وا مساس حبس احلان
و شثاع احلاجاأل واللضا ع احلياةل و دراك الالد لةوى ومضامني مياته وشعوره مبعين احلياة ىل جاجنب
الص ة اجلسمية ا جيابيةل و مساسه بلسعادة وةوةً ىل أن يعيش مياة متوافةة بني جوهر ا جنسانل
والةية السائدة و جمتمعه (عثد الاتاح وآخلون.)204 :2006( :
و مني يلى رينيه وآخرون ) ،(Reine, et al ,2003, 297أن جودة احلياة يي مساس
األفلاد بلسعادة واللضا و ضوء ظلوف احلياة احلاليةل وأ ا تت ثل أبمدا احلياة والعالجاأل وت،ري مدة
الوجدان واإشاعل وأن اةرتثاط بني تةيية جودة احلياة اإوضوعية والذاتية يت ثلان بستثصار الالد
وت ل جودة احلياة م خالن قدرة الالد على شثاع ماجاأل الص ية الناسية مثل :احلاجاأل
الاسيولوجيةل والعالقاأل اةجتماعية ا جيابيةل والتوافق األسليل واللضا ع مياته العمليةل واةستةلار
اةقتصاديل والةدرة على مةاومة الض،وط اةجتماعية واةقتصاديةل ويذا يؤ د أن شعور الالد بلص ة
الناسية م اإؤشلاأل العالية الدالة على حتةيق جودة احلياة لدى الالد (.)Longest,2008,P 3
ما جنستنتجه و األخري أن اجلودة يةصد هبا ا تةان و أداء أي عملل ما ي خصائص أي
منتوج (خدمة أو سلعة) وقدرته على التمي .وجنشري م خالن يذا التعليف فإن اإستايد م اخلدماأل
اجلامعية ينا يو اليالب اجلامعي اإةية و احلي اجلامعي.
أبعاد جودة احلياة :وضع شالوك  )2004( Schalockمثاجنية أبعاد جلودة احلياة يي:
 .8جودة اإعيشة اةجناعالية :وتشمل الشعور بألم ل واجلواجنب اللوميةل والسعادةل وما و الذاألل
واللضا أو الةناعة.
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 .2العالقاأل بني األشخا  :وتشمل الصداقة احلميمةل واجلواجنب الوجداجنيةل والعالقاأل األسليةل
والتااعلل واإساجندة اةجتماعية.
 .0جودة اإعيشة اإادية :وتشمل الوضع اإاديل وعوامل األم اةجتماعيل وظلوف العملل
واإمتلكاألل واإكاجنة اةجتماعية واةقتصادية.
 .4اةرتةاء الشخصي :ويشمل مستوى التعليةل واإ اراأل الشخصيةل ومستوى اة از.
 .1جودة اإعيشة اجلسمية :وتشمل احلالة الص يةل والت،ذيةل والنشاط احلل يل واللعاية الص يةل
والت مني الص يل ووقت الالاغل وجنشاطاأل احلياة اليومية.
 .1حمدداأل الذاأل :وتشمل اةستةالليةل والةدرة على اةختيار الشخصيل وتوجيه الذاألل واأليداف
والةية.
 .9التااعل اةجتماعي :ويشمل الةثون اةجتماعيل واإكاجنة اةجتماعيةل وخصائص بيئة العملل
والتكامل واإشار ة اةجتماعيةل والنشاط التيوعي.
 .1احلةوق :وتشمل اخلصوةيةل واحلق و اةجنتخاب والتصويتل وأداء الواجثاألل واحلق و اإلكية .و
مني أشار جود ( )Goode: 1994, 65ىل أربعة أبعاد أساسية جلودة احلياة يي :ماجاأل الالدل
والتوقعاأل أبن يذه احلاجاأل خاةة بجملتمع الذي يعيش فيهل واإصادر اإتامة شثاع يذه احلاجاأل
بصورة مةثولة اجتماعيال والنسيج الثيئي اإلتثط إبشثاع يذه احلاجاأل.
اثلثا :اخلدمة االجتماعية اجلامعية يف اجلزائر :يي جمموع اإساعداأل اإةدمة م طلف الدولةل واإوج ة
حنو حتسني ظلوف مياة وعمل اليلثة اجلامعيني مع العلة أن جنتاج خدمة معينة هلة أو تةدل ا ة يتيلب
استخدا سلعة معينة (اليائي2009 :ل .)871

