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ىذا الى اعز ما اممك في الوجود كمو ،وينبوع الدفئ والحنان واالمن  اىدي ثمرة جيدي
واالمان ،الى من قال فييما خالقنا وبارئنا ومصورنا اهلل عز وجل في كتابو بعد بسم اهلل 

..." الى الوالدين وال تقل ليما اف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريماالرحمن الرحيم: "...
 ىما ..امي و ابي..الكريمين اطال اهلل في عمر 

الى كل من عممني حرفا واكسبني عمما ووىج لي الطريق وصدى عني المضيق 
 ومنحني رأيا و قدم لي عمما واجدر بالذكر الى كل المعممين واألساتذة والدكاترة الكرام .

الذين اعانوني وساعدوني الى طمبة معيد التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس 
 ذه المذكرة المتواضعة وكانوا قيد التجربة.في انجاز ى

الى كل االخوة واألخوات وجميع االىل واألقارب واألحبة واألصدقاء الذين ساعدوني 
 سواء من قريب او من بعيد. اتي وكل من يعرف مؤمون عامرفي حي
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 هلل الجزٌل والحمد بالشكر تقدمأ شًء كل وقبل ، المتواضع هذاقلمً  رفعأ هللا بسم

 والذي ، الدراسٌة المرحلة هذه إلى للوصول ساعدنً  والذي  وتعالى سبحانه 

 تقدمأ كما. المتواضعة الرسالة هذه إنجاز وهو ،هدفً نحو المضً فً ساعدنً 

 وقائدي ، الثانً األب أوال  لً كان الذي المشرف أستاذي إلى العمٌق بالشكر 

 ودا مشرفا أستاذا ٌتخذه بأن لبطا أي تشرف التً الطٌبة وبأخالقه ،ومدربً 

 إلى والتقدٌر الشكر بجزٌل تقدمأ مقرانً جمال  الكرٌم أستاذي وهو ، أعماله 

 كافة وكذلك ، الجامعً الحرم داخل  أستاذي هو شًء كل وقبل القسم رئٌس 

 فً أنسى ولن  لدٌهم درست الذٌن أستاذة أستاذا والتقدٌر االحترام كل لهم األساتذة 

  عند لً عونا كانوا الذٌن وزمالء زمٌالت من الدراسة فً أصدقائً األخٌر 

 فٌه ودفعت فشل كل عند ساعدتنً ودعمتنً التً الكرٌمة العائلة وكذلك ، الحاجة

 .علٌهحصلت  نجاح كل عند  
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 ممخص البحث )بالعربية(: 

ية وطمبة عمم دنية والرياضبربية المستوى جودة الحياة عند طمبة الت: عنوان الدراسة
 النفس.

مستوى جودة الحياة عند طمبة التربية البدنية تيدف الدراسة الى معرفة  
أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في  ،وقد افترضتوالرياضية وطمبة عمم النفس 

،وقد اخترت مستوى جودة الحياة عند طمبة التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس
عمى أدوات  معتمدا بطريقة عشوائية من جامعة مستغانم.طالب  011 عينة متكونة من

يمكن أن تكون  ،وكان اىم استنتاج انو تمثمت في االستبيان و مقياس جودة الحياة 
طمبة التربية البدنية  بين لة احصائية في مستوى جودة الحياةفروق ذات دال ىناك

تصميم  م اقتراح وتوصية ىومن الخروج بأى ،وقد امكنني وطمبة عمم النفس والرياضية
  مناىج لتدريس جودة الحياة ومصادرىا وطرق تعمميا كفن من فنون الحياة .

 جودة الحياة ،الطالب الجامعي.الكممات المفتاحية: 
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Résumé de l'étude en français: 

Titre de l'étude: Le niveau de qualité de vie des étudiants en 

éducation physique et sportive et des étudiants en psychologie 

L'étude vise à connaître le niveau de qualité de vie des étudiants 

en éducation physique et sportive et des étudiants en psychologie, 

et j'ai supposé qu'il y avait des différences statistiquement 

significatives dans le niveau de qualité de vie des étudiants en 

éducation physique et sportive et des étudiants en psychologie, et 

j'ai choisi au hasard un échantillon de 100 étudiants de 

l'Université de Mostaganem. En fonction des outils représentés 

dans le questionnaire et de la mesure de la qualité de vie, la 

conclusion la plus importante était qu'il pouvait y avoir des 

différences statistiquement significatives dans la qualité de vie 

entre les étudiants en éducation physique et en sports et les 

étudiants en psychologie, et cela m'a permis de proposer la 

suggestion et la recommandation la plus importante est de 

concevoir des programmes d'enseignement de la qualité de vie et 

de ses sources. Et des moyens de l'apprendre comme un art de 

vivre. 

Mots clés: qualité de vie, étudiant universitaire. 
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:Search summary in English  

Study title: The level of quality of life among students of physical 

education and sports and students of psychology. 

The study aims to know the level of quality of life for students of 

physical education and sports and students of psychology, and I 

have assumed that there are statistically significant differences in 

the level of quality of life for students of physical education and 

sports and students of psychology, and I chose a sample of 100 

students randomly from Mostaganem University. Depending on 

the tools represented in the questionnaire and the quality of life 

measure, the most important conclusion was that there could be 

statistically significant differences in the quality of life between 

students of physical education and sports and students of 

psychology, and it enabled me to come up with the most 

important suggestion and recommendation is to design curricula 

for teaching the quality of life and its sources And ways to learn it 

as an art of life 

Key words: quality of life, university student. 
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 مقدمة:   

حظي مفيوم جودة الحياة باىتمام كبير في عموم الطب واالقتصاد لقد         
م الحديثة نسبيا في مجال عمم النفس ،وىو ييتم بدراسة واالجتماع، لكنو يعد من المفاىي

الخصائص االيجابية ونواحي القوة لدى االنسان ،وقد اتسع مفيوم جودة الحياة 
ليتجاوب مع تصميم برامج دعم األفراد والجماعات ،وىذا االستخدام ىو جزء من النظرة 

بعدد من المفاىيم  الواسعة التي تقول إن جودة الحياة ترتبط من المنظور النفسي
 االساسية مثل االدراك والقيم واالتجاىات والطموح .

كما زاد اىتمام الباحثين بمفيوم جودة الحياة منذ بداية النصف الثاني لمقرن العشرين    
كمفيوم مرتبط بعمم النفس االيجابي ،والذي جاء استجابة إلى أىمية النظرة اإليجابية 

كيز الكبير أواله عمماء النفس لمجوانب النفسية من حياة إلى حياة األفراد كبديل لمتر 
األفراد ،وقد تعددت قضايا البحث في ىذا اإلطار ،فشممت الخبرات الذاتية والعادات 
والسمات اإليجابية لمشخصية ،وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ،وقد أكدت 

ىو أكثر بروزا من  دراسات القرن الماضي أن الجانب اإليجابي في شخصية اإلنسان
نما  الجانب السمبي ،وأن ىذين الجانبين ال يمثالن بالضرورة اتجاىين متعاكسين،وا 

)رغداء عمي  يتحرك السموك اإلنساني بينيما طبقا لعوامل كثيرة مرتبطة بيذا السموك.
 .(0100نعيسة،

السابقة والمشابية ومحاورة  الباحث عمى ضوء الدراسات الطالب وعميو يشير    
االستاذ المشرف واساتذة معيد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم ،جاءت فكرة 
البحث حول مستوى جودة الحياة عند طمبة التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس 

 ،بدراسة مقارنة بين التخصصين .
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سة عمى بابين ،الباب االول شمل الدراسة الباحث في ىذه الدرا لقد تناول الطالب    
النظرية واحتوت عمى فصمين ،الفصل االول تناولت فيو مفيوم جودة الحياة ومبادئيا 
ومؤشراتيا ،وأبعادىا ومكوناتيا ومجاالتيا ومقوماتيا وكذلك أيضا االتجاىات المفسرة 

حتياجاتو لجودة الحياة ،والفصل الثاني الى مفيوم الطالب الجامعي وخصائصو وا
ومفيوم الجامعة واىدافيا والحياة البيداغوجية لمطالب داخل الجامعة والمرحمة العمرية 
لمطالب الجامعي .أما الباب الثاني الدراسة الميدانية فقد شمل فصمين ،الفصل االول 

تمثل في منيجية البحث واجراءاتيا الميدانية ،والفصل الثاني تناولت فيو عرض وتحميل 
 كذلك االستنتاجات واالقتراحات والتوصيات.النتائج و 

 مشكمة البحث: -2

أن مفيوم جودة الحياة ارتبط ارتباطا وثيقا مع الكثير من المفاىيم والمتغيرات كما       
تعددت استخدامات ىذا المفيوم في كافة المجاالت منيا جودة التعميم وأصبحت الجودة 

من بين المجاالت ذات االىتمام بجودة ىدفا ألي برنامج الخدمات المقدمة لمفرد و 
الحياة المجال الميني ذلك أنو أوسع وأحفميا بالتطبيقات ليذا المصطمح ويعد مؤشرا من 

، 0104)شيخي مريم، المؤشرات اليامة في تفسير السموك واألداء اإلنساني والتنبؤ بو.
 .(3-0الصفحات 

لكن مرتبطة بو ،زايد لمدراسات حول مفيوم جودة الحياة والمتغيرات المتالىتمام إن اإل
أعني ىنا الجانب  تبقى ىذه الدراسات ناقصة من حيث برامج الرفع من جودة الحياة وال

المادي بل الجانب النفسي وما يسمى بجودة الحياة النفسية ، ومن ىنا تتحدد مشكمة 
وىم طمبة الجامعة بحيث ليم مكانة ىامة ىذه الدراسة في شريحة من شرائح المجتمع 

في المجتمع ،والذي يجب أن يتوفر لدييم مستوى عالي في جودة الحياة فمرحمة التعميم 
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الجامعي من أىم المراحل التعميمية التي تؤثر في تنمية مدركات الطمبة لجودة حياتيم 
 ،فيم يجتازون مرحمة نمائية ميمة في حياتيم .

بق تتناول ىذه الدراسة معرفة مستوى جودة الحياة عند طمبة وانطالقا مما س     
 التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس ،اذن مشكمة الدراسة الحالية تتحدد في 

 :التساؤل التالي

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية في مستوى جودة الحياة عند طمبة - تساؤل: -
 النفس. التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم

 البحث: ليدف منا-3

 الى التعرف عمى: الباحث الطالب يرمي 

معرفة مستوى جودة الحياة عند طمبة التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم  -
 النفس.

