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 ممخص الدراسة :
ومةةد لدةةيمضمتة الاللهخر ئرةةوالتحقةةملمةةصللمقيةة سلالإلةةتلمرةةسيشيةةالدراسةةالالح ل هددت       
الدراسةالعلةتلالسةشه للواعتسةد ل،الفةعيةاومج المهة لللقي سلجضدةلالحي ة.لالللبيئالالعةبياتمالئس

ًالمةةةةشهشلفةةةةةدل(024ومكضنةةةةعلالعيشةةةةالالكليةةةةالللدراسةةةةالمةةةةصل لسالئستةةةةهلاةةةةدةلالدراسةةةةا،لالضصةةةةف ل
ومتضسةةةةةة ل(22-71 بةةةةةةيصللومةاوحةةةةةعلاعسةةةةةة راشلمةةةةةة ل،(مةةةةةصلدةةةةةةالللود لبةةةةةة  لالج معةةةةةةا204 

ومةاوحةةةةةةعلل(مةةةةةةصلالستةةةةةةتوجيصلوالستتوجةةةةةة  لالعةةةةةة مليص784و ،لل(2.0 ل-+ل(1..7 4العسةةةةةةة
سفة لنت ئ لالدراسةال،للوأل(1.42 -(ل+07.4ومتضس لالعسةل ،ل(ل71-22بيصل لأعس راشلم 

 quality of Familyل:األسريةجهدة التياة  ل:لعصلوجضدلثس نيالمج ال للجضدةلالحي ةلا 
life -ل:جدهدة التيداة الاجاجيدةquality of married life - ل:جدهدة التيداة اتجاعاةيددة

quality of Social life -: جدهدة التيداة اتداديعيدة quality of academic life -
ل: جددهدة التيدداة الحثخددية-quality of professional life جددهدة التيدداة الع :يددة :
quality of Self life -:جدهدة التيداة العفر يدة quality of Cognitive life -  جدهدة

السجةة ال للومةةشلالتحقةملمةةصلصةةد ،ل(quality of Environmental lifeالتيدداة الئيةيددة: 
ثبة  للمةصلاللمةشلالتحقةملمةصللصةد لالسحمسةيصلوالتحليةللالعة مل ل،لولالثس نيالالد بقالمةصلخةال

ل.كةونب خل-لف ومع مللثب  لألل،لتذبيمإع دةلالخاللل
ل
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ل-جضدةلالحي ةلالتواجيةالل-جضدةلالحي ةلاألسة الل-الخر ئحلالدمضمتة االكلس  لالسفت حيا:ل
جةةةةضدةلالحيةةةة ةلل-جةةةةضدةلالحيةةةة ةلالسهشيةةةةال-جةةةةضدةلالحيةةةة ةلاال  د سيةةةال-جةةةضدةلالحيةةةة ةلاالجتس عيةةةةا

لجضدةلالحي ةلالبيئيا.ل-جضدةلالحي ةلالسعةفيال-الذخريا
 ل
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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس جودة احلياة
 

 اعداد
 4د. فتخي ذلمد مصطفي   3كرم أبوبكرد. نصوة 

 أستاذ اإلرشاد الهفسي املصارك 
 جبامعة القصيم

 أستاذ عمم الهفس املصارك
 جبامعة القصيم  

 

 مقدمة: 
انبثةةملمفهةةضدلجةةضدةلالحيةة ةلمةةصلعلةةشلالةةشفثلاك جةة ب لالةةب لإليكةةدلعلةةتلالجضانةة لاك ج بيةةالللللل

وقةةةدلبةةةدألفةةة لل،الرةةةحالأنهةةة لليةةة للالسةةةة لإلةةةتالشزةةةةلللذخرةةةيالومشسيتهةةة لأ ثةةةةلمةةةصلمجةةةةدل
ل؛الشرفلالث ن لمصلالقةنلالعذة صلاالاتس دلبجضدةلالحي ةلكسفهضدلمةمب لبعلشلالشفثلاك ج ب 
حيثلإليكدلأصح للابالاالمجة  لأاسيةالمبشة لنزةةةلإ ج بيةالعةصلاكندة نلفهصةبجلمفهةضدلجةضدةل

دلمةةةصلالسشزسةةة  لمةةةصلاألاةةةداةلالرةةةحيالللعدإلةةةل(Ring, 2007: 178)الحيةة ةلكسةةة لإلةةةة ل
(،للتحدةيصلنضعيةال2474فضضععلأمة م لشع رًالبعشضان:لأشخ صلأصةح  للعة دل ل،والحمضم  
ل ج بياللد لالذعضل.مشسيالالتضقع  لاكالحي ةلول
و دةةةةةتخددلمفهةةةةةضدلجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةلللتعبيةةةةةةلعةةةةةصلالةقةةةةة لفةةةةة لمدةةةةةتض لالخةةةةةدم  لالس د ةةةةةالللللل

عةةصلإدراالاألفةةةادللقةةدرةلاةةب للواالجتس عيةةالالتةة لمقةةددلألفةةةادلالسجتسةةخ،لكسةة ل دةةتخددلللتعبيةةةل
    Gatab & shayan  & Taheriل (أشة رول،لم  لعلةتلإشةب حلح جة مهشلالسختلفةاالخةد

اختلةةةةةفلالستخررةةةةةضنلوالبةةةةة حثضنللالتةةةةة أنلجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةلمةةةةةصلالسرةةةةةذلح  للإلةةةةةتل2011)
و سمةةةصلوصةةفه لبسعةة إليةلشخرةةيا،لورد ةةالاألفةةةةادللمفهضمهةة ،لوقي سةةه ؛لالشفدةةيضنلحةةضللمحدإلةةد

لومفكيةاشلحضللحي مهشلبرفالع ما.
التقةةددلوكةةبلسلب لةفةة  لواالسةةتست ح،لارمبةة جلجةةضدةلالحيةة ةللإلةةتل(2442ل، األنرةة ر للو ذةيةللللل

التحدةةصلوبشةةب حلالح جةة  لالةةب لوأ زةةً لالةةب لإلضسةةخلمةةصلخيةة را لاكندةة نلو ت ةةدلمةةصلمعةفتةةه،ل
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(لأنةةهلمعبيةةةلعةةصل2447ل،كسةة لإلة  عبةةدلالسعذةة لالةضةة لوالذةةعضرلب ألمةة ن.لإلةةتإلةةيد لبةةدور ل
إدراالالفةدللشفده،لومقييسهلللشضاح لالس د الالستةضافةةلفة لحي مةه،لومةد لأاسيةالكةللج نة لمشهة ل

بعضامةةةةلللارمب دهةةةة لإلةةةةتلضةةةة فاًل،لأولشةةةةق ئه،لومف عالمةةةةهلاليضميةةةةا،لإعمثلعلةةةةتلسةةةةع دمهمسةةةة لإلةةةةش
 س ل ذةيةللومدتض لالتعليش.لوالح لالالرحيا،لمضضضعيال سمصلقي سه لمثللاكمم ن  لالس د ا،

وبسةد لشةعضرللوالتقدد،لوالتذضر،ل(لأنلجضدةلالحي ةلمةمب لب لةف  ،لوالتشزيش،2442األنر ر ل 
(لأنلمرةذلجل2448بيشسة لإلةة لعبةدالخ لمل حلعشدلإشب حلالح ج  لوالةدوافخ.لاالرمي ولب لةض ل

جضدةلالحي ةلإلشذض لضسشيً لعلتلمعشتلمقييس لب قتةا لأنلالحية ةلجيةدة،لأمة لمرةذلجلنضعيةال
قذبةة لالتقيةةيشلفيذةةسللالج نةة لاك جةة ب لأولالج نةة لالدةةلب ،لوأنلشةةيضحللإلةةتالحيةة ةلفهةةضل ذةةيةل

ووصةةفه لبهنهةة لل7.08معة ةةملمشزسةةالالرةةحالالع لسيةةالعةة دللإلةةتمفهةةضدلجةةضدةلالحيةة ةلإلةجةةخل
التةكيةتلعلةتللإلةتأد لل،لواةباواللمقترةةلعلةتللية للالسةة لWell beingح لالمصلالتةشعشل

ل.الجضان لاك ج بيالعلتلأس سلأنه لنضعيالالحي ة
ومةةةةةةةمب لجةةةةةةضدةلالحيةةةةةة ةلب لةضةةةةةة لعةةةةةةصلالحيةةةةةة ةلحيةةةةةةثل ذةةةةةةيةلكةةةةةةضنتيش لوشةةةةةةيفصلودوجةةةةةةصلللللل

Counteny& Steplen& Duggan (2003)أنلجةةضدةلالحيةة ةلمعتسةةدلعلةةتلالسمضنةة  لل
،لكسة لوضةجلنيذةالنلو  سةشلوالدلضعيالالت لمعمثلالةضة لعةصلالحية ةالباميالوالسمضن  لالسضض

Michalak & Yatham& Lam(2007).لوليةتج، Lynch (2006)ارمبة جلجةضدةلالحية ةل
 Kalitesi & Yalnizlik & Skilerب لدع دةلوالتفة دللكسة لمشة وللكة ليتجلو ة ليشيتالوسةميلةل

ذةةة لالتةةة ل عةةةدا لجةةةضدةلالحيةةة ةلومعشةةةتلالحيةةة ةلحيةةةثلأنلنضعيةةةالالحيةةة ةلمتزةةةسصلالخل(2004)
فةةملمةةخلالسعشةةتللد ةةهلوأادافةةهلالسدةةتقبليا،لوالتةة لمبعةةثللد ةةهلاكحدةة سلالذخرةة للحي مةةه،لومت

لبسعشتلالحي ة.
جةةةضدةلالحيةةة ةلمةةةصلخةةةالللقةةةدرةلالفةةةةدلعلةةةتللإلةةةت(لLongest،ل2008لضنجدةةةعل لو شزةةةةللللل

لإشةةب حلح جةة  لالرةةحالالشفدةةيالمثةةللالح جةة  لالبيضلضجيةةالوالعالقةة  لاالجتس عيةةالاك ج بيةةا،
واالسةةتقةارلاألسةةة لوالةضةة لعةةصلالعسةةللواالسةةتقةارلاالقترةة د لوالقةةدرةلعلةةتلمق ومةةالالزةة ضجل

لاالجتس عيالواالقتر د ا.
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ندبي لالرمب دهلبعضاملللالذعضرلبجضدةلالحي ةل عدلأمةاًل(لأنل2474مشد لوك رشل وأض ةللللل
ومضضةةضعيالب لذةةخحلنفدةةهلوشةةعضر لبسةةد لالةضةة لوالح لةةالاالجتس عيةةالوالدةةع دةلالتةة للذاميةةا،
ل ستلكه .

اك ج بيةةا:لك لدةةع دة،لوالةفةة  ،للونتيجةةاللشدةةبيالجةةضدةلالحيةة ة،لوالرمب دهةة لب لعدإلةةدلمةةصلالسذةة عة
لفةةة دلل،لوالةضةةة ،لوليةاةةة ؛لفقةةةدلاختلةةةفلالعلسةةة  لوالبةةة حثضنلوالضجةةةضدلالشفدةةة لاألفزةةةل،لوالتفةةة 

دإلةةدلمعة ةةملوممضنةة  للجةةضدةلالحيةة ة،لواةةضلمةة لعلةةشلالةةشفثلوالعلةةضدلاالجتس عيةةالحةةضللمحللت مجةة
لدفخلالَب حثيصلكجةا لالدراسالالح ليا.

 :الدراسة صكمةم
دراسةته لعلةتللفة نتيجالالختالةلالب حثيصلحضللمحدإلدلممضنة  لجةضدةلالحية ة،لومةكيةتاشلللللل
لحيةثلالحةالالب حثة نلوجةضدوكبلسلاختالفهشلفيس لبيشهشلحةضللاةب لالسمضنة  ،للمختلفا،لجضان 

،لفقةةدلاسةةتخددل الدةةيدل،لالجةةضدةلكًسةةً لونضعةةً لومدةةستلأبعةة دلبةةيصلالبةة حثيصلفةة لاسةةتخداداخةةتالةل
للجةةةضدة،لواةةة ل: االلتةةةتادلالةةةدإلش ،لواكحدةةة سلب لهةةةدةلفةةة للأبعةةة د(لفةةة لدراسةةةته لسةةةبعال.244

الحيةة ة،لوالةضةة لعةةصلالدراسةةا،لوالقةةدرةلعلةةتلإدارةلالضقةةع،لوالعش  ةةالب لرةةحالالجدةةسيا،لوالتفةة دلل
(ل2472نحةةضلالسدةةتقبل،لوالقةةدرةلعلةةتلالتضاصةةللاالجتسةة ع (.لكسةة لاسةةتخددل  ةة رشلوالبهةة دل ،ل

واالجتس عيةا،لوجةضدةلالتعلةيشلوالدراسةا،لوجةضدةلالرةحاللاألسةة اوا :ل جضدةلالحية ةللأبع دستال
.لبيشسةة ل(ا،لوجةةضدةلشةة للوقةةعلالفةةةا ،لوجةةضدةلالرةةحالالشفدةةيا،لوجةةضدةلالج نةة لالعةة دف الع مةة

واةةةة ل:ل الرةةةةحالالجدةةةةد ا،لوالرةةةةحالالشفدةةةةيا،للأبعةةةة دخسدةةةةالل(2472ل،اسةةةةتخدمعل نعيدةةةةا
(ل2474.لوفة لدراسةال سةليس ن،ل(والرحالالعقليا،لوالرحالاالجتس عيةا،لوالرةحالالسجتسعيةا

لاألسةةةة القيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ة،لواةةة ل: الرةةةحالالع مةةةا،لوجةةةضدةلالحيةةة ةللأبعةةة داسةةةتخددلخسدةةةال
واالجتس عيةةةا،لوجةةةضدةلالتعلةةةيشلالجةةة مع ،لوجةةةضدةلالحيةةة ةلالشفدةةةيا،لوجةةةضدةلإدارةلالضقةةةع(.لبيشسةةة ل

،لوالسذةة ركالفةةة لاألسةةة االعسةةل،لوالحيةة ةل ،لواةة ل:أبعةة دلأربعةةا(ل2477اسةةتخدمعل العتيبةة ،ل
ل.(األنذذالالثق فيا،لوالةض لالع د

،لوجةةضدةلاألسةةة ااسةة لجةةضدةلالحيةة ةللعلةةتلبعةةدإلص،لShek)لل&لLeeلل2007 لاقترةةةوللللللل
مقية سلالدةع دةلالذخرةيالالسمةضنلمةصلل(Ring, et al, 2007 اسةتخدد،وللل.الحية ةلاالنفع ليةا

بعد لالةض ،لوحدصلالح ل،لومقي سلالدع دةلالشفديالالسمضنلمصلبعد لمعشةتلالحية ة،لوالشسةضل
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لأبعةةة دلأربعةةا (للقيةة سلجةةضدةلالحيةةة ة2471جةةةضدةلالحيةة ة.لواسةةتخددلعةةةتلل الذخرةة ،للقيةة سل
ل.البعدلالجدس (لل-البعدلاأل  د س ل-بعدلاالجتس ع الل- البعدلالشفد 

ل(للقيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ةلالع مةةةالأبعةةة د7..7ومزةةةسصلمقيةةة سلمشزسةةةالالرةةةحالالع لسيةةةال لللللل
لل.(البعدلالبيئ ل–االجتس عياللبعدلالع الق  ل–بعدلالضر ئفلالشفديالل– بعدلاالستقاللل

اةة ل التف عةةللاألسةةة ،للاألسةةة القيةة سلجةةضدةلالحيةة ةللأبعةة دلأربعةةا(ل2471 لعلةة لواسةةتخدمع
(ل2474(،لولاسةةةتخددلمشدةةة لوكةةة رشل األسةةةة االتضافةةةملاألسةةةة ،لالتشذةةةئالالضالد ةةةا،لالسدةةة ندةل

لاألسةةةةةة اواةةةةةت:لجةةةةةضدةلالرةةةةةحالالع مةةةةةا،لوجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةللأبعةةةةة دلقيةةةةة سلجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةلسةةةةةبعال
واالجتس عيةةا،لوجةةضدةلالتعلةةيش،لوجةةضدةلالعضادةةفل الج نةة لالضجةةدان (،لوجةةضدةلالرةةحالالشفدةةيا،ل

لوجضدةلش للالضقعلوبدارمه.ل
ل:ليصالت ليليصالتد دللف لالدراسالومصلخالللالعة لالد بمل سمصلمحدإلدلمذملا

لم لالبشيالالع ملياللجضدةلالحي ة؟ .7
لالحي ة؟م لالخر ئحلالديمضمتة اللسقي سلجضدةل .2

 هداف الدراسة :أ
،لسقية سلجةضدةلالحيةة ةالتحقةملمةصلالخرة ئحلالدةةيمضمتة الللإلةةتاليةمهةدةلالدراسةالالح للللللل

