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 والثاهىي  اإلاخىؾِ جالمُظ خُاة لجىصة م٣ُاؽ وج٣ىحن بٖضاص
مت بدغة.ؤ غان حامٗت/٦ٍغ  ،الجؼاثغ2 َو

 

: ملخو

ت البِئت مً مؿدؿ٣ى المُظللذ الخُاة لجىصة م٣ُاؽ جهمُم البدث اؾتهضٝ    دخحها الجؼاثٍغ  والشاهىي، اإلاخىؾِ بكٍغ
ُت الكغوٍ: البدض َظا في الخُاة بجىصة الباخشت وج٣هض غة اإلاىيٖى  ًٖ الىاظم لهاو الظاحي وج٣ُُمه الخلمُظ خُاة في اإلاخٞى

. واظخماعي وؤؾغي  ٖام، نخي مدُِ مً اإلاسخلٟت خُاجه مجاالث ًٖ ٖام لغضخى  واعي بصعا٥

 ال٣ٟغاث بخٗضًل مغاخل ٖلى بخهمُمها الباخشت ٢امذ التي الؿخت الخُاة ظىصة م٣ُاؽ مداوع  الخٍٗغ٠ َظا ًٖ هجم   
 للمٟهىم الٗاملُت البيُت مً للخإ٦ض الٗاملي للخدلُل اإلا٣ُاؽ ازًإ و٦ظا اإلاسخلٟحن الُىعًٍ مً الخالمُظ م٘ وبىائها

ت الخهاثو مً الى٢ذ هٟـ في والخإ٦ض ت وال٣ضعة إلا٣ُاؽ٫ الؿ٩ُىمتًر . ؤصهاٍ اإلاىضخت اإلاغاخل خؿب لل٣ٟغاث الخمُحًز

 للؿىت اإلاخىؾِ الخٗلُم قهاصة اظخُاػ ٖلى اإلا٣بلىن  اإلاخىؾِ الغابٗت الؿىت مً جلمُظا 611 في الضعاؾت ُٖىت جمشلذ   

م والبالٜ مٗؿ٨غ مضًىت إلاخىؾُاث ،2013 -2012 الضعاؾُت . ؾىت 20-14 مابحن ؤٖماَع

ت الخهاثو اإلا٣ُاؽ في جخىاٞغ     نض١ ،(اإلاد٨محن)  اإلادخىي  نض١ باؾخسضام وطل٪ نض١و زباث مً الؿ٨ُىمتًر

. اإلاٟهىم نض١ و الخالػمي الهض١و( الخُاة بجىصة الكهغي  الضزل ٖال٢ت)  اإلاد٪

. 0.69 بلى 0.25 بحن ما جغاوخذ لل٣ٟغاث جمُحز ومٗامالث 0.92 ٩٦ل للم٣ُاؽ  ٦غوهبار ؤلٟا زباث مٗامل وبلٜ

 .الشاهىي  اإلاخىؾِ جالمُظ زباث، م٣ُاؽ، الخُاة، ظىصة: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

: البدث وبق٩الُت م٣ضمت

ٗت بىجحرة اإلاخبىاة اإلاٟاَُم مً الخُاة حىصة    لم والا٢خهاص ٧الُب مسخلٟت ٖلىم في ؾَغ  في مٟهىم ًدٔ ولم الىٟـ ٖو

. الخُاة ظىصة به خُٓذ ٦ما الاَخمام بهظا الؿاب٤

اث زالزت:"بلى( 2003)بغاون  ؤقاع اث ٖلى الخهى٫ : وهي ألاشخام لضي الخُاة ظىصة بلى اإلاضزل جدضص مؿخٍى  الخُاة يغوٍع
اث جد٤ُ٣ و٦ظل٪ الصخو خُاة في اإلاهمت الخُاة ظىاهب ًٖ بالغيا والكٗىع  ألاؾاؾُت  الصخهُت اإلاخٗت مً ٖالُت مؿخٍى

.  ."وؤلاهجاػاث

 الخُٛحر ٖلى وال٣ضعة البىاء والى٣ض الخغ الخ٨ٟحر ٖلى ال٣اصعة ؤلاوؿاهُت ًتالصخو جىاٞغ ؤن(:" 2006:والٗاوي حمٗت) جغي 
 حٗض ٞلم اإلاؿخضامت، الخىمُت بلى والؿبُل والا٢خهاصي الاظخماعي الىمى  ع٧اثؼ مً حٗض باإلاؿاولُت الكٗىع  م٘ وؤلابضإ،

ت ٖملُت مً ظؼءا ناع بل م،الخٗلي ٢ُاع ٞاجه إلاً الخٗلُم في ٣ِٞ العجؼ ؾض ٖلى ج٣خهغ ال٨باع حٗلُم بغامج  مؿخمغة جغبٍى

                                                           
جتربة ،"استخدام المدخل االسكندنافي في تحسين جودة حياة األشخاص الصم المكفوفين"،(2008جويلية  17-16)سهًن عبد احلافظ عمر-  

ص .معهد الدراسات الرتبوية،القاىرة،واقع واستشراف المستقبلتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة رصد ال "،نداء يف مصر، مقدم للمؤدتر الدورل السادس
914 .
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ا الٟغص ٨ًدؿب الخُاة، مضي جمخض ت جخطر واخترامها الظاث ج٣ضًغ مكاٖغ زال٫ ٞمً الخُاة، ظىصة م٣ىماث ٖبَر  الٟغص ٍَى

اع يمً جي ؤلَا   ."بغمخه ؤلاوؿاوي زم الٗالمي زم الَى

  (Ecklebry-Hunt ;Lick ;Boura& Hunt 2009 Haivas&Villanueva2006) صعاؾت مشل  ٦شحرة صعاؾاث حكحر  التي الخُاة ظىصة
اًت م٣ضمي ،ؤو مشال ٧الُالب بٟٗالُت الٗمل ؤن بلى اث ٖلى الخٟاّ بلى مدخاظحن اإلاهىُت الٖغ ُُٟت مؿخٍى  لخد٤ُ٣ لها، ْو

 .ؤًٞل ؤصاء

  ٞةن: الُب َلبت ٖلى  (Sreeramareddy Shankar, Binu, Mukhopadhyay, Ray & Menezes, 2007) صعاؾت زال٫ مً و
  ًضعؾىن  للظًً جدضًاث ًٟخذ الُبي الخضٍعب

ًا
 صعاسخي مىهج م٘ الخٗامل الىالضًً، جى٢ٗاث جد٤ُ٣ اإلاجز٫، ًٖ بُٗضا

 & Dahlin)صعاؾت في   ؤًًا الاؾدكهاص جم ٦ما.الامخداهاث ؤو لالزخباعاث ؤ٦ثر مجهىص وبظ٫ ظُضة، هخاثج ٖلى م٣ٗض،الخهى٫ 

Runeson, 2007; Estabrook, 2008; Haivas &Villanueva,  2006; Tosevski, Milovancevic, & Gajic, 2010) ؤياٞذ والتي 
ٌ الىىم، بلى الاٞخ٣اع ٧اال٦خئاب،  الُالب ججاعب   .اإلاالُت واإلاكاٚل باإلاؿخ٣بل، ،ؤلاوكٛا٫ اإلاساٝو  وم٣اومت الاقدبا٥، ٞو

ٟه،ألهه جىخُض نٗب مٟهىم بظاتها الخُاة ظىصة   يُت ٖىانغ ٖضة مً ًـخإل٠ حٍٗغ ً في جضزل) ج٩ٍى  واإلادخىي  ،(اإلاٟهىم ج٩ٍى
 والتي اإلاٟهىم في جًمُجها ًم٨ً التي الٗىانغ  ًدضص بها والتي والخٟؿحراث، الى٣اقاث مً ٦بحر ٖضص ٖلى ًىٟخذ  لها الٟٗلي

 الخُاة، وػمً م٩ان خؿب عجخػي اإلاهمت الٗىامل مً الٗضًض ٞهىا٥...ال ؤو ٖىهغ ٧ىجها في ما٦ضة الٛحر هي وما ججىبها ًجب

 ٢ُاؽ وؾاثل مً ٧ىؾُلت الكٟاٍ ٖلى بؿهىلت ٌؿغي  الظي الخُاة ظىصة ٞمهُلر.الخُاة إلاىيٕى اإلاايُت والخجغبت
٣ت ال٨ٟغة في ًخجلى  الٗام، الىٟسخي لالعجُاح الٗام اإلاؿخىي   وبٖاصة لؤلشخام، الٗام الىٟسخي الاعجُاح بمغا٢بت حؿمذ ٦ٍُغ

  .جخٛحر بُبُٗتها ٧اعألاٝ ألن ؤًًا جشبُتها

ظا    ٟه، جىخُض لهٗىبت وطل٪ ألاشخام ٖىض اإلاٟهىم ٣ًِـ زام م٣ُاؽ بىاء نٗىبت ق٩ل ما َو  واظه ٞل٣ض حٍٗغ
٣ت و٢ُاؾها الخُاة لجىصة اظغاجي مٟهىم جدضًض ٖىض بالٛت نٗىباث الىٟسخي وال٣ُاؽ الىٟـ ٖلم مجاالث في الباخشىن   بٍُغ

ُت، ت الاظخماُٖت الىٟؿُت الخهاثو لخ٣ضًغ مد٩اث بةًجاص تهخم الخ٣لُضًت ٞؿُتالً اإلا٣اًِـ ٧اهذ ٣ٞض مىيٖى  الؿٍى

حر ت ٚو اث يىء في لئلوؿان الؿٍى . الؿماث َظٍ في ؤلاوؿاوي الؿلى٥ جٟؿغ التي الىٍٓغ

ُت ؤصاة بىاء بم٩اهُت في واإلاخمشلت الخالي البدض مك٩لت جبرػ َىا ومً     عخلتالم جالمُظ ٖىض الخُاة ظىصة ل٣ُاؽ مىيٖى

ت اإلاخىؾُت . الجؼاثغ في والشاهٍى

 :البدث ؤَضاٝ

ت اإلاخىؾُت اإلاغخلت جالمُظ ٖىض الخُاة ظىصة لخ٣ضًغ م٣ُاؽ بٖضاص-1  الجؼاثغ في والشاهٍى

ت الخهاثو مً الخإ٦ض-2 . للم٣ُاؽ الؿ٩ُىمتًر

                                                           
علم النفس وجودة : مقدم لندوة ،"تعليم الكبار من أجل جودة الحياة"،(2006ديسمرب  19-17)مجعة نارميان زلمود زلمود، العاين وجيهة ثابت -1

. 122ص،جامعة السلطان قابوس،مسقط،احلياة 
2
-Marcus Henning ;Christian Krägeloh ;Susan Hawkers,yipin Zoho and lain 

Doherty.(2010).Quality of life and motivation to learn. A study of medical students.p244. 

