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 وعالقتها ببعض المتغيرات الديموجرافية، دراسة على عينة من طالب  جودة حياة الطالب الجامعية 
 جامعة المجمعة

 د.ابراىيم بن عبداهلل الحسينان

 أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة المجمعة

 الملخص :
لدى طالب  الجامعية الطالب حياة المكونات العاملية لمفهوم جودة إلىالتعرؼ  الدراسة إلى ىذه تهدؼ  

 الطالب حياة الفروؽ في جودةو ، الجامعية الطالب حياة مستوى جودة إلى التعرؼكذا ، و وطالبات جامعة المجمعة
. التخصصكذا الدراسي، و والمستوى المختلفة والتي ترجع إلى اختالؼ الجنس، والتحصيل  اوأبعادى الجامعية

توصّلت وقد  الجامعة،كليات النظرية والكليات العلمية في من ال وطالبة   طالب  ( 228وقد بلغت عينة الدراسة )
ياة الذاتية، وجودة البناء العاملي لجودة حياة الطالب الجامعية ينتظم في مكونين ىما: جودة الح الدراسة إلى أنّ 

كذلك في أبعاد جودة حياة فوؽ المتوسط في الدرجة الكلية و  مستوى جودة حياة الطالب أنّ و  .إدارة الذات
 حياة جودة الكلية لمقياسفي الدرجة  حصائيةإ دالة فروؽ عدم وجود الدراسة أبرزتكما  الجامعية.الطالب 
 عدين ىما جودة الحياة الدينية،ب   اعدما فيالجنس  اختالؼ لىإ ترجع، والتي  المختلفة وأبعاده ،الجامعية الطالب

 دالة فروؽ أبرزت الدراسة عدم وجود اإلناث. كما لصالحا مفيهالفروؽ  توكان وجودة الحياة االجتماعية،
ىو جودة  اواحدً  اعدً ب  ا ما عدفيالكلية  اختالؼ إلى ترجع المختلفة للمقياس وأبعاده في الدرجة الكلية حصائيةإ

 الدرجة الكليةدالة في  افروقً  ت الدراسةوجدبينما  .طالب الكليات العلمية لصالحمية وكان الحياة األكادي
الطالب مرتفعي  لصالح (مرتفع/منخفض)الدراسي التحصيل اختالؼ لىإ ترجع المختلفة أبعادهللمقياس و 
جودة الحياة و  الدينية،جودة الحياة و  الحياة،الرضا عن و ، ويستثنى من ذلك أبعاد: التخطيطالتحصيل، 
 ىإل ترجع المختلفة وأبعاده للمقياس الكليةفي الدرجة  حصائيةإدالة  افروقً كما وجدت الدراسة االجتماعية.  

عدين ب  ما عدا فيالمستويات األعلى ،  فيالطالب  لصالحوكان  (األعلى/ األدنى) كاديميألا المستوى اختالؼ
 كاديمية.لحياة الدينية ، وجودة الحياة األىما: جودة ا
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 The main objectives of this study are threefold; (i) to pinpoint the 

factors that govern university students' life quality, (ii) to identify the level 

of the university students' life quality, (iii) and to determine differences, if 
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any, between students due to various dimensions as: gender, academic 

achievement, field of study, and academic level. A life quality measure 

was designed and tested on a sample of 228 students of Majmaah 

university, who are studying in different fields. The results revealed that 

the main components of the university students' life quality are: the quality 

of students' self-life and the quality of self-management. The level of the 

students' life quality at Majmaah University is above average, and this was 

the case for the different components of the students' life quality. There are 

no significant statistical differences between the mean scores of the 

students' life quality according to gender. However, there are differences in 

the students' quality life  in respect of females, especially the quality of 

both religious and social life. There are no significant statistical differences 

between the mean scores of the students' life quality at Majmaah 

University in terms of  field of study. However, there are differences in the 

quality of academic life of students, particularly the students who are 

studying in scientific fields. There are significant statistical  differences 

between the mean scores of the students' life quality at Majmaah 

University based on different academic achievement and scores, 

specifically in respect of students with higher scores. However, the 

following dimensions have no effect on students' life quality: planning, life 

satisfaction, quality of religious life and quality social of life. There are 

significant statistical differences between the mean scores of the students' 

life quality at Majmaah University due to academic level, in respect of 

students in higher levels. However, the following dimensions have no 

effect on students' life quality - the quality of religious life, and the quality 

of academic life. 
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 الدراسة:مقدمة 

بدأ التحوؿ من الًتكيز على اجلوانب ادلرضية  النفس،يف اآلكنة األخَتة من مراحل تطور علم 
كقد كاف ذلك كاضحنا بشكل جلي من خالؿ  اإلغلابية.إىل ربديد اجلوانب  اإلنساف،من شخصية 

ذلك الفرع من فركع علم النفس الذم يهتم باحلياة اذلادفة ذات  اإلغلايب،بزكغ فجر علم النفس 
ز ىذا العلم على الدكر ادلهم الذم كلذلك يرك   ؛كبكيفية بناء حياة ذات طبيعة إغلابية للفرد ادلعٌت،

كغَتىا من ادلتغَتات يف  عنها،ؤديو بعض ادلتغَتات اإلغلابية من قبيل جودة احلياة كالرضا ؽلكن أف ت
 تفعيل نقاط القوة لدل الفرد.

علم النفس لو السبق يف فهم كربديد ادلتغَتات ادلؤثرة يف جودة  ف  أ( 9111كيذكر الغندكر)
 ؾ الذاٌب لنوعية احلياة ؛ حىت إف  حياة اإلنساف ، كقد يرجع ذلك لكوف جودة احلياة عبارة عن اإلدرا

مستوياتو  أحدتقييم الفرد للمؤشرات ادلوضوعية يف حياتو كالدخل كالعمل كالتعليم ، ؽلثل يف 
كالذم  ،ؾ ىذا الفرد جلودة احلياة يف كجود ىذه ادلتغَتات على ىذا ادلستولار دانعكاس مباشر إل

يتوقف بدرجة ما على مدل أعلية كل متغَت من ىذه ادلتغَتات بالنسبة ذلذا الفرد ، كذلك يف كقت 
زلدد كيف ظل ظركؼ معينة ، كيظهر ذلك بوضوح يف مستول السعادة أك الشقاء الذم يكوف عليو، 

ؽ تفاعالتو دبا كالذم يؤثر بدكره يف تعامالت اإلنساف مع كافة ادلتغَتات األخرل اليت تدخل يف نطا
 يف ذلك أسلوبو يف حل ادلشكالت كمواجهة ادلواقف الضاغطة .

" من ادلفاىيم احلديثة اليت نالت اىتماـ الكثَت من الباحثُت Qualityعد مفهـو اجلودة "كي  
كقد جذب ىذا ادلفهـو اىتماـ العديد من الباحثُت يف العقدين  ادلختلفة،يف العديد من اجملاالت 

كالذم  كالًتبية، كالطب، االجتماعية،كاخلدمات  كاإلعاقات، الصحة،اصة يف رلاالت خباألخَتين، 
مكانات ىي نتيجة حياتو، كىذه اإل عن الدرجة اليت يستمتع اها الفرد باإلمكانات ادلتاحة يف يعب  

ليصبح من أىم ادلوضوعات يف  ؛الفرص كاحلدكد ، كاليت تعكس التفاعل بُت الفرد كعوامل بيئتو
 (. 9001ود األخَتة )مصطفى ،العق

ما ػلظى مفهـو ما بالتبٍت الواسع على مستول االستخداـ  انادرن  أن و(: 9002كيرل األشوؿ)
كاهذه السرعة مثلما حدث دلفهـو جودة  ،العلمي أك االستخداـ العملي العاـ يف حياتنا اليومية

كقد يعود ذلك  ادلصطلح،مستخدمي ىذا ادلفهـو مل يتفقوا بعد على مدل زلدد ذلذا  احلياة. غَت أف  
 الرتباطو بأكثر من رلاؿ من رلاالت احلياة. ؛حلداثة تناكلو ، أك الستخدامو يف العديد من العلـو
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من تعدد البحوث اليت أجريت يف البيئات األجنبية عن جود احلياة كمكوناهتا على الرغم ك 
ياسها كتنميتها ، كاليت أخذت شكل البحوث الفردية كحبوث ادلشركعات اليت تتناكؿ كأساليب ق

على  ومؤشرات جودة احلياة يف العديد من الدكؿ كتلك اليت أجريت يف دكؿ االرباد األكريب ، إال أن  
 نعلى الرغم مما زالت البحوث اليت تناكلت جودة احلياة من ادلنظور النفسي قليلة ادلستول العريب 
 ؛، كمن جهة أخرليف زلاكلة لسد ىذه الثغرة من جهةكلذلك تأٌب ىذه الدراسة  ؛أعلية ىذا ادليداف

كما إف ربقيق مستويات عالية (.9002لتواكب الدراسات احلديثة يف رلاؿ جودة احلياة)عبد اهلل،
ا بناء اإلنساف  من اجلودة اإلنتاجية كمان ككيفان تقتضي جودة األداء اإلنساٍل ، أم ال بد أف يالزمه

؛ دبعٌت جودة االنساف من داخلو كاليت تنعكس على انتاجيتو كأدائو، كالنجاح يف مواجهة أعباء 
كمتطلبات احلياة اليومية اليت تتسم بالتعقيد ادلتزايد ، حبيث يتم ربويل كل ما لدل الفرد من 

لرضا كالتوافق كالنجاح يف معلومات كاذباىات كقيم كمعتقدات إىل سلوكيات ربقق فعاليتو كشعوره با
 (9092احلياة يف إطار ما يطلق عليو "جودة احلياة النفسية")مشرم ،

كؽلثل التعليم اجلامعي قمة اذلـر التعليمي ، ليس لكونو آخر مراحل النظاـ التعليمي كحسب ،       
يف إعداد القول  يقـو بدكر بارزإذ إن و بل دلا يقـو بو من دكر خطَت يف حياة األمم كرفعة شأهنا ، 

العاملة دبختلف اجملاالت العلمية كاالقتصادية كالسياسية كاإلدارية كالثقافية ، فالعنصر البشرم ىو 
كتركز مؤسسات التعليم اجلامعي على ثالث  أساس التخطيط كالتنفيذ يف مجيع مؤسسات اجملتمع.

يعد تكيف الطالب كشعوره ركائز : أعضاء ىيئة التدريس ، كالطالب ، كادلباٍل كالتجهيزيات. ك 
بالرضا كاالرتياح عن نوعية احلياة اجلامعية أحد أىم مظاىر جودة احلياة للطالب اجلامعي، كالذم 
يفرض على اجلامعة قياسو كربقيقو من أجل سبكُت الطالب من األداء اجليد الذم ينعكس على 

الفرد ، كدبا يقـو بو من إف مفهـو جودة احلياة يرتبط بأسلوب حياة كما إنتاجيتو كربصيلو .
أف ىناؾ العديد من ادلعوقات اليت سبنع تحكم فيما يدكر حولو كمستقبلو ، كما نشاطات كقدرات لل

الفرد من الوصوؿ إىل اإلحساس جبودة احلياة ، منها ضغوط احلياة اليت يواجهها الفرد ، كالصراع 
على التحكم ، كأكثر ما ػلتاجو الداخلي الذم يشعر بو من جراء ضعف اإلصلاز ، كعدـ القدرة 

الطالب ىو القدرة على اإلصلاز كالتحصيل الدراسي ، كمواكبة ادلسَتة العلمية ، األمر الذم يؤدم 
 (.9002إىل زيادة إحساسهم جبودة احلياة) إبراىيم ك صديق،
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 تحديد المشكلة :

مفهـو جودة احلياة يتأثر بادلتغَتات الثقافية لكل رلتمع ؛ شلا غلعل  من ادلتعارؼ عليو أف
ىناؾ فركقنا يف التعريف بُت الثقافات ادلختلفة ذلذا ادلفهـو ، كقد أشار العديد من الباحثُت إىل أعلية 

 & Schmidtعد الثقايف كالقيمي يف ربديد مؤشرات جودة احلياة يف كل رلتمع )الب  
Power,2006 ; Lwasaki, 2007جودة احلياة ترتبط ببيئة  إىل أف   (. كيشَت ركجرسوف

 كثَتإلدراؾ الفرد جلودة احلياة. كىذا يبدك يف تركيز   رئيسةمن احملددات العد ت  . فالعوامل البيئية الفرد
 فإف   ( .كعلى ىذا األساس9099من الدراسات على جودة احلياة يف بيئات زلددة.)يف: ادلالكي ، 

ياة يف البيئة التعليمية زبتلف عنها يف بيئات أخرل ، كقد الح  الباحث ذلك من أبعاد جودة احل
ؾ صعوبة يف صياغة إف  ىناخالؿ استعراضو األدب النفسي ادلتعلق دبفهـو جودة احلياة ، حيث 

ف من مفهـو كاحد ؽلكن أف ينسحب على كل فرد ؛ ك ذلك ألف مفهـو جودة احلياة نسيب كؼلتل
ما يهتم بو الطبيب ال ؽلاثل ما يهتم بو االقتصادم  أخرل، كأف  ن بيئة إىل بيئة فرد إىل آخر ، كم

دراسة ىذا ادلفهـو داخل ادلؤسسات التعليمية غلب أف يركز على  ككذلك الًتبوم . كعليو فإف  
مل توضحو بعض الدراسات اليت تناكلت مفهـو جودة احلياة للطالب  كىو ما معينة،زلددات كأبعاد 

ىتمت بقياس جودة احلياة عب استعراض عدد من ادلقاييس اليت اك  التعليمية.داخل ادلؤسسات 
عليها عدـ التعرض دلفهـو جودة حياة الطالب بصورة مباشرة ، كاستخدـ  نلح للطالب ، ؽلكن أف 

 . شكل عاـ من ذلك بدائل للمفهـو ببدالن 

الواقع يعكس قلة  الطالب اجلامعي فإف   جودة حياة إىلأعلية التعرؼ كعلى الرغم من  ىذا 
، خصوصنا من حيث جانبو النفسي كالذاٌب ، كالذم يعكس  الدراسات اليت تناكلت ىذا ادلوضوع