ل.جضدةلالحي ةل مليالوالتحقملمصلالبشيالالع
 أهمية الدراسة :
  األهعية ال:عرية:

ذا للمةةصلالسفةة ايشلإذل عتبةةةل؛لسفهةةضدلجةةضدةلالحيةة ةلهةة مكتدةة لالدراسةةالأاسيتهةة لمةةصلمش وللللللل
بةةة للالعدإلةةدلمةةةصلفقةةةدلشةة لعلل،اتسةة دلعلةةةتلالسدةةتض لالشزةةةة لوالتذبيقةة االاألولض ةةالالتةة لمشةةة لل
لفةةة الج نةةة لاك جةةة ب للإبةةةةازبهةةةدةللمش ولتهةةة لالعدإلةةةدلمةةةصلالدراسةةة  لحيةةةثالبةةة حثيصلوالعلسةةة  ،ل
،لومش ولتهةة لدراسةةة  لمةةصلالتةكيةةتلعلةةةتلالج نةة لالدةةلب لفةة لشخرةةيتهلبةةدالًلشخرةةيالاكندةة نل

ل.السيسد  ،لوالحي ةلاالجتس عياأخة لبهدةلمضفيةلسبللالحي ةلالسشعساللألفةاد،لول
لل:األهعية الاطئيقية

إلتستةةخلمقيةة سللإعةةداداةةضلل،لو سةة لمكتدةة لالدراسةةالالح ليةةالأاسيتهةة لمةةصلحيةةثلاةةدفه  .7
 .لقي سلجضدةلالحي ةمش سباللبخر ئحلسمضمتة ا
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ل،ل،لوالتواجيةةةةةةااألسةةةةةةة امذةةةةةةسللجضانةةةةةة لعةةةةةةدةلمةةةةةةصلجةةةةةةضدةلالحيةةةةةة ة:للبذ ر ةةةةةةالمةةةةةةضفية .2

والبيئيةةةا،لحيةةةثل سمةةةصلل،لوالسعةفيةةةال،لوالذخرةةةيال،لوالسهشيةةةا،للواأل  د سيةةةا،لواالجتس عيةةةا
 بعخلاب لالجضان .للأحدلأوللاالعتس دلعليه لجسيعً ،لأو

حيثلقي سلجضدةلالحي ةلبذمللع د،لمصلبذمللكل ؛لإمم نيالاالستف دةلمصلالبذ ر ال .4
 مصلجضدةلالحي ة.أولمصلخالللقي سلمج ال لمحددةل

علةةتلالسدةةتض لالسيسدةة لأوللكسةة ل سمةةصلاالعتسةة دلعلةةتلجةةضدةلالحيةة ةلفةةتلعسليةةالالتخذةةي ل .0
علتلاالاتس دلبجضدةللركت لالت لMassam (2002)  نعلدراساللالسهش ،لوف لابالالردد

الحيةةة ةلمةةةصلأجةةةللمقيةةةيشلمخةجةةة  لالخذةةة لوالسذةةة ركالالسقدمةةةالللسةةةضادشيص،لوالبحةةةثلعةةةصل ليةةةال
 جضدةلالحي ةللد لاألفةاد.الستسةارل

ل.لقي سلجضدةلالحي ةلذا لخر ئحلسيمضمتة المش سبالةلالمتو دلالسمتبالالعةبيالبهد .7
 مصطمخات الدراسة:
 تفريف جهدة التياة:

بهنهة :لإدرااللWHOQOL Group(1995) عةةلخبةا لالرحالالع لسيالجضدةلالحية ةلللللل
لاكدرااالفةدللضضعهلالسعيذ لف لسي  لالثق فا،لوالشدملالقيس لالب ل عيجلفيه،لوعالقالابال

لب ألاداةلوالتضقع  لومدتض لاالاتس م  .
الضصةةةةضلللسةحلةةةةالالةقةةةة لفةةةة لمدةةةةتض للاةةةة جةةةةضدةلالحيةةةة ةل( 5005األشدددده   ةدددداد   تفريددددف

 الخدم  لالس د الواالجتس عيالوالتعليسيالالت لمقددلألفةادلالسجتسخ.
برحاللأنل عيجلالفةدلف لح لالجيدةلمتستع ًللجضدةلالحي ةلا ( 5000شقير   زي:ب  تفريف

أمةة دللصةة مداًلوأنل مةةضنلقةةض لاكرادةلل،الوانفع ليةةالعلةةتلدرجةةالمةةصلالقبةةضللوالةضةة يةةبدإلشةةالوعقل
والسهشيةاللاألسةة اعةصلحي مةهللراضةي ًلذولكف  ةلذاميةالواجتس عيةالمةمفعا،لالز ضجلالت لمضاجهه،

 مس ل جعلهل عيجلشعضرلالدع دة.ل؛مصلنفدهلواثق ًلل،لح ج مهلودسضح مهلمحقق ًللوالسجتسعيا،
نجةةدلالعدإلةةدلمةةصلالعلسةة  لوالبةة حثيصلالةةبإلصلحةة ولضالمعة ةةملمفهةةضدللومةةصلخةةالللالعةةة لالدةة بم

ل،مةةةدورلفةةة لفلةةةسلواحةةةدلأنهةةة لجسيعهةةة لإالل،وقةةةدلاختلفةةةعلميشةةةةا لاةةةب لالتعةةة ر مل،الحيةةة ةلجةةةضدة
للقة ر لالتعة ر ملومعةددا للوقةدلإلةضح لمشةضحرضة لالفةةدلعةصلحي مةه،للوا ل،لومحعلمزلالواحدة

التضجةةةهلالشزةةةة لاخةةةتالةلإلةجةةةخلإلةةةتلإاللأنلاةةةبالاالخةةةتالةلوالتشةةضحلل؛لبيشهةةة لاختالفةةة ًلنلاشةة الأ
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أولاخةتالةلالسشزةضرلوللمعةددلجضانة لومجة ال لجةضدةلالحية ة،لأل،لالحي ةلجضدةلللب حثيصلحضلل
ل.الفلدف لالب ل ع ل لمصلخاللهلمضضضحلجضدةلالحي ة

ل،قةدرلمةصلجضانة لالحية ةلل  ذ لأ بةةلبع دجضدةلالحي ةلمفهضدلمتعددلاألل:نزفلإلتلذلسلأنل
ل،والج نةة لالسهشةة لسةةة ،وأنلاشةة العضامةةللكثيةةةةلمحةةددلمقضمةة  لجةةضدةلالحيةة ةلمثةةللالج نةة لاأل

والج نةة لل،لوالج نةة لالبيئةة ل،لوالج نةة لالسعةفةة ل،لوالج نةة لاالجتسةة ع والج نةة لاأل ةة د س ،ل
والةضةةةة لعةةةةصلالحيةةةة ةلومحقيةةةةملالح جةةةة  للوالج نةةةة لالذخرةةةة ،ل،لوالج نةةةة لالشفدةةةة ل،الجدةةةةس 

،لوالذسضحةةة  لوالتفةةة دللب لسدةةةتقبللوالسعتقةةةدا لوالقةةةيشلالثق فيةةةالواألوضةةة حلالس ليةةةالواالقترةةة د ا
لل.جضدةلالحي ةواضلم ل ذلملعليهلل،لوالت لمصلخالله ل حددلالفةدلشعضر لب لدع دةلوالةض 

 : فات الجابقة يعك::ا مالحعة مايليمن خال  الافري
لل.معدد لمعة ف  لمفهضدلجضدةلالحي ة .7
لفةةة لمضجهةةة مهشلالشزة ةةةالولعةةةللذلةةةسلمةجعةةةهلاخةةةتالةل،اختلفةةعلاةةةب لالتعة فةةة  لفةةة لر اةاةةة  .2

لالحي ة.مش وللجضدةل
 :مكهنات جهدة التياة

 ًسةً لونضعةً لومدةست،للالحية ةلجةضدةلأبعة دبةيصلالبة حثيصلفة لاسةتخدادللاختالفة ًل س لنجدلأنلاشة ال
للجةةةةضدة،لواةةةة ل: االلتةةةةتادلالةةةةدإلش ،للأبعةةةة دسةةةةبعالل(لفةةةة لدراسةةةةته.244ددل الدةةةةيد،لفقةةةةدلاسةةةةتخ

واكحدةةة سلب لهةةةدةلفةةة لالحيةةة ة،لوالةضةةة لعةةةصلالدراسةةةا،لوالقةةةدرةلعلةةةتلإدارةلالضقةةةع،لوالعش  ةةةال
ب لرحالالجدةسيا،لوالتفة دللنحةضلالسدةتقبل،لوالقةدرةلعلةتلالتضاصةللاالجتسة ع (.لكسة لاسةتخددل

جتس عيا،لوجضدةلالتعليشلوااللاألسة اوا :ل جضدةلالحي ةللأبع د(لستال2472   رشلوالبه دل ،ل
والدراسةةا،لوجةةضدةلالرةةحالالع مةةا،لوجةةضدةلشةة للوقةةعلالفةةةا ،لوجةةضدةلالرةةحالالشفدةةيا،لوجةةضدةل

:ل الرةحالالجدةد ا،لواة لأبعة دخسدةالل(2472.لبيشسة لاسةتخدمعل نعيدةال،(الج ن لالع دف 
اسةةال.لوفةة لدرل(والرةةحالالشفدةةيا،لوالرةةحالالعقليةةا،لوالرةةحالاالجتس عيةةا،لوالرةةحالالسجتسعيةةا

لقية سلجةضدةلالحية ة،لواةة ل: الرةحالالع مةا،لوجةةضدةللأبعةة د(لاسةتخددلخسدةال2474 سةليس ن،ل
واالجتس عيةةةا،لوجةةةضدةلالتعلةةةيشلالجةةة مع ،لوجةةةضدةلالحيةةة ةلالشفدةةةيا،لوجةةةضدةلإدارةللاألسةةةة االحيةةة ةل

،لاألسةةةة االعسةةةل،لوالحيةةة ةل ،لواةة ل:أبعةةة دلأربعةةةال(2477الضقةةع(.لبيشسةةة لاسةةةتخدمعل العتيبةة ،ل
ل.(والسذ ركالف لاألنذذالالثق فيا،لوالةض لالع د
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اسةةة لجةةةضدةلالحيةةة ةللShek)&لللLeeلل2007 ومةةةصلالبةةة حثيصلمةةةصلاقترةةةةلعلةةةتلبعةةةدإلصلمثةةةل

مقية سلالدةةع دةلل((Ring, et al, 2007 كسة لاسةتخدد،ل.،لوجةضدةلالحية ةلاالنفع ليةااألسةة ا
شفدةةيالالسمةةضنلمةةصلالذخرةةيالالسمةةضنلمةةصلبعةةد لالةضةة ،لوحدةةصلالحةة ل،لومقيةة سلالدةةع دةلال

لبعد لمعشتلالحي ة،لوالشسضلالذخر .
ل-بعةدلاالجتسة ع الل- البعةدلالشفدة لأبعة دلأربعةا(لقي سلجضدةلالحي ةل2471 لعتل استخددلج

ل(البعدلالجدس لل-البعدلاأل  د س 
عةةدل ب لل:بعةة د(للقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلالع مةةالاأل7..7ومزةةسصلمقيةة سلمشزسةةالالرةةحالالع لسيةةال 

لل(عدلالبيئ الب لل–الق  لاالجتس عيالعدلالعب لل–عدلالضر ئفلالشفديالب لل–االستقاللل
اةة ل التف عةةللاألسةةة ،لالتضافةةمللأبعةة دلأربعةالاألسةةة ا(للجةةضدةلالحيةة ةل2471 لواسةتخدمعلعلةة 
ل(.األسة اذئالالضالد ا،لالسد ندةلاألسة ،لالتش
وات:لجةضدةلالرةحالالع مةا،للأبع د(للقي سلجضدةلالحي ةلسبعال2474مشد لوك رشل لواستخدد

واالجتس عيةةةا،لوجةةةضدةلالتعلةةةيش،لوجةةةضدةلالعضادةةةفل الج نةةة لالضجةةةدان (،للاألسةةةة اوجةةةضدةلالحيةةة ةل
لوجضدةلالرحالالشفديا،لوجضدةلش للالضقعلوبدارمه.ل

،لجةةضدةلاألسةةة امةةصلخةةالللالسمضنةة  لالت ليةةا:لجةةضدةلالحيةة ةللجةةضدةلالحيةة ة،وقةةدلمشةة وللالب حثةة نل
  د سيةةةا،لجةةةضدةلالحيةةة ةلالسهشيةةةا،لحيةةة ةلاالجتس عيةةةا،لجةةةضدةلالحيةةة ةلاألجةةةضدةلالالحيةةة ةلالتواجيةةةا،ل

جةةضدةلالحيةة ةلالذخرةةيا،لجةةضدةلالحيةة ةلالسعةفيةةا،لجةةضدةلالحيةة ةلالبيئيةةا،لوفيسةة لإللةة لمعة فةةً للكةةلل
لمشه :ل

 quality of Family life : :األسريةجهدة التياة 
اسةةتقةارلأسةةة ،ل دةةسجلبتلبيةةالااتس م مةةهللمةةد لمةة لإلتستةةخلبةةهلالفةةةدلمةةصبهنهةة :ل لومعةةةةلإجةائيةةً ل

،لمةخلامتال ةهلللقةدرةلعلةتلمس لإلهيئللهلمش خً لأسةة ً لسةض  ًللومتذلب مه،لفتلجضلمصلالضدلوالتف اش
االاتسةةةة دلومةةةةضفيةلالفةعيةةةةالالت ليةةةةا:للبعةةةة دو تزةةةةسصلاأل ،لالتف عةةةةللاك جةةةة ب لمةةةةخلأفةةةةةادلأسةةةةةمه

ل .التف عللاألسةلولل،والسش خلاألسة لالدض لل،ستذلب  ال
 quality of married life : : جهدة التياة الاجاجية
التوجةة نلب لقةةدرةلعلةةتلالتف عةةللاك جةة ب لواالنةةدم  لفةةتلاألنذةةذال مستةةخومعةةةةلإجةائيةةً لبهنهةة لل 

بفع ليا،للوااتسة دلكةللمشهسة لبة فخةلفةتلجةضلمةصلاأللفةالوالسةضدة،لوقةدرمهس لعلةتللالسستعالسض  ًل
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بةة لةلشلمسةة لقةةدلإلضاجهسةة لمةةصلأزمةة  لأولمذةةمال ،لاألمةةةلالةةب لل،اسةةتع دةلفع ليةةالالعالقةةالبيشهسةة 
و تزسصلاألبع دلالفةعيالالت ليا:لالدةع دةلوالتف عةللالتواجة ،لل ،ل حقملالتف عللاك ج ب لالبش  

 .ولاالاتس د،لواالنفر للالع دف 
 quality of Social life : جهدة التياة اتجاعاةية :

للصلعالقة  لاجتس عيةامكةض لبهنه لمد لم ل ستلكهلالفةدلمصلمه را لمسمشهلمةصلل لومعةةلإجةائي ًل
فةةةة للواالنةةةةدم  ل،لوالحفةةةة يلعليهةةةة لومقض تهةةةة مةةةةخلالةةةةتمال لواألصةةةةدق  لوداخةةةةللوخةةةة ر لاألسةةةةةة،ل

وقدرمةهلعلةتلملبيةالاحتي ج مةهلومتذلب مةهل،لومحقيملالتضافةملوالةضة لاألنذذالاالجتس عيالبفع ليا
الفةعيةةةةالالت ليةةةةا:للبعةةةة دوالذةةةةعضرلب لدةةةةع دةلمةةةةخلذلةةةةس .لو تزةةةةسصلاألفةةةة لالج نةةةة لاالجتسةةةة ع ل

ل.الرداقاج ، الافاةل اتجاعاةيول،لالسه را لاالجتس ع 
 quality of academic life جهدة التياة اتداديعية :

بسة لمتزةسشهلمةصلزمةال ،لل، لقدرةلعلتلالتضافةملب لبيئةالاأل  د سيةال لالدراسةيا(بومعةةلإجةائيً لل 
لمةةةصل،لوحدةةةصلإدارمةةةهللضقتةةةهلومه مةةةهلالدراسةةةياأسةةة مبة،لمهةةة دلدراسةةةيا ؛لومحقيةةةملمدةةةتض لمةةةة  

وقدرمةهلعلةتلاسةتع دةلنذة دهلللالشج حلاأل  د س ،لوقدرمةهلعلةتلالضفة  لب لستذلبة  لاأل  د سيةا،
و تزةةةسصلوحبةةةهللتخررةةةهلوشةةةعضر لب لةضةةة لوالدةةةع دةل ،للوكف  مةةةهلبعةةةدلمعةضةةةهلل خف قةةة  ،ل

السةونةةةةةالول ليةةةةا:لإدارةلومشزةةةةيشلالضقةةةةع،لواالمجةةةة  لالدةةةةلب لنحةةةةضلالدراسةةةةا،لاألبعةةةة دلالفةعيةةةةالالت
ل.التضافملاأل  د س وللاأل  د سيا

 quality of professional life جهدة التياة الع :ية :
امةتالالالفةةدلللقةدرا لواكمم نة  لالتةتلميالةهلللشجة حلفةتلمهشتةه،لورضة  لعةصلومعةةلإجةائيً ل 

ومستعةةهلبعالقةة  لعسةةلللإ ج بيةةا،لوانعةةدادلرلبتةةهلفةة لم ييةةةلأولمةةةالالسيسدةةالالتةةتل عسةةللبهةة ،ل
و تزةةةسصلاألبعةةة دلالفةعيةةةالالت ليةةةا:لالكفةةة  ةلالسهشيةةةالوالةضةةة لعةةةصلالسيسدةةةالوعالقةةة  للالسهشةةةا .

