
 

 

 
 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور جبودة احلياة 
 للمراهقات املعاقات بصريا  

 
 
 
 

 فادية رزق عبد اجلليل عبد النيب
 ابحثة دكتوراه

 أ. د/ سناء حممد سليمان
 أستاذ علم النفس التعليمي

 جامعة عني مشس –كلية البنات 

 د/ رشاد علي عبد العزيز موسى
 بية اخلاصةأستاذ الصحة النفسية والت 

 جامعة األزهر –كلية التبية 
 

الخصائص السيكومترية لمقياس الشعور بجودة الحياة للمراهقات المعاقات بصرياالعنوان:

مجلة البحث العلمي في التربية - مصرالمصدر:

عبد النبي، فادية رزق عبد الجليلالمؤلف الرئيسي:

موسى، رشاد علي عبدالعزيز، سليمان، سناء محمد(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

ع14, ج4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2013التاريخ الميالدي:

500 - 473الصفحات:

:MD 715103رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

الصحة النفسية، الرعاية اإلجتماعية، اإلضطرابات النفسية، الخصائص السيكومترية،مواضيع:
المراهقات، اإلعاقات البصرية

http://search.mandumah.com/Record/715103رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/715103


 

 

 
 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور جبودة احلياة 
 للمراهقات املعاقات بصريا  

 
 
 
 

 فادية رزق عبد اجلليل عبد النيب
 ابحثة دكتوراه

 أ. د/ سناء حممد سليمان
 أستاذ علم النفس التعليمي

 جامعة عني مشس –كلية البنات 

 د/ رشاد علي عبد العزيز موسى
 بية اخلاصةأستاذ الصحة النفسية والت 

 جامعة األزهر –كلية التبية 
 



 3102العدد الرابع عشر لسنة 

574 

 قدمةم
ية سنااسنالطبيعية واإل علوماهتماما كبريا يف ال قتيعد مفهوم جودة احلياة من املفاهيم احلديثة اليت ال

، والصحة، والطب النفاي، واالقتصاد، والاياسة، واجلغرافيا، وعلم النفس وعلم بيئةمنها، علم ال
 داةة، ويريها االجتماع، والرتبية، واإل

وهو من  Quality of Lifeولقد تنامى يف الانوات األخرية االهتمام مبوضوع جودة احلياة 
الذي يهتم  Positive Psychologyل جوهر علم النفس اإلجيايب ثاملوضوعات املهمة واحليوية اليت مت

ة يف حياة الفرد واجملتمع ليصل ية اإلجيابية والامات الشخصية اإلجيابية واجلواسنب اإلجيابيتاذابخلربات ال
تدمر أن  واالزدهاة، ومن مث الشعوة جبودة احلياة والتغلب علي الالبيات اليت من املمكن هبما إيل الرقي

لف مضامينه ودالالته ابختالف األفراد ت  ويعترب مفهوم جودة احلياة مفهوم سنايب، إذ ختسناانحياة اإل
يراها يف الاعادة، ومع من  الصحة، والبعض يراها يف املال، ومنا قافات، فالبعض يرى جودة احلياة يفثوال

اهلناء و  ة،رضا عن احلياالذلك يظل هذا املفهوم مبثابة مظلة عامة يندةج حتتها الكثري من املعاين ك
حاين ) ، الاعادة الشخصية، اإلحااس ابلرفاهيةالذاتالشخصي، األمن النفاي، القناعة، حتقيق 

 ( 953، 0202النجاة، 
 ةسطو،أة اليوانن )فظهوةها يف املناقشات التاةخيية لفالس أكرة األولية جلودة احلياة بدإن الف

يف الظهوة  أمبدا مؤشرات جودة احلياة بدأن  سقراط، بالتو( حول طبيعة جودة احلياة ومواصفاهتا، وةيم
 وسالل القياس وة يفذهلا جأن  من خالل تطوة فكرة املؤشرات االجتماعية خالل الاتينات، إال

هذه املؤشرات املبكرة وما   والل القرن العشرينأاالقتصادية خالل القرسنني الثامن عشر والتاسع عشر و 
 ( Anderson, B. 2004شرات الكمية واملؤشرات النوعية )حوهلا اسنقامت إىل سنوعني من املؤ 

حنو حتقيقه كافة  ت جودة احلياة يف العصر احلايل توجه قومي لدي اجملتمع وهدف تاعيأصبحو 
سنوعية احلياة  لريم اما يظهر من اهتمام بتحانيوابمية، سنظمته االقتصادية والاياسية واالجتماعية والتعليأ

 طو غالشعوة ابلرضا النفاي لدي األفراد مل يتحقق بشكل كامل، بل يف املقابل ازدادت الضأن  إال
  قنيهابني األفراد وخاصة الشباب واملر  اة االضطراابت الالوكيةتشواةتفعت معدالت اسن ات،عوالصرا
احلياة تكمن  جودةأن  تجه إيل دةاسة اجلاسنب النفاي جلودة احلياة والذي يرييجعل االهتمام  ما اوهذ
 قيمهم، ويركز علي مااعدة األفراد على توظيف إمكاانهتم وإثراء وجداهنم وتدعيم سناانء اإلبنايف 

  عتمياة وجودة اجملاإلجيابية فتكون احملصلة هي جودة احل
العشرين كمفهوم  الثاين للقرنذ بداية النصف منوقد زاد اهتمام الباحثني مبفهوم جودة احلياة 

كبديل للرتكيز  اإلجيابية إىل حياة األفرادأمهية النظرة  ىلة إبستجااوالذي جاء ، مرتبط بعلم النفس اإلجيايب
وقد تعددت قضااي البحث يف هذا  ن حياة األفراد،ه علماء النفس للجواسنب الالبية مأوالالكبري الذي 

وكل ما يؤدي إىل حتاني جودة  ة والعادات والامات اإلجيابية للشخصية،ذاتيفشملت اخلربات ال اإلطاة،
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كثر بروزا من أهو  سنااناجلاسنب اإلجيايب يف شخصية اإلأن  ت دةاسات القرن املاضيأكدوقد  احلياة،
ما يتحرك الالوك  وإذ سنبني ال ميثالن ابلضروةة اجتاهني متعاكاني،ين اجلاذن هأو  ،اجلاسنب الاليب

 ( 0225د، م بينهما طبقا لعوامل كثرية مرتبطة هبذا الالوك )جرب حسناايناإل
س بدةاسة مفهوم جودة احلياة نفمتزايدا يف جمال علم ال اهتماما األخريةولقد شهدت الانوات 

Quality of Life الذاتمثل الرضا عن احلياة، والاعادة، ومعىن احلياة، وفعالية  تغريات املرتبطة بهوامل ،
، الذي يبحث يف اجلواسنب اإلجيابية يف حياة الفرد اإلجيايبوإشباع احلاجات وذلك يف إطاة علم النفس 

بية لدى اويلة اجلواسنب اإلجيطفس لفرتات نعلماء ال جتاهلأن  واجملتمع ليصل هبما إىل الرفاهية، بعد
واسنب الالبية، كما تعددت استخدامات مفهوم اجلودة يف كافة اجملاالت جلكان كل اهتمامهم ابو  سنااناإل

ت اجلودة أصبحاجملاالت، و من     ويريها منها جودة احلياة وجودة التعليم وجودة اإلسنتاج وجودة املاتقبل
 ( 039، 0222عبد هللا،  إبراهيمألي برانمج من برامج اخلدمات املقدمة للفرد )هشام  اهدف

، هالثراو ة طية، وسنظافة البيئة احمليااجلادية والنف سناانوتعرب جودة احلياة عن حان صحة اإل
والرضا عن اخلدمات اليت تقدم له، مثل التعليم واخلدمات الصحية واالتصاالت واملواصالت واملماةسات 

واةتفاع الروح  اإلجيابيةفضال عن الدميقراطية والعدالة االجتماعية وشيوع ةوح احملبة والتفاؤل بني الناس، 
 ( ٢9، 022٢ن ) حمود مناي، على كاظم، طاملعنوية واالسنتماء والوالء للو 
ا على اجلاسنب املادي والتكنولوجي، لكن ميكن أساسمفهوم اجلودة يطلق أن  وعلى الريم من

ه تيف إمكاسنيظهي حان تو  سناانووظيفته ووجداسنه، وجودة اإل سنااناستخدامه للداللة على بناء اإل
كون احملصلة هي جودة تية، و سنااسنية، وإثراء وجداسنه ليتاامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلبداعالعقلية واإل

  احلياة وجودة اجملتمع
 كأحدمفهوم جودة احلياة يف البداية كان  أن  (0، 0220سهري حفوظ، ولقد بينت دةاسة )

الكم ) وم كمكمل ملفهومفهاء هذا املجكافة اجملاالت، و الة علي االهتمام برفاهية الفرد يف  لداملؤشرات ا
Quantityتمعات ابعتباةه وسيلة لتحاني ظروف احلياة وحتقيق الرفاهية  ( الذي تاعي إليه اجمل 

 :تعريف جودة احلياة :أوال
حثون على اختالف ختصصاهتم واهتماماهتم البحثية حول مفهوم جودة احلياة الف البتاخ

 ى ذاتية أخر بني مؤشرات موضوعية و  هبا الباحثون جلودة احلياة ما أشاةاليت دت املؤشرات تعدو 
 على Bonomi, Patrick & Bushnel (2000) وبوشنيلل كير تي وابمو سنمن بو  كالد  أك

النواحي الذاتية واملوضوعية، مرتبطة ابحلالة من  جبواسنب متداخلة تأثراحلياة مفهوما واسعا يجودة أن 
ع به، والعالقات االجتماعية اليت يكوهنا، تفاية للفرد، ومدى االستقالل الذي يتمالصحية واحلالة الن

 اليت يعيش فيها  بيئةه ابلتفضال عن عالق
جودة احلياة أبهنا الدمج والتكامل بني عدة اجتاهات لدى  Rubin (2000)" وعرف "ةوبني
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كال من املكوانت اإلدةاكية نة  الفرد من انحية الصحة اجلامية والنفاية واحلياة االجتماعية، متضم
(Cognitive Component والذي يشمل الرضا )Satisfaction  واملكوانت العاطفية

Component Emotional  واليت تشمل الاعادة(Rubin, 2000: 19) happiness  
ابهنا حالة كلية ذاتية توجد عندما  Stewart- Brown (2000) ويعرفها ستيواةت براون