Issues in educational Reasearch.20 (3).244-256  
3
 -Joseph Oliver,Peter Huscley,Keith Briges,Hadi Mohamed(2005).Quality of life and mental 

health.(2ED) .New York.Taylor & Francis library.p4 
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:  الخُاة حىصة مٟهىم

 جىاوال اججاَحن في الخُاة ظىصة حٗاٍع٠ مُ٘جج ًم٨ً Madis Kajandis: اإلاٟهىم،خؿب جدضًض في الىٓغ وظهاث ازخلٟذ

: الخُاة حىصة لخٍٗغ٠ مداوالث

٣ُت الضعاؾاث:ؤ  ٌٗىُه ؤن ًم٨ً ما ال٦دكاٝ اإلاجخم٘ مً ُٖىاث ؤو اإلاسخهحن مً مٗلىماث بجم٘ الباخشىن  ٞحها ٢ام :ؤلامبًر
. اإلاٟهىم َظا

 الىٟـ ٖلم ًٖ اإلاىبش٣ت الخٗل٣ُاث مً مؿخىحى الخُاة؛ لجىصة مىيىعي حٍٗغ٠ الباخشىن  خضص :الاٞترايُت الضعاؾاث:ب
   .والٟلؿٟت

م  مً زانُت ؤو ؾمت في الخمحز صعظت ُٞه" الجىصة" مٟهىم ًخًمً خحن في مخبلىع، ٚحر مٟهىم الخُاة ظىصة طل٪ مً بالٚغ
  .الخهاثو

ها  وبصعا٥ اإلاجخم٘، ألٞغاص ج٣ضم التي والاظخماُٖت اإلااصًت الخضماث ومؿخىي  عقي صعظت في جخمشل:" بإجها( 2005)ألاقى٫  ٖٞغ
 ج٣ضم التي الخضماث ظىصة الٟغص ًضع٥ ؤن ًم٨ً وال اإلاسخلٟت، لخاظاتهم لهم ج٣ضم التي الخضماث بقبإ إلاضي ألاٞغاص َاالء

 والبِئت اإلااصًت بالبِئت جغجبِ الخُاة ظىصة ؤن ؤي(.وؤ٢اعب وػمالء،ؤق٣اء ؤنض٢اء،)مٗهم ًخٟاٖل الظًً ألاٞغاص ًٖ بمٗؼ٫  له
  ".الٟغص ٞحها ٌِٗل التي الاظخماُٖت لىٟؿُتا

ٟا باهلل الٗاٝع ؤوظؼ ٦ما ت مً ًخ٩ىن  الكامل ال٨لي البىاء طل٪ بإجها:" لها حٍٗغ ت اإلاخٛحراث مً مجمٖى  بلى تهضٝ التي اإلاخىٖى
 ثبماقغا ؤلاقبإ َظا ٢ُاؽ ًم٨ً بدُض الخُاة، َظٍ هُا١ في ٌِٗكىن  الظًً لؤلٞغاص ألاؾاؾُت الخاظاث بقبإ

ُت، .  جد٤٣ الظي ؤلاقبإ ٢ضع ج٣ِـ طاجُت وبماقغاث اإلاخض٣ٞت، ال٣ُم ج٣ِـ مىيٖى

ها خحن في  والخُاة والىٟؿُت الجؿمُت الصخت هاخُت مً الٟغص لضي اججاَاث ٖضة بحن والخ٩امل الضمج بإجها:"عوبحن ٖٞغ

 واإلا٩ىهاث( satisfaction) الغيا ٌكمل والظي( Cognitive component) ؤلاصعا٦ُت اإلا٩ىهاث مً ٦ال مخًمىت الاظخماُٖت،

 (. happiness)الؿٗاصة حكمل والتي( emotional component  )الٗاَُٟت

 الىاؽ وقٗىع  اإلااصًت الٓغوٝ ٦ٟاًت مً ٧ل ٖال٢ت:"الخُاة لجىصة حٍٗغ٠(  Medowell &Mewell,1987)مً ٧ل ا٢ترح ول٣ض
". الٓغوٝ َظٍ خى٫ 

 قٗىع  ؤو ؾغوع ٣ِٞ مً ؤ٦ثر هي والتي الخُاة مً باإلقبإ الصخصخي خؿاؽؤلا:" الخُاة ظىصة:"Coulter ٖٝغ ٦ما
م بالؿٗاصة ". بهجاػ ؤو مٗجى مً ؤ٢ل ؤجها ٚع

                                                           

1
 -David Good; Ghislain Margerotte, Raymond leblanc(1994).La qualité de vie pour les personnes présentent un 

handicap: perspectives.p23 
2
 AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London.p1 

اجمللد ،رللة أماراباك"،تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان"،(2010)زلمود عبد احلليم منسي،علي مهدي كاظم-1
 .34،ص 60-41،األكادميية العربية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا،01العدد :األول

رللة "ا،ية التدريب على برنامج توكيدي في رفع جودة الحياة النفسية لدى طالبات الجامعات المعاقين سمعيفعال"،(2012)والء ربيع مصطفى -4
 .111،ص 132-03،95العدد ،ادلملكة العربية السعودية،العلوم الرتبوية
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  ".خُاجه في اإلاهمت باإلم٩اهُاث الصخو ٌؿخمخ٘ زاللها مً التي الضعظت بإجها(:" Rapheal and Others ;1996) ًغي 

. الصخو بها ًىظض التي البِئت في اإلاخاخت لئلم٩اهُاث ال٫الاؾخٜ بمضي الخُاة ظىصة الٗلماء َاالء ًغي    

غ:" ٣ُٞى٫  الخُاة حىصة ًٖ الٟغماوي  ًخدضر  بن وبهجتها، الخُاة ظىصة ؤؾباب ُٞه وزهاثهه بم٩ىهاجه ؤلاوؿان ظَى
غ ُه وزغائها الُٟغة ٖم٤ في ًخمشل ؤلاوؿان ظَى ا٢خه ال٩امىت، ؤلاوؿان بم٩اهُاث ٞو  الُبُٗت ؾضجج التي جل٪ اإلاخإنلت، َو

ضٞا لىظىصٍ مٗجى لئلوؿان وحُٗي ؤلاوؿاهُت   ".ماصًاتها ٞى١  هٟؿه وبٖالء إلوؿاهِخه جد٤ُ٣ ُٞه لخُاجه، َو

تراٝ ى ٌٗٝغ ال بالخاظت الٖا خماص مً اؾخسلو الخُاة، لجىصة وجىاػها بًجابُت الخٗاٍع٠ ؤ٦ثر خضا،َو  لخٍٗغ٠ الٗام الٖا

 الظي اإلاجخم٘ ٢ُم  وهٓم الش٣اٞت ؾُا١ في لىيُٗاتهم ألاٞغاص جهىعاث:"للجماٖاث  (WHOQOL)الٗاإلاُت الصخت مىٓمت
ال٢تها ُٞه ٌِٗكىن  ى.والاَخماماث جى٢ٗاتهم،واإلاٗاًحر بإَضاٞهم، ٖو  للخالت م٣ٗضة بداالث ًخإزغ الىُا١ واؾ٘ مٟهىم َو
ال٢تهم الاظخماُٖت، الٗال٢اث الاؾخ٣اللُت، صعظت الىٟؿُت، الخالت للصخو، الصخُت  التي بالبِئت الباعػة زهاثوبا٫ ٖو

  .ألاٞغاص بخهىعاث ًخٗل٤ مٟهىم بطن ٞهى ،"ٞحها ٌِٗكىن 

اصة     البٗض: مُٗىت ماقغاث مجهما ل٩ل ؤؾاؾُحن بٗضًً يىء في الظ٦غ ؾب٤ ٦ما الخُاة ظىصة مٟهىم حٍٗغ٠ ًخم ما ٖو

 ٩ًىن  و٢ض زاللها، مً بلحها الاؾخضال٫ م٨ًي التي اإلااقغاث مً ٖضصا الخُاة ظىصة مٟهىم ًخًمً .اإلاىيىعي والبٗض الظاحي،
ما  التي والاظخماُٖت اإلااصًت الخضماث ومؿخىي  هٕى عقي في ٖىه ٌٗبر الظي اإلاىيىعي الجاهب ؤولهما ظاهبحن؛ ب٢ىاٖا ؤ٦ثَر

غة الا٢خهاصي باإلاؿخىي  الاعج٣اء مشل للٟغص ج٣ضم  الخضماث وج٣ضًم ال٣ىمي الضزل بمؿخىي  والاعجٟإ الؿلُٗت والٞى

،(kirstan,1997) الاخخُاظاث بقبإ بضالالث الٟغص ٌِٗكه الظي الخُاة همِ عقي  ٖلى جض٫ التي واإلاىانالث والؿ٨ىُت 

 وال الىاؽ بقبإ ًخم ْغوٝ ؤي جدذ و .ؤلاقبإ َظا ظغاء مً ألاٞغاص ؾٗاصة مضي ا٦دكاٝ بهٗىبت ًىاظه اإلااصًت وظىاهبها
ُت ْغوٝ ٖلى ؤلاظابت حٗخمض   .للٟغص الصخهُت ؤلالهاماث ٖلى ل٨ً ٣ِٞ، مىيٖى

ت مً اإلاىيٕى بلى ًىٓغ ٞهى الخُاة لجىصة اإلااقٍغً َظًً زاوي ؤما     حٗبحر بمؿخىي  مباقغ، بك٩ل جغجبِ مسخلٟت ػاٍو
غة اإلااصًت للىىاحي ج٣ُُمه وهٕى للٟغص، الظاحي ؤلاصعا٥  ٧ل ؤَمُت ومضي بك٩ل،ٖام، خُاجه وفي ٞحها ًدُا التي البِئت في اإلاخٞى

 مً ؤهه ٦ما.الخُاة لجىصة ٧اٝ ق٩ل له ًمشل ٌِٗكه الظي الخُاة مؿخىي  ؤن الٟغص ٢ىاٖت وصعظت للٟغص باليؿبت مجها اهبط
ا، اإلاٟهىمحن َظًً ًخهل ؤن اإلام٨ً ًٗا ُت جإزحر جدذ الٟغص خُاة ظىصة ج٩ىن  ٦إن م  ول٨ً .به اإلادُُحن والش٣اٞت البِئت هٖى

ُت نٖىىا جدذ نُاٚتهما ًم٨ً ال٨ٟغجحن َاجحن ُت الخانت الىٖى ما للخُاة، الٗامت والىٖى   .جإ٦ُض ب٩ل مسخلٟخان َو

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل ،"قتو بجودة الحياةقلق الوالدة لدى األمهات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة وعال"،(2010)صاحل إمساعيل عبد اهلل اذلمص 