 مايمي: باحثيفترض ال فرض البحث:-4 -
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة عند طمبة التربية  -الفرض: 
 .عمم النفس لرياضية وطمبةالبدنية وا

 تكمن اىمية البحث الى :اىمية البحث والحاجة اليو: -5

 :نظرية***من الناحية ال

 يقدم  شرحا مفصال لجودة الحياة مفيوميا ونظرياتيا. -
ينقل ايضا تصورا ثقافيا عن جودة الحياة لدى شريحة من المجتمع الجزائري  -

 وىم الطمبة الجامعيين.
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 ممية :***من الناحية الع

 تطبيق ىذا المقياس لتحسين أداء الطمبة. -
 تقديم اقتراحات وتوصيات بناءة لحمول لمشاكل التي تعترض الطمبة . -

 مصطمحات البحث:-6

  :جودة الحياة-6-1

 بالرضا الفرد شعور" :الدراسة ىذه في الحياة بجودة يقصد *من الناحية النظرية:
 لو تقدم التي الخدمات ورقي البيئة ثراء خالل من حاجاتو إشباع عمى وقدرتو والسعادة

 لموقت إدارتو حسن مع والنفسية والتعميمية واالجتماعية الصحية المجاالت في
 ."منوواالستفادة 

 جودة مقياس عمى الطالب عمييا يحصل التي الدرجة ىي *من الناحية االجرائية:

 خالل من حاجاتيم شباعإ عمى وقدرتيم والسعادة بالرضا الطمبة بشعور وتتّمثل الحياة،

مكانات، قدرات من لدييم يتوافر ما  الصحية المجاالت في خدمات من ليم يقدم وما وا 

 .منو واالستفادة لموقت إدارتيم حسن مع والنفسية والتعميمية واالجتماعية

 :لطالب الجامعيا -6-2

الب عمم ي ىذه الدراسة طالب التربية البدنية والرياضية وطيقصد بالطالب الجامعي ف
سنة 01التي تتراوح اعمارىم مابين  0101-0109النفس خالل الموسم الدراسي 

 سنة.31و

 الدراسات والبحوث المشابية: -7

 لدى طلبة الحياة جودة في الرياضية األنشطة دور: 2006 ) صديق، ، إبراهيم (  سةراد1– 

 .قابوس السلطان جامعة
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 لدى الحياة جودة مستوى ىمع الرياضية األنشطة دور معرفة إلى راسةالد دفتى     
 الحياة جودة مستوى أبعاد في فاختال نع البحث قابوس،وكذا نطامالس بة جامعةمط

 .الحياة جودة في والتخصص النوع، متغير ودور بةمالط لدى

 األنشطةن يمارسو  ( 63 ) وطالبة طالبا 123 العينة عدد غبم :سةراالد عينة -
 .الرياضية األنشطة ونيمارس ال وطالبة طالب ( 60 ) و الرياضية،

 الجامعة. لطلبة الحٌاة جودة مقٌاس استخدام تم : راسة الد أدوات

 : سةراالد نتائج

 . الرياضية األنشطة نيمارسو  نالذي بةمالط لصالحيم بيني داللة ذاتق رو ف وجود -

 ثنائيلا لالتفاع وفي والتخصص، النوع، متغير في إحصائيا لدا تأثير وجود معد- 
 .والتخصص النوعين ب

الرياضي  الترويح أنشطة ممارسة :) 2014 ، القادر عبد احمد ، الماظ أماني( سةراد 2-
 .سويف وبني المنيا بجامعتي الرياضية التربية كميتي طالبات لدي الحياة بجودة وعالقتيا

ضية الريا الترويحية األنشطة ممارسة نبي العالقة رصد محاولة إلى سةرادال دفتى
 .الحياة جودة مستوي فيف سوي وبني المنيا بجامعتي الرياضية التربية يتيمك لطالبات

 ."المسح وبمأس" الوصفي جيالمن نالباحثا استخدما :المنيج -

 .ممارس غير 200 و ممارس 200 ىمع نموزعي طالب 400 تمشم :العينة -

 :نالباحثا استخدما :البحث أدوات -

 )نالباحثا إعداد( البيانات جمع استمارة -

 .)وكاظم منيسي :إعداد ( الحياة جودة مقياس -
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 في وأثرىا الخاصة التربية معاىد في العاممين حياة جودة :) 2017 البغدادي، رشا( سةراد-3
 .الوظيفي رضاىم درجة

 التربية معاىد في العاممين حياة جودة مى أثرع رفالتع الى سةرادال دفتى     
 الحياة جودة في لدييم الفروق عن ،والكشف الوظيفي مرضاى درجة في الخاصة
 .الوظيفي ورضاىم

 ق.دمش محافظة.المقصودة بالطريقةىم اختيار  تم، ةموعام عامال 193 غتمب :العينة -

 .يميمالتح الوصفي جيالمن الباحثة استخدمت :المنيج -

 :نمقياسي الباحثة استخدمت :سةراالد أداة -

 .)الباحثة إعداد نم( الحياة جودة مقياس -

 .)الباحثة إعداد نم(الوظيفي الرضا مقياس -

 :التالية النتائج سةراالد أفرزت :النتائج -

 التربية دىمعا في نيمالعام لدى الحياة لجودة إحصائياً  داال إيجابي أثر وجود -
 .الوظيفي ىمرضا درجة في الحكومية الخاصة

 الخاصة التربية دىمعا في نيملعاما درجات متوسطي ينب ياإحصائ دالة قفرو  وجود -

 ذوي نيمالعام لصالح الخبرة سنوات لمتغير وفًقا الحياة جودة مقياس ىمع الحكومية
 .الخبرةاألكثر

 :التوصيات -

 التربية معاىد في العامميف لدى الحياة جودةي فين لتحس تدريبية راتدو  جراءإ 
 نم مليق قد مما فسي،والن واالجتماعي االقتصادي الصعيد ىمع وخاصة الخاصة
 . يملدي الوظيفي الرضام عد حاالت
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 في نيمالعام لدى الوظيفي والرضا الحياة جودة نلتحسي ونفسية إرشادية رامج ب بناء - 

 في مدينة دمشق. الخاصة التربية دىمعا

 :سةراالد نتائج -

 لألنشطة الممارسات غير الطالبات لدي الحياة جودة نمف ضعي مستوي وجود -

 .يفسو  وبني المنيا بجامعتي–الرياضية التربية يتيمكن م بكل الرياضية رويحيةالت

 جودة مقياس أبعاد ىمع داال ايجابيا راتأثي الرياضية الترويحية األنشطة لممارسة نكا -

 .الحياة

 :التوصيات -

 الترويحية األنشطة لممارسة الترويحي الوعي برفع يملتس ترويحية كوادر توفير -

 .الجامعة لطالبات الرياضية

 وغير الممارسين بين الحياة جودة في مقارنة دراسة :) 2018 منصور، ، خماس ( دراسة-4
 .) سنة (60- 50 السن كبار لدى الرياضي لنشاط الممارسين

 نالممارسين الس كبار لدى الحياة جودة مستوى ىمعىدفت الدراسة الى التعرف   
 جودة مقياس أبعاد في بينيما ى الفروقمع فر والتع الرياضي، لنشاط نممارسي وغير
 ن.الس كبار لدى الحياة

 . البحث طبيعة لمالئمة الوصفي جيالمنن الطالبا ماستخد :المنيج -

  100 بواقع نالس كبار نم العشوائية بالطريقة سةراالد عينة اختيار مت :العينة -

 بعض إلى نينتمو  ، ممارس غير شخص 100 و الرياضي لنشاط ممارس شخص

 .تيارت والية دياتمب
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 :الدراسة أدوات -

 .الحياة جودة مقياس -

 :سةراالد نتائج -

 نالممارسي ولصالحن الس كبار لدى مرتفع الحياة جودة مستوى نأ النتائج رتيأظ -

 .نالممارسي غير لدى ومنخفضة نالممارسي لدى مرتفعة كانت حيث الرياضي نشاطل

 نالس كبار لدى الحياة جودة مقياس في عنويةمىنالك فروق ن أ النتائج رتظيأ -

 . الرياضي لنشاط نالممارسي. ولصالح

 :التوصيات -

 الرياضي النشاط لممارسة خاصة وصاالت اكزر م إنشاء و والساحات نالمياديتاىيل  -

 . الصحة ىمع المحافظةل أج نم

 كافةو  سنال كبارن م أوسع عيناتتشمل  أبحاث و يةمشاب ساتراد جراءإ ضرورة- 

 . العمرية الفئات

 عمى األمن الرياضية الترويحية األنشطة ممارسة تأثير ) 2018 ، العيد شميسة بن( سةراد -5
 .تيارت بوالية السن كبار لدى الحياة وجودة النفسي

 لدى الحياة وجودة النفسي مناأل نم كل مستوياتمى عشف الك إلى سةراالد دفتى    
 .الرياضية الترويحية لألنشطة نالممارسي نالس كبار

 .المسحي الوصفي جيالمن الباحث ماستخد :المنيج -

 . نالس كبار نم 25 :العينة -
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 .النفسي ناألم ناستبيا -:سةراالد أدوات -

 .الحياة جودةن استبيا -

 :الى سةراالد تمتوص :سةراالد نتائج -

 لدى عالية جةبدر  توفره يعني مما % 72  النسبي نالوز  غمب النفسي ناألم مستوى -

 .نالس كبار

 توفره يعني مما % 54  النسبين الوز  غمب نالس كبار لدى الحياة جودة مستوى -

 .متوسطة بدرجة

 :التوصيات -

 بيدف تحقيق التكيف نالس لكبار الرياضي الترويحي النشاط ممارسة ميةىبأ التوعية -

 .النفسي

 التعميق عمى الدراسات:

 ساتراالدل ج نأ نجد ، ايومقارنت سابقا المذكورة ةيبالمشا ساتراالد عرض عند     
 ،إال المواضيع ذهى مثلل ئم ومال مناسب باعتباره الوصفي جيالمن اماستخد في اتفقت

    افرد 25 نبي ما  رادىاأف عدد راوح ت حيث العينة ونوعم حج حيث نم تباينت ياأن
 عبد ،احمد الماظ أماني( سةراد في كما فردا 400 إلى ، 2018 شميسة، نب( سةدراك

 جنس ماستخد يمفمعظم تقريبا العينة جنس في ايمعظم اتفقت كما.) 2014 ، القادر
 وكذا إناث، فكانت ) 2014 ، القادر عبد ،احمد الماظ أماني( سةدرا إال الذكور،

 فجل العينة لنوع بالنسبة أما. الجنسين شممت لتيا 2006 ) وصديق ىيماإبر  ( سةراد
 سةراود . ) 2018 منصور، خماس، سةكدرا  بةموالط ،نالس كبار مع تمعم سةراالد
 2006 ) وصديق،  إبراىيم (سةراود ، ) 2014 ، القادر عبد ،احمد الماظ أماني(
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 التي ) 2017 البغدادي، رشا( سةراد إال. الجامعة وطالبات بةمط عينتيا كانت التي
 ظممع أجمعت فقد النتائج حيثن وم . الخاصة التربية في العاممين عمى أجريت

 جودة مستوى نم الرفع في الرياضية الترويحية األنشطة ممارسة دور ىمع ساتار دال
 .دار األف لدى الحياة

الباحث قد استفاد من الدراسات السابقة بحيث أن مجمل الطالب ذا فإن ولي     
كذلك أداة الدراسات اتفقوا عمى المنيج الوصفي وىذا ما ستنتيجو الدراسة الحالية ،

الدراسة ،كما استفاد أيضا من إثراء وتدعيم اإلطار النظري ،وتوجيو الى بعض 
المصادر من خالل قوائم مراجعيا ،ومعرفة األساليب واألدوات االحصائية المناسبة 

  لمدراسة.

 الدراسات: نقد

 تاالختالفا بعض بطالمل نتبي ةيوالمشاب السابقة  مدراساتل السابق العرض خالل نم -

 :يمي ما يامىأ نوم الحالية سةراوالد ةيالمشاب ساتراالد نبي ما والتشاب ونقاط

 ميت مل عينة ىمع تماشتم سةدراال نبا ةيالمشاب  دراساتال مع الحالية  دراسةال فتماخت -
 تعتبر التي الجامعيين الطمبة عم العمل تم حيث بالطال بحث حدود في قبل نم دراستيا

 مجتمع،مل المساعدة متقدي في الكبير الدور يال والتي ، عالمجتم في مميزة فئة

 من حل موتقدي ، الفئة ذهى ىمع الضوء طملتس سةراالد ذهى جاءت األساس ذاى ىموع
 الطمبة لدى الحياة جودة نتحسي كيفية ةممشك عالجت كما يمحيات جودة نتحسي اجل

 . فةممك وغير فعالة أساليب اماستخد خالل من الجامعيين

 

 

 



 

  حثــــــبالب  ـــــــــــالتعريف
 

02 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 مقدمة الباب االول:

لقد تم تقسيم ىذا الباب من الدراسة النظرية الى فصمين ،حيث في الفصل االول  
يخص جودة الحياة  وذلك من حيث التطرق اوال الى  مفيوم جودة الحياة ومكوناتيا ثم 

 نظرياتيا ومجاالتيا ،ومقوماتيا ،ابعادىا،مبادئيا.