أما الثامث جلاجنوس  Granoosفعلف ا على أ ا أي جنشاط أو سلسلة م األجنشية األ
طثيعة غري ملموسة و العادةل ولك ليس ضلورايً أن حيد ع طليق اإست لكل وموظاي اخلدمة أو
اإوارد اإادية أو السلع أو األجن مةل وال يتة تةدل ا لون إشا ل العميل (الضمور2001 :ل .)81
وتتمثل يذه اإساعداأل أساساً و األشكان التالية :اإساعداأل النةدية اإثاشلة (اإن ة)ل
اإساعداأل غري اإثاشلة (ا طعا ل النةلل ا يواء)ل النشاطاأل الثةافية واللايضية (.)Radp,2005 ,1
أهدافها :ان اهلة الرتبوي بعد اةستةالن و اجل ائل يو اةيتما بعد التعليةل مع ديد لك م
اإكوجننيل ب ضافة
النامية الكمية ىل قياعاأل واسعة م اجملتمعل و ان اةستثمار مل اً على تكوي
ه
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ىل اإلافق اإادية والوسائلية ال ك م التكال بألعداد اإت ايدة م التالميذ واليلثة وحتةيق ما يسمى
بدلةلاطية التعلية (مولية جامعة اجل ائلل .)48
ولك حتةيق جودة اخلدماأل اةجتماعية لليالب اجلامعي م خالن التصمية اإالئة لل،لف
اجلامعية مبا ينسجة مع امتياجاأل العملية التعليمية وبناء يذه الةاعاأل وفةاً للمواةااأل اهلندسية
وب مجا واإساماأل واةرتااعاأل ال تالئة اخلدماأل التعليمية مع طالئ ا على أن تكون مناسثة
م ميث اإكان واألسعارل ضف على لك جيب أن يلفق تلك السكناأل اإكتثة لكي يلت ق هبا
اليالب و أوقاأل فلاغهل توفري خدماأل النةل لليلثة م أما سكناية ىل الكلية وبلعكس وأبسعار
تنافسية وجودة عالية.
أنواع اخلدمات اجلامعية يف اجلزائر:

-5خدمات اإلطعام :ن ا جلاءاأل الةائمة و تسيري ا طعا مس ت مبالم ة عدة خلوقاأل وجنةائص
فادمةل سواء ج ل أو ب،ياب حتكة بل ومىت بلتواطؤ وم األمثلة لك جنذ ل :استمارة اةست الك ال
ت ل الكمية العادية إنتوج أساسي (حلة مسكل دجاج) مةدمة و ل وجثة ولكل طالب.
استمارة اةست الك ليو معني واحمللرة ةمةاً لك أن يسجل هبا استعمان منتوج مل يك
ضم قائمة الوجثة ال است لك ا اليلثة و لك التاريخ .لك إسئون أن أيخذ بسعل الكلاة ليالب
وامد وليو وامد ال حتتوي على وجثتني وفيور ةثاح سعل لوجثة وامدة.
ويضيف ب م وزية ابلايية (2082ل  )10أن ديوان اخلدماأل اجلامعية حيدد احلد األقصى
إتوسط التكلاة اليومي ىل  200دينار ج ائليل ولذلك يلاعي مسريي ا طعا يذا احلد ألن و ل
ش ل يةو اإكلّف مبصل ة ا طعا إبرسان أوراق است الك ل يو ىل مديلية اخلدماأل اجلامعيةل
وبلضثط ىل مصل ة ا طعا ال تةو بدوريا جمع يذه اإستنداأل م مجيع اةقاماأل التابعة للمديلية
و رساهلا ىل الديوان اخلدماأل اجلامعية الوطنيةل الذي تةو مبي اجنية است الك اةقاماأل اجلامعية.
 -2خدمات النقل :مو لة ىل متعاملني خوا على أساس اتااقياأل ورغة لات ا اإلتاعة ال تت مل ا
مؤسساأل اخلدماأل اجلامعيةل ة أ ا مل تؤدي ىل رضاء اإستايدي من ا خاةة اليلثة.وبللغة م