 .42ص .جامعة غزة.شهادة ادلاجستًن
جامعة ،القاىرة،(جودة احلياة)مقدم إذل ادلؤدتر الدورل السادس دلركز اإلرشاد النفسي ،"جودة الحياة في جوىر اإلنسان"،(1999)محدي علي الفرماوي 

 .215،صعٌن مشس
مذكرة مقدمة لنيل ،"ق الوالدة لدى األمهات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة وعالقتو بجودة الحياةقل"،(2010)صاحل إمساعيل عبد اهلل اذلمص  

 .47،ص جامعة غزة،شهادة ادلاجستًن
 .03مقدم دلؤدتر العلمي السنوي لكلية الرتبية،جامعة كفر الشيخ،ص  ،"جودة الحياة المفهوم واألبعاد"،(ب س ) زلمد السعيد أبو حالوة - 
أثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في "،( 2006ديسمرب  19 -17)مة سعد أبو سريع،مًنفت أمحد شوقي، عبًن زلمد أنور، صفاء إمساعيلأسا  

 .279-278:ص ص  ،جامعة قابوس،مسقط،مقدم إذل ندوة علم النفس وجودة احلياة"تجويد الحياة لدى مدارس التعليم بالقاىرة الكبرى
 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  صٌؿمبر    : 14الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

15 

 

 

 

 

 

 

. والظاحي اإلاىيىعي: الخُاة حىصة إلاجالي الباخثت جهىع (:01)ع٢م الك٩ل

 باالؾخ٣اللُت، الاخخٟاّ: اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى مسخل٠، هدى ٖلى بأزاع ًهُضم ؤن الخُاة ظىصة مً مجا٫ ل٩ل ًم٨ً   

 .الىٟسخي الاعجُاح مكاٖغ و ؤخاؾِـ حٗؼػ  ٢ض ٞاإلاكاع٦ت اُٖت،الاظخم واإلاكاع٦ت

م٨ً اإلاالُت واإلاىاعص بالصخت، الاخخٟاّ ظؼثُا ٌٗجي ما خض بلى ًخٗل٤ ؤهه ٦ما  هٕى اإلاغا٤ٞ، اإلادلي، بالى٣ل ؤًًا جخإزغ ؤن ٍو

. الاظخماُٖت والٗال٢اث اإلاجخمُٗت، واإلاىاعص الؿ٨ً

 جدض جٟغى ٢ًُت جُغح خخما بجها ، اإلاجمٕى ًٖ ًٞال البٌٗ، بًٗها ٖلى جازغ وؤظؼائها ألابٗاص مخٗضصة الخُاة ظىصة

  .لل٣ُاؽ

ٟاث جدلُل زال٫ مً و ُج ون٠ ًٖ جسخل٠ ال الخُاة ظىصة ؤن خالوة، ؤبى الؿُٗض ط٦غ ٦ما الؿاب٣ت الخٍٗغ  ظا٦ؿىن  ٧اٍع

Craig A. Jackson  (2010 )ٙبي الثالزت مؿمى جدذ واإلاها The 3 B’s الخالي لىدىا ٖلى وهي : 

.  Being ال٨ُىىهت-1

.  Belonging الاهخماء-2

  . Becoming الهحروعة--3

 ؤلاقبإ مؿخىي  ؤن ٦ما ٚضا جخٛحر آلان حؿىصها التي ٞال٨ٟغة الخٛحر، ًخًمً صًىام٩ُي مٟهىم ٖامت بهٟت الخُاة ظىصة
غجٟ٘ ًىسٌٟ ما مجا٫ مً اإلاد٤٣  لكغوٍ الظاحي الخ٣ُُم هدُجت وهي ؤًًا، بصعا٦ه ومؿخىي  الصخو، لُمىح جبٗا ٍو

ُت . مُٗىت مىيٖى

٣ت :  وؤلاحغاءاث الٍُغ

 خاولذ الؿبب ولهظا الُالب، خُاة بجىصة تهخم التي -الباخشت ٖلم خضوص في  -الىاصعة الٗغبُت الضعاؾاث مً الضعاؾت َظٍ   
ت اإلاضاعؽ مً مخىؾِ عاب٘ا٫ اله٠ َلبت م٘ ألاولى بالضعظت باالخخ٩ا٥ وطل٪ همىطظُا م٣ُاؾا جبجي ؤن الباخشت . الجؼاثٍغ

لُه : ًلي بما الخُاة حىصة إلا٣ُاؽ الباخثت بىاء مغاخل ج٣ؿُم ًم٨ً ٖو

 

 

                                                           
1
 AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London.p3. 

 .10مقدم دلؤدتر العلمي السنوي لكلية الرتبية،جامعة كفر الشيخ،ص  ،"جودة الحياة المفهوم واألبعاد"،(ب س ) زلمد السعيد أبو حالوة  -

 الموضوعيةألبعاد ا
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: ألاولى اإلاغخلت-1

: ألاولى الاؾخُالُٖت الضعاؾت

إل بٗض ألامغ ؤو٫  في الباخشت ٢امذ    اث  وبٌٗ الىٓغي  الجاهب ٖلى ؤلَا  ًتألاو٫  الهىعة جدضًض بلى الخُاة ظىصة في الىٍٓغ
 ٩٦اْم الخُاة، ظىصة إلا٣ُاؽ ؤولُت نُٛت ويٗىا باخشحن جهىعاث ٖلى طل٪ في اٖخمضث والتي( ألاولي الاؾخبُان) لالؾخبُان

 ٖلى جىم الخُاة ظىصة ؤن الباخشت ُٞه عؤث والظي جهىعَا ٞحها ٖؼػ  والتي اإلا٣ُاؽ بىىص وخضصث  الخال٤ ٖبض وؤخمض وميسخي
غ مً اؾخمضجه والظي ٣ِٞ اإلاىيىعي الجاهب  ٖلى ج٣ىم مٗىاَا في الخُاة ظىصة بإن جغي  والتي الخُاة لجىصة الٗاإلاُت الخ٣اٍع

ُه، الث٣اٞت اإلاِٗكت، ٧لٟت: وهي مٗاًحر، 9 ت، البِئت، الا٢خهاص، والتٞر  والؿالمت، ألامً ألاؾاؾُت، البيُت الصخت، الخٍغ

. اإلاىار

غ مضي بمٗجى غ ٧اٝ ماصي وصٖم صخُت وبِئت ث٤ال ؾ٨ً مً ،"الخُاة قغوٍ" الباخشت ؤؾمخه ما جٞى  ؤ٦ٟاء ؤؾاجظة وجٞى
غ البرهامج ومىاؾبت اإلاضعؾُت ألاوكُت وجىٕى  الش٣ت للخلمُظ، الاظخماُٖت الكب٨ت وجىؾ٘ ألاؾغي  واإلاٗىىي  اإلااصي الضٖم وجٞى

 الخُاة لجىصة الخمؿت ألابٗاص  وخضصث اإلا٣ُاؽ ٣ٞغاث بخُٛحر ٣ٞامذ ، ٖالي هٟسخي واعجُاح بغضخى والخمخ٘ بالىٟـ

( : الشاوي الاؾخبُان)

. الهخي اإلادُِ ظىصة-1

ت الخُاة ظىصة-2 . ألاؾٍغ

 اإلاضعؾُت الخُاة ظىصة-3

. والىظضاهُت الاظخماُٖت الخُاة ظىصة-4

. الىٟؿُت الخُاة ظىصة-5

إل بٗض :   ٖلى الَا

. و٧اْم ميس ي بٖضاص مً للُالب الخُاة حىصة م٣ُاؽ-1

. ال٤الخ ٖبض ألخمض الخُاة حىصة م٣ُاؽ-2

. جلمُظ 22 مابحن جغاوخىا زلضون  ابً مخىؾُت جالمُظ ٖلى الاؾخبُان بخُب٤ُ و٢امذ   

ظا ومٟدكحن والشاهىي  اإلاخىؾِ في الشاهىي،ومضعاء والخٗلُم اإلاخىؾِ الخٗلُم في ؤؾاجظة ٖلى َبٗا  اإلا٣ُاؽ ٖغى  بٗض     َو
 جيخمي التي لؤلبٗاص ال٣ٟغاث مالءمت مضي ٖلى الخ٨م مجهم َلب ٢ض للم٣ُاؽ، الٓاَغي  الهض١ مً الخد٤٣ بهضٝ

 الخماسخي الخ٣ضًغ م٣ُاؽ جُاب٤ مضي و٦ظل٪ للخالمُظ الاؾخبُان حٗلُماث مالءمت وويىخها،مضي ال٣ٟغاث بلحها،ونُاٚت
 اوويىخه بلحها، جيخمي التي لؤلبٗاص الاؾخبُان ٣ٞغاث مالثمت ٖلى اج٣ٟىا ٢ض الجمُ٘ ؤن الىخاثج ٣ٞغة،٧اهذ ٧ل ؤمام اإلاىظىص

 بٌٗ وبياٞت: ) َل بهُٛت بؿاا٫ الىٟي باؾدبضا٫ الابخضاثُت اإلاضعؾت مضًغ وا٢تراح نٗىباث اٖخبرتها واخضة ؤؾخاطة بال
غة الىؾاثل هٕى ٦خىيُذ: ال٣ٟغاث ت في اإلاخٞى  ٖلى جدهل ،َل اإلاجهاط ٖلى ؾاا٫ بياٞت ، م٨خبت مظًإ ، الاهترهذ:  الٛٞغ

 ٖضم ٖلى اجٟا٢هم ٖضا(. ظُضة بإؾاجظج٪ ٖال٢خ٪ َل ظُضة، بؼمالث٪ ج٪ٖال١ َل الكضة، و٢ذ ؤنض٢اث٪ مً الضٖم

ظا ؤخُاها، ال، وٗم،: البضاثل ُٞه ج٩ىن  زالسي بم٣ُاؽ اؾدبضاله ويغوعة الخماسخي الخ٣ضًغ مالءمت  م٘ ٞٗال ًخ٤ٟ ما َو
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 ٢ُاؽ ٖىض الخماس ي ل٩ُاعث م٣ُاؽ  اؾخسضام ٖضم يغوعة ٖلى Eleonora Gullone و Robert A. Cummins ؤظغاَا صعاؾت
:  الخالُت لؤلؾباب الظاجُت،وطل٪ الخُاة ظىصة

ظا ٢ىي، َاب٘ ل٩ُاعث إلا٣ُاؽ اث ًغي  ٦ما ول٨ً هُا١، ؤوؾ٘ ٖلى وال٣ًاًا الضعاؾاث مً واؾٗت حك٨ُلت  ؤزبدخه ما َو  ٍٚى