ي يخص الطالب الجامعي مفيومو وخصائصو كذلك اما في الفصل الثان 
احتياجاتو،ومفيوم الجامعة واىدافيا والمرحمة العمرية الخاصة بالبحث  ،وذلك من 
حيث التطرق اوال الى مفيوم الطالب الجامعي ثم الى خصائص الطالب الجامعي ثم 

داخل الجامعة.احتياجاتو،مفيوم الجامعة ،اىدافيا،المرحمة العمرية،الحياة البيداغوجية 
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 ييد:تم

 الذي االيجابية المفاىيم من تعتبر التي الحياة جودة بمفيوم البحوث اىتمت 
 تختمف و ساتراالد و البحوث من العديد اىتمام موضع األخيرة السنوات في أصبح
 البيئة راتلممتغي ووفقا الشخص لذات وفقا الحياة جودة مفيوم حول النظر وجيات
 .بنا المحيطة

 جودة الحياة: -اوال:

 :جودة الحياة -1
 :مفيوم جودة الحياة -1-1

 المعيشي ولوضع الفرد  راكإد ايأن الحياة جودة العالمية الصحة منظمة تعرف 
 راكاإلد ىذا وعالقة وفي يعيش الذي المجتمع في القيم و الثقافة أنظمة سياق في
 .(64، صفحة 0116)كاظم، منسي  وتمامىا ومستوى تووتوقعا ودافىبأ

 :الحياة جودة مبادئ -1-2
 تمثمت الحياة جودة مفيوم عمى الباحثين بين مختمفة نظر وجيات وجود من الرغم عمى
 بعض من اتفاق شبو ىناك بأنو القول يمكن لكن,المحددات و األبعاد و التعريف في

 مبادئ ىناك أن عمى المحور ىدا من القادمة السطور في ذكرىم سيتم والدين الباحثين
 جودة مبادئ عن أما.أسوياء أو معاقين كانوا سواء راداألف بين مشتركة تكون أن يمكن
 عمى تعتمد الحياة جودة بأن  goode,1990-  85جودي أوضحت فقد الحياة

 .منيا المبادئ من مجموعة
 قدرتو وبمدى لإلنسان الرئيسية جاتاالحتيا من بمجموعة مرتبطة الحياة جودة أن  _

 .الحياة في أىدافو تحقيق عمى
    تختمف أنيا بمعنى,اإلنسانية النظر وجيات باختالف تختمف الحياة جودة معاني أن _
 ومن آخر إلى تأىيمي برنامج ومن أخرى إلى عائمة ومن آخر إلى شخص من
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 .آخر إلى ميني شخص
 اإلنسانفييا  يعيش التي البيئة في ومباشرة يدةوط عالقة لو الحياة جودة مفيوم أن _
 بو المحيطين واألشخاص لإلنسان الثقافي رث ا الت يعكس الحياة جودة مفيوم أن _
 :الحياة جودة راتمؤش -1-3

 رد ا لألف الحياة جودة الجوانب من جانب بكل المتعمقة راتالمتغي عمى التعرف يمكن
 :ىما شراتالمؤ  من نوعين طريق عن
 و الشخصية الرفاىية في تتمثل فرعية أبعادا يتضمن و:الذاتية ؤشراتالم-1-3-1

 تعكس فيي المعنى ذات الحياة و والسعادة الحياة عن والرضا الحال بحسن اإلحساس
 معينة المجاالت أو المجاالت لكل تقييم كان سواء لحياتيم  راداألف تقيم و كدراإ

 .ميموالتع والعمل الدخل و والمشرب واألكل كالمسكن
 موضوعية العوامل في تتمثل فرعية أبعاد ويتضمن :الموضوعية  المؤشرات -1-3-2

 تكون )البدنية والسالمة االمكنيات وتحقيق االحتياجات واشباع الثقافية المعايير(:مثل
 تطور ومستوى كحجم الحياة لجودة الرئيسية يراتبالمتغ أساسا متعمقة  راتالمؤش ىذه
 التي والعالجية الصحية الخدمات ومستوى السكنية بالمناطق وفرةالمت والخدمات مرافقال

 حيل من بالمدارس العاممة التعميمية الييئات ماتقدمو وكذلك الصحية المؤسسات تقدميا
 المتاحة الترويجية والوسائل واألماكن لمتالميذ المقدمة الخدمة ليذا الكفاءة و األداء
 إلييا يضاف الجودة و النوع الكم حيث من وفرةالمت والسمع االقتصادية األنشطة وكافة
 .(86، صفحة 0104)امال،  األمن تحقيق عمى ودورىا األمنية المؤسسات دور
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 :الحياة جودة أبعاد -1-4
 ىو الفرد الحياة جودة مفيوم بأن أكدوا قد الدارسين و الباحثين أن إلى الراسبي يرى

 أو زاوية من حياتو جودة إلى ينظر منا فكل الجوانب، ومتعدد األبعاد متعدد مفيوم
 العمرية لممراحل وفقا ذاتو الشخص لدى نسبى مفيوم وىو مجاالت، عدة أو مجال

 ىذا يرتبط حينما بأنو أيضا ويضيف معيا، ويتعايش الفرد يعيشيا التي والمواقف
 تمبية ثم ومن والعقمية، والدينية ةوالروحي واالجتماعية النفسية الفرد بحاجات المفيوم
 .الفرد الحياة جودة مقومات اشباعياو  الحاجات ىذه تمثل حينما الحاجات، ىذه اشباع

 .(035، صفحة 0116)الراسبي،
 متعددة المفاىيم من الحياة جودة مفيوم أن ،أيضا كيب وماك كومينزن م كال ويرى

 ويضيف االتجاه، بيذا تأخذ المجال ىذا في أعدت التي المقاييس جميع نوأ األبعاد،
 ويرى ، الذاتية والمؤشرات ، الموضوعية المؤشرات يتضمن الحياة لجودة مقياس أي أن

 قويا ارتباطا ترتبط والذاتية الموضوعية المؤشرات من كال أن من الرغم عمى الباحثان
 ربما ضعيفا، ارتباطا يعتبر البعدين بين االرتباط أن لمنظر ممفت أنو اال الحياة، بجودة
)حامد  البيانات من مختمفتين مجموعتين يستعرضان االتجاىين أن إلى ذلك يعود

 .(38، صفحة 0101الينداوي،
 محكا الفرد الييا تنتمي التي الجماعة أو لممجتمع الموضوعية المؤشرات تعتبر حين في
 تكون الذاتية المؤشرات فإن الخ، ...والسكنوالعمر الدخل :مثل بيانات تقيس و رجعيام

 الذاتية لقياس الموضوعية المؤشرات استخدام يمكن ال ثم ومن لمفرد خصوصية أكثر
 ،0110)ىاشم، .واتجاىاتو لمفرد بالنسبة المؤشرات ىذه قيمة معرفة  حالة في إال

 .(031صفحة 
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 لجودة المؤشرات من نوعان ظير األخرين العقدين خالل من نوأ  0991 صالح ويرى
 .الحياة

 ىم المؤشرات من النوع ليذا المتحمسين أن يالحظ :الموضوعية المؤشرات- 
 بالتنمية الميتمة الدولية والمنظمات والعمماء الدولة بأجيزة والعاممون األخصائيون

 والمواصالت، وتوزيعو، والدخل والعمل، االجتماعية، المكانةو  السكان، (وتشمل
 .والصحة والتعميم، واإلسكان،
 تحققو وما األفراد ليا يدركياويستجيب كما الحياة جودة بتقييم وتيتم :الذاتية المؤشرات

 الناس فسعادة وبالتالي والسعادة، بالرضا شعورىم مدى ثم ومن اشباعات، من ليم
، 0991)صالح، .الحياة لجودة مؤشر أفضل ىو وسخطيم متعاستي أو ورضاىم

 .(68-65الصفحات 
 الموضوعية المؤشرات فيو تتكامل الحياة لجودة نموذجا  )وبيري، فيمس (من كال ويقدم

 خمسة النموذج ىذا ويتضمن الفردية، ولمقيم ، الحياة لمجاالت الواسع لممدى والذاتية
 االجتماعية والرفاىية المادية، والرفاىية الجسمية، الصالحية :ىي أساسية أبعاد

 .(39، صفحة 0109)حامد الينداوي، .والنشاط والنمو االنفعالية، والصالبة
 الحياة لجودة رئيسية أبعاد أربعة وجود عمى اجتماعا ىناك أن   ) Widaralويذكر
 :ىي

 .باألعراض المتصمة باألمراض خاص وىو :الجسمي البعد- 
 النشاط ومستوى الطبية، بالرعاية خاص وىو :الوظيفي البعد- 

 .الجسمي
 االجتماعي التفاعل و باالتصال خاص وىو :االجتماعي البعد- 

 .المحطين مع
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 عامال واالدراك االنفعالية، والحالة المعرفية بالوظائف خاص ىو و  :النفسي البعد- 
، 0101)حامد الينداوي، .والسعادة الحياة عن والرضا ، النفسية والصحة لمصحة،
 .(41صفحة 
 أبعاد عدة من يتكون العالمي الحياة جودة مفيوم أن إلى  العالمية الصحة منظمة وترى
 الحياة، عن الرضاو  العمل عن الرضا أو االنفعالية والحالة النفسية الحالة :مثل

 جودة وتتكون ىذا المادي، والدخل ،والتعميم، األسري والتفاعل الدينية، والمعتقدات
 وقدراتو  ةالجسمي وصحتو العقمية، حالتو عن لمفرد الذاتي االدراك خالل من الحياة

 .(31فحة ، ص0117)جبريل، و.تعتري التي لألمراض فيم ومدى الوظيفية،
 :الحياة جودة مكونات -1-5

 بينما الفرد يعيشيا التي الفعمية الحياة عن والرضا الحال بحسن الداخمي اإلحساس- 1
 .باالنفعاالت الحال بحسن اإلحساس يرتبط

 .االجتماعية باألدوار والوفاء وااللتزام الذات رعاية عمى القدرة- 2
 المساندة منيا االجتماعية المتاحة يئيةالب المصادر من االستفادة عمى القدرة- 3

 .(01، صفحة 0101)أبو حالوة، .والمادية االجتماعية،
  :الحياة جودة مجاالت -1-6
 عدة يضم معقد نظام ىي الحياة جودة أن والدارسين الباحثين من الكثير دأك  

 :)باختصار (مجاالت
 عن الرضا -  4البدني المجال -  3االجتماعي مجالال  2ي النفس المجال- 1

 ة.الذاتي الرفاىية  6السعادة  -  5-الحياة
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 :الحياة جودة مقومات -1-7
 اعتبارات من يراه ما حسب ألخر شخص من يختمف نسبي مفيوم الحياة جودة تعتبر  
 :وىي الحياة مقومات تحديد في تتحكم كثيرة عوامل وتوجد حياتو، تقيم
 .التحكم عمى القدرة -0  

 .والعقمية الجسمانية الصحة-  2
 .االجتماعية العالقات و المعيشية األحوال-  3
 .القرارات واخذ التفكير عمى القدرة- 4
 .االقتصادية و المالية ألوضاع ا- 5
 .(53، صفحة 0103)أمال، .الثقافية والقيم الدينية المعتقدات- 6
 :الحياة لجودة المفسرة النظرية االتجاىات -1-8

لمعرفي النفسي االتجاه منيا الحياة لجودة المفسرة النظرية االتجاىات تعددت لقد      وا 
التجاه ،التعود التكيف أو نظرية و لطبي االجتماعي وا  لديني وا  لتكاممي وا   من غيرىا وا 

 :يمي ما منيا قمنا بتحديد ستناراد وفي االتجاىات
 :)النفسي االتجاه (النفسية النظرية-1-8-1
 المفيوم وعالقة لممفيوم أساسي كمحدد الفرد إدراك عمى النفسي إالتجاه يركز      

لحاجات القيم وأىميا األخرى، بالمفاىيم النفسية شباعيا، النفسية وا   الذات وتحقيق وا 
 في يتضح ةالحيا لجودة األساسي فالعنصر وبالتالي لدى األفراد، الطموح ومستوى
 وأحاسيس مشاعر تتوسطيا التي العالقة ىذه الفرد وبيئتو، بين القوية االنفعالية العالقة
 من تظير التي المخرجات تمثل النفسية بقية المؤشرات ومعو كرافاإلد ومدركاتو، الفرد

  .(08-70، الصفحات 0101)أبو حالوة، الفرد. حياة نوعية خالليا
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 المنظور هذا من الحياة جودة أن (54، صفحة 0106)بمعباس، تضيف الصدد ىذا في
 فاإلدراك ومدركاتو، الفرد وأحاسيس مشاعر تتوسطيا التي العالقة خالل من تتضح