ل.العسللاك ج بيالواالمج  لالدلب لللسهشا
 quality of Self life : جهدة التياة الحثخية:

ب لقدرا لواكمم ن  لالجدسيالوالشفدةيا،لالتةتلمدةهشلفةتلرضة  لعةصل مستخلالفةدلومعةةلإجةائيً ل
وقدرمةةةةهلعلةةةةتلملبيةةةةالاحتي ج مةةةةهللوامب عةةةةهلألسةةةةلضللحيةةةة ةلصةةةةح نفدةةةةهلوعةةةةصلصةةةةضرةلجدةةةةسه،ل

لبعةة د .لو تزةةسصلاأل،لوالقةةدرةلعلةةتلاالسةةتست حلبحي مةةهومتذلب مةةهلوالذةةعضرلب لدةةع دةلوالذسهنيشةةا
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لوللجدةةةسيالوالشفدةةةيالوأسةةةلضللالحيةةة ةلالرةةةح األعةةةةا لالجدةةةسيالوالرةةةحالاالفةعيةةةالالت ليةةةا:ل
ل.القبضللاك ج ب 
 quality of Cognitive life :ةلعفر يجهدة التياة ا
قةةدرةلالفةةةدلعلةةتلمحقيةةملالةضةة لوالتضافةةملمةةخلمةة لإلتستةةخلبةةهلمةةصلقةةدرا لل بهنهةة للومعةةةةلإجةائيةة ًل

السذةةمال لالتع مةةللمةةخلبسةة ل سمشةةهلمةةصلوامم نةة  لعقليةةالوعةةصلمدةةتض لأدائةةهلالسعةفةة لالعقلةة ل
م ييةةلح لتةهلالباشيةالمبعة للت يةةلالسضاقةفللتلوالتفكيةلاال ج ب لوقدرمةهلعلةلوالسثيةا لف لالبيئا

والقةةةدرا لالتفكيةةةةلاك جةةة ب لحةةةللالسذةةةمال لولل لو تزةةةسصلاألبعةةة دلالفةعيةةةالالت ليةةةا:والسثيةةةةا ل
لالسةونالالسعةفيا.وللالسعةفيا

 quality of Environmental lifeجهدة التياة الئيةية: 
ي ج مةهلومتذلب مةه،لو تةضفةلذلةسلفةتلمد لم لمضفة لالبيئالمصلإشب حلالحت بهنه لللومعةةلإجةائي ًل

ولمضديةةةفلالبيئةةةالبذةةةمللأمثةةةلللتلبيةةةالل،ل ةةةللمةةةص:لالدةةةمص،لوالجيةةةةانلوالحةةة لالةةةب ل دةةةمصلفيةةةه
الت ليةا:لو تزسصلاألبع دلالفةعيالاحتي ج  لالفةدللومحقيملالتضافملوالةض لوالذعضرلب لدع دةل ل

لل.الدمصلوالجيةانلوعددلالةض لعصلالح 
 املقياس : إعدادخطوات 

،لالتةة لأمةةيجلوجهةة  لنزةةةلعلسةة  لالةةشفثلالسختلفةةالالةجةةضحللتعة فةة  لجةةضدةلالحيةة ةلمةةصلأواًل: .7
،للسقةة إليثلالتةة لمش ولةةعلجةةضدةلالحيةة ةاالدةةالحلعلةةتلبعةخلا،لولاالدةةالحلعلةةتل رائهةةشليصللبة حث

اكدةالحلعلة لاألدةةلالشزة ةالالتة لمش ولةعلمشضعً لف لاب لاألدوا ،لكسة لمةشلل نوقدلوجدلالب حث
جةةضدةلالحيةة ة،لوكةةبلسلالعدإلةةدلمةةصلالسقةة إليثلالتةة لصةةسسعللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ة،لوذلةةسلبهةةدةل

وفيسةة لإللة لعةةة للةةبعخلالدراسة  لالتةةتلمةةشلالةجةةضحلالسقيةة سلالحةة ل ،للإعةداداكفة دةلمشهةة لفةة ل
 :لإليه 
ولإلتكةةةضنلالسقيةةة سلفةةة لصةةةضرمهلالشه ئيةةةالمةةةصل(لقيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ة،ل2471 لمقيةةة سلعةةةتل .2
البعدلل-البعدلاالجتس ع ل- البعدلالشفد لأبع دلأربعاو تزسصللعب رةللقيي سلجضدةلالحي ة(01 

ل(البعدلالجدس ل–األ  د س ل
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و تزةةسصلالسقيةة سللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلالع مةةا،لل:(7..7 لمقيدداس م:ععددة الخددتة الفالعيددة
البعةةةةةدلل–بعةةةةةدلالع القةةةةة  لاالجتس عيةةةةةالل–بعةةةةةدلالضرةةةةة ئفلالشفدةةةةةيالل– بعةةةةةدلاالسةةةةةتقاللللأبعةةةةة د
لل.(لعب رة28و تكضنلالسقي سلف لصضرمهلالشه ئيالمصل (البيئ 

وقةةدلانبثةةملمشةةهلأربةةخلمحةة ورلواةة لللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلاأل  د سيةةا،ل(2470 لمقيدداس الفايئددي
(لعبةة را لللسحةةضرلاألوللوعةةددل.عةةددل وقةةدلمةةشلصةةي لاللالسعةفةةالوالبةاعةةالوالذخرةةيالوالحمسةةا

(لعبةةة رةلللسحةةةضرل77(لعبةةة را لللسحةةةضرلالث لةةةثلوعةةةددل 8وعةةةددل ل(لعبةةة را لللسحةةةضرلالثةةة ن 8 
ووضخلأم دلكةللعبة رةلمقية سلمقةدإلةلثالثة ل دائسة ،لأحي نة ،لأبةدا(للسعةفةالدرجةالالذ لة للالةابخ

ل.بجضدةلالحي ةلاأل  د سيا
لةةةد لعيشةةةالمةةةصلالتالميةةةبلالسةةةةااقيص،لومكةةةضنللاألسةةةة الجةةةضدةلالحيةةة ةل(ل2471 لمقيددداس ةلدددي
اةة ل التف عةةللاألسةةة ،لالتضافةةملاألسةةة ،لالتشذةةئالالضالد ةةا،لالسدةة ندةللأبعةة دلأربعةةاالسقيةة سلمةةصل

ل.األسة ا(،لوقدلمشلالتحقملمصلالخر ئحلالديمضمتة اللسقي سلجضدةلالحي ةلاألسة ا
مشلصةي لالالسقية سلبالالج معا،ل سلجضدةلالحي ةللد لدللقيل:(2474 لمقياس م:جي جكاظم

اسةة لضلواالجتس عيةةا،لوجلاألسةةة افةة لعةةدةلمحةة ورلواةةت:لجةةضدةلالرةةحالالع مةةا،لوجةةضدةلالحيةة ةل
(.لأعذيةةةةةةةةعلالفقةةةةةةةةةا لالسضجبةةةةةةةةالجةةةةةةةةداًلل،لكثيةةةةةةةةةاًلحةةةةةةةةدلمةةةةةةةة ،لكثيةةةةةةةةةاًللإلةةةةةةةةت،لجةةةةةةةةداًلل،لقلةةةةةةةةيالًل أبةةةةةةةةداًل

لجضدةلالحي ة.لأبع د/لمحدإلدلممضن  لف  لأسهسعلأ ًزللالت (،لول7،0،4،2،7الدرج   
 ثانيًا: تتتيت أبفاد جهدة التياة:

بعةةدلاالدةةالحلعلةةتلالدراسةة  لالتةة لمش ولةةعلجةةضدةلالحيةة ة،لوفةة لضةةض لالدراسةة  لالدةة بقالمسمةةصل
الب حثةة نلمةةصلالتضصةةللإلةة لالسجةة ال لالتةة لإلتكةةضنلمشهةة لاةةبالالسقيةة س،لثةةشلمةةشلإعةةدادلالرةةضرةل

الحيةة ة:لواةة :لجةةضدةلالحيةة ةل(لمجةة ال لرئيدةةاللجةةضدةل8األوليةةالللسقيةة سلوالتةة لاشةةتسلعلعلةةتل 
جةضدةلل–جضدةلالحي ةلاأل  د سيالل-جضدةلالحي ةلاالجتس عيال–جضدةلالحي ةلالتواجيالل–األسة ال

لجضدةلالحي ةلالبيئيا.ل-جضدةلالحي ةلالسعةفيال–جضدةلالحي ةلالذخريالل–الحي ةلالسهشيال
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،لل7مةصلالسحمسةيصلمةشلعةة لالرةضرةلاألوليةالللسقية سلعلةتلمجسضعةا: صتق العتكعين ًا:ثالب

،لوقدل(لمحمسيصلمصلاألس مبةلالستخرريصلف لمج للعلشلالشفثلوالتةبيا74 وقدلبلغلعدداشل
 وليالعلتلمعة ملكللبعدلوالعب را لالت لمقيده.اشتسلعلالرضرةلاأل

 وف لضض لمضجيه  لالد دةلالسحمسيصلق دلالب حث نلبس لإلل :ل .7
%لمةةصل84بقةة  لعلةةتلالعبةة را لالتةة لامفةةمل ال لالتةة لأوصةةتلبهةة لالسحمسةةضنلواكإجةةةا لالتعةةد

ية س،لولإعة دةلجةائة للكةللبعةدلمةصلأبعة دلالسقمش سبته لوامف قه لمخلالتعة ملاكالسحمسيصلعلتل
لصي لالبعخلالعب را .
 إجراءات الدراسة:

لالسشه :لمشلاالعتس دلعلتلالسشه لالضصف ،للسش سبتهلمحقيملأاداةلالدراسا.
 الفي:ة:

ل– لمختلفةةيصل دةةالللج معةةالالقرةةيشلمةةصلفئةة لفةةةداًلل(024الكليةةالمةةصل مكضنةةعلعيشةةالالدراسةةال
دبةةملعلةةيهشلالسقةة إليثلالت ليةةا:لجةةضدةللود لبةةاًلل ًل(لد لبةة204مةةشهشل ،ل(مةةضرفيص-أمهةة  ل-بةة  ل 

،لجةةضدةلالحيةة ةلاالجتس عيةةا،لجةةضدةلالحيةة ةلاأل  د سيةةا،لجةةضدةلالحيةة ةلالذخرةةيا،لاألسةةة االحيةة ةل
مةةصلالستةةتوجيصلمةاوحةةعلأعسةة راشلل(784،لولعةةددل الحيةة ةلالبيئيةاجةضدةلالحيةة ةلالسعةفيةةا،لجةةضدةل

،لدبةةةةةةملعلةةةةةةيهشلمقي سةةةةةة لجةةةةةةضدةلالحيةةةةةة ةلل-+ل(07.477عسةةةةةةةل ،لبستضسةةةةةة ل(71-22 بةةةةةةيصل
لالتواجيا،لوجضدةلالحي ةلالسهشيا.

ل
 ل

                                                           
5
د ربيعععش رنعععتاذ عشعععلنف  بعععع ااعععيمض د ناطعععخ ااة عععيع  د ان ععععخ نبيمعععخ ااصعععية عشعععلنف  بعععع ااعععيمض ا  عععنر  د ناطعععخ ا بععع    عععة  

ااطزيعععز  د شععععناع ااأساا ععععخ عشععععلنف  بععععع ااععععيمض  د فشععععاع ع،ععععتر عشععععلنف  بععععع ااععععيمض ا صععععن ة   د ا عععع  ا عععععتد اأس عععع   عشععععلنف  بععععع 

ا صن ة  د دمحم ا معت  عشعلنف ااةعاخ اايمصعيخ ا صعن ة د ناطعخ ااة عيع   اايمض ا  نر   د حينذ حصيذ عشلنف  بع اايمض

د شععععايت االععععت   عشعععععلنف  بععععع ااعععععيمض ا صععععن ة د ناطععععخ ا بععععع    ععععة ااطزيعععععز  د ا عععع  حعععععتد  عشعععععلنف  بععععع ااعععععيمض ا صععععن ة د ناطعععععخ 

 ااة يع. د عايت شطتد عشلنف  بع اايمض ا صن ة د ناطخ ااة يع. 
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ل(7 جدولل
لالعسةل-مضز خلأفةادلالعيشالحد لالفئالل

اانص خ  ااطةد اامئخ

 ا ئتيخ

 ا، ساف اطينري  التشط ألا عنر اةى ااطعس

 2.4 19.7 22-17 %57.142 242  اب / نا نت

 7.22 41.311 57-22 %24.76 124 عزواج ان ااطنابيذ

 %18.29 76 زوحنت ان ااطناات

   57-17 %122 422 احعنلي  ةد ااطييخ اا بيخ 

 : الباحجانإعدادبطارية جودة احلياة  :األدوات
جةضدةللمرةفلجةضدةلالحية ة،لمةصلخةالللالسقة إليثلالت ليةا:لومتكضنلالبذ ر المةصلثس نيةالمجة ال 

جةضدةلالحية ةلاأل  د سيةالل-جةضدةلالحية ةلاالجتس عيةال–جةضدةلالحية ةلالتواجيةالل–لاألسةة االحي ةل
جةةضددةلالحيةةة ةلل-جةةضدةلالحيةة ةلالسعةفيةةال–جةةضدةلالحيةة ةلالذخرةةيالل–جةةضدةلالحيةة ةلالسهشيةةالل–

لالبيئيا.
 :اخلصائص السيكومرتيةثالجًا: 
 :األسريةهدة التياة ج

مةةصلخةةاللللاألسةةة اعبةة رة،لومهةةدةللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلل27متكةةضنلاألداةلمةةصللجصددا األداة:
-. ل(لعبة را لواة 1و تكةضنلمةصلعةدد ،لاالاتسة دلومةضفيةلالستذلبة  الفةعيةالالت ليةا:للبع داأل
ل(لعبةة را لواةة .و تكةةضنلمةةصلعةةدد ل، السشةة خلاألسةةة لالدةةض ل،ل(74-77-72-77-78-24
(لعبةةة را ل0و تكةةةضنلمةةةصلعةةةدد ل التف عةةةللاألسةةةة  لو،ل(7-0-7-1-8-74-70-72-71 

(لبش  لعلتلنت ئ لالتحليللالعة مل لفك نةعل2وقدلمشلحبةلالعب رةلرقشل ل(27-.7-4-2وا ل 
 جةة للعليهسةة لمةةصلخةةالللالتقة ةةةلالةةبام لعلةةتلمقيةة سل(عبةة رةل،24عبةة را لالسقيةة سلالشه ئيةةال 

،لاللأوافةةملبذةةدةل2وافةةم ل،لاللأ4،لمح إلةةد ل0،لأوافةةمل لل7يمةة لالخس سةة ،لاوافةةملبذةةدةل لل
ل744لإلةتل24،لعشدلمرحيجلالعب را لاك ج بيال،لومتةواحلالدرجالالشه ئيالللسقي سلبةيصل7 ل

ل.األسة االتستخلبجضدةلالحي ةللإلت،لومذيةلالدرجالالسةمفعال
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 :األسريةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 

،لاألسة السقي سلجضدةلالحي ةللاالمد  لالداخل ق م لالب حث نلبحد للل:اتتجاق التاخليأجًت: 
مةةةصلخةةةالللإجةةةةا لمع مةةةللارمبةةة جلبيةسةةةضنلبةةةيصلالعبةةة رةلودرجةةةالالبعةةةد،لوالعبةةة رةلوالدرجةةةالالكليةةةال

لللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
لل(2 جدولل

لاألسة اجضدةلالحي ةللسقي سلللاالمد  لالداخل 
اطنال ارت نط ااط نر   ااط نر 

 دنا طة 

اطنال ارت نط ااط نر  

 دناةرحخ اا بيخ

اطنال ارت نط ااط نر   ااط نر 

 دنا طة 

اطنال ارت نط ااط نر  

 دناةرحخ اا بيخ

1 **2.67 **2.63 12 **2.56 *2.49 

2 **2.59 **2.63 13 **2.62 **2.58 

3 **2.52 *2.48 14 **2.67 **2.65 

4 **2.82 **2.78 15 **2.74 **2.63 

5 **2.58 *2.48 16 **2.64 **2.71 

6 *2.48 *2.49 17 **2.64 **2.77 

7 **2.65 **2.62 18 **2.65 **2.62 

8 **2.73 **2.78 19 **2.71 **2.54 

9 **2.81 **2.72 22 **2.82 **2.68 

12 **2.67 **2.59 21 **2.68 **2.62 

11 **2.63 **2.62    

قةةةدللاألسةةةة او تزةةةجلمةةةصلالجةةةدوللالدةةة بملأنلقةةةيشلمعةةة مال لاالرمبةةة جللسقيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ةل
ب لدرجةالالكليةاللللبعة دفة لحةيصلوصةلعلمعة مال لارمبة جلاألل2،ل4.82،لل4.08مةاوحعلبةيصل

ل.4.47،لوجسيعه لقيشلدالالعشدلمدتض لداللال2..4،لل4..4
 الاالية.تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق  البئات:

(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 
لمع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن ،ل

مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لولالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 
لالت ليا،لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:

                                                           
6
استصعععنا ااعععةانذي  تعععع حعععتف ااط عععنرات فات ارت عععنط ااععععطي   واول عععنر  ذععع  ااط عععنرات ا ة تاعععخ الاتظعععخ  حعيعععش اطعععناات ا 

 اةط.
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لل(4 جدولل
لاألسة السقي سلجضدةلالحي ةلومع مللثب  لألف للدةلمذبيملاالختب رل الثب  لبإع

اطنال ارت نط ديذ االط يق  ااطةد عبطند ا ةينس

 ألاول وااثن  

 اطنال ث نت عامن

 2.834** 2.82** 7 اهلعنع وتتايت احلينحنت

 2.779** 2.79** 9 "ا ينخ ألاشسي ااصتي 

 2.633** 2.76** 4 ألاشسي""االمن ل 

 2.867** 2.85** 22 ااةرحخ اا بيخ
 

 الختق: 
الرةةي لا،لومةةد للفةة وزحلالسقيةة سلعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا ل رائهةةشلصددتق العتكعددين: 

بةيصللمقيدةه،لوقةدلمةاوحةعلندة لامفة قهشلعلةتلالعبة را لالةب مش سبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةدل
لإلةةتوصةةلعلندةة لاالمفةة  لعليهةة للالتةة ،لومةةشلاالعتسةة دلعلةةتلالعبةة را لالسضافقةةالوعةةددلالسضافقةةا

لالتةةة ،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكبقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را لالعبةةة را ،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84%
 ح ز لعلتلقبضللالد دةلالسحمسيص.

 

 الختق الفاملي:
ليةللإجةةا لالتح،لمةشلاألسةة اللته دلمصلصد لالسقية س،لولمحدإلةدلالبيشيةالالع مليةاللجةضدةلالحية ةل

بذة قةةالالسمضنةة  لاألس سةةيا,لومةةشلاكبقةة  لعلةةتلالعضامةةللالتةة لإلت ةةدلالعةة ملتلعلةةتلالعيشةةالالكليةةال
جبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذبًع لعلتلالع مللإذالك نلمذةبعهلعلةتل

,لVarimaxمثلالف ر سلثشلأجة لمدو ةًالللعضامللب ستخدادلدة قال(,4.4ابالالع مللإلت دلعصل 
%لمةةصلالتبةة إلصل447,.0عضامةةللمثلةةعللوقةةدلأسةةفة لاةةب لالخذةةضةلعلةةتلالحرةةضللعلةةتلثالثةةا

لالمضضجلمذبع  لبشضدلالسقي سلعلتلاب لالعضامل. ليالكل ,لوالجداوللالت
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لل(0جدولل 
 جضدةلالحي ةلاألسة ا:التحليللالع مل للسقي سل

اط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ااثناث

اط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  ااطنال 

 ااثن  

ااط نرات اات  است  طت  اات  ش

  ذ  ااطنال ألاول 

2.687 2 2.723 1 2.671 9 

2.684 3 2.621 4 2.483 12 

2.643 19 2.712 5 2.794 11 

2.446 21 2.644 7 2.749 12 

 15 2.562 8 2.633 اال نان 11.624%

 18 2.742 13 2.475 الجتر اا نان 2.437

 2.471 14 2.644 22 

 اال نان 22.929% 16 2.312

 الجتر اا نان 4.391 17 2.528

  اال نان 16.492%

 الجتر اا نان 3.463
ل

(لعب را لعلتلالع مللاألول،لوك نلمب إلصلالع ملل1إلتزجلمصلالجدوللالد بملمذبخل للللللل
ل %.4..24  لللع مل لالك مص لوالجبر ل، لأنه ل(0.4.7( لوجد لالعب را  لمزسضن وبسةاجعا

ااتس دلالضالدإلصلوحةصهس لعلتلمضفيةلاالحتي ج  للألبش  ،لولولقدرةللإلتمذيةلف لمجسله ل
لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل االاتس دلومضفيةلاالحتي ج   .

لللللللل لوك نلمب إلصل. لإلتزجلمصلالجدوللالد بملمذبخ س  لعب را لعلتلالع مللالث ن ، )
لوالجبرلالك مصلللع مل %72.0.2الع مل  وبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلل(4.024%(،

سيذةةلالسش خلاألسة لالدض لالب ل دضد لاالاتس دلب ألبش  لو زهةللإلتأنه لمذيةلف لمجسله ل
ذلسلمصلخالللادراالالبش  لللتف عللداخللاألسةةلولوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع مللالسش خل

ل .األسة لالدض ل
(لعبةةةةةة را لعلةةةةةةتلع مةةةةةةللالث لةةةةةةث،لوكةةةةةة نلمبةةةةةة إلصلالع مةةةةةةلل0مذةةةةةةبخل أ زةةةةةة لإلتزةةةةةةجلولللللللل

(،لوبسةاجعةةةالمزةةةسضنلالعبةةة را لوجةةةدلأنهةةة ل2.041(،لوالجةةةبرلالكةةة مصلللع مةةةلل 77.240% 
مصلخةالللحةضارلإ جة ب لبشة  ل،قة ئشلعلةتلمقبةلللمف عللالفةدلمخلاسةمهل،لإلتمذيةلف لمجسله ل



 

 

 

) 002) 

 2019 أغسطس ، 1ج، 59دلمة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 احلياة  اخلصائص السيكومرتية مقياس جودة

افرا لحتتلولصلاختلفعل رائهشل،األمةلالب لإلهيئلجضًال دةضد لالةضدلوالتفة اشلوالةدعشلالشفدة لول
 وب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل لالتف عللاألسة ل .

(لحيثل2وقدلمذبععلجسيخلعب را لالسقي سلعلتلالعضامللالثالثلالد بقالعدالالعب را لرقشل 
 ب لت ل لمشلحبفه .لولللشلمتذبخلعلتلأ لمصلالعضامللالد بقا

 جهدة التياة الاجاجية:
مةصلخةاللللعب رة،لومهدةللقية سلجةضدةلالحية ةلالتواجيةال(21 متكضنلاألداةلمصللجصا األداة:

-0  جهدي (ةئدارة06الجفادة جالافاةدل الاجاجدي جياندهن مدن ةدتد  الفةعيالالت ليةا:للبع داأل
جياندددهن اتهاعدددا  ، (5-3-4-5-6-00-05-03-04-08-09-50-50-53-55

ج اتنفخددا  الفدداوفي جيانددهن مددن ،ل(57-56-54-55-00( ةئددارة جهددي  5مددن ةددتد 
و جةة للعليهسةة لمةةصلخةةالللالتقة ةةةلالةةبام ل (07-06-05-9-8-7( ةئددارة جهددي  6ةددتد  

،لالل4،لمح إلةةةةةةةةةةةةةةةةد ل0أوافةةةةةةةةةةةةةةةةمل لل،لل7علتلمقي سلليمة لالخس س ،لاوافملبذدةل ل
را لاك ج بيةةال،لوالعمةةثلعشةةدلمرةةحيجل،لعشةةدلمرةةحيجلالعبةة 7،لاللأوافةةملبذةةدةل ل2اوافةةم ل

متةةواحلالدرجةالالشه ئيةالللسقية سلل[.لو71ل-72ل-77ل-.ل-8ل-1العب را لالعمديا،لواة ل ل
 .األسة االتستخلبجضدةلالحي ةللإلت،لومذيةلالدرجالالسةمفعالل747لإلتل21بيصل

 الاجاجيةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 
لالتواجيةالسقي سلجضدةلالحي ةللاالمد  لالداخل ق م لالب حث نلبحد للل:اتتجاق التاخليأجًت: 

مةةةصلخةةةالللإجةةةةا لمع مةةةللارمبةةة جلبيةسةةةضنلبةةةيصلالعبةةة رةلودرجةةةالالبعةةةد،لوالعبةةة رةلوالدرجةةةالالكليةةةال
لللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :

ل(ل7 جدولل
لايجالتوالسقي سلجضدةلالحي ةللاالمد  لالداخل 

ارت نط اطنال  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

1 **2883 **2885 14 **2871 **2875 

2 **2888 **2886 15 **2868 **2861 

3 **2882 **2873 16 **2852 *2849 

4 **2878 **2877 17 **2864 **2856 

5 **2882 **2875 18 **2879 **2873 

6 **2865 **2862 19 **2879 **2876 

7 **2859 **2862 22 **2881 **2883 

8 **2875 **2864 21 **2887 **2885 
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ارت نط اطنال  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

9 **2874 **2871 22 **2867 *2844 

12 **2879 **2879 23 **2865 **2857 

11 **2893 **2893 24 **2891 **2892 

12 **2873 **2868 25 **2866 **2851 

13 **2852 **2851 26 **2882 **2875 

 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية. البئات:
(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 

لمع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن ،
حدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمةةشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 

لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:لالت ليا
ل(ل2جدولل 

لالتواجيالسقي سلجضدةلالحي ةلومع مللثب  لألف لالثب  لبإع دةلمذبيملاالختب رل
 ةد  عبطند ا ةينس

 ااط نرات

اطنال ارت نط ديذ 

 االط يق ألاول وااثن  

 اطنال ث نت عامن

 2.958** 2882** 16 ااصطند  واالمن ل اازواجي

 2.542** 2878** 5 اهلعنع

 2.922** 2876** 6 ا،م نل ااطن م 

 2.919** 2885** 27 ااةرحخ اا بيخ

 الختق: 
علةةةةتلالدةةةة دةللجةةةةضدةلالحيةةةة ةلالتواجيةةةةاللسقيةةةة سوزعةةةةعلالرةةةةضرةلاألوليةةةةالصددددتق العتكعددددين: 

مقيدةه،للالةب الري لا،لومد لمش سبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةدللف السحمسيص،لكبدا ل رائهشل
وصةةلعلندةة للالتةة وقةةدلمةاوحةةعلندةة لامفةة قهشلعلةةتلالعبةة را ،لومةةشلاالعتسةة دلعلةةتلالعبةة را ل

 ،لومعةدإلللالةبعخلافخةة،لواكبقة  لعلةتلا%ل،لومشلحبةلبعخلالعب رل84لإلتاالمف  لعليه ل
 سيص.ح ز لعلتلقبضللالد دةلالسحملالت العب را ل

 الختق الفاملي:
التواجيةةال،لمةةشلإجةةةا للللته ةةدلمةةصلصةةد لالسقيةة س،لولمحدإلةةدلالبشيةةالالع مليةةاللجةةضدةلالحيةة ةللللل

التحليللالع ملتلعلتلالعيشالالكليالبذة قالالسمضن  لاألس سيا,لومشلاكبق  لعلتلالعضامةللالتة ل
إلت دلجبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذةبًع لعلةتلالع مةللإذالكة نلمذةبعهل
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الفةةة ر سمثللدة قةةةالثةةةشلأجةةةة لمةةةدو ةًالللعضامةةةللب سةةةتخدادل(,4.4علةةةتلاةةةبالالع مةةةللإلت ةةةدلعةةةصل 
Varimaxل.عضامةةةةةةةللمثلةةةةةةةعلثالثةةةةةةةا.,لوقةةةةةةةدلأسةةةةةةةفة لاةةةةةةةب لالخذةةةةةةةضةلعلةةةةةةةتلالحرةةةةةةةضللعلةةةةةةةت.
%مةةةصلالتبةةة إلصلالكلةةة ,لوالجةةةداوللالت ليةةةالمضضةةةجلمذةةةبع  لبشةةةضدلالسقيةةة سلعلةةةتلاةةةب ل28.772
لالعضامل.

ل(ل1جدولل 
 التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلالتواجيا

ااط نرات اات  

است  طت  ذ  

 ألاول  ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااثن   ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ااثناث

 اات  ش

1 2.691 12 2.627 7 2.724 

2 2.769 22 2.542 8 2.816 

3 2.732 24 2.812 9 2.866 

4 2.672 26 2.752 15 2.836 

5 2.698 27 2.524 16 2.889 

 2.744 17 %16.512 اال نان 2.851 6

 %15.726 اال نان 4.458 الجتر اا نان 2.928 11

 4.241 الجتر اا نان   2.857 12

13 2.694  

14 2.852 

18 2.669 

19 2.585 

22 2.821 

21 2.725 

23 2.536 

25 2.726 

 %36.322 اال نان

 9.821 الجتر اا نان
ل

ل لمذبخ لالد بم لالجدول لمص لالع ملل72 إلتزج لمب إلص لوك ن لاألول، لالع مل لعلت لعب رة )
ل (42.444%  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل847..، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا ،)

م لإلتعلملب لعالقالبيصلالتوجيصلوالتف عللبيشهس لوحيثلمذ عةلالدع دةللإلتمذيةلف لمجسله ل
لدةلوالعالق  لالتوجيا ،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل الدع لالت لم سةاس 
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ل ل0 لعمذبع س  لالع مل لمب إلص لوك ن لالث ن  لالع مل لعب را لعلت لوالجبرل72.774 ( ،)%

ل0.078الك مصلللع ملل  لمذيةلف لمجسله  لأنه  لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجد م للإلت(،
 إلبد هلالتوجيصلمصلااتس دلمج  لافخة،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل االاتس د .

،لوالجبرلالك مصل(%77.142(لعب را لعلتلع مللواحد،لوك نلمب إلصلالع ملل 2 لعمذبعول
ل  ل  0.207للع مل لمجسله  لف  لمذية لأنه  لوجد لالعب را  لمزسضن السذ عةللإلتوبسةاجعا

لالع ملل لالذةف نل،لوب لت ل لأممصلمدسيالابا الدلبيالوح لالاالنفر للالع دف لالت ل عيذه 
  االنفر للالع دف  .