، الذاتقة يف ثالشخص مدى واسع من املشاعر منها: احليوية واإلقبال على احلياة، ال يتوازن داخل
الاعادة، اهلدوء، االهتمام ابألخرين ين، البهجة واملرح، خر ومع األ الذاتالصراحة واألماسنة مع 

(Stewart- Brown. 2000: 35 ) 
ية توظيف هنا حان إمكاسنجودة احلياة أب Snock, Frank (2000) فراسنك""ويعرف 

ية  وتكون سنااسنليتاامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإل ية وإزاء وجداسنهبداعالعقلية واإل سناانإمكاسنيات اإل
وبيئة العمل ومن  امعةة واملدةسة واجلر احملصلة هي جودة احلياة وجودة اجملتمع ويتم هذا من خالل األس

هنا إدةاك الفرد للعديد فراسنك أب عرفها  لتدةيبثقيف واتخالل الرتكيز على ثالثة حاوز هامة هي التعليم وال
الغذاء واملاكن وما  مثلوابملفهوم الواسع شعوة الفرد ابلرضا مع وجود الضروةايت يف احلياة  ،من اخلربات

فهوم الضيق خلو اجلام من ملياة ابوجودة احل شعوة ابإلجناز والاعادة،من  يصاحب هذا اإلحااس
 ( Snock, Frank, 2000: 24) العاهات اجلامية

مفهوم ياتخدم للتعبري عن ةقي  ( إىل جودة احلياة على أهنا0225ويشري حان مصطفى )
جودة احلياة تعرب عن سنزوع حنو منط أو أن  دم ألفراد اجملتمع،تقماتوى اخلدمات املادية واالجتماعية اليت 

ه سوى جمتمع الوفرة، ذلك اجملتمع احلياة اليت تتميز ابلرتف، هذا النمط من احلياة الذي ال ياتطيع حتقيق
  املشكالت املعيشية لغالبية سكاسنهحيل كافة أن  الذي استطاع

جودة احلياة تتمثل يف دةجة ةقي ماتوى اخلدمات املادية أن  (0225ويرى عادل األشول )
هلم حلاجاهتم قدم تةاك هؤالء األفراد ملدى إشباع اخلدمات اليت دواالجتماعية اليت تقدم ألفراد اجملتمع، وإ

هم معه مبعزل عن األفراد الذين يتفاعل لات اليت تقدم مرد جودة اخلدفدةك اليأن  ة، وال ميكنفاملختل
اعية اليت املادية والنفاية واالجتم بيئةجودة احلياة ترتبط ابلأي أن  (،قاةبأ -شقاء أ -زمالء  -صدقاء أ)

  يعيش فيها الفرد
( على أهنا شعوة الفرد ابلرضا والاعادة، وقدةته 022٢ي وعلي كاظم )مناود موقد عرفها ح
خالل ثراء البيئة، وةقي اخلدمات اليت تقدم له يف اجملاالت الصحية، من  على إشباع حاجاته

  فادة منهتحان إداةته للوقت، واالس معواالجتماعية، والتعليمية، والنفاية 
ة، ومسات بيئيابلعوامل ال اة تتأثراحلي ةجودأن ( إىل Hajiran, 2006)هجريان  أشاةيف حني 

 إقامة العالقاتيف  نهما، فاحلرية واملعرفة، واالقتصاد، والصحة، والشعوة ابألمانبي تفاعلالشخصية، وال
مع  واجد لدى كل األفرادتة تذاتيكوانت موضوعية، و م ، والرتويح متثلبيئةاالجتماعية، والروحاسنيات، وال
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 ( Hajiran 2006, 33-34) االختالف يف الدةجة
ر جلواسنب اتم( جودة احلياة أبهنا دةجة إحااس الفرد ابلتحان امل022٢) ويعرف جمدي حبيب

ية، والثقافية، والرايضية، والشخصية، واجلامية، بداعشخصيته يف النواحي النفاية، واملعرفية، واإل
، والتعلم املتصل ابلعادات جنازواإلوالتنايق بينها، مع هتيئة املناخ املزاجي واالسنفعايل املناسبني للعمل 

  التوافق والتكيف أساليبواملهاةات واالجتاهات، وكذلك تعلم حل املشكالت و 
ظمة الصحة العاملية وضعت تعريفا للصحة النفاية نمأن  إىل( 022٢) محد عكاشةأويشري 

، ولكنها االضطراابت النفايةأو  اضر من األم الصحة النفاية ليات جمرد اخللوأن  فيه على تؤكد
العمل على حتاني جودة احلياة النفاية اليت متكن الشخص من حتقيق توازن إجيايب بني  ساستضمن ابألت

  وط احلياة اليوميةغدفعه ابجتاه التكيف مع متطلبات احلياة واملواجهة الفعالة لضتقدةاته وتطلعاته و 
املعاق بصراي أسنه يعيش  وأ ومن كل ما سبق فإن جودة احلياة تعرب عن مدى إدةاك الفرد العادي

الالعقالسنية، واالسنفعاالت الالبية، واالضطراابت  فكاةخالية من األ ظره،سنحياة جيدة من وجهة 
 ثمر كافة قدةاته وإمكاسنياته مباتوالاعادة، ويا  ويشعر ابلرضاسنااينع فيها بوجوده اإلتوكية، ياتملالا

  الذاتيتيح له حتقيق 
الة عامة إجيابية يشعر خالهلا الفرد ابلصفاء الذهين والنفاي "حهنا : أبوتعرفها الباحثة إجرائيا

سنينة والاعادة، واالةتياح والرضا يف ضوء تقييمه جلواسنب حياته املختلفة اليت تشمل مأواهلدوء النايب والط
 سنشطة احلياة اليومية، والعالقات االجتماعية، والاعادةأ، "البدسنية"الصحة النفاية، الصحة اجلامية 

وتقاس يف هذا البحث ابلدةجة اليت حيصل عليها الفرد على املقياس املاتخدم يف هذه   والرضا عن احلياة
  الدةاسة
 جودة احلياة: أبعاداثنيا: 

ظرية نالمن الناحيتني  خرشخص آلمن  وسنايب خيتلف بعادإن جودة احلياة مفهوم متعدد األ
ر بعوامل كثرية أثتت ما يالبا اليتلتقومي احلياة ومطالبها، و  والتطبيقية وفقا للمعايري اليت يعتمدها األفراد

لقدةة على التحكم، وإداةة ، وااختاذ القراةقومات جودة احلياة كالقدةة على التفكري و متتحكم يف حتديد 
قافية ثحة اجلامية والنفاية والظروف االقتصادية، واملعتقدات الدينية، والقيم اللصاحمليطة، وا الظروف
  همة اليت حتقق سعادهتم يف احلياةاليت حيدد من خالهلا األفراد األشياء امل اةية،واحلض

مفهوم جودة  نأ( يف 0202) حالوة بوأحمد الاعيد  مع، (Katschnig H. 1997) ويتفق
 فيما يلي: ةلياية تتمثلكوانت مدبيات اجملال يتكون من ثالثة أاحلياة، كما ياتخدم يف 

  بط توالرضا عن احلياة الفعلية اليت يعيشها املرء )بينما ير  الاحلاإلحااس الداخلي حبان
املعرفية الداعمة هلذا أو  بط الرضا ابلقناعات الفكريةتاإلحااس حبان احلال ابالسنفعاالت، ير 
 برؤية وإدةاك وتقييم املرء(  عالقةذات أي  اإلحااس؛ وكليهما مفاهيم سنفاية ذاتية،
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  زام والوفاء ابألدواة االجتماعية )متثل اإلعاقة املنظوة املناقض هلذه وااللت الذاتالقدةة على ةعاية
 الوفاء ابألدواة االجتماعية( أو  القدةة، وترتبط بعجز املرء عن االلتزام

 املااسندة االجتماعية(، واملادية ة البيئة املتاحة االجتماعية منهادةة على االستفادة من املصادالق( 
 بشكل إجيايب )معياة احلياة( وتوظيفها 

ج ذ ج جلودة احلياة النفاية يعرف ابسم منو ذ و منRyff (0323 - 0222 )ولقد وضعت ةايف 
الشخصي،  ة، النموبيئيقالل الذايت، الكفاءة الت: )االستاليةالالعوامل الاتة لرايف يتضمن العوامل 

 :امل على النحو التايلعو (، وتعرف هذه الالذاتقبل تين، اهلدف من احلياة، خر العالقات اإلجيابية مع األ
، االعتماد على الذاترير مصري تقوتعين القدةة على  :Autonomyاالستقالل الذايت  -0

 ين خر األ التفاعل مع أثناءوتنظيم الالوك الشخصي ط ، والقدةة على ضبالذات

البيئات  وتعين القدةة على اختياة وختيل :Environmental Masteryة بيئيالكفاءة ال -3
 ة بيئيخمتلف الاياقات اليف  التواجد أثناءإىل املروسنة الشخصية  إضافةن هم مثله، املناسبة مل

ية تنم الشخصي إىل قدةة املرء على : ويشري النموPersonal Growthالشخصي  النمو -2
  راء حياته الشخصيةثقدةاته وإمكاسنياته الشخصية إل

 وتشمل القدةة: Positive relation with others ينخر العالقات اإلجيابية مع األ -5
ةة على دوالتواد، الق ين قالمة على الثقةخر مع اآل لةدمتبا اجتماعية إجيابية على إقامة عالقات

 ين خر ةة على األخذ والعطاء والتعلم من اآلدين، القخر اآلمع  التوحد

وةؤية توجه  ةاحليا يفف درء هميكون للأن  يعين: و Purpose in Life اهلدف من احلياة -4
ات اليت قد حتول صو حتقيق هذا اهلدف مع املثابرة واإلصراة وتنحية كل املنغفعاله حنأه و تصرفات

  دون حتقيق ذلك اهلدف

إىل اقصى مدى  الذاتدةة على حتقيق ق: ويشري إىل الSelf- acceptanceتقبل الذات  -4
 ملاضي وحنو ا الذاتضج الشخصي، واالجتاه اإلجيايب حنو نال يات،سنتامح به القدةات واإلمكا