 نوعية خالليا من تبنى التي المخرجات تمثل األخرى النفسية المؤشرات ومجموع
 .الحياة
 المكون األساسي ىو الحاجات إشباع أن إلى نظريتو ماسمو في إبرىام أشار      

ىذا  جاء حيث االنسانية، لمحاجات ماسمو ىرم في ورتبيا وضحيا ولقد لجودة الحياة،
 منظور من وىذا باإلنسان الخاصة الضرورة تقتضيو ما وحسب بالتسمسل الترتيب
 التنفس تتمثل لتيوا الفسيولوجية الحاجات ىو فردال يحتاجو أول ما أن إذ ماسمو

 تظير الفسيولوجية الحاجات إشباع بعد إلخراج وغيرىا،وا والراحة لنوموا لطعاموا
 لسالمةوا لممتمكاتاو  لصحياألسري وا األمان في لمتمثلوا األمان إلى الحاجة

 النتماءوا الحب في تتمثل لتيوا االجتماعية لحاجةا وتمييا وغيرىا، لنفسيةوا لجسميةا
وبعدىا  األخر، الجنس مع لعالقاتوا لصداقةوا األسرية لعالقاتا خالل من يظير
 لمكانةوا المتبادلة لثقةوا لو اآلخرين وتقدير بتقدير الذات تبدأ لتيوا لمتقدير الحاجة

 ترالمياوا السابقة المكتسبات باستغالل وذلك الذات تحقيق لتصل إلى المرموقة،
 عمى القدرة مع الخسائر بأقل المشاكل وحل المختمفة قفالموا جيةموا في األساسية
 ماسمو إبرىام حددىا التي الحاجات كل ىذه رغم.وذاتو طموحاتو يحقق وبيذا االبتكار،

 لمحاجات الترتيب وىذا الفرد، حياة في أساسية أنيا من بالرغم الدينية الحاجات أىمل
 .(050، صفحة 0108)تواتي. ألفراد.وا السن بتغير يتغير أنو ممكن

 :)المعرفي االتجاه (المعرفية النظرية -1-8-2
 عمى يركز المعرفي االتجاه أن عمى  2014ستياراد في عناد بشرى أشارت لقد     
 التي ىي الفرد كراإد طبيعة أن األول الفكرة :الحياة جودة تفسير أساسيتين في فكرتين
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 في الثانية والفكرة النفسي، االتجاه مع تتوافق وىذه .بجودة الحياة شعوره درجة دتحد
 األثر األقوى ىي الذاتية ملالعوا فان األفراد، الحاصل بين اإلدراكي االختالف إطار
 .بجودة الحياة شعورىم درجة في الموضوعية ملالعوا من
 وىي ءمة،والموا لتمثلوا تنظيمال عمميات عمى يعتمد لمنمو لعام النمط أن بياجيو يرى

 من البيئة أحدات خالليا من نفيم التي المصفاة عمييا نطمق أن يمكن عمميات عقمية
 لدينا تتكون لتيا لمفاىيموا .حياتو في إلنسانا يستخدميا عمرية مرحمة أي في حولنا،

 العالم في بكفاءة نتحرك تجعمنا التي ىي ئمةوالتمثل والموا التنظيم عمميات خالل من
 بأكبر المحيطة األشياء ونعالج جو المشكالتونوا اآلخرين مع ونتصرف بنا المحيط

 .(319، صفحة 0116)عويس، النفسية. الصحة عناصر وتمك الثقة من قدر
 :)الديني (االتجاه -1-8-3

 الذي الكريم نالقرا ىو الحياة جودة لمفيوم تطرق من أول بأنو    2018تيتوا تشير
 العمل في حياتو جودة يرى من ىناك بحيث لطمأنينةوا بأنيا السعادة إلييا أشار

 اآليات ببعض ىذا ونستشيد بالجنة، لفوزوا في الدنيا راحة أي القران وتالوة الصالح
 .لباحثينا وأراء الدينية ألحاديثوا  نيةالقرأ
 تضمن وجدانية قاعدة يوفر الدين أن إلى يشير بحيث    2007الحديبي ىذا يؤكد
 كما عنيا، ورضاه الحياة وحب لتفاؤلوا االنفعالي، زنوالتوا الطمئنان النفسيوا األمن
 لتيا ألزماتوا رثالكوا وطأة من يخفف ليومية، فيوا الحياة بمعنى إحساسا يوفر

 عن لرضاوا بالسعادة إلى اإلحساس يؤدي الديني لشعورا أن كما لفرد،ا طريق تعترض
 يتدخل وجل اهلل عز بأن ليقينوا وشره، خيره لقدروا بالقضاء إليمانوا لقناعةوا اةالحي
 لدعاءا خالل من لمفرد ذلك ويتحقق ئما،دا األفضل أجل من الميمة ثاألحدا في
، صفحة 0100)شقورة، .لطمأنينةوا لدعما صور أسمى لو يوفر مما لشكر،وا لصالةوا

30). 
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 :االجتماعي االتجاه -1-8-4

 عمى تركز االجتماعي المنظور من الحياة جودة بأن   2010حالوة أبو يشير     
لمجتمع،  لعمل،وا لدخلوا لسكانوا الحضارية لمتطمباتوا األفراد وعالقات األسرة وا 

 .الجتماعيةا لمتغيراتالوظيفة وا وضغوط
 فكرة نبثقا لقد الحياة، لجودة المنظرين ئلأوا من0976 -0955فرانك  يعتبر بحيث

 أن رى أ فقد النازية، سجون في المعتقمين من مجموعة مع معاناتو أثناء ىذه النظريات
 أو اليدف عن بالتساؤل يوجد ال فيو بو لمحيطا ملوالعوا وليدة لمظروف لحياةا جودة

 جيوتوا لتيا لمطالبوا قفلمموا االستجابات من خالل يظير ولكنو الحياة من الغرض
 الفرد. بيا يمر التي الصادمة بعد الخبرات يأتي ليويةوا الحب بأن ويضيف .الحياة يف

 الناجحة العالقات االجتماعية تحقيق عن تعبر وىي .(41، صفحة 0103)العجوري،
 .إلييا ينتمي التي الجماعات داخل باالنتماء إلحساسوا بو المحيطين األفراد مع

 .(78، صفحة 0104)بوعيشة،
 االتجاه حسب تكتسب الحياة جودة بأن (055، صفحة 0108) تيتوا عن نضيف

 خلدا باالنتماء إلحساسوا لفرد،ا بيا يمر لتيا السابقة براتمن الخ الجتماعيا
 جون وفالنا جريفن إليو أشار ما كل بين تكاملضرورة ال إلى باإلضافة الجماعات

 مع العالقات مثال (العالقات االجتماعية بنوعية االىتمام بضرورة وىذا نوبوجدا
 إلييا تصل لدرجة التيوا الحجم إلى أي  (العالقات بكمية الوقت نفس وفي  )الزمالء

 خاتم بقول القول ونختم .الحياة بجودة االرتقاء في يساعدنا ىذا وكل ، )العالقات ىذه
 ."يؤلف وال يألف ال فيمن خير ال "وسمم عميو اهلل صمي محمد األنبياء
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 :الطبي االتجاه -1-8-5

 الطبي، المجال في الحياة جودة بمفيوم االىتمام بدأ بأنو   2011المالكي يذكر    
 ييرمعا خالل من الحياة، وجودة لمفرد الصحية الحالة بين العالقة الحظ األطباء حيث
 حيث المرضى، لدى الحياة بقضايا االىتمام وضرورة الصحية، الرعاية في الجودة
 شبكة تنمية عمى لعملوا عن األسوياء، تختمف بصورة الحياة جودة المرضى يدرك

 .(35، صفحة 0105)خدام، .فعالة استراتيجيات خالل من لدييم االجتماعية العالقات
 قبل من االىتمام بأن   2006لصديقوا إبراىيم من كل عن نقال األشول كريذ

 مع التعامل في قعياوا ىدفا لتصبح الحياة جودة ودفع تعزيز في ىذا المجال أصحاب
 المرض أن عمى  متزايدة أدلة وىناك ليم، الجتماعيوا الدعم النفسيا وتوفير  المرضى

 يتمتع حد إلى إنو الفرد تصور بكيفية وثيقا ايرتبط ارتباط لعالجو لمتوفرةا لمؤسساتوا
 تحسين استيدفت لتيا الطبية من األبحاث العديد وجاءت عالية، جودة ذات بحياة
 .(057، صفحة 0108)تواتي، .مختمفة مراضأ من يعانون الذين األفراد حياة جودة

 :التعود أو التكيف نظرية -1-8-6

 في تتمخص النظرية ىذه نأب (Diener and Rahtz( 0111ورىاتز دينر يشير
 عمييم تمر التي الجديدة، األحداث اتجاه مختمف بشكل يتصرفون  أن األفراد فرضية

 ، الحياة في وأىدافيم ، أفعاليم وردود شخصياتيم، نمط اعتماد عمى وذلك حياتيم، في
 النقطة إلى يعودون فإنيم الوقت مرور ومع ,األحداث مع لتأقمموا التعود نتيجة ولكن

  يتكيفون ال المختمفون األفراد أن كما ث،وقوع األحدا قبل عميياكانوا  التي األساسية
، 0100)شاقورة، .بيم المحيطة فرو لظوا األحداث مع مطمق بشكل أو الطريقة، بنفس

(33صفحة 



 
 

 

 
 

 :الفصل اتمةخ

لذا تطور اىتمام عمم النفس في دة الحياة ىدفا اساسيا لكل شخص ،تعد جو       
السنوات االخيرة في الموضوعات التي تؤكد عمى ايجابية الشخصية اإلنسانية األصيمة 
كالمفيوم الذي في متناولنا االن او ما يطمق عميو معنى الحياة فضال عن مفاىيم 

اني عمى ضرورة ان تكون الحياة الحب والمسؤولية وغيرىا ،ويشدد عمم النفس اإلنس
الداخمية والخارجية لالنسان أكثر عمقا وتوافقا مما يجعمو أفضل قدرة عمى التعامل 

  الكفء مع أقصى ظروف الحياة المحيطة بو.  
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 تمييد: 

ال شّك أن التعميم الجامعي ضروري جّدا لينيل الطالب من العموم وليكتسب "ِحرفة      
عممية" إن جاز التعبير ليعتاش منيا وليمارس ىذا العمم في عممو في المستقبل، سواء 
كان موضوعو الذي يدرسو من العموم التطبيقية أو من العموم االجتماعية أو غير ذلك. 
ولكن ثمة بعد آخر ينبغي أن ينتبو إليو من يرنو إلى بناء عقمو وتفكيره وىو "الثقافة"، 

 .جرد التعميم أو الحصول عمى شيادة جامعيةوىي شيء آخر وراء م

 :لطالب الجامعي:اثانيا

 : طالب الجامعيال -2-1

 : طالب الجامعيمفيوم ال -1 -2-1

 نيوالتق العام بشقييا الثانوية رحمةمال من باالنتقالي العمم مستواه ول يسمح شخص وبأن
 في الحق البلمط نأ إذ الشيادة عمى الحصولو ل يخول لتخصص وفقا ةالجامع ىإل

، صفحة 0995)رياض قاسم، . وميمو ويتماشى ووذوق يتالئم الذي التخصص إختيار
85). 