العدد اإت ايد بستملار لل افالأل ل سنة م قثل اإؤسساألل فإن الت سيناأل اإنت لة مل تت ةق بعدل
وهبذا الصدد ينث،ي التذ ري أبن اإستايدي م السعل اإدعة ليسوا ية اليلثة فةطل فاةشرتاك تستايد
منه بيليةة غري مشلوعة أةناف أخلى م األشخا عمان اخلدماأل اجلامعيةل عمان اإؤسساأل
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ما أن العامل اآلخل اإتسثب و اضيلاب النةل يةع على عاتق اإتعامل (الناقل) الذي ة
حيرت خميط النةلل ويةو إبيةاف الدوران وس ب احلافالأل اإربجمة مسثةاً.
-3اإلقامة اجلامعية :يتكون الديوان الوطين م ييا ل مل يةل وييا ل حملية تسمى اةقاماأل اجلامعية
تتكون ل وامدة من ا مسب أمهية عدد اليلثة الواجب استيعاهبة م عدة ومداأل يواء أو طعا .
وتتوىل تةدمي اخلدماأل مثاشلة لاائدة اليلثة و جمان دفع اإن وا يواء وا طعا والنةلل واألجنشية
الثةافية واللايضية واخلدماأل اةجتماعية األخلى.
وتعلف اإادة الثاجنية والثالثة م قاجنون األمياء اجلامعية أبن احلي اجلامعي مكان تات ه ا قامة
لصاحل اليلثة اإعنيني على أساس شلوط معينةل ومعايري حتدديا جنصو تن يمية وة لك أن يدخله
شخص أجنيب ع احلي بدون تلخيص م ا دارة .وحيدد يذا التعليف الائة ال هلا احلق و احلصون
على ا يواء أي ليس ل اليلثة بل فةط الذي تتوفل في ة شلوط معينة أن معيار اةستاادة م
ا يواء يو اإسافة الااةلة بني احلل اجلامعيل ومكان سك اليالب واإةدر بر  00لة بلنسثة لإلان ل
و 10لة للذ ور.
وظائف اإلقامة اجلامعية :مىت تتمك ا قامة اجلامعية م أداء وظائا ا على أ مل وجهل فةد جن ة
اإشلع اةقاماأل اجلامعية و شكل مصاحل وفلوع ويذا قصد التكال أبداء اخلدماأل اإثاشلة اإذ ورة
سابةاًل ما وسعت التعليمية الوزارية اإشرت ة اإؤرخة و  1جويلية  8771م سلياأل مديليا (بصاته
آمل اثجنوي بلصلفل تسيري اإوارد الثشلية و بلا الصاةاألل وقد س ثت منه يذه الصالمياأل الثال
بعد جنشوء مديلية اخلدماأل اجلامعية ةعتثاراأل معينة.
يكلّف مديل ا قامة اجلامعية بضمان تسيري الوسائل الثشلية اإادية -اإالية ال خيصص ا
الديوان لإلقامة اجلامعيةل ويتخذ أي تدبري يساعد على تن ية اإصاحل التابعة لسليتهل ومس سرييال
وهبذه الصاة يةو مبا أييت:يو اآلمل الثاجنوي بصلف اعتماداأل التسيري ال ياوض ا ليه اإديل العا
للديوانل يو اإسئون ع األم واحملاف ة على الن ا ل واةجنضثاط و ا قامة اجلامعيةل يشارك و عداد
الن ا الداخلي لإلقاماأل اجلامعية ويس ل على تيثيةه بعد أن حيدده اإديل العا للديوانل يس ل على
رعاية اإنشآأل األساسية والتج ي األ على ةياجنت ا ( بسيي 2001/ 2009 :ل.)71
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الدراسات السابقة :مل جنعثل على الدراساأل ال تناولت موضوع جودة احلياة و ا قامة اجلامعية م
وج ة جن ل اليلثة بصاة مثاشلة لدى ا تاينا بر:

دراسة كاظم والبهاديل ( )2001ال تناولت "مستوى جودة احلياة لدى طالب اجلامعة"
ل م سلينة عمان واجلمايريية الليثيةل ودور مت،ري الثلد والنوع والتخصص الدراسي و جودة احلياةل
ميث عتمادا على مةياس جودة احلياة ليلثة اجلامعة اإيثةة على عينة قوام ا م  400طالب جامعيل
ُ
( )812م ليثيال و( )281م عمانل توةلت جنتائج الدراسة ىل :مستوى جودة احلياة ان ملتاعاً و
بعدي ل مها جودة احلياة األسلية واةجتماعيةل ومتوسياً و بعدي ل مها جودة الص ة العامةل وجودة
ش،ل وقت الالاغل ومنخاضاً و بعدي مها جودة الص ة الناسية وجودة اجلاجنب العاطاي .ما أشارأل
النتائج ىل وجود فلق دان مصائياً و مت،ري الثلد والنوعل وبني النوع والتخصص.
ودراسة نعيسة رغداء ) (2012ال يدأل ىل التعلف على مستوى جودة احلياة لدى طلثة
جامع دمشق وتشلي مسب مت،رياأل الثلد (احملاف ة) :دمشق والال قية)ل والنوع ( ل وأجنثى)ل
والتخصص (علو جن لية وعلو تيثيةية)ل تكوجنت العينة م ( )010طالثا ( 810طالثا م جامعة
دمشقل و 810طالثا م جامعة تشلي ل ميث استخدمت و دراست ا مةياس جودة احلياة .أظ لأل
النتائج وجود مستوى متدن م جودة احلياة اجلامعية لدى طلثة ل م جامع دمشق وتشلي ل ومل
ت ل الدراسة فلوقا و جودة احلياة تع ى إت،رياأل الدراسة.
و مني تيلقت دراسة الدليمي وحسن) (2012ىل تةديل الذاأل وعالقته جودة احلياة
ليالثاأل جامعة ببلل والتعلف على الالوق و تةديل الذاأل وجودة احلياة ال تع ى إستوى السنة
الدراسيةل والتعلف على عالقة اةرتثاط بني تةديل الذاأل وجودة احلياة .تكوجنت العينة م ( )12طالثةل
واستخد مةياس تةديل الذاأل ومةياس جودة احلياةل أسالأل النتائج ع وجود عالقة ارتثاطية معنوية
بني تةديل الذاأل وجودة احلياة لدى طالثاأل السنتني الثالثة واللابعة و جامعة ببلل وتاوق طالثاأل
السنة اللابعة و مت،ريي تةديل الذاأل وجودة احلياة.
أما شةري وعماشة والةلشي ) (2012فتعلضوا ىل موضوع جودة احلياة منثئ لةلق اإستةثل
لدى طالثاأل قسة الرتبية اخلاةة وطالثاأل الدبلو الرتبوي جامعة اليائفل ميث يدفا ىل التعلف
على العالقة اةرتثاطية بني جودة احلياة ومعايرييا الثالثة وقلق اإستةثلل ويل لك التنثؤ بةلق اإستةثل
م جودة احلياةل تكوجنت العينة م ( )000طالثة م طالثاأل الرتبية اخلاةة جامعة اليائفل ))810
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طالثة م طالثاأل قسة الرتبية اخلاةةل و(  )150طالثة م طالثاأل بلانمج الدبلو الرتبوي العا ل وطثق
و يذه الدراسة مةياس جودة احلياةل ومةياس قلق اإستةثل .أظ لأل النتائج وجود عالقة ارتثاطية دالة
وموجثة بني جودة احلياة وبني معايرييا الثالثةل وعالقة ارتثاطية دالة وسالثة بني جودة احلياة ومعايرييا
الثالثة وقلق اإستةثلل وة لك التنثؤ بةلق اإستةثل م جودة احلياة لدى عينة الدراسة.
و مني يدفت دراسة حممد أمحد خدا اإشاقثة ( )2081احلالية ىل التعلف على مستوى
جودة احلياةل ومستوى قلق اإستةثل لدى طالب لية الرتبية واآلداب و جامعة احلدود الشماليةل
ويدفت أيضا ىل التعلف على العالقة بني جودة احلياة وقلق اإستةثلل ويل لك التنثؤ بةلق اإستةثل
م خالن جودة احلياة .تكوجنت العينة م ( )284طالثا م طالب لية الرتبية واآلداب و جامعة
احلدود الشماليةل مت استخدا مةياس جودة احلياةل ومةياس قلق اإستةثلل ومت استخدا اإتوسياأل
احلسابية واةحنلافاأل اإعيارية وقيمة اةرتثاط وحتليل اةحندار ةستخلاج النتائجل أظ لأل النتائج وجود
مستوى ملتاع م جودة احلياة لدى طالب لية الرتبية واآلدابل ووجود مستوى بسيط م قلق اإستةثل
لدي ةل ما أظ لأل النتائج وجود عالقة ارتثاطية سالثة ودالة مصائيا بني جودة احلياة وقلق اإستةثلل
وأجنه لك التنثؤ بةلق اإستةثل م خالن جودة احلياة.
تعقيب على الدراسات السابقة :م خالن علض الدارساأل السابةة د أن وجه التشابه أو اةختالف
بين ا ان:
من حيث األهداف :تشابه يدف ل دراسة دراسة اظة والث اديل ()2001ل ودراسة جنعيسة رغداء
( )2082ميث تناوة مستوى جودة احلياة عند اليالب اجلامعيل ليضيف حممد أمحد خدا اإشاقثة
()2081ل وشةري وعماشة والةلشي ) (2012مت،ري آخل و دراست ما ويو قلق اإستةثلل و مني
تعلضت دراسة الدليمي ومس ) (2012ىل تةديل الذاأل وعالقته جودة احلياة لليالثاأل.
من حيث العينة :ان مع ة أفلاد العينة اإشار لي ا و الدراساأل ية طلثة جامعيني.
من حيث املنهج :مع ة الدراساأل اإشار لي ا مل تت د ع جنوع اإن ج اإستخد
من حيث األدوات :اعتمد ل م دراسة اظة والث اديلل وجنعيسة رغداء على مةياس جودة احلياةل
لتضيف دراسة حممد اإشاقثة وشةري وعماشة والةلشي مةياس قلق اإستةثل مةياس تةديل الذاأل و
دراسة الدليمي ومس .
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من حيث النتائج :تثاينت جنتائج الدراساأل م ميث جنتائج ال يناك م أشارأل أن اليالب اجلامعي
يتمتع بدرجة ملتاعة م جودة احلياة (دراسة اإشابةة)ل و مني يناك م لأل أجنه يتمتع مبستوى
متدن م جودة احلياة (دراسة جنعيسة رغداء)ل مل أشارأل بعض الدراساأل أن يناك عالقة بني مت،ري
جودة احلياة وقلق اإستةثلل أو تةديل الذاأل.
اإلجراءات املنهجية:
مكان الدراسة االستطالعية :أجليت الدراسة اةستيالعية و األمياء اجلامعية مبدينة ويلان يي :قامة
اإتيوع للذ ورل و قامة  87ماي  8711لإلان .
مدة الدراسة :أجليت الدراسة خالن السداسي الثاين م السنة اجلامعية .2082/2088
عينة الدراسة :أجليت على 00طالثاً وطالثة