الح  أيضنا من ادلختلفة داخل البيئة اجلامعية . ك إحساس الطالب اخلاص بو ذباه حياتو كجوانبها ادل
حيث مل غلد الباحث سول دراسة  احمللي،كبشكل زلدد قلة الدراسات خصوصنا على ادلستول 

(. كيبدك أف 9090كاحدة فقط تناكلت جودة احلياة للطالب اجلامعي، كىي دراسة سليماف)
ا ؛  و أن   على الرغم منالدراسات اليت استهدفت ربديد  ادلكونات العاملية جلودة احلياة قليلة جدًّ

 (.9090؛ عبد ادلنعم توفيق،9002لتوضيح ادلفاىيم النفسية)عبداهلل، ؛كسيلة علمية

إجراء عدد من الدراسات  عبكقد ظهر االىتماـ بدراسة جودة احلياة يف األكساط التعليمية 
ل : اجلنس، كالتحصيل الدراسي ، اليت تناكلت ىذا ادلفهـو كعالقتو بعدد من ادلتغَتات مث

، ليندفورس كبَتنفسوف (9002العاديل ) ادلستول الدراسي ،كما يف دراسةك العمر ، ك التخصص ، ك 
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،البهاديل    Lindfors ; Bernfsson and Lundberg(9002كلوندبَتج )
الشربيٍت منصور  (،9002(، سعيد حسن ، كسيف احملرزم ، كزلمد إبراىيم)9002ككاظم)

 Sacks and( 9002ككرف) ساكس ،(9002أرنوط )،(9002صفاء عجاجو) ،( 9002)
Kern(9002، عبداهلل،)(9001رجيعة)( 9090( ، سليماف )9090، بنهاف،)  زلمد
مجيل ،( 9099الفرا ك النواجحة ) ،( 9099السيد خبيت) ،(9099ادلالكي) ،( 9090السيد)

، ككذلك ًب تناكلو من حيث عالقتو ببعض جوانب الشخصية كالفعالية ( 9099)عبد الوىاب ك 
سًتاتيجيات مقاكمتها، كالذكاء إ، كاالكتئاب كادلعٌت الشخصي ، كالضغوط النفسية ك الذاتية 

كالذكاء الركحي، كالكمالية السوية، كالرضا النفسي، كالذكاءات ادلتعددة ،كما  الوجداٍل، كالسعادة،
، (9002صفاء عجاجو)(، 9002يف دراسة سعيد حسن ، كسيف احملرزم ، كزلمد إبراىيم)

،  .Gillison, et al( 9002جيلسوف كآخركف )،(9002أرنوط )،Higgs( 9002ىيجس )
ىذا التناكؿ . كعلى الرغم من (9099)عبدالوىاب مجيل ك ،(9099ادلالكي)(، 9090بنهاف )

نتائجها تبدك متناقضة كغَت متسقة خصوصنا فيما  جلودة احلياة يف عالقتو بتلك ادلتغَتات إال أف  
كادلستول الدراسي ؛ شلا يبر دراسة ذلك  ،كالتخصص ،ل الدراسيكالتحصي ،يتعلق بعالقتو باجلنس

يف زلاكلة لتحديد تلك العالقة كاليت يظهر أثر معرفتها يف توجيو العمل األكادؽلي كاإلرشادم 
 لطالب اجلامعة.

ادلشكالت  فقد تواجو بعضنا من ،من اجلامعات الناشئة حديثناجامعة اجملمعة  كإذ إف  
 فإف   من ٍبك  ؛كجودة حياهتم كسعادهتم، قد تنعكس على رضا الطالب،كاليت  ،كالصعوبات ادلختلفة
 باالىتماـ كالبحث. اجديرن عد تناكؿ ىذا ادلوضوع ي

 أسئلة الدراسة :

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية : 

 اجملمعة؟ما طبيعة البناء العاملي جلودة حياة الطالب اجلامعية لطالب كطالبات جامعة  -9
 اجملمعة؟ما مستول جودة حياة الطالب اجلامعية لدل طالب كطالبات جامعة  -9
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات طالب كطالبات اجملمعة يف الدرجة  -3

الكلية دلقياس جودة حياة الطالب اجلامعية كأبعاده ادلختلفة ترجع إىل اختالؼ اجلنس 
 ؟ (أنثى/ذكر)
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ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات طالب كطالبات اجملمعة يف الدرجة  -2
كلية )اجلامعية كأبعاده ادلختلفة ترجع إىل اختالؼ الكلية  حياة الطالبالكلية دلقياس جودة 

 ؟(كلية علمية/نظرية 
يف الدرجة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات طالب كطالبات اجملمعة  -2

الكلية دلقياس جودة حياة الطالب اجلامعية كأبعاده ادلختلفة ترجع إىل اختالؼ التحصيل 
 ؟ (مرتفع /منخفض)الدراسي 

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات طالب كطالبات اجملمعة يف الدرجة  -2
ع إىل اختالؼ ادلستول الكلية دلقياس جودة حياة الطالب اجلامعية كأبعاده ادلختلفة ترج

 ؟ (األعلى/ األدٌل) الدراسي

 أىداؼ الدراسة : 

دلفهـو جودة حياة الطالب اجلامعية  ادلكونات العاملية ىذه الدراسة إىل التعرؼ إىل هتدؼ       
لدل طالب كطالبات جامعة اجملمعة ، ككذلك ربديد مستوياهتم على مقياس جودة حياة الطالب 

ا معرفة الفركؽ يف جودة حياة الطالب اجلامعية كأبعادى فضالن عناجلامعية ادلستخدـ يف الدراسة  
.كما ، كالتخصصكادلستول الدراسي دراسياختالؼ اجلنس ، كالتحصيل الادلختلفة كاليت ترجع إىل 
بناء مقياس جلودة حياة الطالب اجلامعية تتوافر فيو اخلصائص السيكومًتية هتدؼ الدراسة إىل 

 ادلناسبة.

 أىمية الدراسة : 

 ما يلي: ماتبرز أىمية الدراسة على المستوى النظري في   

 خصوصنا.طالب جامعة اجملمعة ك  ،عمومناإثراء ادلعرفة حوؿ جودة احلياة لدل طالب اجلامعة  -9
الشرػلة العمرية اليت تتناكذلا ، كىي ادلرحلة اجلامعية اليت تقابل مرحلة  عبتبز أعلية الدراسة  -9

ادلراىقة ادلتأخرة ، فهي مرحلة ذلا أثر بالغ األعلية على تكوين شخصية ادلراىق ، كيف ىذا العمر 
لو ، كمن ٍب ؽلكن دراسة متغَتات الدراسة بدرجة ػلدث استقرار للهوية كذلا أثر بالغ يف مستقب

 عالية من الثقة يف النتائج.
اجلامعة كمؤسسة تربوية اجتماعية تسعى دائمنا إىل االىتماـ بالطالب اجلامعي كتنمية  إف   -3

و ، كما هتتم أيضنا كإىل تاالت ادلختلفة ربقيقنا جلودة حياحاجاتو كرغباتو كنشاطو الذاٌب يف اجمل
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كرفع ادلستول  ،اجلانب األكادؽلي للطالب عن طريق زيادة ادلعرفة كادلعلوماتحد كبَت ب
ككل ذلك من شانو أف يكسب الطالب  ،كتدريب الطالب على التفكَت العلمي ،التحصيلي

 اجلامعي مهارة فائقة يف مواجهة مشكالت العصر .
 :تتمثل أىمية الدراسة من الناحية التطبيقية في كونها ستسهم فيو 
توجيهية  برامج إرشاديةاجلامعة بتصميم طالب توجيو أنظار ادلهتمُت بالعملية الًتبوية إىل رعاية  -9

الذم ينعكس على سلوكهم الدراسي  على النحولرفع مستول جودة حياهتم  ؛نفسية مناسبة
 اؿ.الفع  

كالعمل على  ،يعتمد ربقيق معٌت اجلودة للطالب اجلامعي على توقع األفضل من أم طالب -9
كتنمية كل  ،كربط العلم باحلياة ،ربط التعلم باجملتمع عبقيق التحسن ادلستمر ألدائو ، كذلك رب

جوانب شخصية ادلتعلم ، كاالستفادة من كل طاقاتو ، كإشباع رغباتو كحاجاتو ، كتبٍت ادلعلم 
من  ( أف  9001(.كم تؤكد حسانُت)9001الذباىات جديدة يف التدريس كالتقوَل)حسانُت،

 أىم أىداؼ التعليم اجلامعي الًتكيز على ربقيق مستول جودة أفضل حلياة ادلتعلمُت.
تتوافر فيو اخلصائص السيكومًتية ادلناسبة ، كؽلكن جودة حياة الطالب اجلامعية عداد مقياس إ -3

 استخدامو يف دراسات مستقبلية .

 مصطلحات الدراسة :

كلكن الباحث يتبٌت تعريف منسي  ،ادلفهـو من التعريفات ذلذا كثَتجودة احلياة : يوجد   -9
يعرفاف جودة احلياة :بأهنا  مدل حيث ا لتوافقو مع أىداؼ الدراسة ، ( نظرن 9090ككاظم)

فيها ،  نوعية البيئة اليت يعيش  عبشعور الفرد بالرضا كالسعادة كقدرتو على إشباع حاجاتو 
ـ لو يف اجملاالت الصحية كاالجتماعية كالتعليمية كالنفسية ، مع حسن قد  كاخلدمات اليت ت  

 (.22إدارتو للوقت كاالستفادة منو ) ص ، 
بأهنا رلموعة تقييمات الطالب  ؼ الباحث جودة احلياة للطالب اجلامعي :كيعر        

قاتو جلوانب حياتو ادلختلفة، كاليت تتضمن إدراكو لصحتو العامة ، كرضاه عن حياتو كعال
األسرية كاالجتماعية، كصلاحو األكادؽلي، كشعوره بالسعادة أثناء شلارساتو الدينية، كاستمتاعو 
بشغل أكقات فراغو من خالؿ ادلنظومة الثقافية كالقيمية اليت يعيش فيها دبا يتسق مع أىدافو 

 للوصوؿ إىل الكفاءة ادلطلوبة يف حياتو ، كيتضمن األبعاد اآلتية :



9 
 

كتعٍت : إدراؾ الطالب لقدرتو على التخطيط دلستقبلو كفق  للمستقبل: جودة التخطيط -أ 
 احتياجاتو احلالية كادلستقبلية ، كقدرتو على مواجهة ادلشكالت كحلها.

كتعٍت :إدراؾ الطالب لقدرتو الشخصية من خالؿ إصلاز األداء ،  جودة الكفاءة الذاتية : -ب 
 صلاز ادلهاـ بنجاح .إبقدراتو على كتنوع اخلبات البديلة اليت ؽلر اها، كاقتناعو 

، كقناعتو دبا لديو ، كإقبالو فيها كيعٍت: إدراؾ الطالب برغبتو يف احلياة بكل ما الرضا عن احلياة : -ج 
سبتعو حبالة  فضالن عناحلياة ذلا معٌت كقيمة عنده  على احلياة حبب كتفاؤؿ كمحاس ، كيرل أف  

 نفسية جيدة .
و يتمسك بعقيدتو ، كيلتـز بتعاليم دينو، كشعوره كتعٍت: إدراؾ الطالب بأن    جودة احلياة الدينية : -د 

 ل اخلَتات .ع، كالسعي إىل فينة أثناء تأدية الشعائر الدينيةبالسعادة كالطمأن
إدراؾ الطالب برضاه عن تفاعالتو االجتماعية مع : كتعٍتجودة العالقات االجتماعية :  -ق 

م مصدر للثقة، قضيو معهم، كرضاه عن أصدقائو ألهن  اآلخرين، كاستمتاعو بالوقت الذم ي
 كاحلب ، كاالنسجاـ، كادلساندة، كالسعادة .

و يتمتع حبياة أسرية مًتابطة كمستقرة جودة العالقات األسرية : كتعٍت : إدراؾ الطالب بأن   -ك 
كالتفاىم ، كالثقة، كادلساندة، كالشعور بالسعادة، كحرصو على التواجد  ،يسودىا احلب ، كالود 

 يف ادلنزؿ الذم يتوافر فيو التوافق األسرم، كالتفاعل االجتماعي بُت أفراده. 
أك التوافق مع ادلرض ،  ،كتتمثل بدرجة رضا الفرد عن حالتو النفسية  جودة الصحة النفسية : -ز 

 كالشعور بالسعادة كالرضا .
احلياة األكادؽلية :   كيعٍت : إدراؾ الطالب برضاه عن دراستو ، كعن مستواه التحصيلي،  جودة -ح 

، بأساتذتو، كعالقتو  ئوكدبا كصل إليو يف التعليم، كسعادتو أثناء تواجده يف الكلية مع زمال
 كرضاه عن ما ػلققو من أىداؼ ، كرضاه عن اخلدمات ادلختلفة اليت تقدمها الكلية .