 همىطجي ل٩ُاعث اؽم٣يآلان، ختى ججاَلها الٍٛغب مً وؤهه ال٣ُاؽ في خؿاؾُت طاث اإلاؿإلت َظٍ  ؤن ،(1990) وظا٦صخي
غ ظا ه٣اٍ 7 بلى 5 مً ًٞى ت ال٣ضعة ٖلى ًازغ ؤن اإلادخمل مً َو ظا اعجُاخهم، ًٖ جهىعَم ج٣ضًغ في الىاؽ إلاٗٓم الخمُحًز  َو

: ًلي ما مجها: الٗىامل مً لٗضص ٞٗال ًىسٌٟ الاؾخجابت زُاعاث مً ؤلاظابت في الخهي٠ُ

 لدؿهُل ٣ِٞ ألاولى ؤلاظاباث اإلاجُبىن  ٌؿخسضم ٦ما ، شخصخي ْٝغ٫ وجُغؤ  ألزغي  خالت مً وجسخل٠ جسخل٠ الخُاة ظىصة
ظا ؤلاظابت . البُاهاث اؾخسغاط ؤزىاء الؿلبُت الاهدغاٞاث ًٓهغ ما َو

  .البُاهاث اهدغاٝ بلى ًاصي ٞٗال ل٩ُاعث م٣ُاؽ ؤن مRobert A. Cumminsً وEleonora Gullone ٧ل ويٗها و٦سالنت

.  2013 ماعؽ 17: ختى ظاهٟي 05 مً الشاهُت الاؾخُالُٖت الضعاؾت صامذ: الثاهُت الاؾخُالُٖت الضعاؾت مضة

ان مخىؾُت ،باإلادمضًت زلضون  ابً مخىؾُت: الثاهُت الاؾخُالُٖت الضعاؾت م٩ان  مً وظضث، ؾ٤ُ ب٣ٗاػ  هللا مُٗي ٍػ
 التي البىىص بخُٛحر مٗهم الٗمل ثوبضؤ ألاَمُت ٚاًت في مالخٓاث لي ٢ضمىا ول٣ض به والاَخمام الاؾخبُان ٖلى ب٢باال الخالمُظ

 في اإلاٗغويت ا٢تراخاتهم و٧اهذ اإلا٣ُاؽ بىىص حُٛحر بلى اعجإًذ الخُب٤ُ ،بٗض مالءمت ٖضم ؤو زلِ ؤو نٗىبت ٞحها وظضوا

: الخالي الجضو٫ 

اؾدبضالها بال٣ٟغة الخالُت ال٣ٟغة الغ٢م 

صختي  حهخم والضً٪ بصخخ٪، ًدغم ولي ؤمغي ٖلىًدغم والضي ٖلى صختي  04

َل ج٣ىمىن بخدالُل صوعٍت هاصعا ما ه٣ىم بالخُُٗم يض ألامغاى  08

ت مجهؼة ب٩ل الىؾاثل  13 ألاهترهذ، اإلا٨خب، الخلٟاػ، ؤلاياءة : جدضًض الىؾاثللضي ٚٞغ

حٍر  ٚو

ؤظض نٗىبت في مغاظٗت صعوسخي ل٨ثرة  17

اإلاكا٧ل في البِذ 

ً ؤو مكا٧ل مالُت  مكا٧ل بحن ألابٍى

ذ مجزلىا ٚحر  20 اط ؤلازىة مٍغ اوٗضام الهضوء، بٖػ

الُا٢م التربىي ال ٌؿاٖض الخلمُظ الىؾِ اإلاضعسخي ٚحر مدٟؼ  27

ٌؿخلُٟجي ؤؾاجظحي ًدبجي ؤؾاجظحي  34

ال ؤز٤ بإخض لِـ َىا٥ مً ؤز٤ به  37

اإلااصي ؤو اإلاٗىىي : جدضًض هٕى الضٖمال ؤخهل ٖلى الضٖم مً ؤٞغاص ؤؾغحي  39

ؤن ال ؤخض ًدبجي ؤخـ بال ًدبجي ؤخض  40

ال٣ٟغاث اإلا٣ترخت 

                                                           
1 Cummins, R.A. & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales: The case for subjective 

quality of life measurement. Proceedings, Second International Conference on Quality of Life in Cities (pp.74-93). 

Singapore: National University of Singapore. 
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: الثاهُت اإلاغخلت 

 ٧ل خهغ ًم٨ً َل ٦مشال الخُاة ظىصة مىيٕى ٖلى جهىعَا خى٫  ومىا٢كتها بُغخها الباخشت بضؤث التي الدؿائالث هدُجت   
ُت، الٗىامل م مىظبت ٖال٢ت َىا٥ ج٩ىن  ؤن ًم٨ً و٠ُ٦ اإلاىيٖى  ؾِئت ْغوٝ لهم ج٩ىن  مً َىا٥ ؤهه ٧ىن  مً بالٚغ

هغث: نمسخصخي م٘ اإلاىا٢كاث بٗض الباخشت ٖىض الخهىع  ًدبلىع  وبضؤ ؤًٞل هخاثج ًد٣٣ىن  ول٨جهم  بطا: ؤزغي  بق٩الُت لها ْو

ُت الكغوٍ اٖخبرث ا ًم٨ً وال ٦شحرة وهي ألاقُاء وظىص مؿإلت مً اهُال٢ا ٌٗجي:٣ِٞ الخُاة لجىصة اإلاىيٖى  ٞهظا ، خهَغ
ت: ٖىامل ؤصعؽ ؤهجي ٌٗجي  الخٗم٤ الخُاة،بٗض ظىصة َى ؤوؾ٘ إلاٟهىم ؤبٗاصا ولِـ ٣ِٞ واظخماُٖت وهٟؿُت ومضعؾُت ؤؾٍغ

ت في عؤث الىٓغي  الجاهب في ت ؤي ٖلُه جبجى الخُاة ظىصة إلاٟهىم ٢اٖضة للخاظاث ماؾلى هٍٓغ : ؤزغي  هٍٓغ

ى الخُاة ظىصة ٖلى جد٨م ؤن ل٪ ٠ُ٦ ٖامت، بهٟت الٟغص ٖىض ؤلاقبإ وصعظت الخُاة ظىصة بحن الٗال٢ت ما: حؿاءلذ زم  َو

: الخُاة ظىصة وبحن الخاظت بقبإ بحن ٖال٢ت بىظىص هٟسخي،وؤ٢غث ؾُا١ في مٗاقت لٓغوٝ ج٣ُُم مجغص

 َلب ًٖ الىاظم الخىجغ ازتزا٫ بمٗجى: خاظت بقبإ ًٖ ماطا؟ ًٖ هاظم طاحي ج٣ُُم ًٖ وؾٗاصة عضخى :الخُاة حىصة
( للىجاح الخاظت لئلهجاػ، الخاظت)مضعؾُت اظخماُٖت، هٟؿُت، ماصًت،: للخاظت ؤلاقبإ

 الخدلُل وبخُب٤ُ الىخاثج، بىٟـ زغظذ: اإلاخىؾِ بحن ما َالبا 250 ٖلى للم٣ُاؽ جُب٣ُها َى الباخشت جهىع  جإ٦ُض ػاص ما

 La méthode de rotation : varimax بةجبإ و٧اهذ analyse des composants principaleألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث بخدلُل الٗاملي

avec la normalisation de Kaiser ٣ِٞ بٗاملحن ألابٗاص حكب٘ ْهىع  وظضث :

: ثجالىخا ًىضر الجضو٫ و

  اإلا٨ىهاث 

01 02 

 0.17 0.65 الهخي واإلادُِ الصخت حىصة

ت الخُاة حىصة - 0.033 0.69 ألاؾٍغ

 0.27- 0.81  اإلاضعؾُت الخُاة حىصة

 0.55- 0.34  الاحخماُٖت الخُاة حىصة

  ؾىت ٧ل صوعٍت بٟدىناث اإلاضعؾت ج٣ىم 01
  ال٨خب مً الٗضًض بلى اإلا٨خبت جٟخ٣غ 02
 بِؿغ جُٟضوي التي ألاقُاء ٖلى ؤخهل 03

 وؾهىلت
 

اث في وٗمل 04   مجمٖى
  ال٣ؿم في ػمالجي ًًا٣ًجي 05

 عاد ــاألب
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 0.89 0.20  الىٟؿُت الخُاة حىصة

ا٢ذ ٦بحرة بالٗامل حكب٘ا٫ مٗامالث و٧اهذ 01 بالٗامل ؤبٗاص 4 حكب٘ هجض الجضو٫  زال٫ مً  بٗض: الجضو٫  ًبِىه ٦ما 0.33 ٞو
إل اث ٖلى ؤلَا ل اإلا٣ُاؽ مالءمت مضي خى٫  الخُاة ظىصة في ؤزغي  هٍٓغ ت ألابٗاص َو  الى٣اقاث ؤ٦ض وما ٧اُٞت اإلاىيٖى

ا ٖاملحن وظىص الؿاب٣ت والدؿائالث ىا: الٗاملي الخدلُل ؤْهَغ  ؤو ٣ِٞ بٗضًً في بضمجها ال٣ٟغاث بخُٛحر الباخشت ٨ٞغث َو

. ٖاملحن بَاع في ؤبٗاص وي٘

 مغجبِ مىيىعي: زاعجي وآلازغ( طاحي)هٟسخي،: صازلي ؤخضَما: الخُاة ظىصة في ؤؾاؾحن ٖاملحن وظىص الباخشت اؾخيخجذ

. وا٢تراخاتهم الخالمُظ  بخىظحهاث آزظة للم٣ُاؽ الشالشت الهُٛت بةٖضاص و٢امذ الخلمُظ، بها ًىظض التي بالبِئت

: لثالثتا اإلاغخلت

 الخُاة بجىصة اإلاخٗل٣ت الصخت ٞهم خاولذ ٦ما والؿالبت، 0.30 مً ألا٢ل ال٣ٟغاث باؾدبٗاص الباخشت ٢امذ اإلاغخلت َظٍ في
ت،م٣ُاؽ الهُٛت الخُاة لجىصة الٗاإلاُت الصخت مىٓمت م٣ُاؽ ٖلى وؤَلٗذ الهخي واإلادُِ  الخُاة ظىصة ؤلاهجلحًز

. ومُيُىؽ٥ بٖضاص مً الخٗلم نٗىباث طوي  لؤلَٟا٫

 بهضص ٧اهذ ٦ما ؤ٦ثر ٣ٞغاث نُاٚت خاولذ الخالت َظٍ في ول٨جها الخُاة ظىصة إلا٣ُاؽ الغابٗت بالهُٛت ألازحر في وزغظذ
ُت، الخُاة ظىصة ٣ًِـ م٣ُاؽ بىي٘ الخ٨ٟحر  ألازحر في  زغظذ الظاجُت، الخُاة ظىصة ٣ًِـ آزغ وم٣ُاؽ اإلاىيٖى