(20

ان ل

و80

ور) اختريوا بيليةة مةصودة والذي

يةيمون بألمياء اجلامعية.وية موزعني على الشكل اآليت:

يالمظ م خالن
ان
ور
اجلدون رقة ( )8أن عينة احلي اجلامعي
ك  %ك  %ك
الدراسة اةستيالعية متثاينة
87ماي 21 1251 21 00 00 8711
م ميث اجلنسل ويذا بسثب
اإتيوع
81 00 00 0951 81
س ولة تعاملنا مع ا ان أثناء
اجملموع
40 1251 21 0951 81
توزيع اةستثيان.

اجلدول رقم ( )08يبني توزيع أفراد الدراسة االستطالعية حسب متغري احلي اجلامعي واجلنس.

اجملموع
%
1251
0951
800

كيفية بناء استبيان –جودة اخلدمات اجلامعية من وجهة نظر الطلبة :-بعد اةطالع على األدب
الرتبوي والناسي والدراساأل الن لية السابةة اإتعلةة مبشكلة الدراسة جنذ ل من ا دراسة عثد اإالك
احلدايب ويدى قشوة ()2007ل ودراسة عمار بشري()2001/2001ل واستيالع رأي اليلثة اإةيمني و
اإتكون م ثالثة أبعاد يي :خدماأل
األمياء اجلامعية توةلنا ىل بناء استثيان عدد فةلاته  20فةلة و ّ
ا طعا ل وخدماأل النةلل وخدماأل ا قامة
سلم التصحيح :الاةلة موجثة :دائما ()2ل أمياانً ()8ل أبداً (.)0
اخلصائص السيكومرتية لالستبيان:

الصدق :لضمان ةدق اةستثيان قمنا بعلضه على جمموعة م احملكمني م أساتذة قسة علة الناس
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جامعة اجلزائر،2

وعلو الرتبيةل للتعلف على مدى ةالميته و حتةيق أيداف الدراسةل وبعد مجع اةستثياانأل قمنا بتعديل
حمتوى بعض الاةلاأل و ضوء مةرتماأل احملكمني مع العلة أجنه اجنت جنسثة قثون الاةلاأل يو .%10
الثبات :مت مساب ثثاأل اةستثيان بيليةة التج ئة النصايةل ميث طثق اةستثيان على عينة استيالعية
م طلثة اجلامعة وي الن ا الداخلي قوام ا  40طالثال مت مساب اةرتثاط بني جنتائج األسئلة الالدية
وجنتائج ألسئلة ال وجية الذي لثل جنصف ثثاأل اةختثار اإةدربر 0.911ل بررعد تير ررثيق معادلة التص ر ي
سثريمان – بلاون" قدر معامل الثثاأل الكلي بر 0.118ل ما مت مساب الثثاأل بيليةة الاا لوجنثاخ
قدرأل قيمته بر 0.991
Alpha de cronbach
الدراسة األساسية:

عينة الدراسة ومواصفاهتا :تكوجنت

اجلدول رقم ( )12يبني توزيع أفراد الدراسة األساسية من حيث اإلقامة واجلنس

األمياء اجلامعية

عينة الدراسة م  201طالثا وطالثة
م أربعة أمياء جامعية يي :مي اإتيوع
اإتيوع للذ ورل مي  2000سليلا  2000سليل
لإلان ل مي بلةايد ج ء خا
بلةايد
بلذ ورل وج ء خا ب ان
 87ماي 8711
ومي  87ماي  8711لإلان .
اجملموع
متغري اإلقامة واجلنس:

ور

اجملموع

ان

%

العدد

%

العدد

%

العدد

41

8751
9

00

00

87519 41

00

00

19

18

2157
1

07

00

00

02

809

4151
0

821

2452
1
8151
42511 800
7
8051
80518 02
8
1454
77577 201
1
24521 19

يالمظ م خالن معيياأل اجلدون رقة ( )2أن جنسثة الذ ور و األمياء اجلامعية أقل م
قدر الالق بني النسثتني بر ( 1.70 -جنةية).
جنسثة ا ان

متغري املستوى الدراسي واجلنس:
يالمظ م خالن جنتائج اجلدون رقة ( )0أن عينة الدراسة األساسية مشلت خمتلف اإستوايأل
الدراسة م السنة األوىل ىل الثالثة وطالب اإاسرت وطالب ما بعد التدرج.