الفراغ : كيعٍت : إدراؾ الطالب بسعادتو عند شلارستو ذلواياتو كشغل أكقات فراغو شغل أكقات  -ط 
؛ زلمود كاجلمايل  9090دبمارسة األنشطة ادلختلفة دبا يعود عليو بالنفع .)منسي ككاظم،

،9090.) 
 عبف جودة حياة الطالب اجلامعية إجرائينا بالدرجة اليت ػلصل عليها الطالب يكؽلكن تعر 

 لتحقيق أىداؼ الدراسة. ة؛ى فقرات مقياس جودة حياة الطالب اجلامعية ادلعدإجابتو عل

 حدود الدراسة : 
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 تتحدد بما يلي :  

كاليت ًب  ،احلدكد ادلوضوعية : تتحدد الدراسة يف ضوء أبعاد جودة احلياة للطالب اجلامعي     
 .الذم أعده الباحث جودة حياة الطالب اجلامعية قياسها يف الدراسة باستخداـ مقياس 

 .ادلملكة العربية السعوديةيف حلدكد ادلكانية : جامعة اجملمعة ا

 ق .9232/9232احلدكد الزمانية : الفصل الدراسي الثاٍل من العاـ الدراسي 

 اجملمعة.كما تتحدد الدراسة بعينة من الطالب كالطالبات ادلنتظمُت يف جامعة 

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات 

 -:المفهوم والتصورات والنماذج المفسرة:  جودة الحياة

بعضها دلا ػلملو من جوانب متعددة كمتفاعلة  اسهلة؛ نظرن تعريف جودة احلياة ليس مهمة  إف  
 أصبح مألوفنا يف األكساط العلمية،" جودة احلياة" ىذا ادلفهـو أف   على الرغم منك . مع البعض اآلخر

ادلفهـو على  حداثةالسبب يف ذلك  لعلك  ،لومستخدميو مل يتفقوا بعد على معٌت زلدد  إال أف  
ع التخصصات ىذا ادلفهـو يتم تناكلو بأشكاؿ متنوعة تعكس تنو   أك أف   ،لعلميمستول التناكؿ ا

عد كا فادلتخصصوف يف اجملاالت العلمية ادلختلفة  كالدراسة،العلمية اليت تستخدمو كزبضعو للبحث 
 .فوه من كجهة نظرىم ادلتخصصةكعر   ،خاصًّا دبجاذلممفهومنا دراسة ىذا ادلفهـو 

لكل منهما مؤشرات معينة ، كعلا  جودة احلياة يف ضوء بعدين رئيسُت فيما يتم تعر  كعادةن  
وضوعي عد ادلغالبية الباحثُت ركزكا على ادلؤشرات اخلاصة بالب   عد الذاٌب ،إال أف  عد ادلوضوعي، كالب  الب  

عد ادلوضوعي جلودة احلياة رلموعة من ادلؤشرات القابلة للمالحظة كيتضمن الب   .جلودة احلياة 
 ،كادلكانة االجتماعية، كاالقتصادية كمستول الدخل أكضاع العمل األكادؽلية، :كالقياس ادلباشر مثل

أظهرت نتائج البحوث كالتعليم، كمع ذلك  كحجم ادلساندة ادلتاح من شبكة العالقات االجتماعية ،
الًتكيز على ادلؤشرات ادلوضوعية جلودة احلياة ال يسهم إال يف جزء صغَت من التباين الكلي جلودة  أف  

 (Diener, Suh, Lucas, and Smith, 1999.)احلياة

األفراد، منظمة اليونسكو جودة احلياة مفهـو شامالن يضم كل جوانب احلياة كما يدركها  دعكت  
ادلعنوم الذم ػلقق التوافق النفسي  األساسية، كاإلشباعكىو يتسع ليشمل اإلشباع ادلادم للحاجات 
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فياؿ )للفرد عب ربقيقو لذاتو، كعلى ذلك فجودة احلياة ذلا ظركؼ موضوعية كمكونات ذاتية 
 (.921،ص9099مالكي،

شرات ادلؤ  إىل أف  ( 99،ص9111)، كالعارؼ باهلل (22،ص9110)كتشَت ناىد صاحل 
ادلوضوعية بكل مظاىرىا ادلادية القابلة للرصد كالقياس ال تعد كافية للتعبَت عن نوعية احلياة دبعناىا 

ا فيما يتعلق جبودة احلياة الدقيق ،فالبحوث اليت تركز على اجلوانب ادلوضوعية ال تقد   ـ إال القليل جدًّ
 . أك نوعية احلياة ادلدركة بالنسبة للفرد

 Gilman, Easterbrooks, and Frey( 9002) ًتبورؾ كفرالكيرل جليماف كإيس
جودة احلياة  ربليل نتائج الدراسات السابقة يف رلاؿ جودة احلياة يفضي إىل التأكيد على أف   أف  

بادلعٌت الكلي أك العاـ تنتظم كفقنا دليكانيزمات داخلية، كبالتايل يتعُت على الباحثُت الًتكيز على 
االذباه ضلو احلياة بصفة عامة ، : دة احلياة دبا تتضمنو من التقرير الذاٌب عن ادلكونات الذاتية جلو 

كسرعاف ما   .تصورات كإدراكات الفرد لعامل اخلبة الذم يتفاعل فيو ،كنوعية كمستول طموحاتو
بينما يشَت فريكي كجنسن كرسنك . انتشر ىذا التوجو يف رلاؿ أدبيات اإلرشاد كالتأىيل النفسي 

كجود ادلعايَت " إىل أف   Vreeke, Janssen, Resnick, and Stolk( 9112) كستوؾ
دبعٌت  لو من أعلية كقيمة بالنسبة للفرد نفسو ،كالقيم اخلارجية ال يكوف ذلا معٌت إال يف سياؽ ما سبث  

إدراؾ  عبكال أعلية يف ذاهتا ،بل تكتسب أعليتها  ذلا ادلؤشرات اخلارجية جلودة احلياة ال قيمة آخر أف  
 ".الفرد كتقييمو ذلا

جودة احلياة ،بأهنا حالة  Stewart-Brown( 32،ص9000)ؼ ستيوارت براكف كيعر  
داخلية تشَت إىل سبتع الشخص بتوازف ادلشاعر ،كسبتعو باحليوية كاإلقباؿ على احلياة البهيجة ، 

 . ع اآلخرينكالشعور بالسعادة كالثقة بالنفس، كاالىتماـ باآلخرين، كالوضوح مع النفس كم

بأهنا شعور الفرد بالرضا كالسعادة كقدرتو على إشباع ( 22،ص9090)كيعرفها منسي ككاظم 
 ،كاالجتماعية ،ـ لو يف اجملاالت الصحيةكرقي اخلدمات اليت تقد   ،حاجاتو من خالؿ ثراء البيئة

 .مع حسن إدارتو للوقت كاالستفادة منو ،كالنفسية ،كالتعليمية

ا حالة إغلابية يشعر خالذلا الفرد جودة احلياة بأهن  (22،ص9099) كالنواجحةؼ الفرا بينما يعر  
كالنفسية ،كتقبل  ،كالبهجة، كاالرتياح كالرضا، كحسن احلالة الصحية ،كالطمأنينة ،كاذلدكء ،بالصفاء

 .كفهم الذات كما ىي، كالتوافق كالتفاعل األكادؽلي كاالجتماعي
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أشهر كأبرز التعاريف يف ىذا اجملاؿ، كالذم   (9112) كي عد تعريف منظمة الصحة العادلية  
إدراؾ الفرد "  يشتمل على ادلضامُت العامة دلفهـو جودة احلياة، إذ ينظر فيو إىل جودة احلياة بوصفها

لوضعو يف احلياة يف سياؽ الثقافة كأنساؽ القيم اليت يعيش فيها كمدل تطابق أك عدـ تطابق ذلك 
يمو، كاىتماماتو ادلتعلقة بصحتو البدنية، حالتو النفسية، مستول استقالليتو، أىدافو، توقعاتو ، ق: مع

جودة احلياة اهذا  عالقاتو االجتماعية، اعتقاداتو الشخصية، كعالقتو بالبيئة بصفة عامة، كبالتايل فإف  
 " .ادلعٌت تشَت إىل تقييمات الفرد الذاتية لظركؼ حياتو

جودة احلياة مفهـو كاسع يؤثر بطريقة معقدة يف الصحة  بذلك فمنظمة الصحة العادلية تعدك 
 ؛اجلسمية للفرد، كاحلالة النفسية ،كالركحية ،كالعالقات االجتماعية، كعالقتها دبظاىر االستقرار البيئي

الصحة اجلسمية ، السعادة ) :ظلوذجنا جلودة احلياة يتكوف من ستة رلاالت ىيأكلذلك كضعوا 
/  الدينية /لية ، العالقات االجتماعية، البيئة كادلعتقدات الشخصية النفسية ، مستول االستقال

الصحة اجلسمية ، السعادة ) أما النسخة ادلختصرة ، فهي يف .  يف النسخة الكاملة  (الركحية 
 WHOQOL)  (النفسية اليت تشتمل على الركحانية ، العالقات االجتماعية، الدينية

Group, 1995)    

تعريفات جودة احلياة تقع يف كاحد من ثالثة  أف   Farquhar  (9112)كيرل فاركوىار 
 : أظلاط أساسية لتعريف جودة احلياة ىي

 ككاسعة.تعريفات عامة  -9
 كاألبعاد.م ادلصطلح إىل سلسلة من األجزاء كالعناصر كادلكونات تعريفات تقس   -9
اليت ًب ربديدىا يف النمط الثاٍل ثنُت من األجزاء ادلكونة اتعريفات تركز فقط على كاحد أك  -3

 .من التعريفات
 :كيكمن توضيح كل ظلط من ىذه التعريفات كخصائصو يف اجلدكؿ التايل 
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 ( األنماط األساسية لتعريفات جودة الحياة1جدول)
 الوصف النمط م

 التعريفات العامة 1
مصطلح جودة احلياة يتكوف من  ا ، كعمومية ، كترل عادة أف  ىي األكثر شيوعن 

ا عن الرضا كالسعادة/ عدد من العناصر كادلكونات القليلة، كتتضمن عادة أفكارن 
 عدـ السعادة

2 

تعريفات ادلكونات أك 
العناصر، كتنقسم ىذه 
 التعريفات إىل نوعُت علا:

 غَت زلددة بالبحث . أ
 زلددة بالبحث . ب

كاألبعاد/اجملاالت، كربدد اخلصائص سلسلة من العناصر إىل تقسم جودة احلياة 
 .اجلوىرية ألم مقياس جلودة احلياة

أ.ربدد عدد من األبعاد جلودة احلياة العامة، كقد ال يكوف من الضركرم أف 
 .تكشف عن مجيع األبعاد ادلمكنة

 .ب.تكشف عن أبعاد زلددة جلودة احلياة ترتبط بأىداؼ البحث

3 

تعريفات موجهة)مركزة(. 
 كتنقسم إىل:

  explicitصرػلة ككاضحة . أ
 implicit ضمنية . ب
 

 .تشَت فقط إىل كاحد أك عدد صغَت من أبعاد جودة احلياة

أساسية جلودة احلياة  عدت  أ.تركز على عدد صغَت من أبعاد جودة احلياة اليت 
 .ها كاضحةكلكن  

ضمنية، ها ثنُت من تعريف جودة احلياة الواسع، كلكن  اب.تركز على كاحد أك 
 دكف أف توضح ذلك

النمط  :ها ذات أبعاد زلددة )مثلالنوع األكؿ( كلكن   :تعريفات عامة )مثل التعريفات ادلًتابطة/ اجلامعة 4
 الثاٍل(

(Farquhar,1995،332، ص 9002، يف:أرنوط) 
، عادة كالطمأنينة كالراحة النفسيةجودة احلياة ىي انعكاس حلالة الرضا كالس كيرل الباحث أف  

كرقي اخلدمات  ،ثراء البيئة عبحاجاتو ادلختلفة  إشباعكاليت تنتظم يف إدراكات الفرد حوؿ قدراتو يف 
مع حسن إدارتو للوقت  ،كالنفسية ،كالتعليمية ،كاالجتماعية ،يف اجملاالت الصحية ،ـ لواليت تقد  

 .دلؤشرات السلوكية الدالة على ذلكتقريره الذاٌب يف اعب  عنها كاالستفادة منو. كؽلكن للفرد أف يعب  
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 (9003( ظلاذج جودة احلياة من منظور نيلفَت كآخركف)9جدكؿ)
 الوصف نموذجاأل م

 )النموذج المفاىيمي( نموذج التصورياأل 1

 ظلوذج ػلدد اخلصائصأ
كاألبعاد األساسية جلودة 

أقل النماذج  د، كيعاحلياة
 .اتصورن 

 المفاىيمي( اإلطار الهيكل التصوري) 2
ظلوذج يصف كيفسر كيتنبأ أ

بطبيعة العالقة بُت أبعاد 
 .كعناصر جودة احلياة

 اإلطار النظري 3

ظلوذج يتضمن بناء العناصر أ
بعضها بالبعض كعالقتها 

داخل نظرية تفسر تلك  اآلخر
أكثر النماذج  دالعالقات. كيع

 .تطويران 
(Taillefer, et, al.,2003) 

 
 :النماذج المفسرة لجودة الحياة 

ىناؾ ثالثة أنواع من النماذج جلودة احلياة ، تتضح  ( إىل أف  9003يلفَت كآخركف)يشَت ت 
 ( أعاله.9اجلدكؿ رقم )من خالؿ 

على الوجهة التكاملية لألطر النظرية ، حيث  بٌت اظلوذجن أ Evans( 9112يفانس)إكاقًتح 
يتضمن خصائص الشخصية)تقدير الذات ، التفاؤؿ ، العصابية ، االنبساطية( كىي خصائص نابعة 
من الداخل ، كتشتمل على األبعاد ادلعرفية كاالنفعالية . كاذلناء الشخصي يتضمن :) االنفعاؿ 

ف انفعايل ، كالرضا العاـ عن احلياة كيكوف داخلي غلايب أك السليب كيكوف داخلي ادلصدر ، كمكو اإل
كتكوف خارجية ادلصدر  السلوكية،)جودة احلياة  ادلصدر ، كمكوف معريف(. كزلصلة جودة احلياة

أك خارجية ادلصدر ، كسبثل اجلوانب  ،كمكوف معريف ، كجودة احلياة ادلتصلة بالصحة كتكوف داخلية
 ادلعرفية كالوجدانية(.
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ا من أربعة مفاىيم ىي كما ظلوذجن أ Veenhoven( 2-2،ص 9000)كقدـ فينوىوفن
 يلي:
) اجلودة يف البيئة  Livabilityكتنقسم إىل بعدين )أ(  Life Chanceفرص احلياة  -9

ا مصطلح جودة ( كىي تشَت إىل الظركؼ البيئية اجليدة ، كغالبن outer qualitiesاخلارجية 
)اجلودة ادلنبثقة من  Life-abilityء يستخدماف اهذا ادلعٌت احملدد . )ب( ااحلياة كاذلن

كقدرات تعده ادلشكلة احلياتية بطريقة  إمكاناتالداخل كىي تشَت إىل البيئة الداخلية للفرد من 
إىل معٌت زلدد من قبل األخصائيُت كاألطباء  لإلشارةأفضل ، كجودة احلياة كاذلناء يستخدماف 

 النفسيُت .
 Utility of lifeكتنقسم إىل قسمُت )أ( الفائدة أك ادلنفعة  Life resultنتائج احلياة   -9

جودة احلياة من خالؿ احملصلة، كؽلكن احلكم عليها  إىل)اجلودة يف البيئة اخلارجية( كىي تشَت 
جيدة ا يف ضوء قيم الفرد كالبيئة، أم استغالؿ البيئة اخلارجية ، كىي سبثل رؤية احلياة على أهن  

)اجلودة ادلنبثقة من الداخل( كيشَت إىل  أكثر من كوهنا كذلك. )ب( تقوَل أك تقدير احلياة
جودة احلياة كما يراىا الفرد حيث التقدير الذاٌب ذلا مثل اذلناء الشخصي ، الرضا عن احلياة ، 

 كالسعادة.
 ,Ventegodt( 9032-9032،ص 9003ن )يعد تصورات فينتيجودت كآخر تك    
et, al. لتحديد أبعاد جودة احلياة يف إطار التوفيق بُت البعد  ؛من أىم التصورات اليت طرحت

م الذاٌب كالبعد ادلوضوعي، إذ   quality-of-lifeصاغوا ما يعرؼ دبتصل جودة احلياة إهن 
spectrum  كطرحوا يف ضوئو ما يعرؼ بالنظرية التكاملية جلودة احلياةthe integrative 

quality-of-life (IQOL) theory   جودة احلياة أك ما يطلق  . ككفق ىذا النموذج فإف
 Existential Quality of  عليو حسب مضامُت ىذا التصور "جودة احلياة الوجودية  

Life( تتضمن: 9003كفقنا لرؤية فينتيجودت كآخركف ) 
  Subjective Quality of Lifeالبعد الذاتي)أ( 

كاإلحساس حبسن احلاؿ،  ،يف: اذلناء أك الرفاىية الشخصيةكيتضمن أبعاد فرعية تتمثل 
 الرضا عن احلياة، السعادة، معٌت احلياة. 