.  الغاب٘ باإلا٣ُاؽ

:  في للم٣ُاؽ ًتالنهات ألابٗاص وخضصث

خٟٕغ ،(مىيىعي)زاعجي بٗض : بلى ٍو

  .واإلادُِ الصخت ظىصة-

ت الخُاة ظىصة -  .ألاؾٍغ

 .اإلاضعؾُت الخُاة ظىصة-

 .الاظخماُٖت الخُاة ظىصة-

: صازلي بٗض

 .الىٟؿُت الخُاة ظىصة-

. الىٟسخي الاعجُاح -

: الغابٗت اإلاغخلت

 والجهاجي الخامـ  باإلا٣ُاؽ وزغظذ. اإلامحزة ٚحر ال٣ٟغاث خظٝ اٖض الخٗضًالث مً ال٨شحر بلى اإلاغخلت َظٍ طاجدذ لم

. الجهاثُت نُٛخه في للخالمُظ الخُاة ظىصة الؾخبُان
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: للم٣ُاؽ الاؾخُالعي الخجٍغب

: الاؾخُالُٖت الضعاؾت ؤَضاٝ

: ماًلي بلى الاؾخُالُٖت الضعاؾت زال٫ مً الباخثت َضٞذ

. الؿاب٣ت الخمـ اإلاغاخل زال٫ خشتالبا ويٗتها التي ال٣ُاؽ ؤصاة مً الخإ٦ض-1

. ألاؾاؾُت الضعاؾت جُب٤ُ ؤزىاء باخض ؤي جهاصٝ ؤن ًم٨ً التي والخُٛحراث الهٗىباث مسخل٠ مً الخإ٦ض-2

ت الخهاثو  مً الخإ٦ض-3 :  ٖلى الباخشت اٖخمضث خُض: وزباث نض١ مً لؤلصاة الؿ٩ُىمتًر

ت: اإلاد٨محن نض١-1 غان بجامٗت الىٟـ ٖلم ؤؾاجظة مً مجمٖى . بمهغ اإلاىُا وظامٗت ال٣اَغة وظامٗت َو

ت الهُٛت ًٖ اإلاترحم الخال٤ ٖبض م٣ُاؽ بخُب٤ُ الخالػمي الهض١-2 . الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت ؤلاهجلحًز

ب٤. ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث بخدلُل الٗاملي الخدلُل مىهج بخُب٤ُ الٗاملي الهض١-3  جالمُظ مً جلمُظ 303 ٖلى اإلا٣ُاؽ َو

. جىؾِم الغابٗت الؿىت

اث بحن الخمُحزي  الهض١ -4 . الخُاة ظىصة في واإلاغجٟٗت اإلاىسًٟت اإلاجمٖى

: الضعاؾت خضوص

: في اإلاخمشلت خضوصَا مً الضعاؾت َظٍ حٗٝغ

 اإلاخىؾِ الغابٗت الؿىت جالمُظ في اإلاخمشلت الضعاؾت ُٖىت في الخالُت الضعاؾت ُٖىت جخدضص:اإلاىيىُٖت الخضوص:-2-1
م والبالٜ مٗؿ٨غ مضًىت إلاخىؾُاث ،2013 -2012 الضعاؾُت للؿىت اإلاخىؾِ الخٗلُم صةقها اظخُاػ ٖلى اإلا٣بلىن   ؤٖماَع

.  ؾىت 20-14 مابحن
. الباخشت َٝغ مً اإلاهمم الخُاة ظىصة م٣ُاؽ في اإلاخمشلت بإصواتها الضعاؾت خضصث ٦ما

: اإلا٩اهُت الخضوص:2-2 

: الخىالي ٖلى مخىؾُاث 6 وهيمٗؿ٨غ، مضًىت في اإلاخىؾُت، اإلاغخلت جالمُظ الضعاؾت جًمىذ

. باإلادمضًت زلضون  ابً مخىؾُت-1
. ٣ٖاػ ظلى٫  بً ٣ٌٗىب مخىؾُت-2

. الٛمغي –ال٣اصع ٖبض ألامحر مخىؾُت-3
ان    مخىؾُت-4 . هللا،ؾ٤ُ مُٗى ٍػ

. اإلاامً ٖبض اإلاامً،ؾُضي ٖبض ؾُضي مخىؾُت-5

. باإلادمضًت ظلى٫  بٛضاصي مخىؾُت-6

. 2013 ماي قهغ وجهاًت 2012صٌؿمبر قهغ ؤوازغ مً اإلاُضاهُت عاؾتالض صامذ:  الؼمىُت الخضوص:2-3

 : الضعاؾت مىهج
 ،اؾخسضمذ والشاهىي  اإلاخىؾِ مغخلخحها في الخالمُظ خُاة لجىصة م٣ُاؽ بٖضاص في اإلاخمشل الباخشت َضٝ مً اهُال٢ا   

ه الظي اإلا٣اعن  الىنٟي اإلاىهج الباخشت ت:" بإهه الغقُضي نالر بكحر ٖٞغ  جخ٩امل التي البدشُت ؤلاظغاءاث مً مجمٖى
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، ؤو الٓاَغة لىن٠  وص٣ُ٢ا ٧اُٞا جدلُال وجدلُلها ومٗالجتها وجهيُٟها والبُاهاث الخ٣اث٤ ظم٘ ٖلى اٖخماصا اإلاىيٕى

  .البدض مدل اإلاىيٕى ؤو الٓاَغة ٖلى وحٗمُماث هخاثج بلى وللىنى٫  صاللتها الؾخسالم

: الُٗىت

 والبالٜ 2013-2012 الضعاسخي الٗام زال٫ مٗؿ٨غ، لىالًت اإلاخىؾِ الخٗلُم همِ جالمُظ مً ألانلي الضعاؾت مجخم٘ ًخ٩ىن   
. ؤهثى 5763 و ط٦غا 6179مجهم وجلمُظة جلمُظ ؤل٠ 11915 ٖضصَم

٤ الضعاؾت مجخم٘ جىػَ٘ ًبحن 1 ع٢م حضو٫   .الجيـ ٞو

 اليؿبت الٗضص 

% 51.85 6179 ط٦ىع 

% 48.36 5763 بهار
% 100 11915 اإلاجمٕى

م جم وجلمُظة جلمُظ 622 مً ٞخ٩ىهذ الضعاؾت ُٖىت اؤم  مجها الهالخت ازخُاع جم ،2013-2012 الضعاسخي اإلاىؾم مً ازخُاَع
. الضعاؾت إلاخٛحراث جمشُلها مغاٖاة م٘:مٗؿ٨غ والًت مً مخىؾُت6 ٖلى:٧الخالي مىػٖت ٣ِٞ 610 ؤي ٣ِٞ

 ؾؿاثاإلاا و الجيـ مخٛحر خؿب الُٗىت ؤٞغاص جىػَ٘ ًبن: 2 ع٢م حضو٫ 

 ألامحر مخىؾُت ؾ٤ُ مخىؾُت 
 ال٣اصع ٖبض

 مخىؾُت
 بً ٣ٌٗىب

 حلى٫ 

 مخىؾُت
 بٛضاصي
 حلى٫ 

 مخىؾُت
 ؾُضي
 ٖبض

 اإلاامً

 مخىؾُت
 زلضون  ببً

 

 48 39 49 60 48 48 ط٦ىع 
 81 36 44 70 46 42 بهار
 611 129 75 93 130 94 90 اإلاجمٕى

: الضعاؾت ؤصاة

: لٗاملحن جيخمي ؤبٗاص ؾخت مً م٨ىن  اخثتالب َٝغ مً اإلاهمم الخُاة حىصة م٣ُاؽ

ت، الخُاة ظىصة اإلاضعؾُت، الخُاة ظىصة الهخي، واإلادُِ الصخت ظىصة: ؤبٗاص ؤعبٗت وبه مىيىعي  الخُاة ظىصة ألاؾٍغ

ا١ ؤؾئلت،م٘ 10 ٖلى بٗض ٧ل واخخىي . الىٟسخي الاعجُاح-الىٟؿُت الخُاة ظىصة:بٗضًً وبه: طاحيو الاظخماُٖت  بظابت ؾلم بٞع
. ؤخُاها  –ال –وٗم: سيزال

: اإلا٣ُاؽ جصخُذ

 وهي.الؿلبُت ؤلاظاباث خا٫ في الخ٣ضًغ ٨ٖـ م٘.ال ٖلى 0 والضعظت.ؤخُاها ٖلى 1 والضعظت.وٗم ٖلى  2 الضعظت بُٖاء ًخم

ل15 مً الضعاؾت ُٖىت ٖلى الخُاة ظىصة م٣ُاؽ َب٤.بىٟي وجبضؤ بٗض ٧ل في بالدؿاوي  مىػٖت  .2013 ماي 15 ٚاًت بلى ؤٍٞغ

                                                           
 .95ع،ص دار الكتاب احلديث للنشر والتوزي،رةالقاه( 1ط) ،"مناىج البحث التربوي "،(2000)بشًن صاحل الرشيدي -1
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 البدث جاثجن

: الهض١ ماقغاث: ؤوال

اثضتها مٗىاَا مىاؾبتها، خُض مً اإلا٣ُاؽ صعظاث مً بها ًسغط التي الخانت الاؾخضالالث بلى الهض١ مٟهىم ٌكحر    ٞو

ض التي ألاصلت ججم٘ مٗىاٍ ال٣ُاؽ نض١ وجد٤ُ٣   .الاؾخضالالث َظٍ مشل جٍا

٨ُت الجمُٗت خضصث   .اإلاٟهىم ؤو البىاء ونض١ بمد٪ اإلاغجبِ الهض١ اإلادخىي، نض١:ؤهىإ زالزت في الهض١ APA ألامٍغ

  Content Validity:اإلادخىي  نض١:1

اث مبضجي ٞدو ٖلى الىٕى َظا ٌكمل ت الازخباع إلادخٍى  ٢ُاؾها اإلاُلىب بالهٟت مخهلت الازخباع ٣ٞغاث ٧اهذ بطا ما إلاٗٞغ

  .٢ُاؾها اإلاغاص ؾمتبا٫ الهلت بُٗض ؤهه ٖلى خظٞه ًم٨ً ما ال٣ٟغاث َظٍ مً َىا٥ ؤن ؤو

 10 خىالي ومٟدكحن وؤؾاجظة مضعاء التربُت مجا٫ في مسخهحن ٖلى الاؾخماعة بٗغى الهض١ َظا ماقغ ٖلى الباخشت خهلذ
: مسخهحن

لىم الىٟـ ٖلم في مسخهحن ؤؾاجظة ٖلى اإلا٣ُاؽ ٖغى جم ٦ما م: لهم الك٨غ ٩ٞل اإلا٣ُاؽ خ٨م مً مجهم التربُت ٖو   َو