املعاجلة اإلحصائية :إعاجلة بياانأل الث ث اإيداين استخدمنا أسلوب مساب التكلاراألل واستخلاج
النسب اإئويةل اإتوسياأل احلسابيةل النسثة التائيةل حتليل التثاي .

عرض ومناقشة نتائج الفرضيات:

الفرضية  :8توجد فلوق دالة مصائيا و ل جمان م جماةأل جودة احلياة و متوسياأل أفلاد العينة
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تع ي إت،ري اجلنس.
اجملموع
ان
ور
م خالن اجلدون رقة اإستوى
( )4جنالمظ وجود فلق دان الدراسي
العدد  %العدد %
%
العدد
مصائيا و خدماأل ا طعا األويل
04541 18 81527 40 81589 01
قدرأل النسثة الثاجنية
89519 42 88501 21
1510
81
ولصاحل ا ان
التائية احملسوبة اإةدرة بر (18ل )88الثالثة
00510 92 84504 00 81517 07
ماسرت
82591 00 1501 87
4511
88
أ رب م النسثة التائية اجلدولية
مابعد التدرج
4521 80 2579 09
8529
00
اإةدرة بر (18ل )2عند درجة احللية
اجملموع
800 201 14541 821 41510 809
 200رل و مني ة يوجد فلق دان
مصائيا حنو جودة خدماأل النةل وا قامة يع ى إت،ري اجلنسل ولك تاسري لك أن اليالثاأل قد
تلج ىل مضار جنصيث م اليعا و عادة حتضريه م جديدل أو جلب بعض مستل ماأل اليثخ م
ا ان م
بيوهت على خالف الذ ل الذي أي ل ما قُد لهل وأمياان قد يشرتي م مصلوفه اخلا
أسلة ميسورة أو ان يعمل و ساعاأل الالاغل أما فيما يتعلق خبدماأل النةلل وخدماأل ا قامة فاليالب
ُجمرب على قثون وسيلة النةل وأي يُةيةل ولعل يذا ما يتاق مع ما أشارأل ليه دراسة اظة الث اديل
(.)2001
جلدول رقم ( )00يبني توزيع أفراد الدراسة األساسية من حيث اجلنس واملستوى الدراسي

جدول رقم ( ) 4يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد جودة احلياة يف اإلقامة اجلامعية ألفراد الدراسة

اةستثيان

اإت،ري العدد

اإتوسط احلسايب اةحنلاف اإعياري

جودة خدماأل أجنثى

821

02ل1

71ل8

ل

809

11ل4

04ل8

جودة خدماأل أجنثى
النةل
ل

821

94ل0

14ل8

809

08ل0

21ل8

821

01ل4

12ل8

809

97ل0

10ل8

ا طعا

جودة خدماأل أجنثى
ا قامة
ل

قيمة " أل" مستوى الدةلة
18ل88

12ل8
12ل8

08ل0
08ل0

08ل0

الفرضية  :2يوجد فلق دان مصائيا و استجابأل اليلثة حنو جودة اخلدماأل اجلامعية يع ى إت،ري
ا قامة اجلامعية.
م خالن النتائج اإثينة و اجلدون رقة ( )1د أن "ف" احملسوبة اإةدرة بر (11ل )2أة،ل
م "ف" اجلدولية (11ل )2عند مستوى الدةلة 0.08ل وبلتايل ة يوجد فلق دان مصائيا و
12.
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استجابأل اليلثة حنو جودة مياة اليلثة يع ى إت،ري ا قامة اجلامعية ولك تاسري لك أن اليالب
اجلامعي وو يذه الدراسة غري راض عما يُةد لهل وة اخلدماأل ال تة ّد له ولعل يذا ما يتاق مع
دراسة جنعيسة رغداء (.)2082
اجلدول رقم ( )1يبني حتليل التباين الستجاابت الطلبة حنو جودة اخلدمات حسب اإلقامة