 : Objective Quality of Life البعد الموضوعي)ب( 
ادلعايَت الثقافية، إشباع  :كيتضمن أبعاد فرعية تتمثل يف: عوامل موضوعية أك خارجية )مثل

 سالمة البدنية(. االحتياجات، ربقيق اإلمكانيات، ال
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للتكيف مع الثقافة ، أما الرضا عن احلياة ،  ؛فاذلناء كادلعايَت الثقافية تكوف مرتبطة بالقدرة اخلارجية 
احلياتية تتضمن  اإلمكاناتكإصلاز احلاجات ترتبط إىل حد ما  جبوانب أعمق ، كالسعادة كإدراؾ 

 . اكجودنا بطريقة أكثر عمقن 
البيئية  التناغم بُتكتبٍت جودة احلياة يف إطار  ، تشَت إىل كجودنا البشرم)ج( الوجهة البيولوجية اليت

 اليت ربياىا كما يتم بعمق داخلنا.
، حاكال أف يفصال   Steel and Ones( 9009ظلوذج الذم قدمو ستلز ك كنز)كيف األ

عد ب  ففيما يتعلق بالعد ادلوضوعي جلودة احلياة، عد الذاٌب كالب  فيو بُت األبعاد الفرعية لكل من الب  
كفكرة  ،ظلوذجنا نظرينا يربط بُت جودة احلياة من ادلنظور الذاٌبأستلز ك كنز  يقدماف  الذاٌب صلد أف  

السعادة كالرضا عن احلياة كالوصوؿ يف هناية األمر إىل ما يعرؼ بالوجود الذاٌب األفضل. كيوضح 
ح  أف جودة احلياة من ذاٌب ذلذه اجلودة، كيلالتقييم الظلوذج زلددات جودة احلياة ادلرتكزة على األ

زلددات تأخذ ترتيبنا معيننا من حيث  ةادلنظور الذاٌب )كليس ادلوضوعي أك الواقعي( دالة لتفاعل ثالث
 درجة التأثَت كىي على النحو التايل: 

)طبيعة الشخصية من حيث ادلكونات كاخلصائص(. المحددات من الرتبة األولى: (9)
 كتتضمن بعدين رئيسُت علا: 

 االنبساطية يف مقابل االنطوائية.  ( أ)
 العصابية يف مقابل االتزاف االنفعايل.  ( ب)
ادلرشحات الداخلية اخلاصة بالفرد، كتتضمن رلموعة  المحددات من الرتبة الثانية: (9)

 من األبعاد الشخصية مثل: 
 كجهة الضبط أك مركز التحكم.  ( أ)
 تقدير الذات.  ( ب)
.  ( ت)  التفاؤؿ يف مقابل التشاـؤ
ادلدخالت اخلبية )البيئية( كتتضمن كافة ادلكونات  المحددات من الرتبة الثالثة: (3)

 كما تتضمنو من مصادر إشباع كمساندة. ،االجتماعية ـأ ،كاألبعاد البيئية سواء ادلادية
تصور أك صورة ذاتية للحياة الشخصية اليت يود الفرد أف يف التحليل النهائي جودة احلياة ك   

الطريقة اليت نًتجم اها  ىعل اجلودة آخر. كتتأسس رؤيتنا دلعٌت إىليعيشها، كبالتايل زبتلف من فرد 
أىداؼ كتوقعات ملموسة أك عيانية ذات طابع مادم ؽلكن قياسو  األساسية إىل األبعادعددنا من 
 ربقيقها.  إىلتو، كبالتايل السعي النشط كمالحظ
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 كقد سعت الدراسات العلمية على تقصي مفهـو جودة احلياة كعالقتو بعدد من ادلتغَتات   

( إىل معرفة مستول 9002ىدفت دراسة العاديل )، حيث  النفسية كاالكادؽلية كالدؽلوجرافية
كمعرفة طبيعة الفركؽ يف متغَتم اجلنس تاؽ جبودة احلياة،  إحساس طالب كلية الًتبية بالرس

كمن أىم ( طالبة ، 922ا ك )( طالبن 29كالتخصص الدراسي، كطبقت الدراسة على عينة قوامها )
راد العينة جبودة احلياة يفوؽ ادلتوسط فمستول إحساس مجيع أ أف  عنها الدراسة أسفرت النتائج اليت 

جبودة احلياة لديهم، كما   اإلحساس النظرم للمقياس األمر الذم يعكس مستول مرتفع من
الذكور،  لصاحل كاإلناثا يف جودة احلياة بُت الذكور ا كجود فركؽ دالة إحصائيًّ أكضحت النتائج أيضن 

 األكادؽلي.ا يف التخصص ا دالة إحصائيًّ كفركقن 

بدراسة الفركؽ بُت اجلنسُت يف   .Lindfors, et, al(9002كآخركف  ),كقاـ ليندفورس
( من اإلناث 223( من الذكور، ك)212( فردان بواقع)9332نت العينة من)كتكو   اة،احليجودة 

( عامنا من العاملُت بالسويد. ككشفت نتائجها عن كجود فركؽ بُت 22-39تًتاكح أعمارىم ما بُت)
الذكور، كعلى بعد العالقات  لصاحلاجلنسُت بعد السيطرة على البيئة كاحلياة اذلادفة، كاالستقاللية 

 اإلناث، كعدـ كجود فرص على بعد التطور الشخصي. لصاحلاالجتماعية 

عرفة مستول جودة احلياة لدل طالب ( ىدفت إىل م9002اها البهاديل ككاظم)كيف دراسة قاـ 
ةو طالبو كطالب 200اجلامعة يف كل من سلطنة عماف كاجلماىَتية الليبية، حيث بلغت عينة الدراسة 

مستول جودة احلياة   من عماف(. كقد أشارت نتائج الدراسة إىل أف   992من ليبيا ، ك 929بواقع )
كاف مرتفعنا يف بعدين من أبعاد اجلودة علا : جودة احلياة األسرية كاالجتماعية، كجودة التعليم 

، كمنخفض كالدراسة ، كمتوسط يف بعدين ، علا : جودة الصحة العامة ، كجودة شغل كقت الفراغ 
الدراسة إىل كجود أثر  أشارتيف بعدين علا : جودة الصحة النفسية كجودة اجلانب العاطفي. كما 

كجودة  العامة،يف متغَت البلد ، كالنوع. كقد كاف الذكور أعلى يف جودة الصحة  اإحصائيًّ داؿ 
 العواطف ، كجودة شغل كقت الفراغ كإدارتو.

( 9002يد حسن ، كسيف احملرزم ، كزلمد إبراىيم)كيف الدراسة اليت قاـ اها كل من سع
سًتاتيجيات مقاكمتها لدل طلبة جامعة السلطاف إلدراسة جودة احلياة كعالقتها بالضغوط النفسية ك 

كمن  ( طالبو كطالبة من طالب جامعة السلطاف قابوس.923نت عينة الدراسة من)قابوس، كتكو  
د ما لدل طالب مستول جودة احلياة مرتفع إىل حعنها الدراسة أف  أسفرت أىم النتائج اليت 
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اجلامعة. كما خرجت الدراسة بوجود اختالؼ يف مستول أبعاد جودة احلياة. ككاف من بُت النتائج  
الذكور، كفركقان ذات  لصاحليف مستول جودة احلياة بُت اجلنسُت  اإحصائيًّ كجود فركؽ دالة كذلك 
 طالب الكليات العلمية. لصاحلسانية كالكليات العلمية بُت طالب الكليات اإلن اإحصائيًّ داللة 

ربديد الفػركؽ بػُت النػوع، كالتخصػص، كالسػن   ىل( إ9002كىدفت دراسة الشربيٍت منصور )  
حدة يف أبعاد مقياس جودة احلياة، كفحص الفركؽ بُت منخفضي كمرتفعي جودة احلياة يف  علىكل 

يػػػػة بػػػػُت أبعػػػػاد مقيػػػػاس جػػػػودة احليػػػػاة كأبعػػػػاد متغػػػػَتات متغػػػػَتات الدراسػػػػة، كربديػػػػد العالقػػػػات االرتباط
الدراسة. كمدم إسهاـ ىذه ادلتغَتات يف تفسَت مقياس جودة احلياة، كقد أجريت الدراسة علي عينػة 

مػن السػنة  جامعة قناة السػويس–كلية الًتبية بالعريش من طالب  كطالبة  ( طالبو 203بلغ قوامها ) 
(، ك يف 992لعلمػػي كاألديب، كبلػػغ عػػدد الطػػالب يف السػػنة الثانيػػة )القسػػمُت ايف الثانيػػة إيل الرابعػػة، 
خرجػػػت ك ، أدكات الدراسػػػة عػػػدد مػػػن ( . كًب تطبيػػػق922(، كيف السػػػنة الرابعػػػة )993السػػنة الثالثػػػة )

 الدراسة دبجموعة من النتائج منها :

ا بػػُت متوسػػطي درجػػات رلمػػوعيت الطػػالب اإلنػػاث كالػػذكور يف أبعػػاد كجػػود فػػركؽ دالػػة إحصػػائيًّ  -9
الرضػا األكػادؽلي،  إغلابية مع اآلخػرين، األسرة، عالقاتمقياس جودة احلياة :عالقات إغلابية مع 

  كالدرجة الك لية .   

األديب القسم ك  ،ا بُت متوسطي درجات رلموعيت طالب القسم العلميكجود فركؽ دالة إحصائيًّ  -9
   أبعاد مقياس جودة احلياة :الدقة كاالستمتاع باحلياة، كالرضا األكادؽلي، كالدرجة الك لية. يف

ا بػُت درجػات رلموعػات الطػالب تبعػان  الخػتالؼ أعمػارىم الزمنيػة يف كجود فركؽ دالة إحصػائيًّ  -3
 ب عدم الرضا عن احلياة، كعالقات إغلابية مع اآلخرين. 

تباين اإلسهامات النسبية ألبعاد متغَتات الدراسة يف أبعاد مقياس جودة احلياة، ككذلك ألبعاد  – 2
 متغَتات الدراسة يف الدرجة الك لية دلقياس جودة احلياة.

ظلوذج السبيب للعالقة بُت الذكاء الوجداٍل ( دراسة تناكلت األ9002كأجرت صفاء عجاجو)
 ( طالب223نت العينة من)ياة لدل طالب اجلامعة، كقد تكو  كأساليب مواجهة الضغوط كجودة احل

كطالبة، كقد أسفرت النتائج عن كجود عالقة ارتباطية موجبة بُت الذكاء الوجداٍل كجودة احلياة، 
كعدـ كجود  احلياة،يف الدرجة الكلية جلودة  كاإلناثبُت الذكور  إحصائيةككجود فركؽ ذات داللة 
 (.9099ادلالكي،: األكىل كالرابعة يف جودة احلياة.)يف فركؽ دالة بُت طالب الفرقة
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السعادة كمنبئ جلودة احلياة لدل عينة من  Higgs( 9002كتناكلت دراسة ىيجس )
( فردو، طبق عليهم قائمة جودة احلياة اليومية 3200الراشدين يف جنوب أفريقيا بلغت )

(EQOLI كمقياس آخر )،جودة احلياة تتشبع بعامل عاـ  كقد أظهر التحليل العاملي أف   للسعادة
 األبعاد.كاحد يف مجيع 

اة على عينة ( اهدؼ معرفة العالقة بُت الذكاء الركحي كجودة احلي9002ككانت دراسة أرنوط )
من موظفي بعض الدكائر احلكومية دبحافظة الشرقية يف مصر، ككاف من بُت  ( فرد923مكونة من )

 اإلناثيف جودة احلياة لصاحل  كاإلناثا بُت الذكور لدراسة كجود فركؽ دالة إحصائيًّ نتائج ا

التغيَتات يف جودة احلياة كاحلاجة  .Gillison, et al( 9002كحبث جيلسوف كآخركف )
لت ا ، كتوص  ( طالبن 23نت العينة من )إىل الرضا النفسي بعد االنتقاؿ إىل ادلدرسة الثانوية ، كتكو  

إىل تسجيل ربسن يف جودة احلياة ، كما أسفرت النتائج عن أف الدعم لتلبية االحتياجات النتائج 
لتعزيز جودة الطالب  ؛اللحكم الذاٌب كالقدرة على االتصاؿ من شأنو أف يوفر الطريق األكثر صلاحن 

ب إىل جودة احلياة تتأثر بانتقاؿ الطال أف  إىل لالنتقاؿ إىل ادلدارس العليا . كتشَت ىذه الدراسة 
 ادلراحل التعليمية األعلى.