لىم الىٟـ ٖلم ٢ؿم: ًاؾحن ؤمىت:  الض٦خىعة  ألاؾخاطة غان حامٗت التربُت ٖو . َو

لىم الىٟـ ٖلم ٢ؿم: خلُمت ٢اصعي : الض٦خىعة ألاؾخاطة غان حامٗت التربُت ٖو .  َو

م ال٣ُاؽ عابُت ًٖى مهغ، اإلاىُا حامٗت التربُت، ب٩لُت الىٟـ ٖلم ؤؾخاط: ببغاَُم مدمض الض٦خىع  ألاؾخاط  والخ٣ٍى

. الىٟس ي

. ال٣اَغة حامٗت هٟس ي ومٗالج الىٟؿُت الصخت ؤؾخاط: ٚالب الغخُم ٖبض مدمىص عالض٦خى ألاؾخاط

اث مبضجي ٞدو ٖلى الىٕى َظا ٌكمل ت الازخباع إلادخٍى  ٢ُاؾها اإلاُلىب بالهٟت مخهلت الازخباع ٣ٞغاث ٧اهذ بطا ما إلاٗٞغ

  .ؾها٢ُا اإلاغاص بالؿمت الهلت بُٗض ؤهه ٖلى خظٞه ًم٨ً ما ال٣ٟغاث َظٍ مً َىا٥ ؤن ؤو

 بلٛذ مهما اإلاد٨محن ج٣ضًغ ؤن اٖخباع بلى Croply :2000 ٦غوبليو 1998 عه٨ىو Blacker بال٦غو  مً ٧ل ًظَب اإلاجا٫ َظا في
  .الصخهُت للخدحزاث ٖغيخه زم ومً والظاحي الصخصخي للخ٣ضًغ جسً٘ ٞةجها جسهههم صعظت

: الٗاملي والهض١ اإلاد٪ الخالػمي،ونض١ ٧١الهض للهض١ ؤزغي  ؤهىإ جُب٤ُ بلى الباخشت اججهذ ألاؾاؽ َظا ٖلى

 

                                                           
 .447،القاىرة،دار النشر للجامعات،(5ط)،"مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية"(: 2006)رجاء زلمود أبو عالم -1
،رللة أماراباك،اجمللد "عمان تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة في سلطنة"،(2010)زلمود عبد احلليم منسي، علي مهدي كاظم  -2

 .49، ص60-41،األكادميية العربية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا،01العدد :األول
 .146ص  ،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 2،ط"اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي "،(2003)مقدم عبد احلفيظ -3
 .146ص  ،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 2،ط"نفسي والتربوياإلحصاء والقياس ال "،(2003)مقدم عبد احلفيظ -  
. ، اإلسكندرية،مركز اإلسكندرية للكتاب(ب ط) ،"سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة"،(2002)خالد عبد الرازق سيد   
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: Criterion related Validity:بمد٪ اإلاغجبِ الهض١ ل٣ُاؽ ٦مد٪ الكهغي  الضزل:2

 حصخُو ؤو مدضصة مىا٠٢ في اإلاٟدىنحن بؿلى٥ الخيبا ٖلى الازخباع ٢ضعة مضي ٖلى اإلاحزان ؤو بمد٪ اإلاغجبِ الهض١ ًض٫
 مضي به هدضص محزان َى ؤو الازخباع نض١ به ه٣ِـ الازخباع، ًٖ ج٣لمـ مىيىعي م٣ُاؽ َى واإلاد٪ الؿلى٥، َظا

  .الازخباع نالخُت

ُت اإلااقغاث ؤخض الكهغي  الضزل ٌٗض ُت اإلااقغاث ؤخض ٌٗخبر اإلااقغ َظا ول٨ً الخُاة، لجىصة اإلاىيٖى  التي اإلاىيٖى

 ،( Cumminus.1997)الخُاة ظىصة ٖلى ا٨ٖسخي اإلاغجٟ٘ الضزل جإزحر ٩ًىن  ٣ٞض الىٟسخي، ال٣ُاؽ في الباخشىن  ٖلحها ًسخل٠
 اإلاغجٟٗحن بحن قُُٟه مٗاصلت وجُب٤ُ ألاخاصي الخباًً جدلُل باؾخسضام  الٟغ١  صاللت بدؿاب الباخشت ٢امذ لظل٪

 لهالر واإلاىسًٟحن اإلاغجٟٗحن بحن بخهاثُا صا٫ ٞغ١  وظىص الىخاثج ؤْهغث الخُاة، ظىصة في اإلاىسًٟحن و واإلاخىؾُحن

 صًىاعا 15000 مً ؤ٢ل صزل مؿخىي  لهم مً صزال ؤصوى الباخشت ظٗلذ اإلاسٌٟ الضزل طوي  جدضًض ٖىبتم م٘.اإلاغجٟٗحن

. ٞى١  ٞما صًىاعا 45000 مً ومغجٟٗا صًىاع 40000 بلى20000 بحن ما ومخىؾُا

.  الكهغي  الضزل خؿب الخُاة حىصة بحن الخباًً جدلُل هخاثج: 2ع٢م حضو٫           

تا٫ صعحت اإلاغبٗاث مجمٕى   الضاللت مؿخىي  ٝ ٢ُمت اإلاغبٗاث مخىؾِ خٍغ

 صازل
اث  اإلاجمٖى

8308.354 2 4154.177 12.630 0.000 

اث بحن   328.919 300 98675.824 اإلاجمٖى
    302 106984.178 اإلاجمٕى

 اعجٟ٘ ٧لماٌ ؤن بلى حكحر اإلاغجٟ٘ الضزل طوي  بلى حٗىص والتي وال٠ًُٗ واإلاخىؾِ اإلاغجٟ٘ الضزل طوي  بحن الٟغو١ صاللت بن
ظا الخُاة ظىصة اهسًٟذ الضزل ى الخُاة وظىصة الضزل مؿخىي  بحن ال٨ٗؿُت الٗال٢ت وظىص ًشبذ ما َو  ًخىا٤ٞ ما َو

.    الضاهمغ٦ُت اإلاسر وصعاؾت ٦ىمُىىؽ وصعاؾت

 الخُاة وحىصة الضزل بحن ًغؾىن  بعجباٍ مٗامل ًىضر:3 ع٢م حضو٫ 

 الضزل ؤلاعجباٍ مٗامل

 0.27- الخُاة حىصة
 0.01 ٖىض 0.000 ؤلاخهاثُت الضاللت

ت زال٫ مً الهض١ َظا مً بالخإ٦ض الباخشت و٢امذ الضازلي الاحؿا١ نض١:اإلاٟهىم نض١:3  ألابٗاص بحن الاعجباٍ مهٟٞى

: الخالُت الىخاثج وؤْهغث ال٨لي واإلا٣ُاؽ
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ت:5 ع٢م حضو٫   ال٨لي واإلا٣ُاؽ ألابٗاص بحن ؤلاعجباٍ مهٟٞى

  الضاللت       اٍؤلاعجب ٢ُمت ألابٗاص

 0.01 ٖىض. 0.76  الهخي اإلادُِ حىصة

ت الخُاة حىصة  0.01 ٖىض 0.74  ألاؾٍغ

 0.01 ٖىض 0.71 اإلاضعؾُت الخُاة حىصة

 0.01 ٖىض 0.73  الاحخماُٖت الخُاة حىصة

  0.01 ٖىض 0.72  الىٟؿُت الخُاة حىصة

 0.01 ٖىض 0.83 الىٟس ي الاعجُاح

: ال٣ٟغاث نض١::-3-1

خحن، بحن الخمُحز ٖلى ٢ضعتها مضي ٌٗجي الخمُحز ٖلى ال٣ٟغة ٢ضعة ةصال٫  بحن الخٍٟغ٤ َى الازخباعاث مٗٓم َضٝ بن مجمٖى

اء بحن ؤو الًٟٗاء، والُلبت الجُضًً الُلبت بحن جمحز التي ٞال٣ٟغة. الازخباع ٖلحهم ًُب٤ الظًً ألاٞغاص حر ألاؾٍى  ٚو

اء ٣خان جىظض.ألاؾٍى . الاعجباٍ مٗامل ج٣ىُاث( 2)وؿبخحن بحن الٟغ١  صاللت( 1) ال٣ٟغة ٢ضعة لخؿاب ٖامخان ٍَغ

ت ال٣ٟغة ٢ضعة ٢ُاؽ ًم٨ً :وؿبخحن بحن الٟغ١  صاللت-1  الٗلىي  الشلض في الصخُدت ؤلاظاباث وؿبت بحن الٟغ١  إلاٗٞغ
ت ت)  للمجمٖى  ال٣ٟغة ٢ضعة ٖلى طل٪ ٫ص بخهاثُت صاللت طو اليؿبخحن بحن الٟغ١  ٧ان ٞةطا.مجها ألاصوى والشلض( الٗلُا اإلاجمٖى

خم.الخمُحز ٖلى ت ج٣ؿُم ٍو خحن بلى اإلاجمٖى  الضعاؾُت الٗالماث ؤو الٗمل في ألاصاء ٦ضعظاث زاعجي مد٪ بىاؾُت بما مجمٖى

. الازخباع في اإلاٟدىنىن  ٖلحها ًدهل التي ال٩لُت الضعظت َى اإلاد٪ ٩ًىن  ٢ض ؤو

: بحن الٗال٢ت إلًجاص ال٣ٟغاث لُلجذ في الاعجباٍ مٗامل ٌؿخٗمل:الاعجباٍ مٗامل ج٣ىُاث-2

 الباخشت اؾخسضمذ و٢ض .زاعجي مد٪ م٘ ٣ٞغة ل٩ل الاؾخجاباث ؤو لالزخباع ال٩لُت الضعظاث م٘ ٣ٞغة ٧ل ٖلى الاؾخجاباث

٣ت ت ال٣ضعاث ٖلى وخهلذ الشاهُت الٍُغ : ٧الخالي ٣ٞغة ل٩ل الخمُحًز

 .للخلمُظ ةالخُا حىصة إلا٣ُاؽ ال٣ٟغاث جمُحز مٗامالث ًىضر:6 ع٢م حضو٫ 

 الصخت
 اإلاخٗل٣ت
 بجىصة
 الخُاة

 حىصة الاعجباٍ
 الخُاة
ت  ألاؾٍغ

 الخُاة حىصة
 اإلاضعؾُت

 الخُاة حىصة
 الاحخماُٖت

 الخُاة حىصة
 الىٟؿُت

 والاعجُاح الغض ى
 الىٟس ي

01 0.50 0.48 0.36 0.35 0.49 0.55 

02 0.42 0.21 0.35 0.37 0.49 0.52 

03 0.30 0.39 0.38 0.37 0.23 0.35 
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04 0.42 0.32 0.39 0.32 0.50 0.45 