مصدر التثاي

مج اإلبعاأل

متوسط اإلبعاأل درجة احللية

بني اجملموعاأل

828،12

98،00

0=8-4

داخل اجملموعاأل

417،89

29،18

208=4-201

اجملموع

180،17

"ف"
2،11

خامتة  :ن الشعور جودة احلياة يعد جنسثيا يستند ىل عتماد الالد على معيار قناعتهل ورضاهل وسعادتهل
و ضوء حيتاج اليالب اجلامعي ىل خدماأل ة ية م أجل التمتع بلتوافق اةجتماعي والدراسيل
الذي يساعده على الت س اإستمل لل ياة اةجتماعية لليلثة و مؤسساأل التعلية اجلامعيل مما يؤدي
ىل شثاع امتياجاهتةل ومساعدهتة على الت صيل والنجاح العلمي ؛ فعندما يتمتع اإتعلّة ب لوف حما ة
على التعلّة ف تماً ستكون جنتيجت ا مثملة لليالب وللمجتمعل واجلديل بلذ ل أجنه ا مت مةارجنة ما
يت صل عليه اإتمدرس و احلياة اجلامعية مع طلثة بلدان أخلى د أن اليالب اجلامعي و اجل ائل
يتمتع بدلةلاطية التعليةل ويو اإكسب الذي مصل عليه العدد الكثري م أفلاد اجملتمع اجل ائلي منذ
اةستةالنل والذي ساعده على الت اق أبنائ ا بإدارس واجلامعاأل بدعة مادي م الدولةل وقد علفت
على ثله تدفةاأل وتضخة عدد يائل م اليلثة .الذي جعل ة يواج ون مشا ل ومعوقاأل دارية أثناء
تلثية متيلثاهتة أثناء اخلدمة مسب توقعاهتةل وتيلعاهتة.
اقرتاحات :م خالن ما مت له م الدراساأل السابةة مع جنتائج الدراسة اإيداجنية جيعلنا جنةرتح
جمموعة م اإواضيع للدراسة:
 دخان ما و جودة احلياة و بعض مةلراأل علة الناس و اجلامعة ليساعد و دراك اليلثة إعايريجودة احلياة.

 -جودة اجنتةاء اليلثة لإلقامة اجلامعية م وج ة جن ل العمان ا داريني.

 دراسة الالق جودة احلياة اجلامعية بني اليلثة اإةيمني ( وي الن ا الداخلي) مع اليلثة ويالن ا اخلارجي.
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-8اب من ور ( .)8714معجة لسان العلب .اجل ء الثاينل دار اإعارفل الةايلة.

-2العاديلل اظة ليدي) (2006ل مدى مساس طلثة لية الرتبية بللستاق جودة احلياة وعالقة لك بثعض

اإت،رياأل .وقائع جندوة علة الناس وجودة احلياةل  87-89ديسمربل جامعة السليان قابوس سلينة عمانل
-0الضمور ياين مامد ( .)2001تسويق اخلدماأل .ط2 :ل دار وائل للنشلل األردن.
-4اليائي محيدل الصيدعي حممودل العالق بشريل اي اب علي الةل ( .)2009األسس العلمية للتسويق احلديث .دار
اليازوري العلميةل األردن.
-1اإشاقثة حممد أمحد خدا ()2081ل جودة احلياة منثئ لةلق اإستةثل لدى طالب لية الرتبية واآلداب و
جامعة احلدود الشماليةل جملة جامعة طيثة للعلو الرتبويةل اجمللّد 10ل العدد 1ل ةص 47-00
-1أبو مسلة حممود زيدانل عايف العثاسي عمل () 2001ل واقع جن ا التعلية و جامعة الةدس و ضوء معايري دارة
اجلودة الشاملة م وج ة جن ل أعضاء ييئة التدريس في ا .جملة احتاد اجلامعاأل العلبيةل عدد 41ل ةص.
-9أيت عيسى مسني()2000/2002ل اجنعكاساأل تديور ال لوف اإعيشية و اةقاماأل اجلامعية على الت صيل
العلمي لليلثة .رسالة اإاجستري و علة اةجتماع الرتبويل جامعة اجل ائل.
-1بسيي جنور الدي ( .)2001/2009دور التن يماأل اليالبية و حتسني اخلدماأل اةجتماعية بةقاماأل اجلامعية.
مذ لة التخلج لنيل ش ادة اإاجستري و علة اةجتماع والتن يةل جامعة اجل ائل.
-7ب م وزية ابلايية ()2082/2088ل ا عتماد طليةة التكاليف اإستندة لنشاط قياس تكلاة اخلدماأل العمومية –
دراسة مالة اةقامة اجلامعية أبو عمار عثد الكاو بورقلةل مذ لة مكملة لنيل ش ادة اإاسرت و علو اإالية واحملاسثةل
جامعة قاةدي ملبحل ورقلة.
-80بوشثكة عثد اجمليد ( .)2080اجلودة واجلامعة اإ،لبية.جملة عامل الرتبيةل اإ،لبل 104-181
-88شةري زينب حممودل سناء مس عماشةل خدجية ضيف هللا الةلشي ()2082ل جودة احلياة منثئ لةلق اإستةثل
لدى طالثاأل قسة الرتبية اخلاةة وطالثاأل الدبلو الرتبوي جامعة اليائف .جملة دراساأل علبية و الرتبية وعلة الناسل
()2ل 32ل .132-92
-82فوقية عثد الاتاحل مسني حممد ()2001ل العوامل األسلية واإدرسية واجملتمعية اإنثئة جودة احلياة لدى األطاان
وي ةعوبأل التعلة حباف ة بين سويفل اإؤ ل العلمي اللابعل لية الرتبيةل جامعة بين سويفل مصل.
-80جنعيسة رغدا على ()2082ل جودة احلياة لدى طلثة جامع دمشق وتشلي ل جملة جامعة دمشقل اجمللد ()21ل
العدد8:ل ةص.818-841
-84اجلليدة اللمسية (أفليل  .)8771العدد.24 :