جودة احلياة يف  سنظرية تفار Ventegodt, et al (2003)وضعت فنتجودت وأخرون كما 
اة( اهلناء، الرضا عن احلياة، الاعادة، معىن احلي) : وتتضمن( جودة احلياة الذاتيةأ) هي أبعادضوء عدة 

جناز ت احلياتية، إالتنظيم البيولوجي، إدةاك اإلمكاان) تضمنتو  اخلارجيةأو  عية)ب( جودة احلياة املوضو 
، الثقافةةة اخلاةجية للتكيف مع قدقافية يكوانن مرتبطان ابلث(، فاهلناء واملعايري الاحلاجات، املعايري الثقافية

ان أما الرضا عن احلياة، وإجناز احلاجات يرتبطان إىل حد ما جبواسنب أعمق مثل هل يوجد تطابق بني ما أ
كثر أيقة ؟ والاعادة، وإدةاك اإلمكاانت احلياتية يتضمنان وجودان بطر يين احلياةعطاحلياة وماذا تمن  ةيدهأ

؟ ناسبةة املفى الوظيلحصل عأان أ؟ هل فعل الشيء الصحيح يف حيايتأأان  : هلعمقا، ومعىن احلياة مثل
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 ين جودةتباليت تشري إىل وجودان البشري و  )ج( الوجهة البيولوجية ؟تكون جيدة قدايت يف احلياةتهل مع
 ,Ventegodt, et al, 2003) سنشعر به يف داخلنا وما إطاة التنايم بني البيئية اليت حنياهايف  اةاحلي

1034- 1037 ) 
وةة ص أوجودة احلياة يف التحليل النهالي تصوة أن  (0202) كر الاعيد حمد حالوةذ ي بينما

ةؤيتنا ملعين  أسست  وتخرآيل يعيشها، وابلتايل ختتلف من فرد إأن  ذاتية للحياة الشخصية اليت يود الفرد
ا من القيم عددعلي الطريقة اليت سنرتجم هبا  -جودة احلياة الشخصية ابلطبع  يقصد هنا -اجلودة 

 يلاتميكن قياسه ومالحظته، وابل طابع ماديذات  عياسنيةأو  وتوقعات ملموسة أهدافية إيل ساساأل
 الاعي النشط إيل حتقيقها  

دوةا شديد  ااتناملتباينة اليت سنتعرض هلا يف كل مرحلة من مراحل حي وتلعب دوةة احلياة واخلربات
لكل شخص أن  م منيجلودة احلياة الشخصية  وعلي الر  ةؤيتنا تغري وأبات ثيف واقع األمر يف  مهيةاأل

قييم جودة تضوله حتديد مثاين قيم عامة تؤدي إيل إمكاسنية يف  ة، يوجد منط ميكنصتوقعاته الكيفية اخلا
 ض النظر عن تصوةاته وةؤاه الشخصية  وهذه القيم هي: غب إسناانة الشخصية لكل احليا

  العامالاالمة البدسنية والتكامل البدين  -1

 الشعوة ابلاالمة واألمن  -2

 اةة الشخصية دالشعوة ابلقيمة واجل -3

  قننةاحلياة املنظمة امل -4

 ين خر اء إيل اآلتماإلحااس ابالسن -5

 املشاةكة االجتماعية  -6

 اهلادفة أو  املعينذات  اليومية احلياة أسنشطة -7

 الرضا والاعادة الداخلية  -2
 مياثبت  بل ينظم كل فرد هذه القيم يف بناء هر  وجد هلذه القيم تنظيم هرمي حدد أويوال 

ه الشخصية  ومع ذلك ميكن القول كل قيمة ابلنابة جلودة حيات  مهيةة ألذاتيوةؤاه ال أولوايتهص وفق خا
يف  ة بكل فرد وعلي الثقافة اليت يعيشذاتييعتمد على اخلربات ال ولوايهتاأب يب هذه القيم حاتن تر أب

يب اهلرمي هلذه القيم لدي يالبية األفراد الذين تشابه يف الرت تن هنا ميكن ةؤية سنوع من المإطاةها  و 
حياة  ثل هؤالء األشخاص إيل ظروفمتعرض ة إذ يدمجاعات اجتماعية واحأو  ثقافاتيف  يعيشون
 ية متشاهبة إيل حد بعيد توابلتايل خربات حيا مشرتكة

قبل تها أمه الكثري من املفاهيم ومنمع  ا وثيقااةتباطن مفهوم جودة احلياة يرتبط وتعتقد الباحثة أب
ية جبواسنبها النفاية والعقلية واالجتماعية سنااسنالذي ينتج عن النمو املتكامل للشخصية اإل الذات

 والتنبؤ به، سنااينفاري الالوك اإلتيعد مؤشرا كبريا يف  الذاتمفهوم تقبل ن إ شك فيه واما ال  واجلامية
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خربات الفرد سواء  أن  ى كماخر وةمبا يكون متغريا ميكن التنبؤ به من خالل عالقته ببعض املتغريات األ
   بله لذاتهتقا كبريا على أتثري ثر تؤ احلياتية فإهنا أو  املدةسيةأو  ةسريكاسنت خرباته األ

 جودة احلياة: ي لتفسريفسه الناالجتا
ييم الفرد للمؤشرات املوضوعية يف حياته  تقأن  هي ما يدةكه منها حىت سناانإن احلياة ابلنابة لإل

ن وجود هذه إشرا إلدةاك الفرد جلودة احلياة فكالدخل، املاكن، العمل، والتعليم ميثل اسنعكاسا مبا
معينة، ويظهر ذلك يف ماتوى الاعادة  ويف ظل ظروفيف وقت حدد  كملتغريات ابلنابة هلذا الفرد وذلا

: القيم، اإلدةاك العديد من املفاهيم النفاية منهاوالشقاء الذي يكون عليه، ويرتبط مبفهوم جودة احلياة 
إيل مفاهيم الرضا، التوافق،  إضافةالذايت، احلاجات، مفهوم االجتاهات، مفهوم الطموح، مفهوم التوقع، 

ي جلودة أساسجوهر جودة احلياة يكمن يف إشباع احلاجات كمكون أن  ى البعضالصحة النفاية وير 
 ( 0202عرفة،  بد القادة بوع) برهام ماسلو إإشباع احلاجات يف سنظرية  أاحلياة، وذلك وفقا ملبد

جودة احلياة النفاية تتمثل يف أن  ( واليت ترى فيه022٢ون )خر آت كاةول ةايف و أشاة كما 
دل على اةتفاع ماتوايت ةضا املرء تان احلال كما يرصد ابملؤشرات الالوكية اليت اإلحااس اإلجيايب حب

عىن ات قيمة ومذشخصية مقدةة و  أهدافاملتواصل لتحقيق  عن ذاته وعن حياته بشكل عام وسعيه
ته، وإقامته لعالقات اجتماعية إجيابية متبادلة مع اديد وجهة ومااة حيابلنابة له واستقالليته يف حت

دة والاكينة اعالواالستمراة فيها، كما ترتبط جودة احلياة النفاية بكل من اإلحااس العام اب ينخر اآل
 والطمأسنينة النفاية 

 :قياس جودة احلياة :رابعا
 يعترب قياس جودة احلياة من املوضوعات اليت اهتمت هبا الدةاسات حديثا، وقد ظهرت العديد

اصة كالطب واليت استهدفت قياس جودة احلياة عند املرضى واليت من اجملاالت اخلالعديد املقاييس يف من 
 ( والذي يعدH. O.Wملية )اعدته منظمة الصحة العأتصلح كذلك يف جماالت خمتلفة كاملقياس الذي 

قدير جودة احلياة عند األفراد يف مواقف متعددة، تشهر املقاييس اليت صممت يف اجملال الطيب لأمن 
ةلياية  أبعادعباةة توزعت على ستة  0٢من  قياستكون هذا امل ة، وقدفات املختلقافثومقاةسنتها عرب ال

دات الشخصية تقهي الصحة النفاية، ماتوى االستقاللية، العالقات االجتماعية، الصحة البدسنية، املع
والبيئية( وياتخدم هذا املقياس يف العديد من اجملاالت مثل الطب، وحتاني العالقات بني املعاجل 

 للمرضى، واألحباث، وصناعة القراة  ييم اخلدمات الصحيةتقملريض، يف تقدير العالجات املختلفة، و وا
(Eur Activ.com plc 2007) 

جودة احلياة قد تطوةت  أن مقاييس Gill, T.M. &, A. P. (1994)جيل وفيناتني  ويرى
تياة البنود وحذف البنود يري ت تتام ببعض اخلطوات اهلامة يف اإلعداد مثل اخأصبحذ الابعينيات، و نم

صها الصدق الظاهري  قاييس ينقبعض املأن  قييم الكمي، إالتياة القبلي للمقياس، والتاملناسبة، واالخ
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احلياة إىل أن مقاييس جودة  Testa M. A & Simonson, D.C (1196)سيموسناون وتشري تاتا و 
تكون بطريقة القوالم، إال أسنه يف أن  ميكن مركبة  كما وأخمصصة هلدف حدد،  وأشاملة،  تكونأن  ميكن

تتام بتغطية األحداث والثبات والصدق واحلااسية  )سامي أن  س جيبيمجيع األحوال فإن هذه املقاي
 ( 040، 0220 حمد هاشم،

اجملال إىل ثالثة  املقاييس املاتخدمة يف هذا Torgerson, D. (1999) توةجرسون ويصنف
 :املقاييس هيمن  جمموعات

حددة، مثل  أهدافحددة و  وعينات روفظمبواقف و  بطةت: وهي املقاييس املر املقاييس النوعية -أ
 اليت يهدف العالج إىل التخلص منها  عراضحول بعض األ أسئلةاملقاييس اليت تتضمن 

حول الصحة العامة للفرد  أسئلة: وهي اليت تتضمن Generic الشاملةأو  املقاييس العامة -ب
 ة ختلفوجماالت حياته امل

عامة تدوة حول تفضيالت الفرد  أسئلة: واليت تتضمن دةئالفاأو  املقاييس املؤسسة على النفع -ت
ني من املؤشرات، تجمموع OLQيف فرتات معينة  وقد تضمنت جهود قياس جودة احلياة 

األوىل تدةك الرضا عن احلياة ابعتباةه دالة شخصية ميكن حتديده من وجهة النظر الشخصية، 
 يف ما اجملموعة الثاسنية فهي تضمن خصالص الفردأ OLQSة ذاتيجودة احلياة ال عليهاويطلق 