05 0.39 0.33 0.38 0.53 0.34 0.46 

06 0.27 0.46 0.34 0.33 0.35 0.46 

07 0.27 0.39 0.42 0.44 0.47 0.56 

08 0.37 0.49 0.38 0.39 0.38 0.43 

09 0.49 0.51 0.38 0.57 0.36 0.50 

10 0.25 0.38 0.47 0.44 0.69 0.61 

: الخالػمي الهض١:4

 الازخباع، بظغاء و٢ذ آزغ مد٪ مً ججم٘ التي البُاهاث ؤو بالضعظاث اإلا٣ُاؽ صعظاث اعجباٍ مضي"  الخالػمي بالهض١ وٗجي
با الؿمت هٟـ ٣ًِـ آزغ مىيىعي م٣ُاؽ ٖلى وصعظاتهم اإلا٣ُاؽ في ألاٞغاص صعظاث بحن ه٣اعن  ؤهىا ؤي  ٣ًِؿها والتي ج٣ٍغ

  ".ب٣لُل ٢بلها ؤو اإلا٣ُاؽ ُٞه هُب٤ الظي الى٢ذ هٟـ في اإلاد٪ ٖلى صعظاث ألاٞغاص ٌُٗي بإن وطل٪ اإلا٣ُاؽ

 وخؿاب اإلاخىؾِ، جالمُظ مً ُٖىت ،ٖلى الٗاملُت الصخت مىٓمت ًٖ اإلاترظم  الخال٤ ٖبض م٣ُاؽ بخُب٤ُ الباخشت ٢امذ

: الخالُت بالىخاثج وزغظذ ويٗخه الظي اإلا٣ُاؽ م٘ اعجباَها مٗامالث

 .الخال٤ لٗبض الخُاة حىصة وم٣ُاؽ الباخثت م٣ُاؽ باٍبعث مٗامل ًىضر:7 ع٢م حضو٫ 

 الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ًٖ اإلاترحم الخال٤ ٖبض م٣ُاؽ الاعجباٍ مٗامل

 0.70 الباخثت م٣ُاؽ

 0.01 الضاللت مؿخىي  ٖىض 0.000 ؤلاخهاثُت الضاللت

:   الخمُحزي  الهض١:5 

: الخالُت بالىخاثج وزغظذ الخُاة ظىصة في واإلاىسًٟحن اإلاغجٟٗحن بحن الٟغ١  ب٣ُاؽ الباخشت ٢امذ

 الخُاة حىصة في واإلاغجٟٗحن اإلاىسًٟحن بحن الٟغو١ هخاثج ًٓهغ: 8ع٢م الجضو٫ 

 اإلاخىؾِ 
 الخؿابي

 ؤلاهدغاٝ
 اإلاُٗاعي 

ت صعحت ث  الضاللت الخٍغ
 ؤلاخهاثُت

 0.000 318 37.28 0.50 1.48 الخُاة حىصة

. الخُاة ظىصة في واإلاىسًٟحن عجٟٗحنالم بحن بخهاثُا صا٫ ٞغ١  وظىص الىخاثج جٓهغ
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: الٗاملي الهض١:7-1-6

٣ت بظل٪ مؿخسضمت الاؾخماعة ؤبٗاص مً للخإ٦ض الٗاملي الهض١ الباخشت اؾخسضمذ  ألاؾاؾُت باإلا٩ىهاث الخدلُل ٍَغ

غ َغ١  بخضي باؾخسضام : الخالُت الىخاثج خهلذ و٢ض. Varimaxٍ   اإلاخٗامض الخضٍو

 Bartlett وKMO باعبزذ هخاثج ًىضر 9 ع٢م الجضو٫ 

0.87 Mesure de précision de l’échantillonnage de Kasier 

15 Bartlett                               ddl 

0.000 Signification de Bartlett 

ظا 0.87 وحؿاوي  KMO ازخباع بخهاجي ٢ُمت هالخٔ الجضو٫  زال٫ مً  ناخب ٌكحر خُض ، الُٗىت حجم ٦ٟاًت ٖلى ًض٫ َو

 خالت في ؤما الُٗىت، حجم ٦ٟاًت ٖلى للخ٨م 0.50 هي ؤلاخهاجي لهظا اإلا٣بى٫  ألاصوى الخض ؤن بلى(   Kaiser :1974) الازخباع َظا

اصة ًخٗحن ٞةهه ؤ٢ل ٢ُمخه ج٩ىن  ؤن . الُٗىت حجم ٍػ

ت ٧اهذ بطا ما جدضًض َى الازخباع َظا مً الهضٝ للٗلم ، بغجالث بزخباع زال٫ ومً  هي Correlation Matrix ؤلاعجباٍ مهٟٞى

ت ت اليؿبت مً ؤ٢ل وهي P =0.000 الاخخما٫ ٢ُمت هجض Identity Matrix الىخضة مهٟٞى ت ٞةن وبهظا 0.05 اإلاٗىٍى  مهٟٞى
ت لِؿذ الاعجباٍ . الىخضة بمهٟٞى

 مً ؤي خظٝ بلى هدخاط ال وبهظا 0.00001 مً ؤ٦بر وهي 0.681 اإلادضص ٢ُمت ؤن بط الخُي، الاػصواط مك٩لت جىظض ال ٦ما
.  اإلاخٛحراث

غ بٗض ألابٗاص : الخضٍو

غ بٗض ألابٗاص بعجباٍ مٗامالث ًىضر: 10 ع٢م الجضو٫   الخضٍو

 ألابٗاص 

1 2 3 4 5 6 
  0.935 الىٟؿُت الخُاة حىصة

ت الخُاة حىصة   0.935  ألاؾٍغ

 الخُاة حىصة
 اإلاضعؾُت

  0.905  

  0.908    الصخُت الخُاة حىصة

 الخُاة حىصة
 جماُٖتؤلاج

    0.879  

 0.84      الظاجُت الخُاة حىصة

                                                           
 
 .189-188:، ص ص ،القاىرة ،جامعة ادلنوفية"التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة"،( 2008)ة ربيع أمٌنأسام - 
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 في ألاٞغاص مً ُٖىت ٖلى َب٤ لى ُٞما هخاثجه اؾخ٣غاع ؤو الاحؿا١ ؤو الض٢ت مضي الازخباع بثباث ٣ًهض: الازخباع زباث: زاهُا
  .مسخلٟخحن مىاؾبخحن

 بم٣خًاٍ ًخم الظي ؤلاحؿا١ به ٞحراص الىٟسخي ل٣ُاؽا بَاع في اإلاٗجى ؤما الخالت هٟـ ٖلى والب٣اء الخٛحر ٖضم مٗجى ًُٟض ٦ما  
 ٖلى له مُاب٤ ازخباع باؾخٗما٫ ؤو مٗحن ػمجي ٞانل خضوص في الازخباع هٟـ بٖاصة خالت في الىدُجت هٟـ ٖلى الخهى٫ 

 الظاحي الاعجباٍ ًٖ ٖباعة الىا٢٘ في َى الظي الشباث مٗامل بدؿاب الازخباع زباث خؿاب ًخم .الُٗىت هٟـ

ىا٥( 1967حلُٟىعص)علالزخبا : الخالُت بالُغ١  َىا ه٨خٟي ؤهىا بال الشباث مٗامل لخؿاب َغ١  ٖضة َو

٣ت-1 . الازخباع جُب٤ُ بٖاصة ٍَغ

٣ت-2 . الازخباع ججؼثت ٍَغ

٣ت-3 . اإلاخ٩اٞئت الهىع  ٍَغ

. ٦ىصعحكاعصؾىن  مٗاصلت-4

. ٦غوهبار ؤلٟا مٗامل-5

 ألابٗاص طاث الاؾخماعاث في الكاج٘ الؾخسضامه ٦غوهبار ؤلٟا  املم٘ جُب٤ُ ٖلى الضعاؾت َظٍ في الباخشت اٖخمضث و٢ض   

. اإلاخٗضصة

: ٞىظضجه  SPSS ببرهامج خؿابه بخُب٤ُ وطل٪ ، ٦غوهبار ؤلٟا زباث مٗامل الباخشت اؾخسضمذ

 0.92 ٦غوهبار ؤلٟا مٗامل

: الخُاة حىصة إلا٣ُاؽ الاخهاثُت اإلااقغاث

٘ : الُٗىت ألٞغاص الُبُعي الخىػَع

٣ت عحٗخب    ت اإلاىاؾبت الُغ١  مً ألانلي اإلاجخم٘ و للُٗىت الُبُعي الخىػَ٘ ٍَغ  في  وزانت الُٗىت جمشُل مضي إلاٗٞغ
ت الىٟؿُت الؿماث ؤن ٖلى وحٗخمض اإلادضوصة، ٚحر ال٨بحرة اإلاجخمٗاث  ما ؤن بدُض الجغسخي الُبُعي الك٩ل جخسظ والتربٍى

حن ٞحن اهدغا يمً ج٣٘ اإلاكاَضاث مً%  95 وخىالي خضوا مُٗاعي  اهدغاٝ يمً ج٣٘ اإلاكاَضاث مً%  68 وؿبخه   مُٗاٍع

 الُٗىت جىػَ٘ ٧ان ٞةطا اإلاسخاعة الُٗىت جىػَ٘  جدضًض ًخم  ألانلي للمجخم٘ الُٗىت جمشُل مً وللخإ٦ض ،…الخؿابي الىؾِ ًٖ
ظا . ُٖىتا٫ ازخُاع في جدحز َىا٥ ٞةن وبال الضعاؾت إلاجخم٘ ممشلت الُٗىت ؤن ٖلى ًض٫ طل٪  ٞةن َبُُٗا  ؤًًا ٌؿمذ ما َو

. الباعامتري  ؤلاخهاء بخُب٤ُ

 

                                                           

.152ص  ،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 2،ط"اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي "،(2003)مقدم عبد احلفيظ 1
  

 .21ص ،اجلزائر،دار الغرب للنشر والتوزيع،(ب ط )،"لم النفستطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية في ع"،(2007)علي طاجٌن   -
  Miller,Irwin.(1985) Probability and statistics for engineers.Third Edition.Prentice-Hall, Inc.p 115. 