 أحد يعد الجامعي الطالب أن األول التعريف عن يضيف نوأ التعريف ذاى وخالل
 .الجامعية رحمةمال في التعميمية لمعممية كونةمال والعناصر كوناتمال

 :الجامعي الطالب خصائص -2-1-2 

 أو معرفية أو جسمية يراتتغ كانت سواء يرات تغ بعدة الجامعي الطالب رمي     
 نمو مراحل عمى الفرد نمو عمى تطرأ التي يرات التغن أ النفس عمماء حدد فمقد عقمية
 يرات تغ فيناكم  والفي يرالتفس حيث من الئممال اإلطار في وضعيا محاوال تمفةمخ
 أن ىإل ىمويؤ  الذي النضج ىإل ليصل النواحي جميع في الجامعي الطالب يشيايع
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)عبد  و.في يعيش الذي والمجتمع تووأسر  ونفس تجاه سؤوليةمال  تحمل عمى قادرا يكون
 .(00، صفحة 0985الستار ،

ى إل تأخرةمال قةىرامال مرحمة من الجامعي الطالب بيا رمي التي العمرية رحمةمال وتعتبر
 اإلجتماعية الناحية ومن القوة ونضوج باإلكتماليرة األخ ذهى تتميز حيث الشباب مرحمة
 الجامعي الطالب خصائصي وبالتال .اإلنسان مستقبل فييا يتحدد التي رحمةمال بأنيا

 :عمى تشتمل

 :الجسمية الخصائص-2-1-2-1

 مظيرين عمى يشتمل حيث رحمةمال ذهى في والنم جوانب مىأ من الجسمي النمو يعتبر
 رةىالظا يرالغ الداخمية األجيزة نمو أي ، التشريحي أو الفيزيولوجي النمو رىمظا من
 الجنسية الغدد نمو خاص وبوج ويشتمل بعد وما البموغ أثناء الطالب يال يتعرض التي
 . مطالبل الخارجية األبعاد نمو في تمثلمال العضوي والنمو الثاني ظيرموال

 والوزن الطول في واضح اإلزدياد ويكون الخارجي ظيرمال وكذا الطول في النمو منيا
و وشكم والوج يرتغ وكذا ، البنات لدى الحوض عظام ونمو الجمد تحت الشحم وتراكم

ى إل باالضافة ، ككل الجسم بيا ينمو التي نفسيا بالدرجة ينمو ال الرأس أن ويالحظ
 واألنسجة اءمال كمية وعمى ناحية من الطول في النمو وقفيت حيث الوزن في النمو
 .أخرى ناحية من نيةىالد

 الفتى وزن يزداد لكن الفتى، وزن من أكثر البموغ مرحمة في الفتاة وزن يكون حيث
 .عشر السابعة من ابتداًءا

 ينالرئت قدرة وزيادة القمب حجم زيادة في يتمثل الحشوي الجانب في الطالب ونمو
 ، الدقيقة في البموغ بعد مرات 02 القمب وينخفض ، الحمراء الدم كريات عدد ويرتفع
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، 0110)سميم، .الصوتية الحبال وتطول الذكور لدى الحنجرة وتنمو الدم ضغط ويرتفع
 .(399-397الصفحات 

 : والنفسية العقمية الخصائص -2-1-2-2

يرة تغمال وبيئت مع الصحيح والتمايز التكيف الطالب شخصية من العقمي الجانب يساعد
 .(067، صفحة 0975)السيد، .القدرات أو بىوامبال عقدةموال 

 العمميات إجراء عمى األفراد بعض عند كالقدرة وكم العقمي النشاط صمةمح وىو 
 وسرعت فتبدأ القدرات كل سرعة عنو سرعت وتختمف ، وسيولة بدقة األساسية الحسابية

 ثم ، منتصفيا في ييدأ ثم ، ما نوعا راحلمال ذهى أول في اىنمو  وبيذا ، قةىرامال في
 وتوجي أيضا ، لمطالب العقمية يولمال تنضج ناىو  ، الرشد في تاما استقرارا ائماد تستقر
 .إلييا اإلستماع ييوى لتيا اإلذاعية كالبرامج وبىموا تناسب التي ينةمال الختيار الفرد

 .(078-077، الصفحات 0978)الدسوقي،

 في بسرعة ياالنفعال النضج ونح الطالب عند التطور وفي يظير : النفسي الجانب أما
 لحب الجماليات عواطف ، الكالم طريقة : مثل لشخصيةا العواطف وبعض الثبات
 راحلمال ذهى في لصد كذلك الطبيعة

 .االنفعالية شاركةمال عمى القدرة -0
 . والعطاء األخذ عمى القدرة -0
 . الوالء زيادة -3
 .الخ ..... لياالنفعا األمن تحقيق -4
 شجار فأي السائد اىوجود ، العائمية بالعالقات الطالب لدى النفسي النمو يتأثر كما
 في الطالب يثور وقد ، صحيحال السوي نموه يؤخر وتكرارهو انفعاالت في يؤثر ووالدي ينب
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 تساعد الصحيحة العالقات أما النفسي النزاع ىإل وب ويؤدي ، نزليةمال وبيئت عمىو نفس
، صفحة 0995)عبد السالم، .لمنمو صالح نفسي وجو ياالنفعال ونضج اكتمال عمى
417). 

 : اإلجتماعية الخصائص
 العمر ترافتً  في وعمي كان امل مغايرا شكال الحالة ذهى في ياإلجتماع النمو يأخذ

 بتشكيل تتصف الجامعي الطالب فييا يكون التي العمرية رحمةمال في أن حيث السابقة
 ذهيل ووالئ ويزداد ، منيم معينة بجماعةو ارتباط يشتد وعندما اخرين مع عالقات
 باألسرةو ارتباط حساب عمى العادة في والعالقات االرتباطات ذهى وتكون الجماعة
حساس ل إلييا ئو إنما طريق عن والراحة باألمن وا   بالحب وشعوره بالذات األبوين ىوا 
 و.رحاب ىإلو ويضم بيماو يجمع الذي المحيط في والحنان والعطف

 لتكوين قىرامال ميل رةالفتً  ذهى خالل االجتماعي لمنمو األساسية رىظالما ومن
 مومي يى لنا ينتب كما . لمطالب االجتماعي ظيرمال في زةالبار  فالصفة ، الصداقات
 عالقاتى إل اىوحد وبأسرت وتربط التي الضعيفة اإلجتماعية العالقات عن لمخروج
 ؤالءى من جماعاتى إل االنتماء ىإل ووميم ، وورفاق أصدقاءه في تتمثل ، أوسع

 يختار وىو  . كذل ونح أو درسةمال او النادي أو الحي أصدقاء لجماعة األصدقاء
 يفسد باءاال وتدخل األمر، ذاى في وأبوي تدخل في يرغب وال وبنفس العادة في وأصدقائ

 ال قدو عمي يقوم الذي الحر واالختيار ، الطبيعي الجو ويفسد الناشئة العالقات ذهى
 تصرف وينتقدون ، ألصدقائيم أبنائيم اختيار عن األحيان بعض في باءالا يرضي
 األصدقاء اختيار في مباشر دور باءالا يأخذ أن نييع ذاى إال ، دقاءاالص ؤالءى بعض

نما عامة، بصفة نشاطيم ووتوجي باخرين أبنائيم عالقة عمى اإلشراف وفي ،  كنمي وا 
 بعيدا ادئى جو في بذلك الظروف تسمح عندما االبن وبمناقشة ، بعيد من ذلك يتم أن
 (65-50، الصفحات 0980)وجيو محمود، .والغضب شاحناتمال عن
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 :احتياجات الطالب الجامعي-2-2

 تكوينو من تنبع يعيش دون اشباعيا وىي أن يمكن ال أساسية حاجات لكل     
األول لدى  وتأتي أىمية إشباع الحاجات في المقام والنفسي واالجتماعي ، البيولوجي

راضو ، ويمكن تصنيف الحاجات لدى الشباب في العمماء في أنيا تؤثر عمى تحقيق اغ
 :شكل ثالثي

الحاجات الفسيولوجية العضوية التي تنبع من طبيعة التكوين الجسمي وما  -0
 يتطمبيا نمو الجسم وتوازنو وصحتو .

الحاجات النفسية المتصمة بتنظيم الفرد النفسي ويتطمب إرضاءىا تكامل  -0
 شخصيتو وتوازنو النفسي.

ية التي تنبع من الحياة في مجتمع وثقافة معينين ليما الحاجات االجتماع -3
 ذي يعيش فييا.مطالبيما الخاصة من الفرد ال

 :اىم الحاجات النفسية
 الحاجة الى التعبير االبتكاري والحركة والنشاط. -0
 الحاجة الى االنتماء. -0
 الحاجة الى المنافسة. -3
 الحاجة الى خدمة االخرين. -4
 الحاجة الى الحركة والنشاط. -5
 اجة الى الشعور باالىمية.الح -6
، 0118)نورىان منير حسن نيمي، الحاجة الى ممارسة خبرات جديدة. -7

  (054-050الصفحات 
عمى أنيا تمك المؤسسة  0113عرفيا السيد سالمة الخميسي   :مفيوم الجامعة-2-3

ذلك ظ عمييا وتضيف ليا وتقدميا بعد التي تتبنى المستويات الرفيعة من الثقافة فتحاف
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)السيد  إلى   الشاب الذي يمتحق بيا ،مايجعل منو إنسانا مثقفا وشخصا مينيا.
 .(05، صفحة 0113سالمةالخميسي،

 :أىداف الجامعة-2-4

حضاريا من أىم ماييدف إليو التعميم الجامعي ىو خدمة المجتمع واالرتفاع بو      
وترقية الفكر وتقديم العمم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد بالمختصين والفنيين 

عداد االنسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث  المتقدمة والقيم الرفيعة  والخبراء وا 
)حسن لممساىمة في بناء المجتمع المشارك وصنع المستقبل وخدمة اإلنسانية 

 .(04-03، الصفحات 0110شحاتة،
 نقل المعرفة عن طريق التدريس في مرحمتي الميسانس والدراسات العميا. -0
نقد المعرفة عن طريق الدراسات التحميمية الناقدة في ضوء النظريات الحديثة  -0

 وفمسفة المجتمع.
تقمة إعداد الباحثين عن طريق المختصي في القيام ببحوث مشتركة أو مس -3

 لعل المشكالت األساسية التي تراجع المجتمع.
 ذه البحوث وترجمتيا الى مقررات دراسية.االستفادة من نتائج ى -4

 :الحياة البيداغوجية لمطالب داخل الجامعة-2-5
أىمية المواضيع المتصمة بالعممية راسة الميدانية مدى الدل قد تبين من خال         

 ذه المواضيع عي من خالل مدى تحدث الطالب في ىالجامالبيداغوجية لدى الطالب 
 ذ والطالباالستافي خطاب حياتو اليومية، وكان من أىم ىذه المواضيع 
قة بين االستاد والطالب وما ىو ، لذلك ارتأينا أن نعرض لشكل النموذجي الناجح لمعال

 واقع في جامعاتنا.
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 :لمطالب الجامعي المرحمة العمرية والمراىقة -2-6

سنة، وتعرف بمرحمة المراىقة  05إلى  00نالمرحمة العمرية المدرجة في البحث مإن 
الثانية، وىي مرحمة انتقال جسماني فيكون نمط الجسم قد بمغ أقصى طول مع ازدياد 
النمو عرضا بشكل ممحوظ، وتظير عالمات الشباب عند الذكور وجمال القوام لدى 

الفسيولوجية ارتباطا قويا مع التغيرات اإلناث وىنا ترتبط التغيرات الجسمانية و 
االجتماعية واالنفعالية والعقمية التي يمر بيا المراىق، واجتياز ىذه المرحمة سيكون لو 
قوة الشخصية، أما إذا لم يخرج منيا سميما فإن ذلك يؤدي بأوخم العواقب عمى تكوينو 

، صفحة 0988)محمد جمال الدين محفوظ،  النفسي وسموكو االجتماعي في المستقبل
045) . 

كما تعتبر ىذه المرحمة مرحمة ظيور الصفات الجنسية الخاصة ،وان اول امور الثبات 
ليده المرحمة اجتياز التناقض في التصرف الحركي.كما يستحسن لدى المراىق الشعور 

 . (0995)ناصر عبد القادر،  بالتقدير لموضعية بشكل موضوعي

 تعريف المراىقة: -2-6-1

يرجع األصل المغوي لكممة المراىقة إلى الفعل " راىق" بمعنى اقترب ودنا من  **لغة:
الخام، فالمراىق ىو الفرد الذي يدنو من الحمم واكتمال النضج، يقال راىق الغالم أي 

، صفحة 0990)المنجد في المغة واالعالم،  قارب الحمم و بمغ حد الرجال فيو مراىق.
083). 

ونقول راىق الغالم : فيو مراىق إذا قارب األحالم، والمراىق الذي قارب الحمم، -
 .(501)ابن منظور، صفحة  والرىق: الكبر وراىق الحمم.