  طلق عليها جودة احلياة املوضوعيةوضعة احلايل، وميكن قياسها بصوةة موضوعية وي

 تتميزاملوضوعية  املؤشراتأن  Barry, M. M. & Crosby, C. (1993)كرسيب ي و ة ي ابتر و 
حتديدا، فالبياانت مثل ماتوى املعيشة احلايل، واملهنة، والوضع املايل،  كثرأو  يف املنهج إشكاليةقل أ أبهنا

قيم الفرد الذي جييب على املقياس  فبينما أو  يعيبها أهنا ال تعرب عن إدةاك ماأن  بدقة، إال ميكن حتديدها
مناجمة مع املعايري بولة، فإهنا قد ال تكون ابلضروةة قتعكس املؤشرات املوضوعية املعايري االجتماعية امل

 والقيم اخلاصة ابلفرد موضع الدةاسة 
يتعلق  ولذلك فإن املؤشرات الذاتية جلودة احلياة واليت تعكس إدةاك الفرد ومشاعره الذاتية فيما

 Choo, V. (1993)حوةية يف قياس جودة احلياة  ويشري شو  أمهية ذات ابملواقف احلياتية اجلاةية، تعترب
املوضوعية مثل مقياس داةمتاوث من  يس اليت ةكزت على املؤشرات الذاتية أكثرياملقاهناك بعض أن  إىل

ية هي الوظيفة اجلامية واالجتماعية، واألدواة والوضع االسنفعايل والدعم أساس أبعادالذي يقيس تاعة 
 ،0220)سامي حمد هاشم،     االجتماعي واألمل والرضا عن احلياة والصحة العامة والتغريات الصحية

044- 049 ) 
املؤشرات الذاتية يف قياس جودة  أمهية على أيضا Rogerson, R.J (1999) ويؤكد ةوجرسون

أن  بيئة، وتوضح بعض هذه املناهجلهذا اجملال تركز على الفرد وايف  س ومناهج القياسياحلياة، فاملقاي
ابملؤشرات الذاتية،  ة احلياةجود بطتت  وقد منت واة هص الفرد ووجهات سنظر لاة تركز على خصايجودة احل
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عدم الرضا اليت يشعر هبا الناس حنو مظاهر أو  ن جودة احلياة تعرب عن دةجة الرضالة أبلرة ابلفكرة القاأثمت
 حياهتم بصوةة عامة  يزا الذي ميضم، ومدى الاروة والاعادة والر اهتحي

من  ةدة احليااختالف مفهوم جو أن  إىل Wang et al (2000) ونخر آوينج و  أشاةولقد 
ما  مرحلة املراهقة، وهويف  ةرب دى لنقص املعرفة اخلاصة هبذه اخلأى خر ى، ومن ثقافة ألخر رية ألممرحلة ع

دى ابلباحثني لالعتماد على مقاييس مت تطويرها لقياس جودة احلياة بشكل عام لتقدير هذه اخلربة لدى أ
ريم ابلو   رايصملراهقات وخصوصا املعاقات باملراهقني  وهذا يدل على صعوبة قياس جودة احلياة لدى ا

وجد العديد من الدةاسات اليت اهتمت بدةاسة جودة احلياة يف مرحلة املراهقة  مثل من هذه الصعوبة فت
القة بني احلالة املوضوعية عال سةااستهدفت دة  اليتو  Young, et al (1998) خرونآدةاسة يوسنج و 

ةبعة أعباةة توزعت على  000ي يشتمل على ذجودة احلياة وال والرضا عن جودة احلياة ابستخدام مقياس
دخل، االستهالك، املنزل، خدمات الوتشمل ) Living Conditionهي إجراءات احلياة  أبعاد

، والتفكري، والذاكرة، والرتكيز، واإلجيابية(، والصحة النفاية وتشمل )املشاعر الالبية ةاملعيش بيئةاجملتمع، 
 Physical Healthالنفاية(، والصحة اجلامية  ضغوطاجلاد، ماتوايت ال ، صوةةالذاتتقدير 

 األمل وعدم الراحة(  ف احلركة واإلحااسلة اجلناية، األكل، وظافالنوم، الطاقة، الوظيوتشمل )
 Jong et al ونخر آعده جوسنج و أ( والذي OQOLQ) ومقياس جودة احلياة للمراهقني،

( عام، لتقدير إدةاك 05-09هم )أعماة ( طالب متوسط 5592د )دجودة احلياة لع لتقدير (2005)
املعيشة، الكفاءة الشخصية، العالقات االجتماعية، الاعادة،  : العاللة، بيئةعوامل هي ٢ يف بلالطا

 الصحة النفاية، األمل 
قدير إدةاك تعدت مقياسا لأواليت  Gentry & Owen (2004)ون خر آودةاسة جنرتي و 
هي )إدةاك املعين، إدةاك التحدي  أبعادواشتمل املقياس على مخاة الطالب جلودة الفصل 

Challenge، ،التحليل العاملي  سنتالجتوصلت  قداألكادميية، املتعة والتشويق(، و  الذاتاءة فك  االختباة
ية للتعلم، والدافعية، والصحة النفاية، ويالحظ على أساسالفصلية تعد  بعادهذه األأن  االستكشايف إىل

ولكن ابختالف  ية،تاليت تقياها مقاييس جودة حياة الطالب الذا بعادالاابقة أهنا سنفس األ ادبعاأل
 هدف الدةاسة 
ات العالج والرعاية أتثري قياسا جلودة احلياة لغرض تقومي م Fox (2003) عد فوكسأبينما 

احلياة البايط  طلق علية مقياس جودةأ، ومت بناء هذا املقياس الذي سناانالصحية على جودة حياة اإل
وقد مت التحقق من خصالصه  Fox Simple Quality of Life Scale (FSQOLS)لفوكس 

بني دةجات  ةتباطاال معامالتمت حااب  الايكومرتية، حيث مت حااب الصدق العاملي، كما
ى جلودة احلياة، وكاسنت مجيع معامالت أخر ةبعة مقاييس أاملفحوصني على املقياس ودةجاهتم على 

معامل  ، وهو39 باخسنكرو  لفاأبات فقد بلغ معامل ثمت حااب معامل ال دالة إحصاليا، كما تباطة اال



 جملة البحث العلمي يف التبية

545 

  بات مرتفع جداث
س ااحلياة ومقي مقياس جلودة Taylor, et al (2006)ولقد استخدمت دةاسة اتيلوة وآخرون 

ذاتية واحلالة النفاية هبدف الكشف عن العالقة بني الكفاءة ال ضغوطلل ة، ومقياسذاتيالكفاءة ال
هم ما بني أعماة رتاوح تفرد  542وط النفاية، لدى عينة تكوسنت من غالصحية وجودة احلياة والض

ة وجودة احلياة، وكذلك ذاتي الكفاءة النيوجبة بمو  ةسنة، وتوصلت النتالج إىل وجود عالقة دال 02-93
وط غسالبة بني جودة احلياة والضكاسنت العالقة دالة و  بني احلالة الصحية اجليدة وجودة احلياة، بينما

  النفاية
ومقياس  مقياس جودة احلياة Agou, et al (2008) وآخرون أجيوبينما استخدمت دةاسة 

والصحة اجلامية  الذاتقدير تهبدف الكشف عن العالقة بني  قرير احلالة الصحية،تو  الذاتتقدير 
 ة،ن( س04-00هم بني )أعماة ح تلميذ وتلميذه تراو  422وجودة احلياة، لدى عينة تكوسنت من 

قدير تبني جودة احلياة وكل من الصحة اجلامية و  لياوتوصلت سنتالج الدةاسة إىل وجود عالقة دالة إحصا
 والصحة اجلامية من املتغريات املنبئة جبودة احلياة  الذاتتقدير أن  ت الدةاسةأوضحوكذلك  الذات

االجتماعية والالوكية  حلياة واملهاةاتمقياس جودة ا Epley (2009) واستخدمت دةاسة إبلي
املهاةات  أتثريللتالميذ، وذلك هبدف الكشف عن  يدةاسللمعلمني وأفراد األسر ودةجات التحصيل ال

على التحصيل األكادميي لدى التالميذ يف  ،سرةاالجتماعية والالوكية وجودة احلياة لدى املعلمني واأل
( 9520) ،ة( تلميذ وتلميذ4409) ( معلم ومعلمة،449اسة من )املرحلة االبتدالية، وتكوسنت عينة الدة 

جلودة احلياة واملهاةات االجتماعية  دال إحصاليا أتثريسر هؤالء التالميذ، وتوصلت النتالج إىل وجود أمن 
 والالوكية لدى املعلمني وأفراد األسر على التحصيل األكادميي لتالميذهم 

لقياس  أداةاء نبأن  ( إىل042، 0220ي حمد هاشم )توصل إليه سام فق الباحثة مع ماتوت
 هي: أسسيعتمد على عدة أن  جودة احلياة جيب

 رات الذاتية جلودة احلياة شيز على املؤشرات املوضوعية واملؤ الرتك -0
  ةتكون لغة املقياس بايطة ومفهومأن  -0
 موقف حدد  وأوشامال ويري قاصر على فئة  يكون املقياس عاماأن  -9
 االعتباة الرتاث الاابق يف جمال قياس جودة احلياة  يف أيخذأن  -4
 يتميز املقياس ابلصدق والثبات والدقة يف احلصول على الثباتأن  -5
 ين خر يعتمد املقياس على وجهة سنظر الفرد وليس وجهة سنظر اآلأن  -٢
 تكون طرق تقدير الدةجات والتفاريات واضحة وبايطة أن  -٢

ة جبودة احلياة لدى املراهقات املعاقات بصراي، قامت اتطيع الباحثة بناء مقياس الشعو تولكي 
مقياس الشعوة جبودة احلياة،  أبعادد يبدةاسة استطالعية على املراهقات املعاقات بصراي، لتحد الباحثة



 3102العدد الرابع عشر لسنة 

544 

كن من وضع املقياس احلايل، مث تتمياة حيت احلوكذلك اطلعت الباحثة على عدد من مقاييس جودة 
املقياس اجلديد، حيت تتمكن من  أبعاد، واليت تتفق مع املقاييسهذه  بعادقامت بعمل الوزن النايب أل