جودة احلياة لدل ادلراىقُت ادلضطربُت  Sacks and Kern( 9002ساكس ككرف) كازفك 
من  ( مراىقو 992ا كادلراىقُت العاديُت يف متغَتات جودة احلياة، كمشلت العينة)ا كسلوكيًّ انفعاليًّ 

( من ادلراىقُت العاديُت، كاستخدـ الباحثاف مقياس جلودة احلياة من إعدادعلا، 999ادلضطربُت، ك)
ا جبودة احلياة لدل ادلراىقُت ادلضطربُت انفعاليًّ  اإلحساسكقد أظهرت نتائج الدراسة اطلفاض مستول 

بعض أبعاد جودة احلياة بادلراىقُت العاديُت، كما أظهرت الدراسة كجود فركؽ يف  وازنةا مكسلوكيًّ 
 .ا من ادلراىقُت العاديُتالذكور كاألكب سنًّ  لصاحل( ، كالعمر، كالفركؽ إناث -ا للنوع)ذكوركفقن 

( اليت استهدفت فحص البناء العاملي جلودة احلياة يف البيئة العربية، 9002كيف دراسة عبد اهلل)
ية، كالعمر كالتفاعل بينها على درجات جودة كأثر متغَت النوع ، كاحلالة االجتماعية ، كاحلالة ادلهن

ككلية  ،( طالبو كطالبة من الفرقة الرابعة بكلية الًتبية323نت عينة الدراسة من )احلياة، كتكو  
كالدبلـو العاـ يف الًتبية، كالدبلـو العايل يف التوجيو كاإلرشاد الًتبوم ،  ،كالعلـو اإلنسانية ،اآلداب

جامعة ادللك عبد العزيز، ككاف من بُت نتائج الدراسة  كجود ة اخلاصة يف دبلـو العايل يف الًتبيكال
عامل عاـ كاحد تنتظم عليو أبعاد جودة احلياة السبعة، كمن النتائج كجود تأثَت للنوع)ذكور، إناث( 
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على درجة بعض أبعاد جودة احلياة لدل الراشدين، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 
ادلتزكجُت كغَت ادلتزكجُت ، كمتوسطات درجات العاملُت كغَت العاملُت من متوسطات درجات 

الطالب يف إدراؾ جودة احلياة بأبعادىا ادلختلفة. كما خرجت الدراسة بوجود فركؽ ذات داللة 
 احلياة.إحصائية تبعنا دلتغَت العمر يف بعض أبعاد جودة 

جودة احلياة اجلامعية  Yu, Grace and Lee( 9002كتناكلت دراسة غلرس كيل )  
هم مقياس جودة احلياة ق علياجلامعة ، طب  ( طالبو يف 992طالب الكوريُت بلغت )لدل عينة من ال

ثر قوم على جودة احلياة لدل طالب اجلامعية ، كقد أسفرت النتائج عن كجود عدة عوامل ذات أ
 .التسهيالت ادلقدمة أثناء الدراسةك  اجلامعة منها اخلدمات الًتبوية ، كاإلدارية ، كالعالقات السائدة ،

منخفضي(  -( دراسة اهدؼ الكشف عن الفركؽ بُت الطالب)مرتفعي9001أجرل رجيعة)ك 
كالكشف عن الفركؽ بُت الطالب يف  ،كإدراؾ جودة احلياة النفسية ،األكادؽليالذكاء يف التحصيل 

نت لتخصص األكادؽلي، كتكو  الذكاء االجتماعي كإدراؾ جودة احلياة النفسية باختالؼ النوع كا
( من طالب كلية الًتبية بالسويس، كتوصلت نتائج الدراسة إىل عدـ كجود 229عينة الدراسة من )

 لصاحلفركؽ  تفركؽ بُت مرتفعي كمنخفضي الذكاء االجتماعي يف التحصيل األكادؽلي، بينما كجد
فرت نتائج الدراسة عن تأثَت مرتفعي الذكاء االجتماعي يف إدراؾ جودة احلياة النفسية، كما أس

اجلنس على إدراؾ جودة احلياة النفسية، بينما مل يكن ىناؾ تأثَت للذكاء االجتماعي على إدراؾ 
كالتخصص  ،أك للتفاعل بُت الذكاء ،يكن ىناؾ تأثَت للتخصص األكادؽلي جودة احلياة النفسية، كمل

 األكادؽلي .

يف  ةلفركؽ يف النوع، كالتخصص، كل على حد( إىل ربديد أثر ا9090كىدفت دراسة بنهاف )
أبعاد مقياس جودة احلياة، كربديد العالقة االرتباطية بُت أبعاد مقياس جودة احلياة ككل من أبعاد 

ربديد اإلسهاـ النسيب دلكونات الذكاء  كذلكمقاييس: الذكاء االنفعايل، كالكمالية السوية، ك 
نت عينة ستول جودة احلياة لطالب اجلامعة ادلوىوبُت، كتكو  االنفعايل كالكمالية السوية يف التنبؤ دب

جامعة قناة -طالب كلية الًتبية باإلمساعلية من وىوبُت، ( طالبان كطالبة من ادل29الدراسة من )
كقد ًب اختيارىم يف ضوء عدد من اخلصائص ادلشًتكة، ككاف من بُت نتائج الدراسة عدـ  -السويس

بُت متوسطي رلموعيت اإلناث كالذكور يف مقياس جودة احلياة، ككذلك  اإحصائيًّ كجود فركؽ دالة 
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات رلموعيت القسم العلمي كاألديب يف 

 الدرجة الكلية دلقياس جودة احلياة.
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( إىل معرفة مستول جودة احلياة لدل طالب جامعة تبوؾ يف 9090كىدفت دراسة سليماف )
ضوء متغَتم التخصص)إنساٍل،علمي( ، كالتقدير الدراسي للطالب)جيد جدًّا فأكثر، جيد ، 

كتطوير مقياس ككل من دخل األسرة الشهرم ،  ،مقبوؿ( ، كطبيعة العالقة بُت أبعاد جودة احلياة
ق مقياس جودة يتمتع خبصائص سيكومًتية مقبولة، كلتحقيق أىداؼ الدراسة طب  كما احلياة  جودة
علمي(، كقد  330أديب ،  391( طالبو ) 221اة الذم يتكوف من مخسة أبعاد  على )احلي

مستول جودة احلياة كاف مرتفعنا يف بعدين من أبعاد جودة احلياة  أشارت النتائج بشكل عاـ إىل أف  
عدين ، علا : جودة احلياة علا : جودة احلياة األسرية ، كجودة احلياة النفسية ، كمنخفض يف ب  

عد جودة الصحة العامة ، كما أشارت النتائج إىل ليمية كجودة إدارة الوقت ، كمتوسط يف ب  التع
عد جودة إدارة ب   ايف متغَت التخصص على مجيع أبعاد جودة احلياة ما عد اإحصائيًّ كجود تأثَت داؿ 

، الجتماعيةجودة احلياة األسرية كاالتخصصات العلمية يف أبعاد جودة احلياة التالية:  لصاحلالوقت، 
عد جودة التخصصات األدبية يف ب   لصاحلكجودة احلياة النفسية ، كجودة التعليم ، بينما كاف التأثَت 

عدين من أبعاد جودة يف ب   اإحصائيًّ الصحة  العامة. أما يف متغَت التقدير الًتاكمي، فكاف التأثَت داالًّ 
الطالب احلاصلُت على تقدير  لصاحلكجودة التعليم  ،احلياة علا: جودة احلياة األسرية كاالجتماعية

 تراكمي أعلى.

( إىل الكشف عن العالقة بُت جودة احلياة كاذباىات 9090ىدفت دراسة زلمد السيد)ك   
الطلبة ضلو الًتبية اخلاصة جبامعة ادللك فيصل باألحساء، كما ىدفت إىل الكشف عن الفركؽ بُت 

، ة كاالذباىات ضلو الًتبية اخلاصةادلختلفة يف كل من جودة احلياالذكور كاإلناث كالصفوؼ الدراسية 
كلية الًتبية جامعة ادللك يف  كطالبة بقسم الًتبية اخلاصة  ( طالبو 929نت عينة الدراسة من )كتكو  

 إعدادق عليهم مقياس جودة احلياة ، كمقياس االذباىات ضلو الًتبية اخلاصة)من فيصل، طب  
ا بُت متوسطات درجات ائج الدراسة عن عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيًّ نتت بعض الباحث(، كأسفر 

 الطالب كالطالبات على كل من مقياسي جودة احلياة كاالذباىات ضلو الًتبية اخلاصة، كذلك مل 
ا بُت متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة يف الصفوؼ الدراسية توجد فركؽ دالة إحصائيًّ 

ٍل، كالثالث، كالرابع( على كل من مقياسي جودة احلياة كاالذباه ضلو ادلختلفة)الصف الدراسي الثا
أظهرت نتائج  قدك  ،عد العالقات االجتماعية على مقياس جودة احلياةب   االًتبية اخلاصة فيما عد

ا بُت متوسطات درجات طالب الصف الدراسي الثاٍل كالرابع الدراسة كجودة فركؽ دالة إحصائيًّ 
 .عدطالب الصف الدراسي الرابع يف ىذا الب   لصاحل
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( تصميم مقياس جلودة احلياة لدل طالب اجلامعة، 9090كاستهدفت دراسة منسي ككاظم)
كاشتمل ادلقياس على ستة زلاكر ىي :جودة الصحة العامة، كجودة احلياة األسرية كاالجتماعية، 

دة شغل الوقت كإدارتو، كًب تطبيق كجودة التعليم، كجودة العواطف، كجودة الصحة النفسية، كجو 
( طالبو كطالبة من سلتلف كليات جامعة السلطاف قابوس ، كًب التحقق من 990ادلقياس على )

اخلصائص السيكومًتية للمقياس، كقد ًب اشتقاؽ ادليئنات كمعايَت للدرجات اخلاـ لكل زلور من 
قًتحات ادلتعلقة باستخدامات زلاكر ادلقياس، ىذا كقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كادل

 ادلقياس كفوائده .

( إىل استكشاؼ طبيعة كأبعاد العالقة بُت االكتئاب كادلعٌت 9099كىدفت دراسة ادلالكي)
كجودة احلياة النفسية من جهة أخرل لدل طالبات كلية الًتبية يف ضوء بعض  ،الشخصي من جهة

( طالبة 920عينة الدراسة من ) تنادلتغَتات)ادلستول األكادؽلي، العمر ، احلالة االجتماعية(، كتكو  
من كلية الًتبية من ادلستول األكؿ كالثامن. كأظهرت نتائج الدراسة كجود عالقة سالبة بُت أبعاد 

ا يف طبيعة العالقة بُت أبعاد استبياف ادلعٌت تئاب كجودة احلياة النفسية، كما أظهرت الدراسة تباينن االك
كأبعاد جودة احلياة النفسية، كما اتضح من خالؿ نتائج الدراسة عدـ كجود  ،الشخصي للحياة
 العمر، ا بُت متوسط درجات الطالبات على مقياس جودة احلياة تبعان دلتغَتفركؽ دالة إحصائيًّ 

 ، كاحلالة االجتماعية. األكادؽليكادلستول 

( بدراسة استهدفت معرفة العالقة بُت جودة احلياة لدل طالبات 9099كقامت السيد خبيت)
نت عينة الدراسة كتكو   العزيز كعالقتها دبستول الرضا عنها، الدبلـو بكلية الًتبية جامعة ادللك عبد

مقياس جودة احلياة من إعدادىا، مقياس الرضا عن احلياة من قت الباحثة ( طالبة، كطب  990من )
ىناؾ فركقان جزئية كذات داللة  كخرجت الدراسة بأف   (،9111إعداد رلدم زلمد الدسوقي)

 يف مقياس جودة احلياة ترجع إىل التخصص. إحصائية

 Nguyen; Shultz  and( 9099) كيستبورؾ ك  كسكولتز صلوين دراسة كىدفت
Westbrook   النفسية الصالبة من ككالن  اجلامعية احلياة جودة بُت العالقة  على التعرؼ إىل 

 طالبان  9092من العينة كتكونت األعماؿ، إدارة لتخصص الوظيفية القيمة كإدراؾ للتعلم كالدافعية
 الصالبة بأف الدراسة كخرجت  ، فيتناـ يف األعماؿ إدارة كلية يف ادلنتظمُت الفتناميُت  الطالب من

   اجلامعية. احلياة جلودة الطالب إدراؾ على موجب تأثَت ذلما للتعلم كالدافعية التعلم يف النفسية
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العالقة بُت الذكاء الوجداٍل كجودة  إىلالتعرؼ إىل ( 9099النواجحة )كىدفت دراسة الفرا ك 
( دارس من جامعة القدس ادلفتوحة دبنطقة 300احلياة كالتحصيل األكادؽلي، لدل عينة مكونة من )

خاف يونس التعليمية، كقاـ الباحثاف بإعداد مقياسي الدراسة كعلا: مقياس الذكاء الوجداٍل، كمقياس 
كجودة احلياة كالتحصيل األكادؽلي،   ،الذكاء الوجداٍل نت النتائج كجود عالقة بُتجودة احلياة، كبي  

بُت متوسطات درجات مرتفعي التحصيل  إحصائيةكما أظهرت النتائج كجود فركؽ ذات داللة 
األكادؽلي ادلرتفع، كمتوسطات درجات التحصيل األكادؽلي ادلنخفض، يف الذكاء الوجداٍل ، كجودة 

 رتفع.احلياة لصاحل ذكم التحصيل األكادؽلي ادل

 ( طالبو 922الدراسة من ) فيها عينة كاليت تكو نت( 9099)عبد الوىاب كيف دراسة مجيل ك 
كطالبة كادلقيدين بالصف الثاٍل الثانوم، كاستخدمت الدراسة مقياس جودة احلياة األكادؽلية، 

ادلتعددة، من إعداد الباحثُت، ككاف من بُت نتائج الدراسة كجود فركؽ دالة  كاختبار الذكاءات
الذكور ، كطالب القسم العلمي كطالب القسم األديب،  لصاحل، كاإلناثبُت الذكور  إحصائية
 طالب القسم العلمي . لصاحل