  ياس جهدة التياة اتجاعاةيةمق
مةصلخةاللللعب رة،لومهدةللقي سلجضدةلالحية ةلاالجتس عيةال22متكضنلاألداةلمصللجصا األداة:

-04-05( ةئدارة جهدي  6الع ارات اتجاعاةي جياندهن مدن ةدتد  الفةعيالالت ليةا:للبع داأل
-4-3-0 (ةئدارة جهدي 9جالافاةل اتجاعاةي جيانهن من ةتد  ، ، (05-07-09-50
ل(24-72-77-1-2 ل(لعبة رةلواة 7والرداقالو تكضنلمصلعددل  (5-6-8-9-08-55

و جة للعليهسة لمةصلخةالللل(لبش ً لعلتلنت ئ لالتحليللالع مل 74-74وقدلمشلحبةلالعب را ل 
،ل4،لمح إلد ل0أوافمل لل،لل7التقة ةلالبام لعلتلمقي سلليمة لالخس س ،لاوافملبذدةل ل

،لعشةةةةدلمرةةةةحيجلالعبةةةة را لاك ج بيةةةةال،لومتةةةةةواحلالدرجةةةةال7بذةةةةدةل ل،لاللأوافةةةةمل2اللاوافةةةةم ل
التستةةةخلبجةةةضدةلالحيةةة ةللإلةةةت،لومذةةةيةلالدرجةةةالالسةمفعةةةالل744لإلةةةتل24الشه ئيةةةالللسقيةةة سلبةةةيصل

 .األسة ا
 الثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة اتجاعاةية"

لسقيةةةة سلجةةةةضدةلالحيةةةة ةللاالمدةةةة  لالةةةةداخل ق مةةةة لالب حثةةةة نلبحدةةةة للل:اتتجدددداق الددددتاخليأجًت: 
االجتس عيا،لمصلخالللإجةا لمع مللارمب جلبيةسضنلبيصلالعب رةلودرجالالبعد،لوالعب رةلوالدرجال

لكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :لالكليالللسقي س،ل
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لل(8 جدولل
 االجتس عياللسقي سلجضدةلالحي ةلاالمد  لالداخل 

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

دناةرحخ اطنال ارت نط 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

1 **2.66 **2.53 12 **2.78 **2.61 

2 **2.57 **2.47 13 **2.49 *2.37 

3 **2.68 **2.54 14 **2.74 *2.35 

4 **2.61 **2.55 15 **2.65 *2.38 

5 **2.77 **2.74 16 **2.44 2.26 

6 **2.46 *2.37 17 **2.47 2.22 

7 **2.72 **2.67 18 **2.71 **2.67 

8 **2.67 **2.57 19 **2.67 **2.68 

9 **2.73 *2.38 22 **2.48 **2.42 

12 **2.74 2.22 21 *2.34 2.32 

11 **2.56 **2.64 22 **2.63 **2.63 

 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية. البئات:
(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 

لبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن .لمع مللارمب ج
مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 

لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:الت ليال
لل(.جدولل 

لالجتس عيالسقي سلجضدةلالحي ةلاومع مللثب  لألف للبإع دةلمذبيملاالختب رالثب  ل
 اطنال ث نت عامن اطنال ارت نط ديذ االط يق ألاول وااثن    ةد ااط نرات عبطند ا ةينس

 2.772** 2.76** 6 ا انرات احلعنعي

 2.746** 2.81** 9 االمن ل احلعنعي

 2.721** 2.77** 5 اا ةاوخ

 2.853** 2.84** 22 ااةرحخ اا بيخ

 الختق: 
مةةشلمضز ةةخلمقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلاالجتس عيةةالعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا لصددتق العتكعددين: 

مقيدةه،لوقةدلمةاوحةعلندة للالب الري لا،لومد لمش سبالالعب را ،لوانتس  ا لللبعدللف  رائهشل
لإلةةتوصةةلعلندةة لاالمفةة  لعليهةة لل التةةامفةة قهشلعلةةتلالعبةة را ،لومةةشلاالعتسةة دلعلةةتلالعبةة را ل
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لالتةةة ،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكبقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را لالعبةةة را %ل،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84

 ح ز لعلتلقبضللالد دةلالسحمسيص.
للته ةةةةةدلمةةةةةصلصةةةةةد لالسقيةةةةة س،لولمحدإلةةةةةدلالبيشيةةةةةالالع مليةةةةةاللجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةلالخدددددتق الفددددداملي: 

العيشةةالالكليةةًالبذة قةةالالسمضنةة  لاألس سةةيا,لومةةشلاالجتس عيةةا،لمةةشلإجةةةا لالتحليةةللالعةة ملتلعلةةتل
اكبقة  لعلةتلالعضامةللالتة لإلت ةدلجةبرا لالكةة مصلعةصلالضاحةدلالرةحيج,لمةخلاعتبة رلالبشةدلمتذةةبًع ل

ثةةةشلأجةةةة لمةةةدو ةًالللعضامةةةللل(,4.4علةةةتلالع مةةةللإذالكةةة نلمذةةةبعهلعلةةةتلاةةةبالالع مةةةللإلت ةةةدلعةةةصل 
لالخذةضةلعلةتلالحرةةضللعلةتلثالثةةال,لوقةدلأسةفة لاةةب Varimaxالفةة ر سمثللب سةتخدادلدة قةا
%لمةصلالتبة إلصلالكلة ,لوالجةداوللالت ليةالمضضةجلمذةبع  لبشةضدلالسقية سل07,842عضامللمثلةعل

 علتلاب لالعضامل.
(74جدولل   

التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلاالجتس عيال  
ااط نرات اات  است  طت  اات  ش

  ذ  ااطنال ااثناث

ااط نرات اات  است  طت  اات  ش

  ذ  ااطنال ااثن  

ااط نرات اات  است  طت  اات  ش

  ذ  ااطنال ألاول 

2.749 2 2.353 1 2.556 12 

2.699 7 2.412 3 2.848 14 

2.542 11 2.399 4 2.714 15 

2.557 16 2.823 5 2.676 17 

2.548 22 2.533 6 2.565 19 

 21 2.467 8 2.443 اال نان 13.512%

 اال نان %14.262 9 2.525 الجتر اا نان 2.972

 الجتر اا نان 3.138 18 2.552 

2.541 22  

 اال نان 14.234%

 الجتر اا نان 3.287
ل

ل  لمذبخ لالد بم لالجدول لمص لالع ملل1إلتزج لمب إلص لوك ن لواحد، لع مل لعلت لعب را  )
ل 70.222%  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل4.748(، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا )

ل لف لمجسله  لالعالق  لاالجتس عياللإلتمذية لمكض ص لمص لمياله لللسه را لالت  لالفةد امتالا
لومس رسالحي ةلاجتس عيالمستعال،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل السه را لاالجتس عيا .
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(،لوالجبرلالك مصل%70.440(لعب را لعلتلع مللالث لث،لوك نلمب إلصلالع مل . لعمذبعلو
استست حلالفةدللإلتوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةلف لمجسله لل(4.481للع مل 

بتب دللالعالق  لمخلاالخة صلومب دللالت  را لمعهشلوحةصهلعلتلالسذ ركالف لالسش سب  ل
لاالجتس عيا،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل لالتف عللاالجتس ع ل .

(،لوالجبرل%74.774(لعب را لعلتلع مللالث لث،لوك نلمب إلصلالع ملل 7 لعلأ ز ًلمذبعلو
ل  لللع مل ل12..2الك مص لمجسله  لف  لمذية لأنه  لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا لإلت(،

لالستعا لعلت لعالق  لالحرضل لعبة للشفد  لاباللوالدعش لمدسيا لأممص لوب لت ل  ل، الرداقا
 الع ملل لالرداقال .
لمذبععلجسي ل وقد لالعب را لرقش لعدا لعب را لالسقي سلعلتلالعضامللالثالثلالد بقا ل-74خ

 (لحيثللشلمتذبخلعلتلأ لمصلالعضامللالد بقالوب لت ل لمشلحبفهس .ل74
 جهدة التياة األداديعية:

مةصلخةالللاأل  د سيةالعبة رة،لومهةدةللقية سلجةضدةلالحية ةلل42متكضنلاألداةلمصللجصا األداة:
-72-77-70وا ل  (ةئارة6دارة جت:عيم الهق  جيانهن من ةتد  إالفةعيالالت ليا:للبع داأل
-74-1(لعبةةة رةلواةةة ل 8(لواالمجةةة  لالدةةةلب لنحةةةضلالدراسةةةالو تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل .71-78-7
-2-7(لعب رةلوا ل .(لوالسةونالاأل  د سيالو تكضنلمصلعددل 74-24-20-44-47-42
-22-27(لعبةة رةلواةة ل 8و تكةةضنلمةةصلعةةددل ل(لوالتضافةةملاأل ةة د س 77-.-4-0-7-2-8
(لمةةةةصلخةةةةالللنتةةةة ئ لالتحليةةةةلل72وقةةةدلمةةةةشلحةةةةبةلالعبةةةة رةلرقةةةةشل ل(.24-27-22-21-28-2

يمة لالخس س ،لاوافةملبذةدةلو ج للعليهس لمصلخالللالتقة ةلالبام لعلتلمقي سللالع مل ل،ل
لعبةة را ل،لعشةةدلمرةةحيجلا7،لاللأوافةةملبذةةدةل ل2،لاللاوافةةم ل4،لمح إلةةد ل0أوافةةمل ل،لل7 ل

-47-44-20-24-74-74-1 اك ج بيال،لوالعمثلعشدلمرحيجلالعب را لالعمديا،لوا 
لإلةةةت،لومذةةةيةلالدرجةةةالالسةمفعةةةالل777لإلةةةتل47ومتةةةةواحلالدرجةةةالالشه ئيةةةالللسقيةةة سلبةةةيصل(ل42

 .األ  د سياالتستخلبجضدةلالحي ةل



 

 

 

) 074) 

 2019 أغسطس ، 1ج، 59دلمة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 د.  فتخى ذلمد مصطفى &نصوة ذلمد ابو بكر  د. 

 
 "األداديعية الثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 

لسقيةةةة سلجةةةةضدةلالحيةةةة ةللاالمدةةةة  لالةةةةداخل ق مةةةة لالب حثةةةة نلبحدةةةة للل:الددددتاخلياتتجدددداق أجًت: 
،لمصلخالللإجةا لمع مللارمب جلبيةسضنلبيصلالعب رةلودرجالالبعد،لوالعب رةلوالدرجالاأل  د سيال

 الكليالللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
ل(77 لجدول

لاسقي سلجضدةلالحي ةلاأل  د سياالمد  لالداخل للل
اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اكبيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اكبيخ

1 **2.58 2.19 17 **2.76 **2.59 

2 *2.47 2.25 18 **2.67 2.38 

3 2.36 2.19 19 *2.64 2.32 

4 **2.68 **2.52 22 **2.62 *2.72 

5 **2.72 *2.42 21 **2.75 *2.74 

6 **2.62 2.38 22 *2.45 *2.49 

7 **2.64 2.36 23 **2.77 **2.79 

8 **2.54 *2.45 24 **2.82 **2.62 

9 **2.79 2.37 25 *2.52 **2.51 

12 **2.85 **2.62 26 **2.69 **2.61 

11 2.32 *2.47 27 *2.42 2.25 

12 **2.62 2.42 28 2.22 2.9 

13 **2.71 **2.72 29 2.34 2.22 

14 **2.79 **2.64 32 *2.43 2.22 

15 **2.81 **2.52 31 **2.51 **2.64 

16 **2.81 **2.57 32 **2.78 **2.62 
 

  البئات:
 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية.

حدة للل(لإلضمةً ،لومةش27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 
لل.مع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن 

مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 
لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:لالت ليا
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ل(ل72 جدولل
لاأل  د سياللسقي سلجضدةلالحي ةومع مللثب  لألف لإلضضجلالثب  لبإع دةلمذبيملاالختب رل

اطنال ارت نط ديذ االط يق ألاول  ااطةد عبطند ا ةينس

 واالط يق ااثن  

اطنال ث نت 

 عامن

 2.862** 2.77** 6 فدار  وتيظيع ااتوت

ات نه ااصببي ، ت 

 ااةراشخ

8 **2.76 **2.841 

 2.818** 2.84** 9 وا سو،خ ألاكنداعيخ

 2.822** 2.82** 8 االتااق ألاكندامي

 2.883** 2.83** 31 ااةرحخ اا بيخ
 

 الختق: 
مقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلاأل  د سيةةالعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا للمةةشلمضز ةةخصددتق العتكعددين: 

مقيدةه،لومةشلاالعتسة دلعلةتللالب الري لا،لومد لمش سبالالعب را ،لوانتس  ا لللبعدللف  رائهشل
،لومعةدإلللالعبة را %ل،لومةشلحةبةلبعةخل84لإلةتوصةلعلندة لاالمفة  لعليهة للالتة العبة را ل

 ح ز لعلتلقبضللالد دةلالسحمسيصلالت البعخلافخة،لواكبق  لعلتلالعب را ل
 الختق الفاملي:

األ  د سيةا،لمةشلإجةةا لالتحليةلللللته دلمصلصد لالسقي س،لومحدإلةدلالبشيةالالع مليةاللجةضدةلالحية ة
لالتة بذة قالالسمضن  لاألس سيا,لومشلاكبق  لعلةتلالعضامةلللالع ملتلعلتلالعيشالالكليالللدراسا

لإلت دلجبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذبًع لعلتلالع ملل
لثةشلأجةة لمةدو ةًالللعضامةللب سةتخدادلدة قةةال(,4.4إذالكة نلمذةبعهلعلةتلاةبالالع مةللإلت ةدلعةةصل 

لعضامةةةللمثلةةةعلأربعةةةاحرةةةضللعلةةةتل,لوقةةةدلأسةةةفة لاةةةب لالخذةةةضةلعلةةةتلالVarimaxالفةةة ر سمثل
%.لمةةصلالتبةة إلصلالكلةة ,لوالجةةداوللالت ليةةالمضضةةجلمذةةبع  لبشةةضدلالسقيةة سلعلةةتلاةةب ل77,4.2
لالعضامل.

 ل
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(74جدولل   

التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلاأل  د سيال  
ااط نرات اات  

است  طت  ذ  

 ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال

اات  ااط نرات  اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

 است  طت  ذ  ااطنال

 اات  ش

14 28772 7 28586 1 28494 21 28646 

15 28782 12 28827 2 28561 22 28535 

16 28674 13 28734 3 28544 23 28645 

17 28782 22 28812 4 28697 25 28662 

18 28698 24 28749 5 28782 26 28666 

19 28675 32 28431 6 28647 27 28682 

 28416 28 28573 8 28554 31 %148971 اال نان

 28315 29 28427 9 28586 32 48791 الجتر اا نان

 %128159 اال نان 28432 11 %148195 اال نان 

 38261 الجتر اا نان %118676 اال نان 48542 الجتر اا نان

  38766 الجتر اا نان  

ل لمذبخ لالد بم لالجدول لمص لالع ملل2 إلتزج لمب إلص لوك ن لواحد، لع مل لعلت لعب را  )
ل 17.,70  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل(%0,1.7(، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا ،

م لمشزيشلالذ ل للسه مهلالدراسيالوحدصلإدارمهللضقعلدراستهلبس ل دهشللإلتمجسله للف مذيةل
لف لانج زلالسه دلاأل  د سيال،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل إدارةلالضقعلومشزيشلالدراسا .

(لعبةةةةةة را لعلةةةةةةتلع مةةةةةةللواحةةةةةةد،لوكةةةةةة نلمبةةةةةة إلصلالع مةةةةةةلل8مذةةةةةةبععلعلةةةةةةتلالع مةةةةةةللالثةةةةةة ن ل لو
(،لوبسةاجعةةةالمزةةةسضنلالعبةةة را لوجةةةدلأنهةةة ل0,702لل %(،لوالجةةةبرلالكةةة مصلللع مةةة70,7.7 

،لوب لتةة ل لأممةةصللسةةض لمضافةةملالذ لةة لمةةخلالدراسةةالورلبتةةالفةة لمةكهةة لإلةةتمذةةيةلفةة لمجسلهةة ل
لمدسيالابالالع ملل االمج  لالدلب لنحضلالدراسا .

%(،لوالجةبرلالكة مصل77,212 (لعبة را لعلةتلالع مةللالث لةث،لوكة نلمبة إلصلالع مةلل. مذبخلول
قةدرةلالذ لة للإلةت(،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذةيةلفة لمجسلهة ل4,122 للع ملل

علةةةتلم ييةةةةلنسةةة لأدائةةةهلاأل ةةة د س لبسةةة لإلضا ةةة لالتذةةةضرا لفةةة لمجةةة للدراسةةةته،لوب لتةةة ل لأممةةةصل
لمدسيالابالالع ملل السةونالاأل  د سيا .

الجبرلالكة مصل%(،لول.74,77 (لعب را لعلتلع مللواحد،لوك نلمب إلصلالع مل8 لعمذبعل س 
مجسله لقدرةلالذ ل لعلةتللف (،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل4,227للع ملل 
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التف عةةللمةةخلزمالئةةهلوأسةة مبمهلوالتضافةةملفةة لمجةة للدراسةةته،لوب لتةة ل لأممةةصلمدةةسيالاةةبالالع مةةلل
ل التضافملاأل  د س  .