اليت  النايب هلذه املقاييسالوزن   الحقا جدول حاابيتأي د عدد العباةات حتت كل بعد، وسوفحتدي
 اطلعت عليها الباحثة وهي:

: والذي طبق على عينة من املعاقني (3110مقياس جودة احلياة إعداد سامي هاشم ) -
عباةة يف صوةته النهاية، متثل املؤشرات  40اجلامعة، وتكون املقياس من  طالبانني و املو 

شري إىل الرضا تة اليت ذاتيص الفرد يف وضعه احلايل، واملؤشرات اللاملوضوعية اليت تشري إىل خصا
 ن وجهة سنظر الشخص سنفاه م باةه دالة شخصية ميكن حتديدهاتعن احلياة، ابع

لتقدير جودة احلياة  (:3115ام الدين حممود عزب )سح دهعأة الذي ومقياس جودة احليا -
( سنة  00-02هم بني )أعماة لدي عينة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية الرتبية ترتاوح 

، الذاتفاؤلية، وتقدير تية هي الأساس أبعادكلهم من الذكوة، وقد اشتمل املقياس على ستة 
 الرضا عن املهنة  ،العامةسات الدينية، احلالة الصحية التوقعات املاتقبلية، املماة 

اآلتية  بعادمقياس جلودة احلياة مشل األ (3114عد حسن مصطفي عبد املعطي )أوقد  -
احلياة اليومية،  أسنشطةحاب التعريف اإلجرالي للبحث: الرضا عن احلياة، األسنشطة املهنية، 

 املادية  سندة والعالقات االجتماعية، واحلالةالنفاية، الصحة البدسنية، املاا عراضاأل ة،الاعاد

 (3114م )ظكا  على ،منسيطلعت مقياس جودة احلياة لطلبة اجلامعة إعداد حممود أكما  -
ا للتعريف اإلجرالي الذي ادناست امعةوالذي تكون من ست مكوانت جلودة احلياة لدى طلبة اجل

ة واالجتماعية، جودة التعليم سريتبناه البحث وهي جودة الصحة العامة، جودة احلياة األ
(، جودة الصحة النفاية، جودة شغل الوقت ، جودة العواطف )اجلاسنب الوجداينوالدةاسة
 وإداةته 

 World (0444) "الصورة املختصرة"ومقياس جودة احلياة ملنظمة الصحة العاملية  -

health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF)تعريب ، 
منها ، عباةة 0٢من  وتكون املقياس يف صوةته النهالية (،0222ةسنوط )أمساعيل وإعداد بشرى إ

فرعية للمقياس  أبعاد أةبعةزعة على مو بند  04احلياة العامة والصحة العامة، و عباةتني عن جودة
والعالقة  أجزاء ٢من  الصحة النفاية ويتكون أجزاء، ٢: الصحة اجلامية ويتكون من وهى

 جماالت  2من  والبيئة ويتكون ءأجزا 9االجتماعية 

( 0222) إعداد عصام فريد عبد العزيز حمد سوهاج جامعة طالباس جودة احلياة لمقيو  -
يتكون  .Philip. W. Long. M.D م  ج سنعن مقياس جودة احلياة لفيليب  و لو  ذمأخو 

يف  كن وضعهمي اجلامعةتناسب طالب  ف مثاسنية الذح للجودة بعد اس من سبعني مؤشرايقملا
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يف جمالني  ، واقتصادية( ميكن تصنيفهاواجتماعيةوصحية، وسنفاية،  ة،: )جاميهي أبعادمخاة 
  ذايت خرحدمها موضوعي واآلأةلياني 

إعداد ، Quality of Life scale (QOLS) (3101)( )م ج ح ومقياس جودة احلياة -
والدةاسات العليا  عةاجلامعده لعينة من الراشدين من طالب أ، والذي إبراهيمهشام عبد هللا 

 أبعاد( طالبا وطالبة، ويتكون املقياس من سبعة 9٢9دهم )دابململكة العربية الاعودية، بلغ ع
احلياة اليومية، واحلالة وأسنشطة الرضا عن احلياة، والتفاعل االجتماعي، الصحة اجلامية، و ) هي

قرير الذايت حيث تمن سنوع العن املقياس  جابةل اإلل(، وبداالنفاية، والاعادة املادية، والصحة
"، مث تنطبق متاما"الستجابة األويل اب أداته يف ضوء مقياس ثالثي يبدتتم االستجابة على مفر 

   "إطالقاتنطبق  ال"، وينتهي ابالستجابة الثالثة "أحياانتنطبق "

( الذي تكون يف 0200إعداد شاهر خالد سليمان ) ومقياس جودة احلياة للطالب اجلامعي -
جودة احلياة العامة، وجودة احلياة  :هي أبعاد( فقرة موزعة على مخاة ٢2ية من )لالنها صوةته

ة واالجتماعية، وجودة التعليم، وجودة الصحة النفاية، وجودة إداةة الوقت ابلتااوي، سرياأل
ما،  )مطلقا، قليل جدا، إىل حد يعلى مقياس مخاساعتمادا لكل فقرة مخس تقديرات  وأعطى

   جدا( اريا، كثري ثك

إعداد إمساعيل الفرا، وزهري النواجحة، الذي يتكون يف صوةته  (3103ومقياس جودة احلياة ) -
كل عباةة مخاة بدالل هي )حيدث يالبا، حيدث كثريا، حيدث   وأمام( عباةة 42النهالية من )

 (، ويطلب من املفحوص حتديد البديل الذي ينطبق عليه،أبدا، حيدث قليال، ال حيدث أحياان
، جودة احلياة األكادميية، الذات: الاعادة، تقبل يوه أبعادوميكن تصنيف املقياس يف مخاة 

 جودة احلياة االجتماعية، جودة احلياة الصحية والنفاية 

ني حاين زكراي النجاة ن( تعريب وتق0335إعداد كاةول ةايف ) ومقياس جودة احلياة النفسية -
لها يف بعد واحد وهو الصحة النفاية، هذه ( مفردة ك24) نم( يتكون املقياس 0202)

من خالل ست اختياةات  عنها جابةاملفردات تقيس اجتاهات الفرد حنو سنفاه وحياته، ويتم اإل
ة، يري موافق بدةجة قليلة، موافق طكل عباةة وهي )يري موافق بقوة، يري موافق بدةجة متوس  أمام

 موافق بقوة(  بدةجة قليلة، موافق بدةجة متوسطة،

( يتكون املقياس يف صوةته 0202) و عالأباتج مصطفى  أمساء /إعداد مقياس جودة احلياة -
، التوافق املادي، النظرة ي: التكيف الدةاسوهي أبعاد( عباةة موزعة يف ستة 50النهالية من )

 ة أسرياجتماعية و  لاجلامي، عوام املاتقبلية للحياة، احلاالت االسنفعالية واجلو النفاي، التوافق
لدى مجيع  قياس جودة احلياة وتنميتها أمهية ات الاابقة يتضحدةاسالاابق لبعض ال ضن العر م

اقني، وأسنه ال يوجد عمنهم، وامل العاديني ،واهتماماهتمم أعماهلهم وتنوع أعماة اجملتمع على اختالف  اتئف
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د ع، مها بنيأساسدين عع مقاييس جودة احلياة تتضمن بيوأن مج مقياس حدد جلودة احلياةأو  تعريف حدد
ما البعد أد عن اإلمكاانت املتوفرة له يف مجيع اجملاالت وسعادته هبا، ر ةضا الف دةجةذايت يتم قياسه ب

اليت يعيش فيها  يئةاملوضوعي فيرتكز حول احلالة الصحية والنفاية للفرد واإلمكاانت املتاحة له والب
صحة النفاية، والصحة اجلامية، والتفاعل معظم املقاييس ةكزت على الأن  كما   ويتفاعل معها

، وقله الدةاسات بعادكثر من يريها، من األأالتاميات يف املقاييس املختلفة  االجتماعي، على اختالف
ةيم  املعاقات بصرايت املراهقا ني املعاقني بصراي، وخصوصاقلدى املراه اليت تناولت جودة احلياة وقياسها

قل حتمال أياة و ا بظروف احلأتثر و كثرا إحااساأن هنأالدةاسات حيث ملثل هذه  كثر احتياجاأن أهن
   اخل وط النفاية، واالجتماعية      غللض
 :شكلة الدراسةم

ياس لقياس الشعوة جبودة احلياة لدى قمأو  موضوعية أداةية يف بناء التتحدد مشكلة الدةاسة احل
 سنة   (02-0٢يف املرحلة العمرية ) املراهقات املعاقات بصراي

 :الدراسة أهداف
يف املرحلة  راهقات املعاقات بصرايودة احلياة لدى املإعداد مقياس يصلح لقياس الشعوة جب -1

 ( 02-0٢العمرية )

   ؤشرات الايكومرتية هلذا املقياس على عينة من املراهقات املعاقات بصرايحااب امل -0
 : الدراسة أهمية
 :الدةاسة إىل أمهية تنقام
 :رية وهيظن أمهية -أ
  تقدمي خلفية سنظرية عن جودة احلياة وقياسها -0

 اث الايكولوجي تفيد املعاقات بصراي رت سيكومرتية جديدة لل أداة إضافة -0
 تطبيقية وهي: أمهية -ب
وهم املعاقات  تمعإعداد مقياس للشعوة جبودة احلياة يصلح للتطبيق على شرحية مهمة من اجمل -1

 بصراي 

 ديد على عينة الدةاسة للمقياس اجل حااب املؤشرات الايكومرتية -2

 ن املراهقني املعاقني بصراي يريم ن استخدامه على عينات خمتلفةبعد التحقق من املقياس ميك -9
 ة الدةاسة عين
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 :إجراءات الدراسة
 :خطوات إعداد املقياس

ابملدةسة الثاسنوية يف  بصرايقامت الباحثة إبعداد مقياس الشعوة جبودة احلياة للمراهقات املعاقات 
 :ك من خالل إجراء اخلطوات التالية( سنة  وذل02-0٢حلة العمرية )املر 

  ناولت جودة احلياةتاالطالع على اإلطاة النظري للدةاسة واألطر النظرية اليت  -1

 ؤثرة فيها ومظاهرها والعوامل امل هاأبعادالرتاث الايكولوجي والدةاسات حول جودة احلياة و  -2