دلقياس ( اهدؼ دراسة ادلكونات العاملية 9092كيف الدراسة اليت قاـ اها عبد ادلنعم توفيق)
( طالب كطالبة يف ادلرحلة اجلامعية من  200نوعية احلياة لدل طالب اجلامعة ، كبلغ إمجايل العينة)

عامنا. ( 99-91( أنثى دبدل عمرم تراكح ما بُت)922(ذكر ، ك)932كليات سلتلفة بواقع )
تطاعت ين، كقد اسأدكات الدراسة على أداة كاحدة ىي مقياس كيومنز جلودة حياة الراشد اقتصرت

دلكونات العاملية دلقياس نوعية احلياة لدل طالب اجلامعة، كأسفر التحليل الدراسة الوصوؿ إىل ا
العاملي عن كجود ثالثة عوامل لنوعية احلياة ىي: عامل جودة احلياة الذاتية ، كعامل جودة احلياة 

 األماف.ادلوضوعية، كعامل حسن ادلراـ االنفعايل ادلوضوعي كاجلودة الذاتية للصحة ك 

 : التعليق على الدراسات السابقة

اليت زبدـ توجو  ادلهمةادلالحظات من ا كثَتن صلد  راض الدراسات السابقة من خالؿ استع 
 ة، كىي على النحو التايل:الدراسة احلالي  

كالشربيٍت  ،9002العاديل ، )دراسة استخدمت معظم الدراسات عينة من طالب اجلامعة كما يف .9
، 9001،كرجيعة ، 9002 اهلل،، كدراسة عبد 9002 عجاجو،، صفاء 9002 منصور،
، كالسيد  9090،كمنسي ككاظم ، 9090 ،كزلمد السيد، 9090 ، كسليماف9090،كبنهاف
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كىذا يؤكد أعلية ىذه الفئة، .  ( 9099 ،كالفرا كالنواجحة ، 9099،كادلالكي ، 9099 خبيت ،
 .حياة اإلنساف ل ادلرحلة اجلامعية مرحلة فاصلة يفث  سب   حيث

عد الدراسات العاملية اليت تستهدؼ دراسة البنية العاملية جلودة احلياة كفق توجو الدراسة احلالية ت   .9
، ( 9002)،كدراسة عبداهللHiggs( 9002نادرة ، كمن ىذه الدراسات ، دراسة ىيجس )

يد البناء العاملي ربداسة حيث هتدؼ إىل ز الدر ، كىذا ما ؽلي  (9092)كدراسة عبد ادلنعم توفيق
 جلودة حياة الطالب اجلامعية .

اختالؼ لة إحصائية يف جودة احلياة تعود إىل أظهرت بعض الدراسات عدـ كجود فركؽ دا .3
،كدراسة زلمد (9090) ،كدراسة بنهاف( 9002)اجلنس كمن تلك الدراسات ، دراسة عبد اهلل 

 الدراسات تلك ،كمن احصائيًّ إ، بينما كجدت بعض الدراسات فركؽ دالة ( 9090)السيد
 Lindfors ; Bernfsson and(  9002) كلوندبَتج كبَتنفسوف ليندفورس دراسة

Lundberg االجتماعية العالقات عدب  ا عد فيما الذكور لصاحل الفركؽ فيها كانت كاليت 
 عجاجو صفاء كدراسة ،( 9002) ككاظم البهاديل كدراسة ، ناثاإل لصاحل الفركؽ كانت حيث
 كزلمد احملرزم، كسيف ، حسن سعيد كدراسة ،( 9002) منصور الشربيٍت كدراسة ،( 9002)

 ظهر كاليت( 9002) أرنوط ،كدراسة الذكور لصاحل الفركؽ فيها ظهرت كاليت( 9002) ابراىيم
 ، احلياة جودة أبعاد كمجيع الكلية الدرجة يفاإلناث  لصاحل حصائيةإ داللة ذات فركؽ كجود فيها

( 9090) كاجلمايل زلمود كدراسة ، Sacks and Kern( 9002) ككرف ساكس كدراسة
 األمر ككذلك ، الذكور لصاحل احلياة جلودة الكلية الدرجة يف حصائيةإ دالة افركقن  فيها تبرز  كاليت
 (.9099)الوىاب  عبد مجيل ك لدراسة بالنسبة نفسو

 نوع اختالؼإىل  تعود احلياة جودة يف حصائيةإ دالة فركؽ كجود عدـ الدراسات بعض أظهرت .2
 ( .9090) كاجلمايل زلمود كدراسة ، (9090) بنهاف دراسة ، الدراسات تلك كمن الكلية
 ، التخصصات بُت حصائيةإ داللة ذات افركقن ( 9002) منصور الشربيٍت دراسة كجدت بينما

 افركقن  فيها ظهر كاليت( 9002)إبراىيم  كزلمد ، احملرزم كسيف ، حسن سعيد دراسة ككذلك
( 9090) سليماف كدراسة ، العلمية الكليات طالب لصاحل احلياة جودة يف حصائيةإ داللة ذات
 لصاحل الفركؽ ككانت ،الوقت إدارة جودة عدب  ما عدا في دالة الفركؽ فيهات جاء اليت

 ، األدبية التخصصات طالب لصاحل فكاف التعليم جودة عدب  عدا  فيما العلمية التخصصات



25 
 

 جودة مقياس يف حصائيةإ داللة كذات جزئية افركقن  أبرزت كاليت( 9099) خبيت السيد كدراسة
 (.9099)الوىاب  عبدمجيل ك  دراسة ككذلك  . التخصص إىل ترجع احلياة

 التحصيل الختالؼ تعود احلياة جودة يف حصائيةإ دالة فركؽ كجود الدراسات بعض أظهرت .2
 كدراسة ،( 9002) منصور الشربيٍت دراسة ، الدراسات تلك كمن( منخفض/  مرتفع) الدراسي
 لصاحل الفركؽ كانت حيث( 9099) كالنواجحة الفرا كدراسة ، (9090) كاجلمايل زلمود
 علا بعدين يف( 9090) سليماف دراسة ككذلك . احلياة جودة دلقياس الكلية الدرجة يف ادلتفوقُت
 . التحصيل مرتفعي لصاحل الفركؽ كانت حيث التعليم كجودة سريةاأل احلياة جودة

 ادلستول الختالؼ تعود احلياة جودة يف حصائيةإ دالة فركؽ كجود عدـ الدراسات بعض أظهرت .2
 كدراسة ،( 9002) عجاجو صفاء دراسة ، الدراسات تلك كمن( األعلى/  األدٌل) االكادؽلي
 الدراسية ادلستويات بُت حصائيةإ داللة ذات فركؽ فيها يظهر مل كاليت( 9090) السيد زلمد
 لصاحل الفركؽ فيو كانت كاليت االجتماعية العالقات عدب  ا عدما في (بعاكالر  ، كالثالث ، الثاٍل)

 احصائيًّ إ دالة افركقن  كجدت اليت الدراسات كمن.  الرابع ادلستول كىو األعلى ادلستول طالب
 (.9099)ادلالكي دراسة

الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة يف كوهنا ذبمع ىذه  أف   -من خالؿ ما سبق-ح  يل -2
يضاح البناء العاملي جلودة احلياة ، كيف نفس الوقت تبحث إ حيث تسعى إىل ؛متنوعة اأىدافن 

 ،كالتحصيل ،يف جودة حياة الطالب اجلامعية كاليت تعود لكل من اجلنس اإلحصائيةالفركؽ 
ربديد مستول طالب جامعة اجملمعة على مقياس  باإلضافة إىل ،الدراسيكادلستول  ،كالتخصص

 جودة حياة الطالب اجلامعية.

 الدراسة:فروض 

 الدراسة على النحو التالي :ىذه صوغ فروض  تمّ  السابقة،في ضوء نتائج الدراسات     

تتشبع أبعاد جودة حياة الطالب اجلامعية على عامل كامن عاـ تنتظم حولو العوامل ادلشاىدة  -9
 التسعة.

 . متوسطة لدل طالب كطالبات جامعة اجملمعة اجلامعية الطالب حياة مستول جودة -9
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يف الدرجة  اجملمعة كطالبات طالب درجات متوسطات بُت حصائيةإ داللة ذات فركؽ ال توجد -3
 / ذكر) اجلنس اختالؼ ىلإ ترجع ادلختلفة كأبعاده اجلامعية الطالب حياة جودة دلقياس الكلية
 أنثى(.

يف الدرجة  اجملمعة كطالبات طالب درجات متوسطات بُت حصائيةإ داللة ذات فركؽ ال توجد -2
 كلية) الكلية اختالؼ ىلإ ترجع ادلختلفة كأبعاده اجلامعية الطالب حياة جودة دلقياس الكلية
 علمية(. كلية / نظرية

الدرجة يف  اجملمعة كطالبات طالب درجات متوسطات بُت حصائيةإ داللة ذات فركؽ ال توجد -2
 التحصيل اختالؼ ىلإ ترجع ادلختلفة كأبعاده ،اجلامعية الطالب حياة جودة دلقياس الكلية
 .مرتفع( / )منخفض الدراسي

يف الدرجة  اجملمعة كطالبات طالب درجات متوسطات بُت حصائيةإ داللة ذات فركؽ ال توجد -2
 ادلستول اختالؼإىل  ترجع ادلختلفة كأبعاده ،اجلامعية الطالب حياة جودة دلقياس الكلية
 .(األعلى/ )األدٌل الدراسي

  واإلجراءات: الدراسة منهج

كذلك باستخداـ  ،الوصفي ادلنهج الدراسة أىداؼ لتحقيق الباحث استخدـ:  الدراسة منهج
إحدل طرقو كىي الطريقة االرتباطية، حيث تتناكؿ ىذه الطريقة دراسة العالقة بُت متغَت معُت 

 (.9009)القرشي ،كمتغَت آخر أك أكثر 

 العاـ يف الفصل الثاٍل من ادلنتظمُت اجملمعة جامعة كطالبات طالب مجيع:  الدراسة مجتمع
)التقرير السنوم الثالث  ( طالبو كطالبة91912عددىم) كالبالغ.  ق9232/9232 الدراسي

 ىػ(9232جلامعة اجملمعة،

 العينة طريقة باستخداـ اجملمعة جامعة كطالبات طالب من عشوائية عينة اختيار ًب:  الدراسة عينة
 التخصصات يف كليتاف) كليات بطريقة عشوائية مخس اختيار ًب حيث العنقودية ، العشوائية
عة إىل أقساـ ىذه الكليات موز   ، كحبكم أف  (النظرية التخصصات يف كثالث كليات ، العلمية
ذلك ًب اختيار عشوائي فقد ًب اختيار قسم كاحد لكل كلية بشكل عشوائي، بعد متعددة 

دلستويُت دراسيُت )مستول كاحد ؽلثل ادلستويات الدنيا ، كمستول كاحد ؽلثل ادلستويات العليا( 
، كًب التطبيق على مجيع طالب ادلستول الذم كقع عليو االختيار عليو  لكل قسم كقع االختيار
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 اختيار شعبة كاحدة، عدد من الشعب فقد ًبم إىل قس  كيف حاؿ كاف ادلستول م   من اجلنسُت،
اها طالبات ككلية اذلندسة ككلية  ال يوجد -حبكم حداثة النشأة-بعض الكليات مع العلم أف  

 االختيار كقع كقد. إدارة األعماؿ، كيف ىذه الكليات ًب التطبيق فقط على عينة من الطالب 
 ككلية ، العلمية تالتخصصا لتمثالف ؛اذلندسة ككلية التطبيقية الطبية العلـو كلية من كل على
 لكسبث   ،سدير حبوطة نسانيةكاإل إدارة األعماؿ ككلية ، االعماؿ دارةإ ككلية باجملمعة، الًتبية

( مل 992كطالبة ، بعد استبعاد ) طالبان ( 992) الدراسة عينة بلغت كقد.  النظرية التخصصات
 . أك مل يستكملوا بيانتهم كافة فقرات ادلقياسعن  جابة اإليكملوا 

وفق  العينة من طالب وطالبات جامعة المجمعة أفرادخصائص ( 3جدول )
 طالب وطالبة( 228)ن = متغيرات الدراسة 

 النسبة % العدد اجملموعات ادلتغَتات

 التحصيل الدراسي
 %22  922 مرتفع
 % 32  29 منخفض

 اجلنس
 %29.2 939 ذكر
 %22.2 12 أنثى

 نوع الكلية
 %22.2  992 نظرم
 %22.2  902 علمي

 دراسيادلستول ال
 %91.2  22 األدٌل
 %20.2 929 األعلى

 %900 992 اجملموع
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وفق متغير  العينة من طالب وطالبات جامعة المجمعة أفرادخصائص ( 4جدول )
 طالب وطالبة( 228)ن = نوع الكلية 

النسبة  العدد نوع الكلية
النسبة  العدد أسم الكلية %

% 

 992 نظرية
22.2 

 

 92 22 كلية الًتبية باجملمعة
كلية العلـو كالدراسات 

 92 32 نسانية حبوطة سديراإل

 92 39 إدارة األعماؿكلية 

 22.2 902 علمية
 99 92 كلية اذلندسة

 32 22 كلية العلـو الطبية كالتطبيقية

 %900 992   992 اجملموع
 

 أداة الدراسة : 

 الباحث( : إعدادالجامعية ) من  الطالب مقياس جودة حياة   

من  كثَتو السابقة جلودة احلياة، كبعد االطالع على   النظرم كالدراسات اإلطاريف ضوء 
( ، 9090( ،كبنهاف )9002(، كأرنوط)9090)منسي ككاظم س جودة احلياة، مثل : ييمقا

 22) متعددةفقرات ن الباحث من صياغة (، سبك  9090( ،كزلمود كاجلمايل)9090كسليماف)
ك جودة الكفاءة الذاتية، كالرضا عن  جودة التخطيط للمستقبل،  ( أبعاد، ىي: 1عة على )فقرة( موز  
كجودة  جودة العالقات األسرية ، ك  جودة العالقات االجتماعية، ك  جودة احلياة الدينية ، ك احلياة ،

قد ًب التحقق من اخلصائص ، كجودة احلياة األكادؽلية، كشغل أكقات الفراغ. ك  الصحة النفسية 
 السيكومًتية للمقياس على النحو التايل :

 حساب االتساؽ الداخلي للمقياس: -أوالً 

 الكلية:( ارتباط الفقرات بالدرجة أ
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قاـ الباحث حبساب معامالت االرتباط بُت فقرات ادلقياس ادلتبقية كالدرجة الكلية بعد 
األساسية. كعلى أثر ذلك ًب استبعاد بعض  حذؼ الفقرة، كذلك بالتطبيق على عينة الدراسة

 (90) فأقل(. كبلغ عدد ىذه الفقرات 0.90) ا مع الدرجة الكليةالفقرات اليت كاف ارتباطها ضعيفن 
 .20،22،22،20،23،29،32،32،  39،39فقرات، كىي الفقرات اليت ربمل األرقاـ التالية: 

لتكوف الفقرات ادلكونة  ؛ليت ًب اعتمادىا( فقرة ، كىي ا29أما الفقرات ادلتبقية فبلغ عددىا )
 للمقياس يف صورتو النهائية .