 .(لوب لت ل لمشلحبفه 72  لم عدلالعب رةلرقشلأبع دوقدلمذبععلجسيخلعب را لالسقي سلعلتل
 جهدة التياة الع :ية: 

مةةصلخةةاللللالسهشيةةاعبةة رة،لومهةةدةللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلل47متكةةضنلاألداةلمةةصللجصددا األداة:
-05-00-00ةئارة جهدي  (06النفاءة الع :ية جيانهن من ةتد  الفةعيالالت ليا:للبع داأل
والةضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصلل(03-04-05-06-07-08-50-53-56-59-30-35-35

(لوعالقةةة  لالعسةةةلل40-44-44-.-8-1-7عبةةة رةلواةةة ل (1السيسدةةةالو تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل 
(لواالمجةةة  لالدةةةلب لللسهشةةةال21-27-20-2-0(عبةةة رةلواةةة ل 7اك ج بيةةةالو تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل 

(ل28-7وقةةةدلمةةةشلحةةةبةلالعبةةة را لرقةةةشل ل،(22-27-.7-4-2(لواةةة ل 7و تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل 
و ج للعليهس لمصلخالللالتقة ةلالبام لعلتلمقي سلليمةة للبش  ًالعلتلنت ئ لالتحليللالع مل 

،لاللأوافةملبذةدةل2،لاللاوافم ل4،لمح إلد ل0أوافمل لل،لل7الخس س ،لاوافملبذدةل ل
ل-2،لعشدلمرحيجلالعب را لاك ج بيال،لوالعمثلعشةدلمرةحيجلالعبة را لالعمدةيا،لواة ل 7 ل
،لومذيةلالدرجةالل727لإلتل44يصل[.لومتةواحلالدرجالالشه ئيالللسقي سلبل22ل-27ل-.7ل-4

 .السهشياالتستخلبجضدةلالحي ةللإلتالسةمفعال
 "الع :يةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 

،لالسهشيةالسقي سلجضدةلالحية ةللاالمد  لالداخل ق م لالب حث نلبحد للل:اتتجاق التاخليأجًت: 
البعةةةد،لوالعبةةة رةلوالدرجةةةالالكليةةةالمةةةصلخةةةالللإجةةةةا لمع مةةةللارمبةةة جلبيةسةةةضنلبةةةيصلالعبةةة رةلودرجةةةال

لللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
ل(ل70 لجدول

لاسقي سلجضدةلالحي ةلالسهشيللاالمد  لالداخل إلضضجل
اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

1 **2853 *2844 19 **2855 *2842 

2 *2842 *2844 22 **2872 **2862 

3 *2846 *2844 21 **2852 *2843 

4 **2853 **2862 22 **2863 *2846 

5 **2867 *2847 23 **2872 **2862 

6 **2878 **2877 24 **2862 **2863 

7 **2862 **2857 25 **2866 **2862 
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اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

8 **2878 **2855 26 **2878 **2885 

9 **2864 *2846 27 **2862 **2873 

12 **2887 **2868 28 **2867 **2862 

11 **2886 **2869 29 **2874 **2867 

12 **2889 **2869 32 **2879 **2867 

13 **2878 **2876 31 **2855 **2872 

14 **2887 **2868 32 **2869 **2872 

15 **2869 *2842 33 **2881 **2856 

16 **2864 **2846 34 **2878 **2852 

17 **2887 **2889 35 **2874 **2872 

18 **2873 **2878    

 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية. البئات:
(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 
ل.األوللوالث ن مع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصل

مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : ل
لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:الت ليال

ل(ل77 جدولل
للسقي سلجضدةلالحي ةلالسهشياومع مللثب  لألف للإلضضجلالثب  لبإع دةلمذبيملاالختب رل

 اطنال ث نت عامن االط يق ألاول وااثن  ارت نط ديذ  ااطةد عبطند ا ةينس

 2.935** 2887** 16 ااكمنء  ا اييخ

 2.928** 2882** 7 ااسضن  ن ا ؤشصخ

 2.762** 2883** 5  اونت ااطعل إلاا نديخ

 2.828** 2885** 5 ات نه ااصببي ابعايخ

 2.929** 2884** 33 ااةرحخ اا بيخ

 الختق: 
الرةةي لا،لومةةد للفةة وزحلالسقيةة سلعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا ل رائهةةشلصددتق العتكعددين: 

مقيدةه،لوقةةدلمب إلشةعلندة لامفةة قهشلعلةتلالعبة را ،لومةةشللالةب مش سةبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةةدل
%ل،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84لإلةةةتوصةةةلعلندةةة لاالمفةةة  لعليهةةة للالتةةة االعتسةةة دلعلةةةتلالعبةةة را ل

حةةة ز لعلةةةتلقبةةةضللالدةةة دةللالتةةة بقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را ل،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكالعبةةة را 
 السحمسيص.
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 الختق الفاملي:
السهشيةةا،لمةةشلإجةةةا لالتحليةةلللللته ةةدلمةةصلصةةد لالسقيةة س،لولمحدإلةةدلالبشيةةالالع مليةةاللجةةضدةلالحيةة ة

إلت ةةدللالتةة العةة ملتلعلةةتلالعيشةةالالكليةةالبذة قةةالالسمضنةة  لاألس سةةيا،لومةةشلاكبقةة  لعلةةتلالعضامةةلل
جبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذبًع لعلتلالع مللإذالك نلمذةبعهلعلةتل

,لVarimaxالف ر سمثللثشلأجة لمدو ةًالللعضامللب ستخدادلدة قال(,4.4ابالالع مللإلت دلعصل 
%.لمةصلالتبة إلصل27.074.ل.عضامةللمثلةعلأربعةاوقدلأسفة لاب لالخذضةلعلتلالحرضللعلةتل

لوالجداوللالت ليالمضضجلمذبع  لبشضدلالسقي سلعلتلاب لالعضامل.الكل ,ل
ل(72 جدولل  

 التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلالسهشيا
العب را لالتتلمذبععل
لعلتلالع مللاألول

العب را لالتتلمذبععللالتذبخ
لالث ن لعلتلالع مل

العب را لالتتلمذبععللالتذبخ
لالةابخلعلتلالع مل

لالتذبخ

ل4.842ل2ل4.124ل7ل4.874ل74
ل4.844ل4ل4.2.8ل1ل4.872ل77
ل4.222ل.7ل4.844ل8ل4.847ل72
ل4.244ل27ل4.174ل.ل4.274ل74
ل4.1.7ل22ل4.711ل44ل4.842ل70
ل%227..لالتب إلصل4.841ل44ل.4.27ل77
ل4.202لالجبلالك مصل22..4ل40ل4.727ل72
للل%77.742لالتب إلصل4.141ل71
للل7.2.8لالجبرلالك مصل4.278ل78
الفئارات الاى تحئف  ل4.727ل24

 البالث ةلى الفامل
لللالتذبخ

للل.4.80ل0ل4.020ل24
للل.4.28ل2ل4.0.2ل22
للل4.211ل20ل4.722ل.2
للل4.822ل27ل4.142ل47
للل..4.4ل21ل.4.22ل42
للل%70.441لالتب إلصل4.721ل47
للل42..0لالجبرل%24.408لالتب إلص

للللل8.421لالجبرلالك مص
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ل لمذبخ لالد بم لالجدول لمص لا72 إلتزج لعلت لعب را  لالع مللل( لمب إلص لوك ن لاألول، لع مل

ل 24.408  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل%8.421(، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا ،)
ل لعلتلالضجهلاأل سللمخلاحد سهللإلتمذيةلف لمجسله  لمهشته لبهدا لمه د لالفةد لوالتتاد قدرة

ل الكف  ةل لالع مل لابا لمدسيا لأممص لوب لت ل  لبفع ليا لأدائه للتذض ة لوسعيه لقدرامه لف  ب لثقا
لالسهشيا .
ل لالع ملل1 لعمذبع س  لمب إلص لوك ن لالث ن ، لالع مل لعب را لعلت لوالجبرل(77.742% ( ،

حدصللإلتوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةلف لمجسله لل(،7.2.8الك مصلللع ملل 
مضافملالفةدلداخللالسيسدالورض  لعصلجضان لالعسللمصلحيثلالتةق لوالتف عللمخلالتمال ل

،لوب لت ل لأممصللح لالمصلالةض لعصلالسيسدالوم لمقدمهلمصلخدم  لإلتوالةدس  لوصضالل
لابالالع ملل لالةض لعصلالسيسدا لمدسيا
ل7 لعمذبعلو لالع مل لمب إلص لالث لثلوك ن لالع مل لعب را لعلت لوالجبرل70.441 ل( ،)%

قدرةللإلت(،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةلف لمجسله ل42..0الك مصلللع ملل 
الفةدلعلتلإق مالعالق  لإ ج بيالسضا لمخلزمال لالعسللوالةدس  لبس ل دهشلف لإثةا لالعسلل

للع ملل عالق  لالعسللاك ج بيا .ب لت ل لأممصلمدسيالابالاوز  دةلاكنت جيا،لول
،لوالجبرلالك مصل(%227.. ع مللالةابخ،لوك نلمب إلصلالع ملل(لعب را لعلتلال7 لعلمذبعلو

ل  ل4.202للع مل لف لمجسله  لمذية لأنه  لالعب را لوجد لمزسضن لوبسةاجعا السذ عةللإلت(،
لالدلبيا للواالمج ا   لومج ل لمهشته لنحض ل لللفةد لالع مل لابا لمدسيا لأممص لوب لت ل  ل، عسله

لاالمج  لالدلب لللسهشال .
(ل28-7رقشل لا وقدلمذبععلجسيخلعب را لالسقي سلعلتلالعضامللالثالثلالد بقالعدالالعب رل

ل .سحيثللشلمتذبخلعلتلأ لمصلالعضامللالد بقالوب لت ل لمشلحبفه
 مقياس جهدة التياة الحثخية
مةةصلخةةاللللالذخرةةياعبةة رة،لومهةةدةللقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةل28وصةةفلاألداة:لمتكةةضنلاألداةلمةةصل

-8-7-4-7(لعبة رةلواة ل 2األعةةا لالجدةسيالو تكةضنلمةصلعةددل الفةعيالالت ليةا:للبع داأل
-72-77-.-0-2(لعب رةلوا ل .و تكضنلمصلعددل ل(لوالرحالالجدسيالوالشفديا77-78
-24-2(لعبةةة رةلواةةة ل 1رةةةح لو تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل وأسةةةلضللالحيةةة ةلال(ل24-27-.71-7
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-72-74(لعبةة رةلواةة ل 7 جةة ب لو تكةةضنلمةةصلعةةددل (لولالقبةةضللاك20-27-22-21-28
،لو جةةة لل(لبشةةة  ًالعلةةةتلنتةةة ئ لالتحليةةةللالعةةة مل 1(لوقةةةدلمةةةشلحةةةبةلالعبةةة رةلرقةةةشل 74-70-22

،لل7عليهسةةةةة لمةةةةةصلخةةةةةالللالتقة ةةةةةةلالةةةةةبام لعلةةةةةتلمقيةةةةة سلليمةةةةةة لالخس سةةةةة ،لاوافةةةةةملبذةةةةةدةل ل
،لعشةةةةةدلمرةةةةحيجلالعبةةةةة را ل7،لاللأوافةةةةةملبذةةةةدةل ل2،لاللاوافةةةةم ل4،لمح إلةةةةةد ل0أوافةةةةمل لل

[.لل78ل-77ل-8ل-7ل-4ل-7اك ج بيةةال،لوالعمةةثلعشةةدلمرةةحيجلالعبةة را لالعمدةةيا،لواةة ل 
التستةةخللإلةةت،لومذةةيةلالدرجةةالالسةمفعةةالل747لإلةةتل21ومتةةةواحلالدرجةةالالشه ئيةةالللسقيةة سلبةةيصل

 .الذخريابجضدةلالحي ةل
 "الحثخيةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 

لسقيةةةة سلجةةةةضدةلالحيةةةة ةللاالمدةةةة  لالةةةةداخل ق مةةةة لالب حثةةةة نلبحدةةةة للل:اتتجدددداق الددددتاخليأجًت: 
،لمصلخالللإجةا لمع مللارمب جلبيةسضنلبيصلالعب رةلودرجةالالبعةد،لوالعبة رةلوالدرجةالالذخريا

 الكليالللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
ل(71 لجدول

للسقي سلجضدةلالحي ةلالذخريالاالمد  لالداخل إلضضجلل
اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

1 **2.68 **2.62 15 **2.66 **2.43 

2 **2.65 **2.46 16 **2.72 **2.42 

3 **2.69 **2.49 17 **2.46 2.26 

4 *2.38 **2.52 18 *2.38 *2.32 

5 **2.53 **2.42 19 **2.47 2.29 

6 *2.34 *2.36 22 **2.74 **2.42 

7 **2.72 **2.42 21 **2.54 *2.31 

8 **2.65 2.32 22 **2.53 2.28 

9 **2.45 *2.34 23 **2.82 **2.61 

12 **2.78 **2.62 24 **2.72 **2.67 

11 **2.54 *2.34 25 **2.77 **2.58 

12 **2.78 **2.64 26 **2.72 **2.51 

13 **2.83 **2.45 27 **2.67 **2.52 

14 **2.68 **2.75 28 **2.66 2.29 
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 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية. البئات:

إلضمةً ،لومةشلحدة لل(ل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 
ل.مع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن 

مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 
 والجدوللالت ل لإلضضجلذلس:لالت ليا

 (08جتج   
 الحثخية لعقياس جهدة التياةجمفامل ثئات ألفا  يهضح البئات بإةادة تطئيق اتخائار  

اطنال ارت نط ديذ   ةد ااط نرات عبطند ا ةينس

 االط يق ألاول وااثن  

 اطنال ث نت عامن

 2.857** 2.82** 6 ألا ساض الجصعيخ

 2.816** 2.75** 9 ااةاخ الجصعيخ واايمصيخ

 2.821** 2.68** 7 وعشبتب الاين  اا حي

 2.775** 2.83** 5 ااة تل إلاا ن  

 2.847** 2.82** 27 ااةرحخ اا بيخ

 الختق: 
الرةةي لا،لومةةد للفةة وزحلالسقيةة سلعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا ل رائهةةشلصددتق العتكعددين: 

مقيدةه،لوقةةدلمب إلشةعلندة لامفةة قهشلعلةتلالعبة را ،لومةةشللالةب مش سةبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةةدل
%ل،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84لإلةةةتوصةةةلعلندةةة لاالمفةةة  لعليهةةة للالتةةة االعتسةةة دلعلةةةتلالعبةةة را ل

حةةة ز لعلةةةتلقبةةةضللالدةةة دةللالتةةة ،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكبقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را لالعبةةة را 
 السحمسيص.

 الختق الفاملي:
الذخرةةةيال،لمةةةشلإجةةةةا للللته ةةةدلمةةةصلصةةةد لالسقيةةة س،لولمحدإلةةةدلالبيشيةةةالالع مليةةةاللجةةةضدةلالحيةةة ة

األس سةةيا,لومةةشلاكبقةة  لعلةةتلالعضامةةللالتحليةةللالعةة ملتلعلةةتلالعيشةةالالكليةةا.لبذة قةةالالسمضنةة  ل
الت لإلت ةدلجةبرا لالكة مصلعةصلالضاحةدلالرةحيج,لمةخلاعتبة رلالبشةدلمتذةبًع لعلةتلالع مةللإذالكة نل

الفة ر سمثللثشلأجة لمدو ةًالللعضامللب ستخدادلدة قال(,4.4مذبعهلعلتلابالالع مللإلت دلعصل 
Varimaxل77.142.عضامةللمثلةعلأربعةا,لوقدلأسةفة لاةب لالخذةضةلعلةتلالحرةضللعلةتل%.

ل  لبشضدلالسقي سلعلتلاب لالعضاملمصلالتب إلصلالكل ,لوالجداوللالت ليالمضضجلمذبع
 ل



 

 

 

) 022) 

 2019 أغسطس ، 1ج، 59دلمة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 احلياة  اخلصائص السيكومرتية مقياس جودة

ل(ل.7جدولل 
 التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلالذخريا

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ااسابش 

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااثناث ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااثن   ااطنال

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ألاول 

2.614 12 2.625 6 2.566 2 2.822 1 

2.686 12 2.642 23 2.365 4 2.775 3 

2.729 13 2.714 24 2.657 9 2.788 5 

2.754 14 2.712 25 2.761 15 2.876 8 

2.348 22 2.664 26 2.589 16 2.662 11 

 18 2.574 17 2.441 27 2.588 اال نان 12.616%

 اال نان %15.414 19 2.593 28 2.636 لجتر اا نانا 2.972

 الجتر اا نان 4.316 22 2.773 اال نان 14.315% 

  21 2.621 الجتر اا نان 4.228

 اال نان 15.358% 

 الجتر اا نان 4.322

ل
77 عب را لعلتلالع مللاألول،لوك نلمب إلصلالع مللل(2إلتزجلمصلالجدوللالد بملمذبخل 

(،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل0.472،لوالجبرلالك مصلللع ملل (%070.ل
ل لمدض لح لتهللإلتف لمجسله  لالفةدلعشدم  بعخلاألعةا لالديمضسضم ميالالت لإلتعة لله 

لسيا .الشفديال،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل األعةا لالجد
لل(. لعمذبعول لالع مل لمب إلص لوك ن لالث ن ، لالع مل لوالجبرل%77.478 عب را لعلت ،)%

شعضرللإلتلمجسله لف (،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل0.444الك مصلللع ملل 
الفةدلب لشذ جلوالحيض الومس رسالأنذذالالحي ةلاليضميالبذمللدبيع لمفعشلب لرحالالشفديال

 والجدسيا،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل .لالرحالالجدسيالوالشفديا 
لالع ملل 1 لعمذبعل س  لمب إلص لوك ن لالث لث، لعب را لعلتلالع مل لوالجبرل(70.477%( ،

امب حللإلتمجسله للف (،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل0.448الك مصلللع ملل 
لصح  لألسلضللحي ة لوللالفةد لاليضميا، لالحي ة لأنذذا لوالسذةللومس رسا لالسه ل لب لت ل ف 

ل.ابالالع ملل أسلضللالحي ةلالرح لأممصلمدسيا
ل

والجبرل،ل(%74.272 عب را لعلتلع مللواحد،لوك نلمب إلصلالع مللل(7 لأ ز ًللعمذبعول
مقبلللإلتلمجسله لف (،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل12..2الك مصلللع ملل 
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شملهلمخلشعضرلع دلب لتضجهلاك ج ب لنحضلال دلوالسدتقبل،للالفةدللرضرةلجدسهلورض  لعص

للوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع مل .القبضللاك ج ب 
 (لوب لت ل لمشلحبفه 1م عدلالعب رةلرقشل ل أبع دوقدلمذبععلجسيخلعب را لالسقي سلعلتل

 الئفت الفقلي العفر ي –مقياس جهدة التياة 
لبعة دمةصلخةالللاأللالسعةفياعب رة،لومهدةللقي سلجضدةلالحي ةلل27متكضنلاألداةلمصللجصا األداة:
-00-9-8-7-6-4( ةئدددارة جهدددي  7جياندددهن مدددن ةدددتد  لحةةةللالسذةةةمال :لالفةعيةةةالالت ليةةةا

،لوالقةدرا لالسعةفيةةال(5-3-5-0( ةئدارة جهددي  4جيانددهن مدن ةددتد  اك جة ب لولالتفكيةةل،(05
جياندهن ،لوالسةونةالالسعةفيةال(50-09-08-07-06-04( ةئارة جهدي  6جيانهن من ةتد  

و جة للعليهسة لمةصلخةالللالتقة ةةلالةبام لعلةتلل،(50-05-03-00( ةئارة جهي  4من ةتد  
،لالل2،لاللاوافةةةةةةةم ل4،لمح إلةةةةةةةد ل0وافةةةةةةةمل لأل،لل7مقي سلليمة لالخس س ،لاوافملبذدةل ل

.لومتةةواحلالدرجةالالعبة را لاك ج بيةال،لواللإلضجةدلعبة را لالعمدةيا،لعشةدلمرةحيجل7أوافةملبذةدةل ل
ل.السعةفياالتستخلبجضدةلالحي ةللإلت،لومذيةلالدرجالالسةمفعالل747لإلتل27الشه ئيالللسقي سلبيصل

 "العفر يةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 
لسقيةةةة سلجةةةةضدةلالحيةةةة ةللاالمدةةةة  لالةةةةداخل ق مةةةة لالب حثةةةة نلبحدةةةة للل:اتتجدددداق الددددتاخليأجًت: 

،لمةصلخةالللإجةةا لمع مةللارمبة جلبيةسةضنلبةيصلالعبة رةلودرجةالالبعةد،لوالعبة رةلوالدرجةالالسعةفيا
لالكليالللسقي س،لكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
ل(24 لجدول

للسقي سلجضدةلالسعةفيالاالمد  لالداخل إلضضجلل
اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط دناةرحخ 

 اا بيخ

1 **2861 **2851 11 **2862 **2855 

2 **2872 **2859 12 **2879 **2872 

3 **2869 **2861 13 **2849 **2852 

4 **2863 **2857 14 **2859 **2847 

5 **2864 **2854 15 **2844 **2853 

6 **2872 **2854 16 **2861 **2843 

7 **2865 **2841 17 **2881 **2853 

8 **2873 **2864 18 **2876 **2862 

9 **2859 **2855 19 **2865 **2866 

12 **2868 **2865 22 **2844 **2847 
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 احلياة  اخلصائص السيكومرتية مقياس جودة

 للعقياس من خال  الطرق الاالية.تم حجاب البئات  البئات:
(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 

ل.مع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن 
مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : ل

لالت ل لإلضضجلذلس:والجدوللالت ليال
ل(ل27 جدولل

للسقي سلجضدةلالحي ةلالسعةفيالومع مللثب  لألف لإلضضجلالثب  لبإع دةلمذبيملاالختب ر
اطنال ارت نط ديذ االط يق  ااطةد عبطند ا ةينس

 ألاول وااثن  

 اطنال ث نت عامن

 2.822** 2882** 7 حل ا  كات

 2.787** 2876** 4 االمكيت إلاا ن  

 2.772** 2882** 6 ااةةرات ا طسايخ

 2.521** 2.762** 4 ا سو،خ ا طسايخ

 2.881** 2883** 21 ااةرحخ اا بيخ

 الختق: 
الرةي لا،لومةد للفة وزحلالسقية سلعلةتلالدة دةلالسحمسةيص،لكبةدا ل رائهةشل  صتق العتكعين:

مقيدةه،لوقةةدلمب إلشةعلندة لامفةة قهشلعلةتلالعبة را ،لومةةشللالةب مش سةبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةةدل
%ل،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84لإلةةةتوصةةةلعلندةةة لاالمفةةة  لعليهةةة للالتةةة االعتسةةة دلعلةةةتلالعبةةة را ل

حةةة ز لعلةةةتلقبةةةضللالدةةة دةللالتةةة ،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكبقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را لالعبةةة را 
 السحمسيص.

 الختق الفاملي:
السعةفيال،لمةشلإجةةا لالتحليةلللالبيشيالالع ملياللجضدةلالحي ةللته دلمصلصد لالسقي س،لولمحدإلدل

العةة ملتلعلةةتلالعيشةةالالكليةةالبذة قةةالالسمضنةة  لاألس سةةيا,لومةةشلاكبقةة  لعلةةتلالعضامةةللاللإلت ةةدل
جبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذبًع لعلتلالع مللإذالك نلمذةبعهلعلةتل

,لVarimaxالف ر سمثللجة لمدو ةًالللعضامللب ستخدادلدة قاثشلأل(,4.4ابالالع مللإلت دلعصل 
مةةصلالتبةة إلصلل%78.470عضامةةللمثلةةعللأربعةةاوقةةدلأسةةفة لاةةب لالخذةةضةلعلةةتلالحرةةضللعلةةتل

لالكل ,لوالجداوللالت ليالمضضجلمذبع  لبشضدلالسقي سلعلتلاب لالعضامل.
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ل(22جدولل 

 التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلالسعةفيا
ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ااسابش

ااط نرات  اات  ش

اات  است  طت 

 ذ  ااطنال 

 ااثناث

ااط نرات اات   اات  ش

است  طت  ذ  

 ااطنال ااثن  

ااط نرات  اات  ش

اات  است  طت 

 ذ  ااطنال 

 ألاول 

2.456 11 2.354 14 2.829 1 2.729 4 

2.712 13 2.753 16 2.463 2 2.486 6 

2.322 15 2.782 17 2.751 3 2.493 7 

2.694 21 2.749 18 2.685 5 2.717 8 

 9 2.575 11 2.462 19 2.565 اال نان 8.622%

 12 2.712 اال نان %15.159 22 2.418 الجتر اا نان 1.722

 12 2.671 الجتر اا نان 3.232 اال نان 14.532% 

الجتر  2.926

 اا نان

 اال نان 19.765% 

 الجتر 3.953  

 اا نان
ل

ل لمذبخ لالد بم لالجدول لمص لالع ملل1 إلتزج لمب إلص لوك ن لاألول، لالع مل لعلت لعب را  )
ل 127%..7  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل74..4(، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا ،)

ل لمجسله  لف  لمخللإلتمذية لالتع مل لف  لومه را  لقدرا  لمص ل ستلكه للس  لالفةد استخداد
لأممصلمدسيالابالالع ملل القدرةلعلتلحللالسذمال  .،لوب لت ل للالسذمال 

،لوالجبرلالك مصل(%.77.77عب را لعلتلالع مللالث ن ،لوك نلمب إلصلالع ملل ل(7 لعمذبعول
ل4.442للع ملل  لمذيةلف لمجسله  لأنه  لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجد لالفةدللإلت(، قدرة
للعلت لوأس لي  لواستةاميجي   لوبمم ني مه لقدرامه لمثسة،لمذض ة لإ ج ب  لنحض لعلت التفكية

 وب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل التفكيةلاك ج ب  .
لل س  ل2 مذبخ لالع مل لمب إلص لوك ن لالث لث، لالع مل لعلت لعب را  لوالجبرل(70.744% ( ،

ل  لللع مل ل42..2الك مص لمجسله  لف  لمذية لأنه  لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا لإلت(،
بفع ليا،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل القدرا للاستخدادلم ل ستلكهلالفةدلمصلقدرا لمعةفيا

 السعةفيا .
(،لوالجبرل%8.244عب را لعلتلالع مللالةابخ،لوك نلمب إلصلالع ملل ل(0مذبخل لف لحيصل

رةلقدلإلت(،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةلف لمجسله ل7.124الك مصلللع ملل 
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 احلياة  اخلصائص السيكومرتية مقياس جودة

لللسدتجدا لومقتزي  لالسضقف،لوب لت ل لأممصلمدسيال الفةدلعلتلمذض ةلوم ييةلقدرامهلوفقً 
 ابالالع ملل .السةونال .
 جهدة التياة الئيةية: 

مةةةصلخةةةاللللالبيئيةةةاعبةةة رة،لومهةةةدةللقيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ةلل.7متكةةةضنلاألداةلمةةةصللجصدددا األداة:
-04-6-4-3-5-0( ةئددارة جهددي  9 جيانددهن مددن ةددتد الدةةمصلالفةعيةةالالت ليةةا:للبعةة داأل
(لوعةةةدل74-72-77-.-8(لعبةةة رةلواةةة ل 7،لوالجيةةةةانلو تكةةةضنلمةةةصلعةةةددل (05-07-09

،لو جةةة للل(08-06-00-7-5( ةئدددارة جهدددي  5جياندددهن مدددن ةدددتد  لالةضةةة لعةةةصلالحةةة 
،لأوافةمل لل7عليهس لمصلخالللالتقة ةةلالةبام لعلةتلمقية سلليمةة لالخس سة ،لاوافةملبذةدةل ل

،لعشةةةةةدلمرةةةةةحيجلالعبةةةةة را لاك ج بيةةةةةال،ل7،لاللأوافةةةةةملبذةةةةةدةل ل2اوافةةةةةم ل،لالل4،لمح إلةةةةةد ل0
[.لومتةةواحلالدرجةالل78ل-72ل-74ل-1ل-7والعمثلعشةدلمرةحيجلالعبة را لالعمدةيا،لواة ل 

 .البيئياالتستخلبجضدةلالحي ةللإلت،لومذيةلالدرجالالسةمفعالل7.لإلتل.7الشه ئيالللسقي سلبيصل
 "الئيةيةالثخائص الجيكهمارية لةهدة التياة 

،لالبيئيةالسقية سلجةضدةلالحية ةللاالمدة  لالةداخل ق م لالب حث نلبحدة للل:اتتجاق التاخليأجًت: 
مةةةصلخةةةالللإجةةةةا لمع مةةةللارمبةةة جلبيةسةةةضنلبةةةيصلالعبةةة رةلودرجةةةالالبعةةةد،لوالعبةةة رةلوالدرجةةةالالكليةةةال

لللسقي س،للكس لاضلمضضجلب لجدوللالت ل :
ل(24 لجدول

لالحي ةلالبيئيالسقي سلجضدةللاالمد  لالداخل إلضضجلل
اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

اطنال ارت نط  ااط نر 

 دنا طة

اطنال ارت نط 

 دناةرحخ اا بيخ

1 **2.83 **2.74 11 **2.49 2.27 

2 **2.76 **2.64 12 **2.82 2.47 

3 **2.61 **2.44 13 **2.61 *2.32 

4 **2.56 **2.43 14 *2.36 2.25 

5 **2.63 **2.62 15 **2.75 **2.46 

6 **2.56 **2.49 16 **2.53 **2.45 

7 *2.39 2.32 17 **2.51 2.31 

8 **2.41 *2.34 18 **2.56 *2.38 

9 **2.49 *2.37 19 **2.73 **2.48 

12 *2.39 2.25  
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 تم حجاب البئات للعقياس من خال  الطرق الاالية. البئات:

(لإلضمةً ،لومةشلحدة لل27 دبةملالسقية س،لثةشلأعيةدلمذبيقةهلبعةدلالبئات بإةادة تطئيق اتخائار: 
ل.مع مللارمب جلبيةسضنلللقي سيصلاألوللوالث ن 

مةةشلحدةة للمع مةةللثبةة  لألفةة لللسقيةة س،لوالةةب لوصةةللإلةةتلالقةةيشلمفامددل ثئددات ألفددا كرجنئددا : 
لوالجدوللالت ل لإلضضجلذلس:لالت ليا

 (20جدولل 
 لسقي سلجضدةلالحي ةلالبيئيالومع مللثب  لألف لالثب  لبإع دةلمذبيملاالختب رإلضضجلل

عددل أبع دلالسقي س
 العب را 

مع مللاالرمب جلبيصلالتذبيمل
 األوللوالث ن 

لمع مللثب  لألف 

4.84** . الدمص ل4.128** 
4.11** 7 الجيةان ل4.287** 

4.14** 7 عددلالةض لعصلالح ل ل.4.22** 
الكلياالدرجال  7. **4.12 ل4.224** 
 الختق: 

الرةةي لا،لومةةد للفةة وزحلالسقيةة سلعلةةتلالدةة دةلالسحمسةةيص،لكبةةدا ل رائهةةشلصددتق العتكعددين: 
مقيدةه،لوقةةدلمب إلشةعلندة لامفةة قهشلعلةتلالعبة را ،لومةةشللالةب مش سةبالالعبة را ،لوانتس  اة لللبعةةدل

%ل،لومةةةشلحةةةبةلبعةةةخل84لإلةةةتوصةةةلعلندةةة لاالمفةةة  لعليهةةة للالتةةة االعتسةةة دلعلةةةتلالعبةةة را ل
حةةة ز لعلةةةتلقبةةةضللالدةةة دةللالتةةة ،لومعةةةدإلللالةةةبعخلافخةةةة،لواكبقةةة  لعلةةةتلالعبةةة را لالعبةةة را 
 السحمسيص.

 الختق الفاملي:
البيئيةال،لمةشلإجةةا لالتحليةلللللته دلمةصلصةد لالسقية س،لولمحدإلةدلالبيشيةالالع مليةاللجةضدةلالحية ة

إلت ةةدللالتةة العةة ملتلعلةةتلالعيشةةالالكليةةالبذة قةةالالسمضنةة  لاألس سةةيا,لومةةشلاكبقةة  لعلةةتلالعضامةةلل
جبرا لالك مصلعصلالضاحدلالرحيج,لمخلاعتب رلالبشدلمتذبًع لعلتلالع مللإذالك نلمذةبعهلعلةتل

,لVarimaxالف ر سمثللدة قاثشلأجة لمدو ةًالللعضامللب ستخدادلل(,4.4ابالالع مللإلت دلعصل 
%..لمةصلالتبة إلصل07,401.ل.عضامللمثلةعلثالثا.وقدلأسفة لاب لالخذضةلعلتلالحرضللعلت

لالكل ,لوالجداوللالت ليالمضضجلمذبع  لبشضدلالسقي سلعلتلاب لالعضامل.
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ل(27 جدولل  
 التحليللالع مل للسقي سلجضدةلالحي ةلالبيئيا

لالتذبخ العب را لالتتل
مذبععلعلتل

لالث لثلالع مل

لالتذبخ العب را لالتتل
مذبععلعلتل
لالع مللالث ن 

لالتذبخ التتللالعب را 
مذبععلعلتل

لاألوللالع مل
ل4,171 8 4,122 7 4,202 7 
4,171 1 4,708 . 4,174 2 
4,742 74 4,070 77 4,771 4 
4,112 72 4,874 72 4,247 0 
ل78 4,002 ل74 4,202 ل2 4,2.4
ل74,020% ل%70,441 التب إلص ل70 4,442 التب إلص
ل2,777 لالجبرلالك مص ل2,120 ل77 4,714 الجبرلالك مص

ل ل71 4,022
ل.7 4,0.2
ل71,787%  التب إلص
ل4,407  الجبرلالك مص

ل

(لعب را لعلتلالع مللاألول،لوك نلمب إلصلالع ملل. إلتزجلمصلالجدوللالد بملمذبخلللللللل
ل (71,787%  لللع مل لالك مص لوالجبر لأنه ل4,407، لوجد لالعب را  لمزسضن لوبسةاجعا ،)

ل للف مذية لمسيتا لإلتمجسله  لمص لب لدمص لإلتعلم لوللم  لالع ملللب لت ل ، لابا لمدسيا أممص
ل الدمص .
%(،لوالجبرل70,441 (لعب را لعلتلالع مللالث ن ،لوك نلمب إلصلالع ملل7 لعمذبعولللللل

لمذيةل2,120الك مصلللع ملل  لأنه  لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجد للف (، م للإلتمجسله 
 ،لوب لت ل لأممصلمدسيالابالالع ملل الجيةان .لإلتعلملب لجيةانلوالعالق  لمعهش

ل ل7 لعمذبعل س  لالع مل لمب إلص لوك ن لواحد، لع مل لعب را لعلت لوالجبرل(74,020% ( ،
مجسله لالتضجه  للف (،لوبسةاجعالمزسضنلالعب را لوجدلأنه لمذيةل2,777الك مصلللع ملل 

لالع ملل عددل لأولم  درمهل،لوب لت ل لأممصلمدسيالابا الدلبيالنحضلالح لوالةلبالف لم يية 
 الةض لعصلالح  .
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هةة لالفةعيةةالومج الملإلتزةةجلمةةصلالعةةة لالدةة بملللخرةة ئحلالدةةمضمتة اللبذ ر ةةالجةةضدةلالحيةة ة

ليةةةللالعةةة مل لعةةة مال لصةةةد لوثبةةة  لمالئسةةةا،لوكةةةبلسلمةةة لأسةةةفةلعشةةةهلالتحالثس نيةةةا،لمستعهةةة لبس
للسج ال لجضدةلالحي ة.