 جودة احلياة العربية واألجنبية  ات الاابقة يف جمالدةاساالطالع على ال -3

 معفق تها واليت تبعادعلى املقاييس اليت تناولت جودة احلياة وعمل الوزن النايب أل االطالع -4
 املقياس اجلديد  أبعاد

على التعريفات املختلفة ملفهوم جودة احلياة يف املعاجم والقواميس واملراجع العربية  االطالع -5
 واألجنبية 

ية امليداسنية ملاح مدى الشعوة جبودة احلياة لدى عينة من املراهقات املعاقات الدةاسة االستطالع -٢
تكون ت(  حيث قامت الباحثة بدةاسة استطالعية على عينة 02-0٢بصراي يف املرحلة العمرية )

( طالبة للتعرف من خالهلا على مدى شعوةهن جبودة احلياة، حيث تضمنت الدةاسة 22من )
قامت الباحثة  ، مث     مدى شعوةهن جبودة احلياة بشكل عام للطالبات عنمقرتح سؤال 

ةهن جبودة معينة واليت تعرب عن مدى شعو  أبعادوفرزها وتصنيفها حتت  جبمع هذه اإلجاابت
 أسنواعكثر أةة املبدلية للمقياس واليت تشمل مكن للباحثة صياية الصو أاحلياة، ومن خالل ذلك 

راهقات املعاقات بصراي وقد مت تصنيف عباةات املقياس بني امل مكوانت جودة احلياة اسنتشاةا
 :هي أبعادطبقا خلماة 

 الصحة النفاية 

 الصحة اجلامية 

 احلياة اليومية أسنشطة  

 االجتماعي  تفاعلال 

   الشعوة ابلرضا عن احلياة 
وى هذه كر حتت بند القياس املوجود يف حتذ طلعت الباحثة على املقاييس الاابقة الأوقد 

داخل  بعادعلى تكراة هذه األ بناءامقياسها اجلديد  بعادمل الوزن النايب ألعوقامت الباحثة ب الدةاسة،
 يس وهى كالتايل:يتلك املقا
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 (0دول )ج
 رايجبودة احلياة للمراهقات املعاقات بص مقياس الشعور بعادالوزن النسيب أل

 أبعاد املقياس م
مقياس 

جودة احلياة 
0220 

مقياس جودة 
احلياة 
0224 

مقياس جودة 
احلياة 
0225 

مقياس جودة 
احلياة لطلبة 
اجلامعة 
022٢ 

مقياس جودة احلياة 
منظمة الصحة 
العاملية "الصوةة 

 املختصرة"

مقياس جودة 
احلياة لطالب 
 جامعة سوهاج

مقياس جودة 
احلياة 
0202 

مقياس جودة 
احلياة للطالب 

 0200اجلامعي 

مقياس جودة 
احلياة النفاية 

0200 

 مقياس جودة
احلياة 
0202 

مقياس جودة 
احلياة 
0200 

 اجملموع

            02 الصحة النفاية 0
            3 الصحة اجلامية 0
            4 أسنشطة احلياة اليومية 9
 ٢            التفاعل االجتماعي 4
            5 الرضا عن احلياة 5

 95            اجملموع
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 الصحة النفاية = -0
02 

 ×022 = 02.5٢ 
95 

 الصحة اجلامية = -0
3 

 ×022 = 05.٢0 
95 

 أسنشطة احلياة اليومية = -9
4 

 ×022 = 00.40 
95 

 التفاعل االجتماعي = -4
٢ 

 ×022 = 02 
95 

 الرضا عن احلياة = -5
5 

 ×022 = 04.02 
95 

 عباةة موزعة كالتايل: 32باةات يف املقياس ككل = وهبذا يكون عدد الع
 يف البعد األول  باةةع (02) -0
 يف البعد الثاين ة باة ع (05) -0
 البعد الثالث   يف اةةعب (00) -9
 ( عباةة يف البعد الرابع 02) -4
  ( عباةة يف البعد اخلامس04) -5

ي حول عدد أء الر بدا إلوقامت الباحثة بوضع الصوةة املبدلية للمقياس مث عرضه على الاادة احملكمني
عبري عن الشعوة جبودة احلياة، وكذلك تالعباةات ومناسبة كل عباةة للبعد الذي وضعت فيه ومناسبة العباةات لل

ومن خالل اخلطوات  ى يقرتحوهناأخر ي تعديالت أهن، و تعاقإن املراهقات املعاقات بصراي، وظروف امناسبتها ل
: وهو ت املعاقات بصرايلشعوة جبودة احلياة لدى املراهقاتعريف إجرالي لكر استطاعت الباحثة وضع ذ الاابقة ال

حالة عامة إجيابية يشعر خالهلا األفراد ابلصفاء الذهين والنفاي "جبودة احلياة إجراليا على أسنه:  يعرف الشعوة
تلفة اليت تشمل الصحة واالةتياح والرضا يف ضوء تقيمهم جلواسنب حياهتم املخ ،والاعادة والطمأسنينةواهلدوء النايب 

وبعد ذلك  " احلياة اليومية، والعالقات االجتماعية، والاعادة والرضا عن احلياة وأسنشطةالنفاية، الصحة اجلامية، 
الدةاسة مبجموع الدةجات اليت حتصل عليها  همت صياية العباةات اخلاصة للمقياس  وتقاس جودة احلياة يف هذ

سنشطة أجبودة احلياة واليت تضمن الصحة النفاية، الصحة اجلامية )البدسنية(،  مقياس الشعوة أبعاداملفحوصة على 
 احلياة اليومية، التفاعل االجتماعي، الرضا عن احلياة 

 :نيمعلى احملك قياسعرض امل
املبدلية  هتبعد صياية التعريف اإلجرالي للشعوة جبودة احلياة، ووضع العباةات اخلاصة للمقياس يف صوة 

الاادة احملكمني من  لى( عباةة مت عرضه ع040كون املقياس يف صوةته املبدلية من )تجاهز و  املقياس أصبح
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( عضو 05دهم )دبية اخلاصة بعدد من اجلامعات املصرية والاعودية بلغ عرت الصحة النفاية وعلم النفس وال أساتذة
 حتابا اةات عن احلد املطلوبيف عدد العبوقد زادت الباحثة  للحكم على صالحية املقياس  ذلكهيئة تدةيس و 

 عباةة منها حاب أةاء الاادة احملكمني أي  فذحل
تحكيم على املقياس قامت الباحثة إبجراء التعديالت الالزمة بناءا على آةاء لقام احملكمون ابأن  وبعد

 :ت هذه العملية عما يليأسفر الاادة احملكمني، وقد 
 حيث نيبني احملكم االتفاق عليهاحة النفاية( واليت قل ( عباةات من البعد األول )الص3مت استبعاد ) -1

  %22قل من أفاق تحصلت على سنابة ا

( عباةات من البعد الثاين )الصحة اجلامية( وذلك بابب عدم حصوهلا على سنابة اتفاق ٢مت استبعاد ) -2
   كثرأ وأ %22بني الاادة احملكمني تصل إىل 

( عباةة من البعد الرابع )التفاعل 3احلياة اليومية( و) أسنشطة( عباةة من البعد الثالث )٢ف )ذمت ح كذلكو  -3
بني الاادة احملكمني  وكذلك مت  %22االجتماعي( وذلك بابب عدم حصوهلا على سنابة اتفاق 

الاادة  أةاء( عباةات من البعد اخلامس )الشعوة ابلرضا عن احلياة(  وذلك بناء على 02ف )ذح
 احملكمني  

ف العباةات اليت اتفق الاادة احملكمني على حذفها وتعديل ذعديالت الالزمة يف حقامت الباحثة بعمل الت
الاادة احملكمون أبن يكون عدد عباةات  أشاةالعباةات وضبط عدد من عباةات املقياس حيث  ضصياية بع
ت ( املوضوعة يف الصوةة املبدلية للمقياس لاهولة إجراء التحليال040)من  فضلأ( عباةة 022املقياس )

ف العباةات اليت اتفق الاادة احملكمني على ذزوجية، فتم ح بعاد كل األيفاإلحصالية حىت تكون كل العباةات 
البعد الثاين الصحة اجلامية  فردية ومها املقياس كاسنت عباةهتا أبعادحذفها وكذلك مت زايدة عباةة لبعدين من 

( الصحة النفاية، والبعد قياس وهي: )البعد األولملا أبعادقي احلياة اليومية وتركت اب أسنشطةثالث ال)البدسنية( والبعد 
الشعوة ابلرضا عن احلياة( كما هي وذلك حىت تكون كل العباةات اعل االجتماعي(، والبعد اخلامس )الرابع )التف

لوزن فردية وذلك لتاهيل إجراء التحليالت اإلحصالية، وهذه الزايدة والنقصان يقصد هبا الزايدة والنقصان عن ا
   النايب احملدد مابقا لعدد عباةات املقياس وهذه الزايدة كاسنت هبدف تاهيل إجراء التحليالت اإلحصالية

الصوةة املبدلية حىت يتناسب مع ظروف عينة الدةاسة من حيث الان ن ع ومت تقليل عدد عباةات املقياس
عدد عباةات املقياس  أصبحاملبدلية و  ( عباةة من املقياس يف الصوةة40ف )ذ  وعلى ذلك مت حاإلعاقةروف ظو 
( العباةات اليت مت 9ت عنه سنتالج التحكيم على املقياس ويوضح ملحق ةقم )أسفر ( وذلك بناء على ما 022)

 حذفها بناء على آةاء الاادة احملكمني 
النهالية،  ةاء احملكمني واملراجعةأاملفردات بناة على  بعضقامت الباحثة إبجراء التعديالت وإعادة صياية  -4

 التايل: يكون املقياس ابلشكلأن  ت هذه العمليةأسفر وقد 
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 :وصف املقياس -أ
الشعوة جبودة احلياة لدى مدى تعرب عن  أبعاداة ( عباةة موزعة على مخ022)من  يتكون املقياس

اةة، ( عب02ابلرتتيب هي الصحة النفاية ) بعاد( وهذه األ02-0٢) نميات املراهقات يف املرحلة العمرية تالف
( عباةة، الشعوة 02( عباةة، العالقات االجتماعية )00) اليوميةياة احل أسنشطة( عباةة، 0٢الصحة اجلامية )
ةات الاهولة اية العباصي ةوعي يف اجلماعي وقدأو  تطبيق الفرديلل( عباةة، ويصلح املقياس 04ابلرضا عن احلياة )