عض العمماء عمى أنيا مصطمح وصفي، ويقصد بو مرحمة نمو يعرفيا ب **اصطالحا:
)عبد الكريم قاسم ابو الخير،  معينة تبدأ من البموغ وتنتيي بانتياء النضج والرشد.

 . (049، صفحة 0114
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عمى أنيا الفترة من العمر التي  :HOLL STANLIىول ستانمي ويعرفيا العالم: -
 تميز فييا التصرفات السموكية لمفرد بالعواطف واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيفةت

 . (05، صفحة 0981)سعدية محمد عمي بيادر، 

 سنة(: 25-22خصائص مرحمة المراىقة )  -2-6-2

لجسمية يطمق عمى ىذه المرحمة بالمراىقة الوسطى، وتتميز بالتغيرات ا 
والفسيولوجية من زيادة في الطول والوزن وحتى نسبة الذكاء، وكذلك التحوالت الجنسية 
والعضوية من خالل الوصول إلى النظام الغددي الجسدي والجنسي النيائي الذي يدل 

 .(G.cazoorla-R.chapuis, 1984, p. 356) عمى قدرة اإلنجاب.

 ن أىم خصائصيا:وم 

  ا(النمو الجسمي:

يزداد النمو الجسمي في ىذه المرحمة بصورة سريعة، كما تتضح الفروق بين  
. وسرعة نموه الجسمي ال تتناسب (083، صفحة 0114)امل محمد حسونة،  الجنسين

لتأثيرات غير ميمة بقدر ما ىي مع سرعة نموه العقمي واالنفعالي واالجتماعي، وىذه ا
ميمة من حيث تأثيرىا المباشر عمى شخصية المراىق وسموكاتو ، ويشمل النمو 

 الجسمي عمى مظيرين:

ويقصد بيا تمك التغيرات التي تحدث في األجيزة الداخمية لإلنسان : النمو الفسيولوجي-
 كإفراز الغدد الصماء والغدد الجنسية.

ي نمو األبعاد الخارجية لممراىق كالطول والوزن ومالمح ويتمثل ف النمو العضوي:-
 . (051-049، الصفحات 0114)عبد الكريم قاسم ابو الخير،  الوجو.
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  ب( النمو العقمي والمعرفي:

تصل القدرة عمى اكتساب المعرفة إلى أقصى حدودىا، ويكون فييا النمو  
ي ىذه الفترة كما وكيفا، فاختبارات الذكاء تبمغ ذروتيا في البراعة وتصبح المعرفي ف

 .(084، صفحة 0114)امل محمد حسونة،  بالغة التنوع فيما بعد سنوات المراىقة.

ويقوم التذكر عمى أسس منتظمة بدال من التذكر اآللي، ويصبح التخيل مبنيا  
قائع والصور ألمجردة لذلك يتنوع الميول، وقد أشارة بعض األبحاث إلى أن عمى الو 

الميل إلى أعمال التجارة ونشاط األندية يزداد عند البنين ويقل ميوليم نمو المعب 
 .(051، صفحة 0114)عبد الكريم قاسم ابو الخير،  الميكانيكي والطالء والرسم

  لنمو االنفعالي:ج(ا

إن االنفعاالت التي تعتري المراىق ترتبط ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي المحيط  
بالفرد عبر مثيراتيا واستجابتيا،وتغيراتيا الفسيولوجية الكيميائية ،ويخضع ارتباطيا 

كما تعتبر  (. 051الخارجي خضوعا مباشر لنمو الفرد ) نفس المصدر، ص 
مرحمة العمرية فترة قمق انفعالي نتيجة تغيرات فسيولوجية وجسمية، المراىقة في ىذه ال

ونتيجة الصراع المالحظ من حالة لحالة أخرى فيتأرجح بين الجبن والمثالية والواقعية 
والغيرة واألنانية، ومظير الصراع الذي يؤثر عمى سموك المراىق االجتماعي 

)امل محمد  ي والنمو العقمي .والشخصي ، وعدم االتزان بين قوة الدفاع االنفعال
 .(088، صفحة 0114حسونة، 

  د(النمو االجتماعي:

إن السبب الذي يدعو المراىق إلى االنسجام في الجماعة التي تنتمي إلييا  
محاولتو تجنب كل ما يؤدي إلى إثارة النزاع بينو وبين أفراد ىذه الجماعة، ومن تم 

خالصو ليم وخضوعو ألفكارىم نوع من تخوف الشعور ي كون في احترامو لمرأي وا 
باإلثم الناجم عن عدم طاعتو لوالديو ومدرسيو، ويكون تمخيص خصائصو كما يمي في 
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النمو االجتماعي واالستقاللية،الوالء والطاعة، التمرد والثورة، الزعامة، الميل لمجنس 
 .(091، صفحة 0114)امل محمد حسونة،  اآلخر والمنافسة

 ه(النمو الحركي:

في ىذه المرحمة يظير االتزان تدريجيا في نواحي االرتباط واالضطراب الحركي  
وتؤخذ مختمف النواحي النوعية لمميارات الحركية في التحسن والرقي لتصل الى درجة 

فق العضمي العصبي الى درجة جيدة من عالية من الجودة كما يرتقي مستوى التوا
 .(018)عبد الغني نصيف، صفحة  التركيز.

 :الخاتمة
أو أحد فروعها أو مؤسسة  الجامعة شخص ٌتابع دروسا فً الطالب الجامعي ىو   

تعلٌمٌة مكافئة لها. فً الغالب ٌكون هذا الشخص قد انتهى من الدراسة فً أطوار 

سابقة ٌكون مستواها التعلٌمٌة أدنى من المستوى الجامعٌة. وٌسعى الطالب فً 

 .الدكتوراه ...إلخ -الماستر  -: اللٌسانس  الحصول على إحدى الشهادات الجامعٌة مثل
بحيث يتحصل ويتعمم ويتمقى مجموعة من المعمومات واالرشادات الكفيمة بتسيير حياتو 

اليومية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9


 

 
 

 خاتمة الباب االول:

لقد لقيت فكرة جودة الحياة بمفيوميا ومبادئيا ومجاالتيا ، في مجال التربية  
دنية البدنية القبول لدى الكثير من العاممين واالختصاصيين ،وخاصة اساتذة التربية الب

عند اجراء دروسيم االسبوعية ممن ييتمون بدراسة جودة الحياة في ىذا السياق عمل 
الباحثين عمى اعداد الباب االول ،حيث تم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة 
والوسائل االحصائية وأدوات البحث في تصميم المنيجية تمييدا لمدراسة الميدانية في 

 الباب الثاني. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مقدمة الباب الثاني:

فصول ،حيث ان الفصل  لقد شمل ىذا الباب من الدراسة الميدانية عمى ثالثة 
جراءاتو الميدانية الباحث االول خصصتو أنا من خاللو ابرزت  الى منيجية البحث وا 

لمتغيرات البحث المنيج المستخدم ،عينة البحث ،مجاالت البحث ،الضبط االجرائي 
فيو الى  رقت،ادوات البحث ، و الوسائل االحصائية المستخدمة، ، والفصل الثاني تط

االستنتاجات ومقابمة النتائج بالفرضيات ليختتم باالقتراحات والتوصيات وخالصة عامة 
 لمبحث.
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 تمييد:

ان جل البحوث العممية ميما كان اتجاىيا واصنافيا وتعدد مزاياىا وانواعيا   
نيجية سميمة ، مبنية عمى اسس عممية وموضوعية  لموصول الى نتائج تحتاج الى م

تحقق الغرض المنشود من كل دراسة.وبالتالي تزويد  المعرفة العممية بالجديد الذي 
البحث تستوجب عمينا اختيار المنيج المتبع في الدراسة  العصرنة. ومشكمةيماشي 

ة وضبط االدوات المتصمة بطبيعة ووضوح معالميا ،واعداد الخطوات االجرائية والعين
  تجربة البحث والوسائل االحصائية المناسبة.

 المنيج المستخدم: -1-1

ألنو مالئم مع وصفي في ىذه الدراسة المنيج ال قد استخدم الطالب الباحثل 
 .طبيعة المشكمة المدروسة لمتحقق من صحة الفروض وأقرب إلى الموضوعية

 مجتمع وعينة البحث: -1-3

 مجتمع البحث:  -1-3-1

يتحدد مجتمع الدراسة الحالية من طمبة السنة الثانية ماستر من جامعة عبد   
 .)الحميد ابن باديس )تخصص تربية بدنية ورياضية وتخصص عمم النفس

  عينة البحث: -1-3-2

تربية  تخصص من وطالبة طالب 100 نم األساسية سةراالد عينة تألفت         
   حسب توزعوا عشوائية بطريقة اختيارىم تم ،خصص عمم النفسوت,بدنية ورياضية 

 من طمبة عمم النفس.  51من طمبة تربية بدنية ورياضية و 51التخصص 

 :الضبط االجرائي لممتغيرات-1-4

 مستوى جودة الحياة. :المتغير المستقل-1-4-1

  الطمبة الجامعيين. :المتغير التابع-1-4-2
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 :العينة االستطالعية

 عبد الحميد بن باديس جامعة من وطالبة طالب 20 قواميا عينة عمى تطبيقيا تم وقد

 .عشوائية بطريقة،

 :مجاالت البحث -1-5

جامعة عبد الحميد بن من  طالب 011ىعم دراسةلقد تمت ال المجال البشري: -1-5-1
 .باديس مستغانم 

 المجال المكاني: -1-5-2

 مستغانم. ن باديسدراسة في جامعة عبد الحميد بتم إجراء  ال

 المجال الزماني: -1-5-3

الى  0101-10-01امتدت الفترة الزمنية لتطبيق المقياس عمى الطمبة من تاريخ   
03-14-0101. 

 الى ادوات عدة وىي كالتالي: الباحث الطالبلقد استخدم : أدوات البحث -1-6

 االستبيان كأداة لجمع البيانات . -
عة لعمي كاظم ميدي عبد الحميم منسي وتتكون مقياس جودة الحياة لطمبة الجام -

 :بندا يشمل مجموعة من المحاور 61من 
 جودة الصحة العامة. -0
 جودة الحياة االسرية واالجتماعية. -0
 جودة التعميم والتدريس. -3
 جودة العواطف. -4
 جودة الصحة النفسية. -5
دارتو. -6  جودة شغل الوقت وا 
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 مؤشرات بحساب الحياة دةجو  لمقياس السيكومترية الخصائص من التحقق وتم    
 .الداخمي واالتساق الصدق والثبات

 تقيسو أنيا يفترض ما معينة أداة فيو تقيس الذي بالمدى الصدق يتعمق : الصدق- 1
 درجات عن الناجمة لالستدالالت والفائدة اليادفة والداللة الصحة بكونو ويعرف
 . االختبار

 مدى أي القياس تشوب التى مةالمنظ غير األخطاء من خموىا مدى : الثبات 2-
 كان إذا ثابتة تكون االختبار فدرجات .لقياسيا ييدف التى لمسمة قياس االختبار

 الى تؤدي قد التى المتباينة الظروف في متسقا قياسا معينة يقيس سمة االختبار
 . القياس أخطاء
لمقياس  ائيةالعشو  األخطاء بأثر معنى وىو .القياس في الدقة أو االتساق يعنى الثبات
 . الدرجات رارإستق عمى

 :البحث ألدوات العممية األسس-1-7
 :صدق  -1

 :الحياة جودة لمقياس الصدق معامل يبين  01 رقم جدول
 االرتباط معامل ومحاوره االستبيان
 1.98 .العامة الصحة
 1.95 .االجتماعية و األسرية الحياة
 1.91 .الوظيفي األمان و راراالستق

 1.94 .العواطف
 1.90 و.وادارت الوقت شغل جودة

 1.90 .النفسية الصحة
 1.90 .ككل المقياس
 األول المحور في تجمس الصدق معامل قيمة أن 01 رقم الجدول من نالحظ
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 ، 0.90 وقيمت كانت الثالث محور وفي ، 0.95 الثاني محور في وقيمت أما ، 0.98
 0.91 وقيمت كانت الخامس محور وفي 0.94 وقيمت غتمفب  لرابعا محور في أما

 ..0 90قيمتو كانت ككل مقياسمل وبالنسبة ، 0.91 غتمفب األخير أماالمحور
 ما الصدق من جدا عالية بدرجة االستبيان محاور كل تمتع ىمع يدل ما ذاىو  

 . دراسةال عينة ىمع وبتطبيق يطمئن
 :جودة الحياة استبيان ثبات 2- 

 الحياة جودة قياسلم الثبات معامل يبين 02 رقم جدول

 معامل االرتباط االستبيان ومحاوره
 1.98 الصحة العامة.