فقرة(: كيوضح اجلدكؿ  29( حساب االرتباط بُت الفقرات كالدرجة الكلية يف صورتو النهائية)ب
 ( معامالت االرتباط تلك.2)

 لية داؿ عند( أف  مجيع الفقرات كاف ارتباطها بالدرجة الك2كقد أبرزت النتائج يف اجلدكؿ )     
 .، كىذا يدؿ على أف الفقرات تقيس ما يقيسو ادلقياس عند التعبَت عنو بالدرجة الكلية( 0.09)

معامالت االرتباط بين فقرات المقياس في صورتو النهائية والدرجة الكلية)مستوى ( 5جدول)
 (1...الداللة 

 االرتباط الفقرة اطاالرتب الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
9.  0.22 99.  0.32 93.  0.22 32.  0.32 22.  0.22 
9.  0.29 93.  0.20 92.  0.32 32.  0.33 22.  0.22 
3.  0.31 92.  0.20 92.  0.29 32.  0.92 22.  0.21 
2.  0.20 92.  0.32 92.  0.23 32.  0.29 22.  0.29 
2.  0.32 92.  0.29 92.  0.29 32.  0.23 21.  0.21 
2.  0.32 92.  0.32 92.  0.22 31.  0.32 20.  0.22 
2.  0.22 92.  0.29 91.  0.22 20.  0.33 29.  0.20 
2.  0.22 91.  0.32 30.  0.29 29.  0.39  
1.  0.22 90.  0.23 39.  0.32 29.  0.31 
90.  0.22 99.  0.22 39.  0.32 23.  0.23 
99.  0.32 99.  0.20 33.  0.22 22.  0.29 
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ىذه ( 2) كيوضح اجلدكؿ:  حساب معامالت االرتباط بُت أبعاد ادلقياس كالدرجة الكلية( ج
  . ادلعامالت

( معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية)مستوى 6جدول)
 (1...الداللة

 البعد

يط
خط
الت

ءة  
كفا
ال

اتية
الذ

عن  
ضا 
الر

حلياة
ا

ياة  
 احل
ودة
ج

ينية
الد

ياة  
 احل
ودة
ج

عية
تما
الج
ا

ياة  
 احل
ودة
ج

سرية
اال

ياة  
 احل
ودة
ج

سية
النف

ياة  
 احل
ودة
ج

ؽلية
كاد
اال

ارة  
ة اد
جود

قت
الو

جة  
لدر
ا

كلية
ال

 

 0.22 0.32 0.30 0.39 0.30 0.91 0.32 0.22 0.29 9 التخطيط
الكفاءة 
 الذاتية

 9 0.32 0.99 0.92 0.99 0.39 0.32 0.29 0.22 

الرضا عن 
 احلياة

  9 0.32 0.39 0.29 0.20 0.39 0.23 0.23 

جودة احلياة 
 الدينية

   9 0.30 0.92 0.30 0.92 0.92 0.92 

جودة احلياة 
 االجتماعية

    9 0.20 0.30 0.32 0.02 
غَت 
 داؿ

0.23 

جودة احلياة 
 األسرية

     9 0.22 0.22 0.90 0.23 

جودة احلياة 
 النفسية

      9 0.32 0.29 0.22 

جودة احلياة 
 األكادؽلية

       9 0.99 0.21 

جودة إدارة 
 الوقت

        9 0.29 

الدرجة 
 الكلية

         9 
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أن و يوجد ارتباط داؿ كموجب بُت أبعاد ادلقياس فيما عدا االرتباط ( 2)كيتضح من اجلدكؿ 
أما  .االجتماعية، كجودة إدارة الوقت حيث تبُت أن و ال يوجد بينهما ارتباطبُت جودة احلياة 

كىذا يوضح أف   االرتباط بُت أبعاد ادلقياس كالدرجة الكلية فكاف مجيع معامالت االرتباط دالة.
 . ادلقياس يتمتع باتساؽ داخلي على مستول األبعاد ادلكونة لو

على  األكليةس ، قاـ الباحث بعرض ادلقياس يف صورتو للتحقق من الصدؽ الظاىرم للمقياثانياً :
، يف زبصص  ( من أعضاء ىيئة التدريس يف قسم العلـو الًتبوية يف كلية الًتبية جبامعة اجملمعة2)

، كطلب منهم احلكم على مدل  كالقياس النفسي كادلناىج كطرؽ التدريس الًتبوم علم النفس
تنتمي لو ، كمدل جودة  عد الذملطالب اجلامعة ، كانتماء الفقرات للب   اإلجابةمالئمة تعليمات 

كمدل مناسبتها لصياغة الفقرات ، كقد   اإلجابةكضوحها ، ككذلك احلكم على بدائل الصياغة ك 
( فقرة. كبعد إجراء التعديالت ادلقًتحة من السادة  22من)  اادلقياس يف صورتو ادلبدئية مكونن كاف 

( فقرة مل تصل  93( فقرة ، حيث ًب حذؼ ) 29 صورتو اجلديدة يتكوف من )احملكمُت أصبح يف
ا غَت زلكمُت(، حيث ًب احلكم عليها بأهن   2من  2% ) 2252نسبة اتفاؽ احملكمُت عليها لػ 

 99. كمحلت الفقرات ادلستبعدة الفقرات التالية:أخرلا ذات فكرة مكررة يف فقرات هن  أ مناسبة أك
. كما قاـ الباحث بتعديل عدد  22، 23، 29 21، 22، 22، 23، 21، 22، 33، 92، 92،

 .99،32،32، 2من الفقرات كفق آراء السادة احملكمُت ، حيث ًب تعديل الفقرات التالية : 

 الثبات كبلغ  ، كركنباخ الفا معامل باستخداـ ادلقياس ثبات حساب ًب : المقياس ثبات - ثالثاً 
 . الثبات من عالية درجة على ادلقياس أف   إىل يشَت كىو( 0.10)

مقياس جودة حياة الطالب اجلامعية من نوع التقرير الذاٌب ، حيث ًب  فقرات المقياس : -رابعاً 
صياغة عباراتو بصورة يطلب فيها من الطالب ربديد مدل انطباقها عليو كفق أسلوب متدرج من 

، غلابية أك سلبيةإ. كًب صياغة الفقرات بصورة  ا، كنادرنا، كأحيانن  اختيارات ىي:دائمنا ةثالث
الفقرات السلبية ىي:  مع العلم أف   ( يوضح فقرات ادلقياس حسب أبعاده التسعة.2كاجلدكؿ)

30 ،33 ،31 ،20 ،29 ،29 ،23 ،22 ،22 
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 عد وعددىا( أبعاد مقياس جودة حياة الطالب الجامعية وفقرات كل ب  7جدول)
 عدد الفقرات الفقرات أبعاد المقياس

 6 18.17.16.3.2.1 التخطيط
 4 7.6.5.4 الكفاءة الذاتية

 6 9.8..19.1..21.2 الرضا عن الحياة
 3 13.12.11 جودة الحياة الدينية

جودة الحياة 
 االجتماعية

23.22.15.14 4 

 8 29.28.27.26.25.24..31.3 جودة الحياة األسرية
 9 49.48.47.44.43.42.33.32..5 جودة الحياة النفسية

جودة الحياة 
 األكاديمية

46.45.41.4..37.36.35.34 8 

 3 51.39.38 جودة إدارة الوقت
 

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يف ضوء تساؤالت الدراسة كفركضها قاـ الباحث بتحليل النتائج عن طريق استخداـ برنامج     
 إحصائية متعددة ( كقد استخدـ الباحث أساليبSPSSللعلـو االجتماعية ) اإلحصائيةاحلزمة 

 دلعاجلة نتائج الدراسة ، ىي كما يلي :

 ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم جململ إجابات أفراد عينة الدراسة. -9

معامل ارتباط بَتسوف حلساب معامالت االتساؽ الداخلي ألدكات الدراسة كلتحليل نتائج  -9
 الدراسة.

 حلساب الفركؽ بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت . "T test"اختبار ت  -3
 التحليل العاملي . -2
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( حلساب ثبات أدكات Alpha Cronpachاستخداـ معامل الفا كركنباخ ) -2
 الدراسة .

 الدراسة:وفيما يلي استعراض لنتائج 

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 

 عامل على الجامعية الطالب حياة جودة أبعاد تتشبع : التحقق من صحة الفرض األول-1
 التسعة. المشاىدة العوامل حولو تنتظم عام كامن

 معامالتدلصفوفة قاـ الباحث بإجراء التحليل العاملي  فرضىذا الصحة  كللتحقق من
باستخداـ طريقة  أبعاد(، 1درجات أبعاد مقياس جودة حياة الطالب اجلامعية ) رلموعبُت االرتباط 

، كتدكير احملاكر بطريقة Principal Componentsة ادلكونات الرئيس
العامل الذم قيمة جذره الكامن كاحد فأكثر ىو عامل داؿ  كباعتبار أف  .  Varimaxالفارؽلاكس

 . عاملُت دالُت أنتجد التحليل العاملي ق إف  ( ف9120يزر ، )كا

 جودة حياة الطالب الجامعية الرئيسة  ألبعاد مقياس( نتائج تحليل المكونات 8جدول )

 المكونات

من(
لكا

ذرا
الج

(
 

ين 
لتبا

بة ا
نس

%
سر

لمف
ا

سبة  
الن

مية 
راك

الت
ين 

لتبا
ل

%
كلي

ال
 

9 3.2 29.993 29.993 

9 9.922 99.123 22.022 

ر ( كيفس  3.2العامل األكؿ يبلغ جذره الكامن ) ( يتضح أف  2كمن جدكؿ )
( كيفسر 9.922غ جذره الكامن )كيبل  كالعامل الثاٍل  ،الكلي%( من التباين 29.993)
 %( من التباين الكلي .22.022%( من التباين الكلي  ، كفسر العاملُت رلتمعُت )99.123)

جودة حياة الطالب مقياس  أبعادعات العوامل بعد التدكير على ( تشب  1ح اجلدكؿ )كيوض  
 ا داالن ع عليو ستة أبعاد تشبعن قد تشب   ألكؿالعامل ا إف  ( ف1ككما ىو مالح  من جدكؿ ) .اجلامعية

دينية ، كجودة احلياة ا ، كىي : الرضا عن احلياة ، كجودة احلياة الفأكثر ( موجبن  0.30)
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، كجودة احلياة األسرية ، كجودة احلياة النفسية ، كجودة احلياة األكادؽلية. كؽلكن تسمية االجتماعية
عت عليو تقيس ما يشعر بو الفرد العوامل اليت تشب   الذاتية على أساس أف  ىذا العامل جبودة احلياة 

ع على العامل الثاٍل ثالثة أبعاد تشبع داؿ كموجب ، كىي : ذباه حياتو يف رلاالهتا ادلختلفة. كتشب  
التخطيط ، كالكفاءة الذاتية ، كجودة إدارة الوقت. كؽلكن تسمية ىذا العامل جودة إدارة الذات 

س أف العوامل اليت تشبعت على ىذا العامل تقيس الطرؽ الفعالة اليت يستخدمها الفرد على أسا
 لتنظيم حياتو. 

جودة حياة الطالب مقياس  أبعادعات العوامل بعد التدوير على ( تشبّ 9جدول)
 الجامعية

أبعاد جودة حياة الطالب 
 اجلامعية

 عاتالتشب  
العامل  االشًتاكات

 األكؿ
العامل 
 الثاٍل

 0.20 0.29  التخطيط
 0.22 0.29  الكفاءة الذاتية
 0.22  0.22 الرضا عن احلياة
 0.39  0.22 جودة احلياة الدينية

 0.29  0.22 جودة احلياة االجتماعية
 0.22  0.22 جودة احلياة األسرية
 0.23  0.22 جودة احلياة النفسية

 0.22  0.23 األكادؽليةجودة احلياة 
 0.22 0.23  الوقتجودة إدارة 

 

د تق(يف تعريفو جلودة احلياة ، حيث يع9112كربقق ىذه العوامل ادلعٌت الذم ذكره دادسوف)
كما ( .9090ا الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية كإجادة التعامل مع التحديات.)يف سليماف،أهن  ب

بذلك خاضع لرؤية الفرد كانطباعاتو  وجودة احلياة شعور ذاٌب من قبل الفرد، كى تعكس العوامل أف  
الشخصية كتقييمو دلدل ثراء بيئتو كرقي اخلدمات اليت تقدـ لو يف اجملاالت الصحية كاالجتماعية 
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كعلى أساس ىذه النتيجة يتضح عدـ  كالتعليمية كالنفسية مع حسن إدارتو للوقت كاالستفادة منو.
 ع على عامل كاحد كامن.ربقق الفرض األكؿ ، حيث مل تتشبع ادلشاىدات التس

( كاليت 9002كزبتلف نتائج ىذه الدراسة من حيث عدد العوامل مع نتائج دراسة أرنوط) 
( كاليت ًب فيها 9002اهلل) ًب فيها استخالص أربعة عوامل كامنة ،كما زبتلف مع دراسة عبد

كما زبتلف مع   استخراج عامل عاـ كاحد جلودة احلياة للراشدين تنتظم عليو أبعاد جودة احلياة،
( كاليت مل يظهر فيها سول عامل 9002اهلل) يف دراسة عبد إليها( ادلشار 9002دراسة ىيجس)
( كاليت ظهر فيها ثالثة عوامل مع 9092ادلنعم توفيق) كما زبتلف عن دراسة عبد عاـ كاحد.