 جابة وظروف إعاقتهن، وهناك ثالثة ماتوايت لإلايبصر  راهقات املعاقاتيات املتوالوضوح، ومناسبتها لان الف
 ( ، اندةاأحياانما، لداكل عباةة من عباةات املقياس وهي: )  على

  :املقياس وطريقة التصحيح تعليمات -ب

يعتمد صدق االستجاابت وثباهتا على الطريقة اليت تعطي هبا التعليمات، ولذلك فقد مت مراعاة الدقة يف وضع 
لعينة الدةاسة مكتوبة بلغة  دميهاتقس حىت ال ختتلف النتالج ابختالف التعليمات، وقامت الباحثة بتعليمات املقيا

 ( 0بطريقة شفهية  والتعليمات موضحة يف امللحق ةقم ) إبلقالها تقام أيضابرايل و 
 :تصحيح املقياس -ت

 :يلي يتم تصحيح عباةات املقياس كما
 اندةا = دةجة واحدة  ـب جابة، اإل 0=  أحياان ـب جابة، اإل  9=دالما بـ  جابةاإل

للدةجة الكلية فالدةجة املنخفضة اليت حتصل عليها املفحوصة تعرب عن اخنفاض  ويتم التشخيص وفقا
 جبودة احلياة لديها   الشعوة

 :طرق حساب صدق وثبات املقياس
 :حساب صدق املقياس -أ

من  ( عضو05ته املبدلية على )قامت الباحثة حبااب صدق املقياس بعرضه بصوة  :صدق احملكمني -0
ت (، يف جمال الصحة النفاية وعلم النفس والرتبية اخلاصة يف اجلامعا0الاادة احملكمون، ملحق ةقم )

اةات املناسبة لقياس عبفضل الأيهم حول صياية العباةات واختياة أاملصرية والاعودية، الستطالع ة 
تعديل أي  ( وتوضيح02-0٢اي يف املرحلة العمرية )الشعوة جبودة احلياة لدى املراهقات املعاقات بصر 

( من %22ف العباةات اليت مل حتصل على سنابة اتفاق )ذإىل ح ضافةيف صياية العباةات، ابإل
 عباةة مل حتصل على هذه النابة  (40ف )ذاحملكمني، لذلك مت ح

من البعد األول )الصحة  ( عباةة3إيل ذلك يف كيفية بناء املقياس حيث مت استبعاد ) شاةةوكما سبق اإل
احلياة اليومية(،  أسنشطة( عباةة من البعد الثالث )٢( عباةة من البعد الثاين )الصحة اجلامية(، و)٢النفاية( و)

وهذه   ( عباةة البعد اخلامس الشعوة ابلرضا عن احلياة02االجتماعي(، و) تفاعل( عباةة من البعد الرابع )ال3و)
 ( 9العباةات موضحة يف امللحق )

خذ املوافقة أى على الاادة احملكمني، ومت أخر املطلوب مث عرضت املقياس مرة  عديلابلت ةوقامت الباحث
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 قابلة للتطبيق  أداةعليه ك
( من الفتيات 22بني دةجات عينة قوامها ) ةتباطمن خالل حااب معامل اال :صدق احملك اخلارجي -2

اس الشعوة جبودة يوية مبدةسة النوة للمكفوفني على مقاملرهقات املعاقات بصراي املقيدين ابملرحلة الثاسن
بصراي إعداد الباحثة وبني دةجاهتن على مقياس جودة احلياة "الصوةة  احلياة للمراهقات املعاقات

(  )احملك اخلاةجي(، وبلغ 0222ةسنوط )أإعداد منظمة الصحة العاملية تعريب بشرى إمساعيل  "املختصرة
 موجب دال إحصاليا اما يدل على صدق املقياس اةتباط( وهو 2.٢٢سني )بني املقيا ةتباطمعامل اال

 :حساب ثبات املقياس -ب
يف املرحلة  ات مقياس الشعوة جبودة احلياة للمراهقات املعاقات بصرايباستخدمت الباحثة يف حااهبا لث

 :SSPS ةية ماتخدمت(  الطرق اآل02-0٢) العمرية
  طريقة إعادة االختباة -0
 ون، جتمان( االنصفية )سبريمان بر طريقة التجزلة  -0
  ا(لفأطريقة معادلة كروسنباخ )معامل  -9
 :طريقة االتساق الداخلي -ت
 :الطريقة األوىل: حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار 

اب ثبات املقياس هبذه الطريقة، قامت الباحثة بتطبيق هذا املقياس على جمموعة من املراهقات احل
( سنة، 02-0٢( فتاة معاقة بصراي مبتوسط عمري قدةه )22ة النوة للمكفوفني مكوسنة من )املعاقات بصراي مبدةس

فرتة زمنية  يتطبيق سنفس االختباة على سنفس اجملموعة من األشخاص ويف ظروف اماثلة بعد مضإبعادة مث قامت 
بيق الثاين، مث طدةجاهتم يف الت، مث قامت الباحثة بتاجيل دةجات أفراد العينة يف التطبيق األول و أسابيعةها ثالثة قد

 ووجد SSPSة االحنرافات ابستخدام يقالتتابعي لبريسون بطر  ةتباطبينهم بطريقة اال ةتباطقامت حبااب معامل اال
( اما يدل على 2.20) مرتفع ودال إحصاليا عند ماتوى اةتباط( وهو معامل 2.24) قدةه ةتباطامل االمعأن 
 للمراهقاتمقياس الشعوة جبودة احلياة أن  بيق األول والثاين لنفس العينة اما يعينالقوي بني دةجات التط ةتباطاال

 تع بدةجة مرتفعة من الثبات وصالحية للتطبيق ماملعاقات بصراي يت
 وجتمان مانري ة النصفية مبعادلة سبئية: حساب ثبات بطريقة التجز انالطريقة الث: 

ق من ثبات املقياس، حيث قامت بتقايم املقياس إىل قامت الباحثة ابستخدام التجزلة النصفية للتحق
 ابة لكل شخص، قامت الباحثة حباابراج دةجات النصفني ابلنستخة، وبعد ائمكاف يني لكل جزء صوةةلجز 

 بينهما بطريقتني مها: ةتباطمعامل اال
 :براون -ريمانبمعادلة س -0

يمة معامل الثبات كاسنت مرتفعة قأن  ، تبنيSSPSوحبااب معامل الثبات بطريقة سبريمان ابستخدام 
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ثبات يف قياسه للشعوة جبودة احلياة لدى املراهقات المتع بدةجة مرتفعة من املقياس يتأن  ( اما يؤكد2.2٢) وهي
 املعاقات بصراي 

 )فالجنان(: جتمان معادلة -3
ة قيمة معامل الثبات كاسنت مرتفعأن  ، تبنيSSPSامل الثبات بطريقة جتمان ابستخدام معوحبااب 

املقياس يتمتع بدةجة مرتفعة من الثبات يف قياس الشعوة جبودة احلياة للمراهقات أن  اما يؤكد( 2.22) وهي
 ( سنة 02-0٢) ريةماملعاقات بصراي يف املرحلة الع

 ا(: فلأ)معامل  : طريقة معادلة كرونباخالطريقة الثالثة -3

أن  اما يعين (،2.٢9)حيث قيمتها كاسنت ( 2.20تطبيق املعادلة أهنا دالة عند ماتوى ) سنتيجةمن  وكان
 راهقات املعاقات بصراي مماتوى الثبات مرتفع يف مقياس الشعوة جبودة احلياة لل

 (3) جدول
 ( سنة04-04) جبودة احلياة للمراهقات املعاقات بصراي معامالت ثبات مقياس الشعور

 إعادة االختباة
 معادلة كروسنباخ التجزلة النصفية

 جتمان سبريمان )معامل ألفا(
2.24 2.2٢ 2.22 2.٢9 

  2.20عند  دالة *
 :االتساق الداخلي للمقياس -ث

بولة ودالة عند قم اةتباط معامالت ي( وه2.22 - 2.5٢) بني ةتباطوقد تراوحت قيم معامالت اال
 اس  قيااق الداخلي للمت، وتشري إىل اال2.20ماتوى 
 :النتائج

يتام  مقياس الشعوة جبودة احلياة لدى املراهقات املعاقات بصراين أ النتالج املوضحة سابقامن  تبنيقد 
  ابستخدامه يف حبوث ماتقبلية اما يامحني تفعالايكومرتية من صدق وثبات مر  لصابخلصا
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 املراجع:

 املراجع العريب: أوال

انوي قدمة ضمن فعاليات املؤمتر الم(: جودة احلياة والنايج االجتماعي، وةقة 022٢) د عكاشةمحأ -0

ة، يمسل أعصابحنو : وانعنالطبية ابالشرتاك مع جامعة األزهر، حتت  علوماملصري لل كزر اخلامس للم

 :اإللكرتوين، متاح على املوقع ( مايو9-4)

 http://arrietty.maktoolog.com  

 منللشخصية وجودة احلياة لدى عينة  يةوكلاال مناطاأل :(0202) بو عالأاتج مصطفى  أمساء -0

 املراهقني مرضى الاكر، ةسالة ماجاتري كلية الرتبية، جامعة كفر الشيخ 

(: الذكاء الروحي وعالقته جبودة احلياة، جملة ةابطة الرتبية احلديثة، 0222ةسنوط )أمحد أبشرى إمساعيل  -9

  (923 - 900) ص ص ،0222الانة األوىل، العدد الثاين، مايو 

ع املؤمتر العلمي الثالث لإلمناء لشوةة يف وقامنوةقة عمل   س اإلجيايبنف(: علم ال0225جرب حمد جرب ) -4

  جامعة الزقازيق العريب يف ضوء جودة احلياة، سناانالنفاي الرتبوي لإل

 برانمج إةشادي خلفض االكتئابية وحتاني جودة احلياة لدى عينة (:0224) حاام الدين حمود عزب -5

   الرتبية وأفاق جديدة يف  التعليم للماتقبلمتر العلمي الثاسنوي الثاين عشر )لمي املاتقبل، املؤ معمن 

ص   ماةس 03 -02يف الفرتة من   لعريب( كلية الرتبية، جامعة حلونات املهمشة يف الوطن افئتعليم ال