 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  صٌؿمبر    : 14الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

28 

 

 الُٗىت ألٞغاص الُبُعي الخىػَ٘ ًبحن: 3 ع٢م  ق٩ل

 

 

 

 

 

 

 

 

: والا٢تراخاث الخىنُاث

ٗخبر الخٗبحر، صر بن الشاهىي  وختى اإلاخىؾِ في الخلمُظ خُاة ظىصة ل٣ُاؽ  همىطظُت ؤصاة ج٣ضم الخالُت الضعاؾت  وؾُلت َو
ت ا٧لاإلال ٖلى لل٨ك٠ ت زال٫ مً واإلاضعؾُت ألاؾٍغ  بِئت قغوٍ مىاءمت ومضي التربىي  الٍٟغ٤ َٝغ مً اإلاٗاملت خؿً مٗٞغ

ت وؾُلت ٣ًضم ٦ما  الخلمُظ وعٚباث الخمضعؽ  وال٨أبت ٧اإلخباٍ الخلمُظ ٖىض الىٟؿُت والايُغاباث الخ٠ُ٨ ؾىء إلاٗٞغ

. الخىا٤ٞ وؾىء

ت الخُاة ظىصة ؤن الضعاؾت َظٍ في ط٦ٍغ ًجضع وما اَخمام مدِ ٫والجؼا ٧اهذ ألاؾغة خُاة ؤن بالظ٦غ الجضًغ     لِؿذ ألاؾٍغ
 ومداولت ؤَٟالهم وبحن وألام ألاب بحن والخىانل الخىاع ٢ىىاث جُٟٗل ول٨ً لؤلؾغة إلاِٗصخي اإلاؿخىي  جدؿحن ألاولى بالضعظت
 ألاؾالُب بإَمُت ؤًًا َىا قُضون  ؤ٢غاهه مً ٦ٛحٍر لِؿذ ؤؾغجه بإن الُٟل بخؿاؽ في ؾبُل له ما ٧ل ًٖ الابخٗاص
غ١  التربُت في الىالضًت غ مضي ل٣ُاؽ ماقغا ًً٘ ٞاإلا٣ُاؽ لظل٪ اإلاخبٗت، الضٖم َو ت البِئاث جٞى  ٞٗالت ٢ىىاث ٖلى ألاؾٍغ

. ألاؾغ خُاة ظىصة ل٣ُاؽ ووؾُلت ؤبىائها م٘ للخىانل

ا١ ٫زال مً الاظخماُٖت الخُاة ٞجىصة الاظخماُٖت، الخُاة بإَمُت هىٍى ٦ما     نٟداث خالُا جضٖمها والتي والجحران الٞغ

 مً%  84 خىلي ؤ٦ض الظي مدُُه في الب٣اء الجؼاثغي  للخلمُظ جدُذ والتي الى٣ا٫ والهاج٠ ٧الٟاٌؿبى٥ الاظخماعي الخىانل
م ٖىهغ وؤهه ؤنض٢ائهم م٘ جىاظضَم ٖىض عاختهم ًجضون  ؤجهم الخالمُظ  ٫جباص زال٫ مً ؤًًا هٟؿُتهم وحُٛحر لخدٟحَز
بت ؤ٦ثر اإلاضعؾت ولخهبذ اإلاضعؾُت الخجمٗاث زال٫ مً الكب٩اث َظٍ لخىؾُ٘ مجاال ًٟخذ مما واإلاداصزاث، الخىاع ٍى  مٚغ

. للمخمضعؽ

ً ٞاٖلت ؤصاة اإلا٣ُاؽ ٌٗخبر ؤزحرا     ؾض مً ًم٨جهم ألهه الضعاسخي الخدهُل وعٞ٘ اإلاضعسخي الىجاح بجاهب واإلاهخمحن للتربٍى

 .زاعظُت ؤو ٧اهذ صازلُت الخلمُظ بِئاث مً بِئت ؤي في الخانلت باإلاك٨الث والخد٨م والخيبا الخانلت الٟجىاث
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: الباخشت ج٣ترح لظل٪

ىاع مسخل٠ في اإلا٣ُاؽ َظا جُب٤ُ - ت اإلاضعسخي الضزى٫  بضاًت م٘ اإلاضعؾُت ألَا ت الٓغوٝ إلاٗٞغ  الىٟسخي واإلاٗاف ألاؾٍغ
غة ؤصاة ظٗله مداولت و٦ظل٪ للمخمضعؾحن  في الىٟؿُحن وألازهاثحن الخىظُه مؿدكاعي  ؤًضي في ألاهترهذ زال٫ مً مخٞى

اث . واإلاخىؾُاث الشاهٍى

حن والٗاملحن الخالمُظ ٖىض الخُاة ظىصة مىيٕى بسهىم الىٟؿُت اإلا٣اًِـ وجُب٤ُ البدض باب ٞخذ - . التربٍى

 :اإلاغاح٘ ٢اثمت

ُت ،ظامٗت َغة،ال٣ا"اإلاخٗضصة للمخٛحراث ؤلاخهاجي الخدلُل"،( 2008)ؤمحن عبُ٘ ؤؾامت -1  .اإلاىٞى

. والخىػَ٘ لليكغ الخضًض ال٨خاب صاع ال٣اَغة،( 1ٍ) ،"التربىي  البدث مىاهج" ،(2000)الغقُضي نالر بكحر -2

ٟا٫ ؾ٨ُىلىحُت"،(2002)ؾُض الغاػ١  ٖبض زالض -3 ت،مغ٦ؼ ،(ٍ ب) ،"الخانت الاخخُاحاث طوي  ألَا  ؤلاؾ٨ىضٍع

ت . لل٨خاب ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الىٟؿُت الٗلىم في البدث مىاهج" ،(2006) ٖالم ؤبى مدمىص عظاء -4 . للجامٗاث اليكغ ،ال٣اَغة،صاع(5ٍ)،"والتربٍى

ت ،مهغ،مغ٦ؼ"لؤلَٟا٫ الىٟؿُت الصخت"،(2001)٧امل ؤخمض ؾهحر -5  .لل٨خاب ؤلاؾ٨ىضٍع

م ال٣ُاؽ"،(2000)ٖالم مدمض الضًً نالح -6  وجىحيهاجه وجُب٣ُاجه ؤؾاؾُاجه والىٟس ي التربىي  والخ٣ٍى

. والخىػَ٘ لليكغ ال٨ٟغ صاع اَغة،ال٤ ،(1ٍ)،"اإلاٗانغة

. والخىػَ٘ لليكغ الٛغب ،الجؼاثغ،صاع( ٍ ب)،"الىٟـ ٖلم في مىهجُت ومباصت بخهاثُت جُب٣ُاث"،(2007)َاظحن ٖلي -7

اث ،صًىان ،الجؼاثغ 2،ٍ"والتربىي  الىٟس ي وال٣ُاؽ ؤلاخهاء" ،(2003)الخُٟٔ ٖبض م٣ضم -8 . الجامُٗت اإلاُبٖى

 صعاؾت واللُبُحن، الٗماهُحن الجامٗت َلبت لضي الخُاة حىصة"،(2006) البهاصلي هجم الخال٤ ٖبض ٧اْم، مهضي ٖلي -9

 .87-67 ،03 ،الٗضصThe scientific journal of arab open academy in Denamark،"مخىىٖت ز٣اُٞت

غ"،(2010)٧اْم مهضي ٖلي ميسخي، الخلُم ٖبض مدمىص -10   في حامٗتا٫ َلبت لضي الخُاة حىصة م٣ُاؽ وج٣ىحن جٍُى

٨ُت الٗغبُت ،ألا٧اصًمُت01 الٗضص:ألاو٫  ؤماعابا٥،اإلاجلض ،مجلت"ٖمان ؾلُىت  .60-41والخ٨ىىلىظُا، للٗلىم ألامٍغ

٘ في جى٦ُضي بغهامج ٖلى الخضٍعب ٞٗالُت"،(2012)مهُٟى عبُ٘ والء -11  الجامٗاث َالباث لضي الىٟؿُت الخُاة حىصة ٞع

ت الٗلىم ،مجلت"ؾمُٗا اإلاٗا٢حن  .132-95 ،03 الؿٗىصًت،الٗضص الٗغبُت ،اإلامل٨تالتربٍى

ذ ؤبى ؾٗض ؤؾامت-12 ٘،محٞر  جىمُت بغهامج ؤزغ"،( 2006 صٌؿمبر 19 -17)بؾماُٖل نٟاء ؤهىع، مدمض ٖبحر قىقي، ؤخمض ؾَغ

 وظىصة الىٟـ ٖلم هضوة بلى ،م٣ضم"ال٨بري  بال٣اَغة الخٗلُم مضاعؽ لضي الخُاة ججىٍض في الخُاجُت اإلاهاعاث

. ٢ابىؽ ،مؿ٣ِ،ظامٗتالخُاة

مان ظمٗت-13  :لىضوة م٣ضم ،"الخُاة حىصة ؤحل مً ال٨باع حٗلُم"،(2006صٌؿمبر 19-17) زابذ وظحهت الٗاوي مدمىص، هاٍع

. ٢ابىؽ الؿلُان مؿ٣ِ،ظامٗت الخُاة، وظىصة الىٟـ ٖلم
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غ في الخُاة حىصة"،(1999) الٟغماوي  ٖلي مضيح-14  الىٟسخي ؤلاعقاص إلاغ٦ؼ الؿاصؽ يالضو٫  اإلااجمغ بلى م٣ضم،"ؤلاوؿان حَى
 قمـ ٖحن ،ال٣اَغة،ظامٗت(الخُاة ظىصة)

لُت 17-16)ٖمغ الخاٞٔ ٖبض ؾهحر-15  الهم ألاشخام خُاة حىصة جدؿحن في ؤلاؾ٨ىضهافي اإلاضزل اؾخسضام"،(2008 ظٍى

 الىا٢٘ عنض نتالخا الاخخُاظاث طوي  جإَُل: الؿاصؽ الضولي للماجمغ ،م٣ضم"مهغ في هضاء حمُٗت اإلا٨ٟىٞحن،ججغبت

ت الضعاؾاث اإلاؿخ٣بل،ال٣اَغة،مٗهض واؾدكغاٝ . التربٍى

ال٢خه ٚؼة ل٣ُإ الجىىبُت اإلاداٞٓاث في ألامهاث لضي الىالصة ٢ل٤"،(2010)الهمو هللا ٖبض بؾماُٖل نالر-16  ٖو

. ٚؼة اإلااظؿخحر،ظامٗت قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة،"الخُاة بجىصة

17-AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London 

18- David Good; Ghislain Margerotte, Raymond leblanc(1994).La qualité de vie 

 pour les personnes présentent un handicap: perspectives internationales .Deboeck 

université. Paris. 

19-Joseph Oliver,Peter Huscley,Keith Briges,Hadi Mohamed(2005).Quality of life and mental 

health.(2ED) .New York.Taylor & Francis library. 

-20-Miller,Irwin.(1985) Probability and statistics for engineers.Third Edition.Prentice-Hall, 

Inc 

8621-Marcus Henning ; Christian Krägeloh ;Susan Hawkers,yipin Zoho and lain 

Doherty.(2010).Quality of life and motivation to learn. A study of medical students. Issues in 

educational Reasearch.20 (3).244-256 

9 22-Cummins, R.A. & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales: 

The case for subjective quality of life measurement. Proceedings, Second International 

Conference on Quality of Life in Cities (pp.74-93). Singapore: National University of Singapore 
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