و سمصلمفديةلذلسلبهنلجضدةلحي ةلالفةدل سمةصلأنلمتحقةملمةصلخةالللمزة فةلومك مةللمجسضعةال
وشةة سلالحية ة،لومشهة لمصلالسج ال لالتتلمهئللهلالتستخلبجضدةلالحي ة،لمشه لم لإلتعلملب ألسةةل

ا،لوكبلسلم لإلترفلبهلالفةدلمصلخر ئحلوسةس  لشخرةيا،لم لإلتعلملب لعالق  لاالجتس عي
وم لإلتستخلبهلمصلقدرا لمعةفيا،لمدهشلجسيعه لفتلمشعسهلبجضدةلالحي ة،لومهمتلالبيئالالتعليسيال

حية ةلأ  د سيةاللوالسهشيالوالدمشياللتكسللجضدةلحي ةلالفةةد،لفعلةتلالسدةتض لالدراسة ،ل عةدلمةضفية
،لمعدلبيئالالعسللالسدتقةةلالتتلمضفةلللفةةدلمهيئلللتستخلبجضدةلالحي ة،لوعلتلالسدتض لالضريف 

الةضةة ،لومحقةةملدسضح مةةه،لومدةةهشلفةةتلإنجةة زا لالسهشةة ،لومتةةيجللةةهلمفعيةةللمةة ل ستلكةةهلمةةصلقةةدرا ل
مصلحيثلملبيته للإض فًالإلتلذلسل همتلأاسيالمضافةلبيئالمهيئالللتستخلبجضدةلالحي ة،ومه را ،ل

فيه،لف لح لالب ل دمصللالحتي ج  لومتذلب  لالفةد،لبدا المصلالجيةان،لف لسدمصلالب ل عيج
لفيه.

  :نتائج الدارسة
لهلةةتلالتحقةةملمةةصلالخرةة ئحلالدةةيمضمتة اللسقيةة سلجةةضدةلالحيةة ةلومستعةةإسةةفة لنتةة ئ لالدراسةةالأ

لالثب  .رد لولاللمالئشلمصللبسدتض ل
إليهة لمةخلبعةخلالدراسة  ،لواختلفةعلمةخلالةبعخلللالتةتلمةشلالتضصةلالدراسالللامفقعلنت ئ ل س 

لافخة،لكس لإلل :
الحرةةةضللعلةةةتلثالثةةةالعضامةةةللمثلةةةعلعلةةةتللاألسةةةة اجةةةضدةلالحيةةة ةلأسةةةفةلالتحليةةةللالعةةة مليتللل

،لالسش خلاألسة لالدض لل،لاالاتس دلومضفيةلاالحتي ج  ل،لا :ل%لمصلالتب إلصلالكل 447,.0
حيةةثل عتبةةةلجةةضدةلالحيةة ةلاألسةةة الأحةةدلمجةة ال لجةةضدةلالحيةة ةلاألمةةةلالةةب لل.التف عةةللاألسةةة ل

(ل2474 سةليس ن،لل ولShek)  & Leeلل2441 أإلدمةهلالعدإلةدلمةصلالدراسة  لمثةللدراسة  
ل(2471(للعل ل 2472(ل   رشلوالبه دل ،ل2474مشد لوك رشل 

مثلةةةةةةع..لثالثةةةةةةالعضامةةةةةةللعلةةةةةةتلالحرةةةةةةضللعلةةةةةة لللجةةةةةةضدةلالحيةةةةةة ةلالتواجيةةةةةةاوأسةةةةةةفةلالتحليةةةةةةلل
االاتسةةةة دللاالنفرةةةة لل،لوالتف عةةةةللالتواجةةةة ل،لالدةةةةع دة،لاةةةة :ل%مةةةةصلالتبةةةة إلصلالكلةةةة 28.772
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  ة رشل(ل2474مشدة لوكة رشل للاألمةلالب لأإلدمهلالعدإلدلمصلالدراس  لمثللدراس  لالع دف 
ل(لل2472والبه دل ،ل

%ل07,842علتلثالثةالعضامةللمثلةعلللمضزعالالع ملياللجضدةلالحي ةلاالجتس عياوك نعلالبشيال
األمةةلالةب للالرةداقال،لالتف عةللاالجتسة ع ،لالسهة را لاالجتسة ع لواة :للمصلالتبة إلصلالكلة ,

(لمشدة ل2472(ل  ة رشلوالبهة دل ،ل.244دراسة  ل الدةيدل،ل.أإلدمهلالعدإلةدلمةصلالدراسة  لمثةل
ل(لمشزسةةةةةةالالرةةةةةةحا2471عةةةةةةتلل  (2474(ل سةةةةةةليس ن،ل2472(ل نعيدةةةةةةال،2474وكةةةةةة رشل 
ل(7..7الع لسيال 
،لمةةصلالتبةة إلصلالكلةة ل%77,4.2علةةتلأربعةةالعضامةةللمثلةةعلجةةضدةلالحيةة ةلاأل  د سيةةالوحرةةلعل

ل،لوالسةونةةالاأل  د سيةةال،لاالمجةة  لالدةةلب لنحةةضلالدراسةةال،لإدارةلومشزةةيشلالضقةةعلوك نةةعلالعضامةةل:ل
وابالم لإلتفملمخلم لأسةفة لعشةهلنتة ئ لالعدإلةدلمةصلالدراسة  لمثةلل الدةيدل،للالتضافملاأل  د س 

(لعةةةةةةتلل2472(ل  ةةةةةة رشلوالبهةةةةةة دل ،ل2474(ل سةةةةةةليس ن،ل2474(لمشدةةةةةة لوكةةةةةة رشل .244
ل(2471 

،ل%27.074لأربعةةالعضامةةللمثلةةعلعةةصلوجةةضدللجةةضدةلالحيةة ةلالسهشيةةاوأسةةفةلالتحليةةللالعةة مل لل
االمجةةة  لالدةةةلب لل،عالقةةة  لالعسةةةللاك ج بيةةةال،لاالةضةةة لعةةةصلالسيسدةةةل،لالكفةةة  ةلالسهشيةةةالاةة :ل
ل(2477وابالم لإلتفملمخلم لأسفة لعشهلنت ئ لدراسال العتيب ،للللسهشا

.%لمةصلالتبة إلصل77.142جضدةلالحي ةلالذخرةياللعلةتلأربعةالعضامةللمثلةع. س لأسفةلمحليلل
ل،لوأسةةةلضللالحيةةة ةلالرةةةح ل،لالرةةةحالالجدةةةسيالوالشفدةةةيا،لاألعةةةةا لالجدةةةسيال،لاةةة :لالكلةةة 

األمةةةلالةةب لأإلدمةةهلالعدإلةةدلمةةصلالدراسةة  لمثةةللدراسةة  لمثةةللمشزسةةالالرةةحاللالقبةةضللاك جةة ب 
(ل2474(لمشدةة لوكةة رشل .244(ل الدةةيدل،لRing, et al, 2007(ل 7..7الع لسيةةال 
ل(2471(لعتلل 2472(ل نعيدال،2472(ل   رشلوالبه دل ،ل2474 سليس ن،ل
،لمةةةصلالتبةةة إلصلالكلةةة ل%78.470أربعةةةالعضامةةةللمثلةةةعللإلةةةتلةفيةةةالجةةةضدةلالحيةةة ةلالسعووصةةةلعل

لالسةونةةةالالسعةفيةةةا،لالقةةةدرا لالسعةفيةةةا،لالتفكيةةةةلاك جةةة ب ل،لالسذةةةمال لحةةةللوك نةةةعلالعضامةةةل:ل
التةةة لشةةةسلته لالضرةةة ئفل.(7..7مشزسةةةالالرةةةحالالع لسيةةةال دراسةةةالاألمةةةةلالةةةب لأإلدمةةةهلنتةةة ئ ل

لالشفديا.
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مةصلل%07,401ثالثةالعضامةللمثلةعللعةصلوجةضدللالبيئيةاللجةضدةلالحية ةوأسفةلالتحليللالع مل ل

األمةةلالةب لأإلدمةهللعةددلالةضة لعةصلالحة ل،لالجيةةانل،لالدةمص،لوك نةعلالعضامةل:لالتب إلصلالكل 
 .(7..7مشزسالالرحالالع لسيال دراسالنت ئ ل

 التوصيات:
مصلخالللنت ئ لالدراسةالالح ليةالل سمششة لانلنضصة لبعقةدلدورا لمدر بيةالعلةتلمشسيةال .7

لالسه را لاالجتس عياللالفةاد.
العسةةللعلةةتلمهيئةةالومحدةةيصلاألوضةة حلالبيئيةةالفةة لالسجتسةةخ؛لاألمةةةلالةةب ل دةةهشلفةة ل .2

 محديصلمدتض لجضدةلحي ةلالفةدلالبيئيا.ل
ودورا لفةةةة لحةةةةللل،لومقةةةةد شنه لمحدةةةةيصلجةةةةضدةلالحيةةةة ةلالتواجيةةةةاهعقةةةةدلدورا لمةةةةصلشةةةة .4

لل.السذمال لوبدارةلومشزيشلالضقع
،للومقبةةةللشةةةةك  لوزمةةةال لبعةةة دلجةةةضدةلالحيةةة ةلالسهشيةةةاألتشسيةةةاللدورا االاتسةةة دلبتقةةةد شل .0

لةلالب ل دهشلف لمضافملالفةدلمخلحي مهلعلتلك فالاألصعدةلوالسج ال .لالعسللاألم
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 املراجـع العربية:
مةصلالسشزةضرلاالجتسة ع لوالشفدة للQuality of life(.لنضعيةالالحية ةل2447األشةضل،لعة دلل 
ل،لكليالالتةبيا،لج معالالتق ز م.الث لثالسيمسةلالعلس لوالذب ،ل

(.لاسةةتةاميجي  لمحدةةيصلجةةضدةلالحيةة ةلمةةصلالسشزةةضرلاالجتسةة ع ل2442األنرةة ر ،لبةةدرل ل 
السيمسةلالعلسة لالث لةث:لاكنسة  لالشفدة لوالتةبةض لل ندة نلالعةبة لوالشفد لوالذب .لوق ئخل
لق ز م..لمرة،لج معالالتل77ل–ل4م رس،لل72ل–ل77لف لضض لجضدةلالحي ة،

(.لفع ليةةالالةةبا لوعالقتهةة لبسدةةتض لالذسةةضحلودافعيةةالاالنجةة زلعشةةدل2442حبيةة ،لعبةةدلالكةةة شل 
،لمعهةةةدلالدراسةةة  للليةةةةلمشذةةةضرةلرسةةة لالم جدةةةتيةدلبةةةالالثةةة نض لالعةةة دلوالثةةة نض لالفشةةةتل،ل
 لوالبحضثلالتةبض ال،لج معالالق اةة.

سدةةشيصلودةةالللالج معةةا.ل(.لجةةضدةلالحيةة ةللةةد لالسعةةضقيصلجدةةسي لوال2447سةة م ل لا شةةش 
ل–ل727،لالدةةشالالت سةةعا،صلصل74،لج معةةالعةةيصلشةةسث،لالعةةددلمجلةةالاكرشةة دلالشفدةة 

ل.784
(.لقيةةة سلجةةةضدةلالحيةةة ةللةةةد لعيشةةةالمةةةصلدةةةالللج معةةةالمبةةةضال2474سةةةليس ن،لشةةة اةلخ لةةةد.ل 

(،ل771،ل رس لالالخلةي لالعةبة ب لسسلكالالعةبيالالدعضد الومهثيةلبعخلالست يةا لعليه ،ل
 ممت لالتةبيالالعةب للدوللالخلي ،لل–ل772ل–ل711(:ل47 الدشال

(.لجضدةلالحي ةلوعالق مه لب لةبك  لاالنفعة ل لوسةسال2441الديد,لك مل&للالذةبيش ،للمشرضر 
السجلالالسرةة الللدراسة  لم لورا لالستا لوالعضامللالخسدالالكبة لف لالذخريالوالقلم.ل

 .22ل–ل7،لأ تضبة،ل71،لالعددل71لدراس  لالشفديالالسجلدل،الجسعيالالسرة اللالشفديا
السةيمسةلاكقليسة لالثة ن للعلةشلل،(.لجضدةلالحي ةلواضذةاب  لالشضد2474شقية،لز ش لمحسضدل 

د دةةةةسبةل صلل7ل-نةةةةضفسبةلل.2رابذةةةةالاألخرةةةة ئييصلالشفدةةةةييصلالسرة ا،مرةةةةة،لالةةةةشفث،
ل(.1.4ل-ل114ص

دراسةةاللضللحةةللالسذةةمال لوعالقتةةهلنضعيةةالالحيةة ة:ل(.لأسةة...7العةة رةلبةة دمحم،لل لال شةةدورل 
ل.717ل-ل7،لنزة الالسيمسةلالدول لالد دسللسةكتلاكرش دلالشفد ،لج معالعيصلشسث

(.لاكرشةةةةة دلالشفدةةةةة لوجةةةةةضدةلالحيةةةةة ةلفةةةةة لالسجتسةةةةةخل2447عبةةةةةدلالسعذةةةةة ،لحدةةةةةصلمرةةةةةذف  
لوالتةبةض للورقالعسةللمشذةضرةلفة لوقة ئخلالسةيمسةلالعلسة لالث لةثلل نسة  لالشفدة السع صة،ل
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مرةة،لج معةالل–ل24ل–ل74مة رس،لل72ل–ل77ل ند نلالعةب لف لضض لجضدةلالحية ة،ل

ل.2447التق ز م،ل
مرةةسيشلمقية سلجةةضدةلالحيةة ةلاأل  د سيةاللذةةالللالج معةةا،ل (.2470العتيبة ،للقةة  ل اةاللل 
ل.284-207(لصلصل708العددل مرةلل-لمجلالالقةا ةلوالسعةفا
(.لالسدتض لالتعليسة لوعالقتةهلبشضعيةالالحية ةلالباميةالللذةب للفة ل2477العتيب ،لنضرةلدر ض ج 
 ،لالدعضد ا،لج معالالقريش.رس لالم جدتيةمشذقالالقريش،ل

مجلةةالل(.لالخرةة ئحلالدةةيمضمتة اللسقيةة سلجةةضدةلالحيةة ة،2471عةةتل،لحدةة دلالةةدإلصلمحسةةضدل 
ل.087-027(ل74،للمرة،حل اكرش دلالشفد 

(.لالخر ئحلالديمضمتة اللسقي سلجضدةلالحي ةلاألسة اللد لعيشال2471راني لإلضسف عل ل،ل
(صلصل77،ج معةةالعةةيصلشةةسثل،العةةدد لمجلةةالاالرشةة دلالشفدةة لمةصلالتالميةةبلالسةةةااقيصل،

ل.ل444-472
(.لمدةةتض لجةةضدةلالحيةة ةللةةد لدلبةةال2472 ةة رش،لعلةة لمهةةد ،لوالبهةة دل ،لعبةةدلالخةة لملنجةةشل 

(،ل4،لالعةةددل مجلةةالاأل  د سيةةالالعةبيةةالالسفتضحةةالب لةةدنس رايبيةةيص ،لالج معةةالالعسةة نييصلوالل
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Abstrac:  

     The recent study aimed at designing a measurement with 

psychometric characteristics suitable for the Arab environment, to 

measure the quality of life and its sub-dimensions. The study used the 

descriptive methodology since it is suitable for the objective of the 

study. The total sample of the study was (420); (240)university male 

and female students aged between (17-22), average (19.7), +-(2.4) and 

(180) of married employees, males and females, aged between (22-

57), average (41.3), +-(7.02). The results of the study showed eight 

life-quality field : quality of family life, quality of married life, quality 

of social life, quality of academic life, quality of professional life, 

quality of self life, quality of cognitive life, quality of environmental 

life. The reliability of the eight field was verified through the trustees 

validity and the factor analysis. The persistence of the eight field was 

also verified through the re-application and the Cronbach’s Alpha 

coefficient. 

key words: Psychometric Characteristics - quality of family life-  

quality of married life- quality of social life- quality of academic life-  

quality of professional life-  quality of self life-  quality of cognitive 

life-  quality of environmental life. 

 
 