  ٢25-5٢5ص 

ة عمل منشوةة يف وقالع قوة ، اصراإلةشاد النفاي وجودة احلياة يف اجملتمع املع :(0225) حان مصطفى -٢

 جامعةالعريب يف ضوء جودة احلياة، كلية الرتبية،  سنااناملؤمتر العلمي الثالث، اإلمناء النفاي والرتبوي لإل

  04 -09ص ص ، ماةس 0٢-05الزقازيق، الفرتة من 

ة اإلةشاد  وطالب اجلامعة  جملنني(: جودة احلياة لدى املعوقني جاميا واملا0220) ي محد هاشممسا -٢
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  022 - 005 ص ص :(09) فاي، جامعة عني مشس، العددلنا

  جملة اإلةشاد امعة وطالب اجلني(: جودة احلياة لدي املعوقني جاميا واملان0220سنوة حفوظ )أسهري  -2

 جامعة عني مشس، القاهرة  النفايي، مركز اإلةشاد نفاال

ع املؤمتر ليب، وقاطاالجتماعي والنفاي وال (: سنوعية احلياة من املنظوة0225األشول ) ينالد ادل عزع -3

 05الفرتة ، الزقازيق جامعةعريب يف ضوء جودة احلياة، ال سناانوالرتبوي لإل "اإلمناء النفايالعلمي الثالث 

  00-9ماةس،  0٢ -

كة املعلومات باح على شتجودة احلياة بني الفلافة والتكنولوجيا، م :(0202عرفة ) عبد القادة بو -02

 التايل: اإللكرتوينالرابط  العاملية،

http://bouarfah.jeeran.com/archive/2009/9/941729.html  

حلياة ادة و ج أبعادفعالية استخدام تقنيات املعلومات يف حتقيق  :(022٢) جمدي عبد الكرمي حبيب -00

احلياة، جامعة الالطان قابوس، نفس وجودة لسندوة علم ا لعوقا ني،ناملعي البطال منلدى عينات 

  022 -٢3عمان،  سلطنة، ديامرب 03 -0٢

 وةقة عمل مقدمة يف وقالع فعاليات، بعاد(: جودة احلياة: املفهوم واأل0202حالوة ) بوأيد عالاحمد  -00

  ٢/2/0202كفر الشيخ    جامعةاملؤمتر العلمي الانوي لكلية الرتبية، 

، وقالع سندوة امعة: مقياس جودة احلياة لطلبة اجل(022٢حمود عبد احلليم مناي، على مهدي كاظم ) -09

  ٢2-٢9ديامرب،  03-0٢ ،الالطان قابوس جامعة رتبية،لكلية ا س وجودة احلياة،نفعلم ال

اءات املتعددة (: البناء العاملي جلودة احلياة وعالقتها بكل من الذك0202) حاين زكراي الايد النجاة -04

جودة "العلمي الاابع  املؤمتراألكادميي والتحصيل الدةاسي لدى طالب كلية الرتبية،  الذاتومفهوم 

  402 - 053ص ص   ر الشيخفكلية الرتبية جامعة ك ،"احلياة كاستثماة للعلوم الرتبوية والنفاية

بوك ابململكة العربية ت ةجامع(: قياس جودة احلياة لدى عينة من طالب 0202شاهر خالد سليمان ) -05
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، ص 00٢ ع ،90الاعودية، س  -لة اخلليج العريب اجملة ةس   بعض املتغريات عليهاثريالاعودية وأت

  055 - 00٢ص 

ها مبؤشرات الصحة النفاية تؤشرات جودة احلياة يف عالقم (:0222عصام فريد عبد العزيز حمد ) -0٢

مية نجل التأمن  العريب الثالث جلمعية الثقافة العلمي املؤمتر سوهاج، جامعةلدي عينة من طالب 

 ،0 دبريل، جملأ 00 -02من  اجملتمع املعاصر( يف الفرتة )التعليم وقضااي جامعة سوهاج،مع  ابالشرتاك

  092 – 39ص ص 

 ( 0202) حاين زكراي الايد النجاة/ قننيتتعريب و ، ة(: مقياس جودة احليا0335) كاةول ةايف -0٢

األكادميي والتحصيل  الذاتدة ومفهوم تعدها بكل من الذكاءات املتة احلياة وعالقاء العاملي جلودنالب

 الرتبويةللعلوم كاستثماة  جودة احلياة"الدةاسي لدى طالب كلية الرتبية، املؤمتر العلمي الاابع 

  402 - 953ص ص  الشيخ  ، كلية الرتبية جامعة كفر"والنفاية

 املتغرياتعض بعينة من الراشدين يف ضوء لدي احلياة  (: جودة0222عبد هللا ) إبراهيمهشام  -02

، القاهرة، كلية الرتبية، جامعة 04 ، اجمللد4 العدد ية،اجتماعالدميوجرافية، جملة دةاسات تربوية و 

  022 – 09٢، ص ص  أكتوبر، 4 حلوان، العدد

 ري قلش(: مقياس جودة احلياة للراشدين، الرايض، مكتبة ا0202) عبد هللا إبراهيمهشام  -03



 جملة البحث العلمي يف التبية

544 

 اثنية املراجع األجنبية:

1. Anderson, B.(2004): Information Society Technologies and Quality of Life 

—A Literature Review and a Tool for Thought, Chimera, University of 

Essex. 

2. Bonomi , A .E.,Patrick , D.L.,&Bushnel , D.M.( 2000) : Validation of the 

United states version of the word health organization quality of the 

(WHOQOL) measurement Journal of Clinical Epidemiol, 53 ,1-12. 

3. Hajiran, H. (2006). Toward a quality of life theory: Not domestic product 

of happiness. Social Indicators Research, (75), 31-43. 

4. Wang, X;Matsuda ,N .;Ma, H. &Shinfuku ,.(2000):comparative study of 

quality of life between the Chinese and Japanese adolescent populations. 

Psychiatry and clinical Neuroscience, VOL.54 PP.147-152. 

5. Young, L.L., Hao ,D.W., Yanping , Y.Z.,wang , X.S .&Xiangyi 

,X.C.(1998): The Relationship Between Objective Life Status and 

Subjective Life Satisfaction With Quality of Life .Behavioral Medicine, 

VOL. 23. Lssue 4, PP.1-19. 

6. Jang, L.F; Shuu, J.W; Shiang, R. &Kai, D.J(2005):Assessing quality of life 

for adolescent in Taiwan .psychiatry and clinical Neurosciences,VOL.5 

,PP. 11-18. 

7. Gentry, M.& Owen, S.V.(2004): Secondary student perception of 

classroom quality. Journal of Secondary Gifted education, VOL.  XVI, No. 

pp 21-32. 

8. FOX ,S . (2003): Validation and testing of fox simple quality of life 

scale.(Unpublished PhD Dissertation), Virginia Commonwealth 

University. 

9. Katschnig H. (1997). How Useful is the Concept of Quality of Life in 

Psychiatry? In Quality of Life in Mental Disorders (Eds H. Katschnig, H. 

Freeman, N. Sartorius), PP. 3-16. Wilev, Chichester. 



 3102العدد الرابع عشر لسنة 

544 

10. Rubin, Richerd.( 2000). diabetes quality of life ,biabetes spectrum , volume 

13 number ,(p21) Look smart. com. look smart Ltd, USA. 

11. Rogerson, R.J. (1999): Quality of Life and city competitiveness, Urban 

Studies, VOL. 36 PP.969- 986. 

12. Ventegodt, S ., Merrick , J . & Andersen , N . ( 2003 ) : Quality of life 

theory 1 . The IQOL theory : An integrative theory of the global of life 

concept . The Scientific World Journal , 3 : PP. 1030-1040. 

13. Ryff, C. & Singer , B.( 2006) : Best news yet on sex- factor model of well - 

being . Sosial Science Research , V35 N ( 4) ,Pp.l 103-1119. 

14.  Snock,Frank,J., (2000). in quality of life a closer look at measuring pateit 

will being, diabetes spectrum, 13 -24. 

15. Stewart-Brown ,S ( 2000) Parenting , Well - Being Health And Diseases " , 

InA . Buchanan & B. Hudson ( Eds.) , Promoting Children's Emotional , 

Well - Being . Oxford : Oxford University Press , Pp28-47. 

16. Taylor, S.J. &Bogdan R. (2006) : Quality of life and the individual’s 

perspective. In Quality of Life: Conceptualization and measurement. Ed. R. 

Schalock. American Association on Mental Retardation. Washington D.C. 

17. TOrgerson ,D. (1999): Measuring outcomes in economic evaluations, 

British Medical Journal, VOL.318 ,PP.1413-1414. 

18. Ventegodt, S., Anderson, N.J. & Merrick, J. (2003). Quality of life 

philosophy I. Quality of life, happiness, and meaning in life. The Scientific 

World JOURNAL (3), 1164-1175. 

19. 51-Eur Activ.com pic (2007): Introducing the WHOQOL instruments. 

http://wwwEur Activ.com pic,30/7/2007. 

20. Agou , S ; Locker, D; Streiner, D ; and Tompson, B ; (2008 ): Impact of 

self-esteem on the oral-health related quality of life of children with 

malocclusion . American Association of orthodontists . 134 :PP. 484-489 . 

21. Epley, P . (2009): Early School Performance for Students with Disabilities 

: Examining the Impact of early childhood Special education , parent , 



 جملة البحث العلمي يف التبية

411 

Involvement , and family Quality of life . Ph.D. the faculty of the Graduate 

School, University of Kansas . 

22. Ryff , C . ( 1989 ) : Happiness is every thing or is it ? Exploration on the 

meaning of psychological well-being, Journal of Personality and Social 

Psychology, Vol. 57 , No 3. PP 1069- 1081 . 

23. Ryff, C Love , G ., Urry, H Muller, D Rosemkranz, M ., Friedman , E 

Davidson , R . & Singer , B . ( 2006 ) : Psychological well-being and 

Ill-Being : Do they have distinct or mirrored biological correlates ? , 

Psychotherapy & Psychosomatics, Vol. 75 : PP. 85-95 . 

24. Ryff, C., & Singer, B.. (2008). Know thyself and become what you are: A 

daimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness 

Studies,9 (1): PP. 13-39.- 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