 1.90 الحياة االسرية واالجتماعية.
 1.71 االستقرار واالمان الوظيفي.

 1.91 العواطف.
 1.84 جودة شغل الوقت وادارتو.

 1.84 الصحة النفسية.
 1.86 المقياس ككل.

 األول المحور في تمسج الثبات عاملم قيمة أن 10  رقم الجدول من نالحظ
 كانت الثالث المحور وفي ، 0.92 غتمفب الثاني المحور في وقيمت أما ، 0.98

 كانت الخامس محور وفي 0.90 وقيمت غتمفب  رابعال المحور في ،أما 1.71وقيمت
 كانت ككل مقياسمل وبالنسبة 0.84 غتمفب األخير المحور أما 0.84 قيمتو
 .0.86وقيمت
 ما الثبات من جدا عالية بدرجة االستبيان محاور كل تمتع ىمع يدل ما ذاىو 

  . راسةالد عينة ىمع وبتطبيق يطمئن
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 :الموضوعية
 النتائج و الدرجات حساب و االختبار، بتطبيق الخاصة يماتمالتع وضوح ايب يقصد

 في االختبار موضوعية وترجع 179.)  ،ص 2000 ، باىي ، إخالص ( الخاصة
 :التالية النقاط ىإل األصل

 أو الصعوبة عن دابعي الحياة جودة باستبيان الخاصةرات الفق وضوح مدى -
 .الغموض

 و بالبساطة تميزت فقد المختبرين وتوجي و عرض إطار في التعامل لغة أما -
 .تأويلمل ةمقاب غير ،و الوضوح

 صميستخ الذكر السالفة اراتاالعتب و الميدانية راءاتاإلج كل ىمع واستنادا -
 .عالية بموضوعية تتمتع )االستبيان( وماتمالمع جمع أداة أن الطالبان

 : المستعممة اإلحصائية الوسائل -
 .الحسابي المتوسط -
 .المعياري رافاالنح -
 )ستيودنت( t اختبار -

 : خاتمة
 الطالب الباحث ايب امق التي جراءاتاإل فممخت عرض تم الفصل ذاى خالل من      
 مدى لنا تؤكد نتائج إلى التوصل نستطيع ايخالل من التي و الميدانية دراسةال إلتمام
 ذهى تعتبر بحيث دراسةال ذهى ايأساس ىمع تقوم التي الفرضيات خطأ أو صحة

 التوصل يمكن ال ميدانية جراءات إ دون منو ألن سة،درا كل في ضروري  جراءاتاإل
الدراسة.  ةممشك عن اإلجابة إلى



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــــل الثــانــي

 تمييد.-

 .دراسات السابقة ومناقشة نتائج ال تحميل -1

 مناقشة الموضوع.-2

مقابمة النتائج باالفرضيات-3   

االستنتاجات.-4  

االقتراحات والتوصيات.-5
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 تمييد:

ان المعطيات والنتائج المتحصل عمييا في اي دراسة او بحث ما تتطمب من  
بكل التفاصيل  الباحثالطالب تحميميا ،ليذا الغرض قام باحث عرضيا ومناقشتيا و ال

 .التي تؤدي الى الفيم المقنع لمدراسة ،والدالالت التي تقتضي اثر الفاعمية 

 :الدراسات السابقةومناقشة  تحميل -1

 عمى الرياضية األنشطة دور معرفة إلى) 0116إبراىيم ،صديق  )سةدرا دفتى     
 في اختالف نع البحث قابوس،وكذا نطامالس جامعة بةمط لدى الحياة جودة ىمستو 
 الحياة جودة في والتخصص النوع، متغير ودور بةمالط لدى الحياة جودة مستوى أبعاد

طالبا وطالبة باستخدام مقياس جودة الحياة صمم ليذه الدراسة 003بمغ حجم العينة 
داللة بينيم لصالح الطمبة الذين يمارسون  واظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود فروق ذات

االنشطة الرياضية ،وعدم وجود تاثير دال احصائيا في متغير النوع والتخصص وفي 
 التفاعل الثنائي بين النوع والتخصص.

الى معرفة مدى ممارسة انشطة  )0104وىدفت دراسة )أماني الماظ،احمد عبد القادر،
ياة لدى طالبات كميتي التربية الرياضية بجامعتي الترؤيح الرياضي وعالقتيا بجودة الح

المنيا وبني سويف وىدفت الى محاولة رصد العالقة بين ممارسة االنشطة الترويحية 
طالب موزعين عمى  411الرياضية واستخدما المنيج الوصفي كما شممت العينة 

غير ممارس واستخدما استمارة جمع البيانات ومقياس جودة 011ممارس و011
حياة.اما دراسة رشا البغدادي فيدفت الى التعرف عمى أثر جودة  الحياة العاممين في ال

معاىد التربية الخاصة في درجة رضاىم الوظيفي والكشف عن الفروق لدييم في جودة 
عامال وعاممة واستخدمت المنيج 093الحياة ورضاىم الوظيفي وشممت عينتيا عمى 

ر ايجابي داال إحصائيا لجودة الحياة لدى الوصفي وافرزت نتائجيا عمى وجود أث
العاممين عمى مقياس جودة الحياة وفقا لمتغير سنوات الخبرة لصالح العاممين ذوي 

ىدفت الى التعرف عمى مستوى  )0108الخبرة االكثر اما دراسة )خماس ،منصور،
ختيار جودة الحياة لدى كبار السن الممارسين والغير الممارسين لمنشاط الرياضي ،تم ا
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شخص ممارس لمنشاط 011عينة الدراسة بطريقة عشوائية من كبار السن بواقع 
شخص غير ممارس واظيرت نتائجيم ان مستوى جودة الحياة مرتفع 011الرياضي و

لدى كبار السن ولصالح الممارسين لمنشاط الرياضي واظيرت ان ىنالك فروق معنوية 
الممارسين لمنشاط الرياضي.اما دراسة  في مقياس جودة الحياة لدى كبار السن ولصالح

فيدفت الى الكشف عن مستويات كل من االمن النفسي  )0108)بن شميسة العيد،
وجودة الحياة لدى كبار السن الممارسين لالنشطة الترويحية الرياضية تمت العينة عمى 

مما من كبار السن فتوصمت النتائج الى ان مستوى االمن النفسي بمغ الوزن النسبي 05
يعني توفره بدرجة عالية لدى كبار السن ومستوى جودة الحياة لدى كبار السن بمغ 

ىذا المنطمق نجد جل الدراسات الوزن النسبي مما يعني توفره بدرجة متوسطة ومن 
اتفقت في استخدام المنيج الوصفي اال انيا تباينت من حيث حجم ونوع العينة اما من 

 رفع من مستوى جودة الحياة لدى االفراد. حيث النتائج فالحظنا ان ىناك 

 :مناقشة الموضوع -0

ىدفت الدراسة الحالية الى التعرف عمى مستوى جودة الحياة لدى طمبة         
جابة عمى التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس ،كما سعت الدراسة لإل

المنيج  تم استخداممييا الدراسة ولإلجابة عفي بداية  التساؤالت التي تم طرحيا
ىذا الوصفي كما تمت االستعانة بمقياس جودة الحياة لدى طمبة الجامعة ،ومن 

المنطمق فان تفسير جودة الحياة يكمن في أنيا مفيوم واسع يتأثر بجوانب متداخمة 
من النواحي الذاتية والموضوعية مرتبطة بالحالة الصحية والنفسية لمطالب ،ومدى 

ع بو والعالقات االجتماعية التي يكونيا .وىذا الذي قد يتوفر االستقالل الذي يتمت
 لدى طمبة التربية البدنية والرياضية أكثر من غيرىم من الطمبة .
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 :مناقشة الفرضية-3

من خالل الدراسة النظرية والدراسات السابقة التي تم عرضيا في الفصل االول من     
ذات داللة إحصائية في مستوى جودة  الجانب النظري والتي أسفرت عن وجود فروق

الحياة لدى طمبة التربية البدنية والرياضية  وطمبة عمم النفس وكانت لصالح طمبة 
،ويمكن تفسير ىذا من خالل النظر لجودة الحياة عمى أنيا  التربية البدنية والرياضية

ة بالحالة مفيوم واسع يتأثر بجوانب متداخمة من النواحي الذاتية والموضوعية ومرتبط
الصحية والحالة النفسية لمطالب ومدى االستقالل الذي يتمتع بو ،والعالقات االجتماعية 
التي يكونيا فضال عن عالقتو بالبيئة التي يعيش فييا ،وىذا الذي يتوفر لدى طمبة 
التربية البدنية والرياضية أكثر من غيرىم من الطمبة ،وبناءا عمى الدراسات السابقة فإن 

جودة الحياة كان مرتفعا في بعدين من أبعاد جودة الحياة ىم جودة الحياة مستوى 
االسرية وجودة الحياة النفسية ومنخفض في بعدين ىما جودة الحياة التعميمية وجودة 

 ادارة الوقت ومتوسط في بعد جودة الصحة العامة .

 :اإلستنتاجات-4

 .لدييا درجة من جودة الحياة أن تكون عينة البحثل يمكن -0
 فراد العينة بدرجة من السعادة النفسية.التكين ال -0
 بمستوى عالي من جودة الحياة. التمتع طمبة التربية البدنية والرياضيةل يمكن -3
عالقة بين السعادة النفسية وجودة الحياة لدى طمبة  اليمكن ان نقول أن ىناك -4

 .نتيجة حتمية اال بالقيام بدراسات متعددة لموصول الى التربية البدنية والرياضية 
 مفيوم جودة الحياة من مجاالت البحوث األسرع نموا واىتماما.اعتبار يمكن   -5
 :التوصيات واإلقتراحات-5

تصميم مناىج تعميمية لتدريس جودة الحياة ومصادرىا وطرق تعمميا كفن من  -0
 فنون الحياة.

تنمية شعور الطالب الجامعي بشكل عام بجودة الحياة من خالل بناء تصور  -0
 ضح ومحدد لمعنى الحياة.وا
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دراك ادخال مفيوم جودة الحياة في بعض المقررات في الجامعة ليساعد في ا -3
 الطمبة لمعايير جودة الحياة. 