املراجع األجنبية:

81-Fisher. B. (1996). Installing Implement the document at Southborough University,
England.
81-Longest، J. (2008). Quality of life impact on mental health needs. New York: Institute
of Education Sciences.
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17-Goode, D., (1994) Quality Of Life for Persons with Disabilities; International
&Perspectives and Issues; in: Michel, D., (1997): Book Review; Journal of Intellectual
Developmental Disability, Vol. 22 (1), PP. 63-75
18- Radp (2005), Mesrs, Reformes des œuvres universitaires5
19-Reine, G. Lancon. C, tucci, S, sapin. C, and Auquier p, (2003), depression and
subjective Quality of life in chronic phase schizophrenic patients. Act psychiatrica
scandinavica. Vol. (108). pp. 297-303.
20-Ryff، et.al (2006). Psychological well- being and being: Do they have distinct or
mirrored biological correlates. Psychotherapy Psychosomatics. P: 85.
21-Shalok, P., (2004), Need Analysis and Measure of Quality Of Life of PeopleSuffering
of Blindness and Deafness, Revue Francophone De La Deficiency Intellectually, Vol.14
(1), PP 5-39.

ع ي ي (يت) اليالب (ة)......

استبيان جودة احلياة يف اإلقامة اجلامعية من وجهة نظر الطلبة

جنضع بني أيديك استيثيان تعرب فيه ع اخلدماأل ال تتلةايا م قامتك اجلامعيةل لدى جنلجو منكة وضع العالمة اإناسثة أما العثارة ال تعتةد
أ ا تعرب ع رأيكل مع العلة أن أجابتك ست اط بلسلية التامةل أل ا و خدمة الث ث العلميل وة يوجد جابة ة ي ة وأخلى خاطئة.
البياانت الشخصية:
اجلنس:

اسة ا قامة :

دائما

2
2

األطثاق ال تةد في ا الوجثاأل ال،ذائية غري جن ياة
يتعلض النةل اجلامعي لعديد م العيب أثناء يصان اليلثة

3

األغيية اإخصصة لليلثة غري جن ياة

4

يثةى اخلث و اإيعة اجلامعي دون أن حنصل عليه

8
.
7

أجلب األغيية م من يل
أةل ىل اجلامعة مت خلاً
جدران ال،لف اجلامعية غري مدينة

9

أطثخ بناسي لعد ثة إا يةد و اإيعة اجلامعي

1
20
22
22

رائ ة األغيية تثعث على ضيق التناس
يةد اإيعة األجثان منت ية الصالمية
أشرتك مع أمد زمالئي ألخذ سيارة األجلة بدةً م جنت ار النةل اجلامعي. .
النةل اجلامعي غري آم

23

اليالب اجلامعي يتسابق م أجل احلصون على الوجثة ال،ذائية

24
28
2.
27

ال،لف اجلامعية تاتةل ىل التدفئة.
الوجثاأل ال تةد لليالب ة تشثع مىت اليال
يةية و األمياء اجلامعية أشخا ة عالقة هلة بجلامعة.
يضيل اليالب اجلامعي الت،يب ع الدراسة لل صون على الوجثة ال،ذائية.

29

يكتظ النةل اجلامعي بليلثة

21
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الوجثاأل ال،ذائية ال تةد غري املة
غلف و احلي اجلامعي أوسع ع ال،لفة ال اقية في ا مع أسليت.
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Abstract:
Quality of life in the university residence
from the perspective of students
This Study attempts to investigate the Quality of life in the university
residence from the perspective of students, In order to reach the aim of this
study, the researcher used the analysis comparative method of Quality of life
in the university residence" for gathering data was built by the researchers for
A valid and reliable questionnaire the purposes of the study, and applied
on 235 Students(107 males,128 females) selected intentionally from the Oran
university, The researcher used the questionnaire as his instrument, and applied
the next statistical techniques; frequencies, percentage, arithmetic means,
standard deviations,(t) test, coefficient correlation, and One Anova, by computer
using the statistical package for social sciences (SPSS), The results indicated that
: - There are statistically significant differences in the food services for female ,
and there are no differences statistically significant differences for responses about
the quality of transport and residence according to the variables of sex, There no
statistically significant difference in students' responses about the quality of life of
students is due to the variable of university residence, In light of the results was
presented a set of proposals that may open up prospects for researchers in this
field.
Key Word: The Quality of life-University residence-Transport- Feeding -Student1
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