 :الخاتمة

جامعة عبد الحميد بن من خالل دراستنا لموضوع جودة الحياة لدى طمبة نستنتج     
بحيث تم دراسة مستوى جودة الحياة عند طمبة في ضوء بعض المتغيرات ،باديس 

الدراسة ىو معرفة مستوى ه ،واليدف من ىذالتربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس 
في  حيث تم اقتراح فرض بأن ىناك فروق ذات داللة احصائيةاة لدييم ،يجودة الح

وقد تم  وطمبة عمم النفس ،مستوى جودة الحياة بين طمبة التربية البدنية والرياضية 
طالب تم 011استخدام في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،كما تمت الدراسة عمى 

مقياس جودة  وحيث تم استخدام االستبيان لجمع المعمومات اختيارىا بطريقة عشوائية ،
 بند 61يتكون من  ذيوال عة لعمي كاظم ميدي عبد الحميم منسيالحياة لطمبة الجام

ذات داللة احصائية في مستوى فروق  ن ىناككو توتم الخروج بنتيجة انو يمكن ان ،
،كما تم الخروج جودة الحياة بين طمبة التربية البدنية والرياضية وطمبة عمم النفس 

تنمية شعور الطالب الجامعي بشكل عام بجودة الحياة وىي بتوصية من ىذه الدراسة 
 . ضح ومحدد لمعنى الحياةمن خالل بناء تصور وا
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 لمصادر والمراجع:ا

 بالمغة العربية:

 ،نوتشرٌ شقدم جامعتً طمبة لدى الحٌاة جودة2102رغداء علً نعٌسة، -0

 .046-045العدد االول  28دمشق المجلد جامعة ةلمج

 ماجستٌر رسالة الحٌاة بجودة وعالقتها ملالع طبٌعة2104شٌخً مرٌم، -2

 منشورة.الجزائر.جامعة تلمسان.غٌر

،وقائع ندوة علم النفس وجودة الحٌاة ،جامعة السلطان 2116كاظم منسً ، -3

 قابوس.
 ضحاٌا لدى النفسٌة ٌةبالهو عالقتها و الحٌاة جودة ،.2104أمال بوعٌشة، -4

 محمد دكتورة،جامعة ،اطروحة)مٌدانٌة راسة د( بالجزائر االرهاب        
 .)بكرة(خضٌر

،تجربة وزارة التربٌة والتعلٌم فً تعزٌز جودة 2116الراسبً خمس سالم ، -5

 .061-033دٌسمبر،ص09-07حٌاة المتعلمٌن بمدارس ،مسقط 

 الحٌاة جودة الرضا عن بمستوى قتهوعال اإلجتماعً حامد الهنداوي الدعم -6

 األزهر . ،جامعة غزة بمحافظات حركٌا المعاقٌن لدى

 الكتاب. دار :بغداد .النفسٌة والصحة الشخصٌة1990  صالح حسن-7

 العلمً المؤتمر واألبعاد، المفهوم :الحٌاة جودة ،2101حامد الهنداوي ، - 8       
 التربٌة كلٌة اإلسكندرٌة، امعةالشٌخ،ج كفر جامعة لكلٌة التربٌة، السنوي

 .النفس التربوي علم قسم بدمنهور،

 األلم من فئتٌن لدى الشخصٌة المتغٌرات وبعض الحٌاة جودة ،.2117جبرٌل ،-9     
 جامعة النفس، علم لقسم مقدمة ماجستٌر رسالة بأصحاء، مقارنة المزمن

 .المنوفٌة

      الحٌاة وجودة الشخصً والمعنً االنفعالً الذكاء ،.2101ابو حالوة ،-01       

 التربٌة، كلٌة والمراهقة المتأخرة، المبكرة المراهقة بٌن مقارنة دراسة: النفسٌة
 .اإلسكندرٌة جامعة

 لدى االجتماعً التوإصل تنمٌة فً إرشادي برنامج فاعلٌة أمال فارس ،.-00       
 مرٌضات
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 .ورمنش بحث األسرٌة، الحٌاة جودة على وأثره السرطان

 .08-07،ص2101ابو حالوة ، -02
 أطروحة .الزوجٌة الحٌاة بجودة وعالقتها االتصال انماط .2106بلعباس،-03

 بن محمد 2 وهران جامعة . إألسري النفس علم فً علوم ره إ دكتو شهإدة-  لنٌل

 .احمد

 عند الحٌاة بجودة وعالقته الحٌاتٌة رت ا المها مستوى ،2108تواتً ،-04
 فً الماجستٌر شهادة لنٌل تخرج مذكرة  الجزائرٌة فً الجامعة معًالجا الطالب

 تلمسان.–بلقاٌد بكر أبو جامعة النفس، علم

 طلبة لدى عن الحٌاة بالرضا وعالقتها النفسٌة المرونة ،.2102شقورة ،-05

 الماجستٌر، شهادة لنٌل مذكرة مقدمة غزة، بمحافظات الفلسطٌنٌة الجامعات

 .غزة األزهر، جامعة

 الثانً األسرٌة،الملتقى الوطنً الحٌاة جودة معوقات  4102 بوعٌشة-06

 مرباح. قاصدي ،جامعة األسرة الحٌاة فً وجودة االتصال حول

 .0985عبد الستار ،االنسان وعمم النفس ،عالم المعرفة ،الكويت . -07
 ما وسمة االنفعالً بالذكاء وعالقتها الحٌاة جودة : الشربٌنى كامل السيد -08

 المصرٌة المجلة ، والقلق الشخصٌة الكبرى فى الخمسة والعوامل راء المزاجو

 .) 07 ( المجلد ، النفسٌة راسات للد

 .0الكتب ،ط عالم :القاىرة ، النفسي واإلرشاد التوجيو 0995عبد السالم، -09

 الثالث، الفصل الجامعً، للطالب االجتماعٌة وجٌه محمود، ، الخصائص-20
1981. 

بٌق مكتبة الدار ،التعلٌم الجامعً بٌن النظرٌة والتط2110شحاتة،حسن -20

 .العربٌة للكتاب 

 المتغٌرات ببعض وعالقتها الحٌاة عن الرضا أبعاد دراسة 0978الدسوقً -22 

 ،8 مج النفسٌة، للدراسات -المصرٌة المجلة الراشدٌن، من عٌنة لدى النفسٌة ،
 ،سبتمبر.2العدد

 .254-252،ص 2118ً نورهان منٌر حسن نهم -23

تربٌة المراهقٌن فً المدرسة  ،0988محمد جمال الدٌن محفوظ -24

 القاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب. االسالمٌة.
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مقاٌٌس معٌارٌة لتقٌٌم بعض الصفات البدنٌة  .0955ناصر عبد القادر،-25

 مستغانم: رسالة ماجٌسر. والمهارات االساسٌة.

بٌروت: دار  المنجد فً اللغة واالعالم. ،0992العالم ،جد فً اللغة واالمن-26

 المشرق.

 النمو من الحمل الى المراهقة. ،2114عبد الكرٌم قاسم ابو الخٌر ،-27

 االردن: دار وائل للنشر.

الكوٌت: دار  سٌكولوجٌة المراهقة. ،0981سعدٌة محمد علً بهادر.-28

 البحوث العلمٌة.

 عمان: الدار العالمٌة للنشر. النمو. علم نفس 2114امل محمد حسونة،-29

 ترجمة لكورت مانٌل. التعلم الحركً.عبد الغنً نصٌف -31

 ابن منظور.ابن منظور.-30

 .مواقع االنترنت :موقع الشامل لموسوعة البحوث -32

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس _مستغانم

 ية البدنية والرياضيةمعيد الترب

 قسم التربية وعمم الحركة

 تحية طيبة وبعد...
 أختي الطالبة ،أخي الطالب :

في إطار التحضير لنيل شيادة الماستر ،تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي 
نريد القيام بدراسة موضوع:"مستوى جودة الحياة عند الطمبة الجامعيين في التربية 

 وعمم النفس"دراسة مقارنة.البدنية و الرياضية 

 تعميمات:

نرجو منكم إفادتنا بكل صدق و موضوعية،وذلك بوضع عالمة)+(أمام العبارة التي 
تعبر عن رأيكم شاكرين مسبقا تعاونكم معنا.كما يجب أن تعطى إجابة واحدة فقط عمى 

 كل فقرة وبيذا ستساىمون في إنجاح الدراسة المذكورة وخدمة أىداف البحث العممي.

 

 السن:

 التخصص:

 الجنس: ذكر                 أنثى       

    



 

 

 
 

محور األول:جودة الصحة  
 العامة 

بدرجة قميمة 
 جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

      أشعر باستمرار بالحيوية والنشاط 0
      أحس ببعض األالم في جسمي 0
      لدي الرغبة في النوم  3
      ال أبالي عند اصابتي بالمرض  4
      أنزعج من تناولي لمدواء 5
      أعاني من الضيق في صدري 6
      أشعر بالتعب و االرىاق بسرعة 7

 محور الثاني:جودة التعميم والدراسة)األكاديمية(

اخترت التخصص الذي أدرس  0
 فيو بمحض ارادتي 

     

ية غير بعض المقررات الدراس 0
 مناسبة لقدراتي

     

انا راض بما وصمت اليو من  3
 تعميمي

     

لست نادما عمى اختيار  4
 تخصصي الجامعي 

     

لدي الوقت الكافي لمراجعة  5
 دروسي 

     

أنجز الميام التي أقوم بيا في  6
 الوقت المحدد

     



 

 

 
 

أشعر بأن دراستي الجامعية لن  7
 تحقق طموحاتي المينية

     

      يعاممني أساتذتي باحترام 8

أشعر إنني أتمقى تكوينا متميزا  9
 وراق

     

ىدفي األساسي الحصول عمى  01
 النقطة وال ييمني التكوين 

     

 محور الثالث:جودة الحياة األسرية 
      أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي  0
      درجة ثقتي بأفراد أسرتي ضعيفة  0
      رضاء والدي أجتيد إل 3
      أشعر بعدم اىتمام والدي بي  4

أطمح بتكوين أسرة سعيدة مثل  5
 أسرتي

     

أواجو صعوبات في التعامل مع  6
 أخوتي 

     

      استمتع بالحوارات األسرية 7

أتمتع بالسعادة عند تواجدي مع  8
 كل أفراد أسرتي 

     

      تتميز أسرتي بالتماسك  9



 

 

 
 

زعجني تدخل أسرتي في تحديد ي 01
 قراراتي الشخصية 

     

 

 

 

 محور الرابع:جودة الحياة االجتماعية 

أوفر وقتا لنشاطات االجتماعية  0
 األعمال الخيرية 

     

أساىم في أعمال الرعاية االجتماعية  0
 )دار األيتام و العجزة...

     

أشارك بالعمل التطوعي من أجل  3
 ء والشيرة الحصول عمى الثنا

     

أشارك في الجمعيات الخيرية من أجل  4
 اثبات ذاتي 

     

أستثمر أوقات فراغي في أعمال  5
اجتماعية تحقق لي اإلشباعات 
المعنوية المعنوية المختمفة )حب 

 الناس،كسب األجر من عند اهلل( 

     

ىدفي من المشاركة في األعمال  6
 الخيرية تزود بخبرات جديدة

     

أعبر عن أرائي وأفكاري في القضايا  7
 العامة التي تيم المجتمع 

     



 

 

 
 

احترم بقدر االمكان النظام السائد في  8
 المجتمع

     

أؤمن بأن تقدم المجتمع يكون بتعاون  9
 وتماسك كل أفراده

     

أشعر بأنني قادر عمى تحقيق النجاح  01
 في مجتمعي

     

 

 

 ية محور الخامس:السعادة الشخص

      وصمت الى أفضل ما كنت أطمح اليو 0
أشعر بالقيمة والجدارة في دراسة ىذا  0

 التخصص
     

أتميز بالكفاءة الشخصية )في  3
 تخصصي(

     

      لدي طموح لممستقبل  4
      أستمتع بالحياة 5
      أقمق من الموت 6
      أتظاىر بالفرح عند نجاح اآلخرين 7
      أكون أحسن مما عميو  أصبو أن 8

عندما أفكر بنفسي أبكي بحرقة عمى  9
 حالي 

     

 أشعر أن حياتي ليا معنى وقيمة  01
 

     



 

 

 
 

 محور السادس: الرضا عن الحياة
      أقتنع بما أممك 0
      أشعر في داخمي بالسعادة 0
أشعر بأنني أعيش أحسن حياة مقارنة  3

 بالكثير من زمالئي 
     

      أشعر باالستياء في حالة الفشل  4
      أشعر أن اموري تسير نحو األحسن  5
أسعى لتوفير كل الوسائل المريحة في  6

 حياتي 
     

      ال تيمني الرفاىية في العيش  7
في حالة عدم توفر عمل يناسب تخصصي  8

 يمكن أن أمارس أي عمل يذر عميا دخال 
     

      القميل  ال أرضى بالدخل 9
 محور السابع:جودة الصحة النفسية )البعد السيكولوجي(

      أشعر بالوحدة النفسية  0
      أثق بنفسي 0

استطيع ضبط نفسي في مختمف  3
 حزن(-المواقف)غضب

     

      أشعر بضغوط نفسية  4

      أتقبل ذاتي  5

      افتخر بنفسي  6

      ي أتميز باالتزان االنفعال 7



 

 

 
 

أشعر بالحزن دون سبب واضح في  8
 أغمب األحيان 

     

      أشعر بأنني انسان بدون فائدة  9

      أجد صعوبة في فيم األشياء من حولي  01

أميل الى العزلة و االبتعاد عن  00
 اآلخرين 

     

      أخاف من المستقبل لدرجة انني ال أفكر فيو  00
 

 كم شكرا لكم عمى تعاون
 

 