 احلالي ة. كمنادلستخدمة يف الدراسة  األبعادمالحظة اختالؼ أبعاد جودة احلياة ادلستخدمة مع 
ا أخرل شلا يفتح اجملاؿ كاسعن إىل بيعة جودة احلياة من دراسة  اختالؼ طنتائج ىذه الدراسة يتبُت  

عود االختالؼ يف البناء الستجالء كتوضيح البنية العاملية جلودة احلياة. كردبا ي اتدلزيد من الدراس
 اختالؼ توجهات الباحثُت جلودة احلياة.إىل العاملي 

 التساؤل األول كما يلي: عن اإلجابةم يمكن أن يتم صياغة على ما تقدّ بناء و   

تنتظم حولهما العوامل الب الجامعية على عاملين كامنين تتشبع أبعاد جودة حياة الط
 المشاىدة التسعة، وىما جودة الحياة الذاتية ، وجودة إدارة الوقت .

لدى طالب  الجامعية الطالب حياة مستوى جودةالثاني:  فرضال التحقق من صحة-2
 وطالبات جامعة المجمعة فوؽ المتوسطة. 

قاـ الباحث حبساب ادلتوسط احلسايب للدرجات كالوزف  ىذه الفرض صحة كللتحقق من
عد من أبعاد مقياس جودة حياة الطالب اجلامعية كالدرجة الكلية للمقياس كما ىو النسيب لكل ب  

  .(90موضح يف اجلدكؿ)

ككاف متوسط جودة حياة  احلياة، اختالؼ مستويات أبعاد جودة يتبُت   (90)كمن اجلدكؿ
عد جودة احلياة االجتماعية ، ككاف ب  21.221بوزف نسيب  999.022عاـ الطالب اجلامعية بشكل 

.  22.922عد جودة احلياة النفسية األدٌل بوزف نسيب ، بينما كاف ب   22.22األعلى بوزف نسيب 
مستول جودة احلياة لدل طالب كطالبات جامعة اجملمعة كاف فوؽ  أف   كما تشَت النتائج إىل

 .21.221ادلتوسط حيث بلغ الوزف النسيب 
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( متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار جودة حياة الطالب .1جدول)
 الجامعية

أبعاد جودة حياة الطالب 
 اجلامعية

عدد 
 الفقرات

الدرجة 
الكلية 
 للبعد

ادلتوسط 
 احلسايب

الضلراؼ ا
 ادلعيارم

الوزف 
 *النسيب

رتبة 
 البعد

 2 22.992 9.312 92.029 92 2 التخطيط
 2 22.202 9.2002 1.0122 99 2 الكفاءة الذاتية
 2 22.222 9.203 92.922 92 2 الرضا عن احلياة
 2 21.922 9.9120 2.992 1 3 جودة احلياة الدينية

 9 22.22 9.229 90.229 99 2 جودة احلياة االجتماعية
 9 22.999 9.222 99.929 92 2 جودة احلياة األسرية
 1 22.922 3.2902 90.123 32 1 جودة احلياة النفسية

 3 21.202 3.923 91.902 92 2 األكادؽليةجودة احلياة 
 2 22.022 9.2021 2.222 1 3 جودة إدارة الوقت
2-93.22 999.022 923 29 الدرجة الكلية  21.221  

 ..1عد ثم ضرب الناتج في عد على الدرجة الكلية للب  الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل ب   *يتم حساب

علػى تػزاؿ يف طػور النشػأة ك  الاجلامعػة  مػن أف   علػى الػرغمو كيعزك الباحث ىذه النتيجة إىل أن  
إىل  ياهتم اجلامعية، كردبا يعود ذلك م راضوف عن حها الطالب إال أهن  هالصعوبات اليت يواجالرغم من 

ادلهػػػٍت كاحليػػػاٌب، كمػػػا يصػػػاحبو مػػػن آمػػػاؿ  وكػػػوف اجلامعػػػة تعػػػٍت للطالػػػب اخلطػػػوة األكىل لرسػػػم مسػػػتقبل
دبستقبل مشرؽ يساعد على خوض غمار احلياة متسلحُت بشهادة اجلامعة اليت تػؤىلهم للبحػث عػن 

ك يسػػاعد الطالػػب يف رؤيػػة ذاتػػو يف فػػرص عمػػل أك كظيفػػة سبكػػنهم مػػن ربقيػػق ذاهتػػم ؛ كىػػذا بػػال شػػ
و مػن خػالؿ العينػة كمػا أن ػ كبناء علػى ىػذه النتيجػة يتضػح ربقػق الفػرض الثػاٍل. ادلكاف اآلمن نفسيان.

ىػػم مػػن ادلسػػتويات العليػػا، كىػػذا ردبػػا يفسػػر التحسػػن يف  % مػػنهم20 الػػيت كقػػع عليهػػا االختيػػار فػػإف  
كتتفػق ىػذه النتػائج  اجلامعػة.ضػوا كقتػان داخػل جودة احلياة حيث تنحػدر العينػة مػن الطػالب الػذين أم

مسػتول إحسػاس مجيػع أفػراد  (  يف أف  9002( ك دراسة البهاديل ككػاظم)9002مع دراسة العاديل )
  اإلحسػاسالعينة جبودة احلياة يفوؽ ادلتوسط النظرم للمقياس األمر الذم يعكس مستول مرتفػع مػن 
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تفاكت مسػتويات جػودة  أبرزت( حيث 9090جبودة احلياة لديهم ، كما تتفق مع  دراسة سليماف )
كزبتلػف معهػا يف مسػتول  ،مسػتول مرتفػع اتذ األسػريةاحلياة، كما تتفق معها يف كوف جػودة احليػاة 

باألبعػاد ة يف أدٌل مسػتول مقارنػة بينمػا ىػو يف الدراسػة احلالي ػ اجودة احلياة النفسية حيث جاء مرتفعنػ
حيػػػث جػػػاء يف  األكادؽليػػةىنػػػاؾ اخػػتالؼ بينهمػػػا يف ربديػػػد مسػػتول جػػػودة احليػػػاة  األخرل.كمػػا أف  

ة. كتتفق الدراستُت يف مستول جودة إدارة الوقت مستول منخفض بينما ىو مرتفع يف الدراسة احلالي  
( يف ارتفػاع جػودة احليػاة 9002ككػاظم) منخفضػان .كمػا تتفػق مػع دراسػة البهػاديل علاظهر يف كال إذ

، ككػذلك تتشػابو معهػا يف اطلفػاض جػودة  األكادؽليػةكجودة احليػاة  األسريةاالجتماعية كجودة احلياة 
يعكػػػس  كاقػػػع  األسػػػريةالصػػػحة النفسػػػية .كبالنسػػػبة الرتفػػػاع جػػػودة احليػػػاة االجتماعيػػػة كجػػػودة احليػػػاة 

ػػػػمالطػػػػالب يف جامعػػػػة اجملمعػػػػة  بيئػػػػة تشػػػػجع علػػػػى التقػػػػارب كاالنتمػػػػاء كادلسػػػػاندة  ينتمػػػػوف إىل إذ إهن 
االجتماعية كالتعامل السػهل مػع اآلخػرين. كىػذا يعكػس مػا يشػعر بػو الطػالب مػن جوانػب يف احليػاة 

كجػػَتاهنم، كاالفتخػػار اهػػذا  كأصػػدقائهماألسػػرية كاالجتماعيػػة تتمثػػل يف التقػػارب مػػن أسػػرىم ككالػػديهم 
يف طػور ال تػزاؿ كػوف اجلامعػة إىل  دة احليػاة النفسػية ردبػا يعػود جو  االنتماء كاالعتزاز بو. بينما اطلفاض

مػػا،  االىتمػػاـ باخلػػدمات النفسػػية لػػدعم الصػػحة النفسػػية للطػػالب متػػأخرة نوعػػا كعليػػو فػػإف   النشػػأة؛
 الدعم الضركرم حيث ال توجد يف اجلامعة مراكز علمية متخصصة لتقدَل ىذا 

 
التساؤل الثػاني كمػا يلػي: عن  اإلجابةيتم صياغة  و بناء على ما تقدم من نتائج يمكن أن      

مستوى جودة حياة الطالب الجامعية في جامعة المجمعػة فػوؽ المتوسػط فػي الدرجػة الكليػة و  
 كذلك في أبعاد جودة حياة الطالب الجامعية .

 متوسػػطات بػػين حصػػائيةإ داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال الثالػػث : فػػرضالالتحقػػق مػػن صػػحة -3
 الجامعيػػة الطالػػب حيػػاة جػػودة لمقيػػاس الكليػػة الدرجػػة فػػي المجمعػػة وطالبػػات طػػالب درجػػات
 (.أنثى/ذكر) الجنس اختالؼإلى  ترجع المختلفة وأبعاده

حلساب الفركؽ  "T test"استخدـ الباحث اختبار ت  كللتحقق من صحة ىذا الفرض
كقد استعرض  اإلحصائية،لتحديد الفركؽ كمدل داللتها  ؛بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت كذلك

 (99الباحث تلك النتائج يف اجلدكؿ)

يف أبعاد  كاإلناثبُت الذكور  إحصائياو ال توجد فركؽ دالة أن   (99)كيتضح من اجلدكؿ 
بعدم جودة احلياة  اجودة حياة الطالب اجلامعية ككذلك يف الدرجة الكلية للمقياس، فيما عد
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    .اإلناث لصاحلبُت اجلنسُت  احصائيًّ إاعية حيث توجد فركؽ دالة كجودة احلياة االجتم الدينية،
يف  كاإلناثا بُت الذكور حصائيًّ إدالة  كيتضح من النتائج ربقق الفرض الثالث بعدـ كجود فركؽ

بعدم جودة احلياة  افيما عد يف أبعاد جودة حياة الطالب اجلامعية كذلكك  ،الدرجة الكلية للمقياس
 .اإلناث لصاحلا بُت اجلنسُت حصائيًّ إالدينية ، كجودة احلياة االجتماعية حيث توجد فركؽ دالة 

(، كدراسة زلمد 9090( ، ك دراسة بنهاف )9002اهلل) كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد 
 .Lindfors, etm al(9002) كآخركف ( ، بينما زبتلف مع دراسة ليندفورس9090السيد)

عد العالقات االجتماعية الذكور، ك تتفق معها فقط يف ب   لصاحلكاليت كانت فيها الفركؽ 
( كاليت كاف فيها 9002ككاظم) ، كزبتلف مع دراسة البهاديلاإلناث لصاحلحيث كانت الفركؽ 

الذكور أعلى يف بعض أبعاد جودة احلياة ، كما زبتلف نتائج الدراسة مع دراسة صفاء 
( ، كدراسة سعيد حسن ، كسيف احملرزم ، 9002( ، ك دراسة الشربيٍت منصور )9002عجاجو)
( كاليت 9002الذكور، كدراسة أرنوط ) لصاحل( كاليت ظهرت فيها الفركؽ 9002)إبراىيم كزلمد 

كمجيع أبعاد جودة  ،يف الدرجة الكلية اإلناث لصاحل إحصائيةظهر فيها كجود فركؽ ذات داللة 
كاليت ظهر فيها فركؽ يف بعض أبعاد  Sacks and Kern( 9002احلياة .كدراسة ساكس ككرف)

ا فركؽ ( كاليت ظهر فيه9090الذكور ، كما زبتلف مع دراسة زلمود كاجلمايل) لصاحلجودة احلياة 
الذكور، ككذلك األمر نفسو بالنسبة لدراسة  لصاحليف الدرجة الكلية جلودة احلياة  إحصائيةدالة 
 (.9099)عبد الوىاب  مجيل ك

ألف كال اجلنسُت من  ؛اكقد يعود عدـ كجود فركؽ جوىرية يف جودة احلياة بُت اجلنسُت نظرن 
لكال يعيشوف بيئة مشًتكة ال زبتلف يف طبيعتها كال ما ي قدـ فيها من خدمات  كاإلناثالذكور 
 ا.ا كإداريًّ اجلميع ػلض بالقدر نفسو من االىتماـ تعليميًّ  ، كأف  اجلنسُت

يف بعدم جودة  كاإلناثة بُت الذكور يف الدراسة احلالي   إحصائيةيعود كجود فركؽ دالة قد ك 
ا نظران لطبيعة األنثى يف كوهنا أكثر ارتباطن  اإلناث؛ لصاحلجتماعية احلياة الدينية كجودة احلياة اال

 إىلا ا تسعى دائمن ا باألعماؿ الدينية كادلمارسات كادلناسبات كاالحتفاالت كما أهن  كثر التزامن أباخلالق ك 
 البحث عن الًتابط األسرم كاالجتماعي
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في جودة حياة  اإلحصائيةلحساب الفروؽ وداللتها  "T test"(اختبار ت 11جدول)
 الطالب الجامعية وفقاً لمتغير الجنس

أبعاد جودة حياة الطالب 
 اجلامعية

ادلتوسط 
الداللة  قيمة اختبار ت االضلراؼ ادلعيارم احلسايب

 حصائيةاإل
 التخطيط
 

 9.222 93.22 ذكور
 غَت دالة 9.222-

 9.922 92.92 إناث

 الكفاءة الذاتية
 9.293 1.91 ذكور

 غَت دالة 0.29
 9.222 1.09 إناث

 الرضا عن احلياة
 9.221 93.12 ذكور

 غَت دالة 0.22-
 9.202 92.92 إناث

 جودة احلياة الدينية
 9.339 2.22 ذكور

-9.23 0.09 
 9.932 2.39 إناث

جودة احلياة 
 االجتماعية

 9.219 90.31 ذكور
-9.92 0.02 

 9.229 90.22 إناث

 احلياة األسريةجودة 
 9.222 99.09 ذكور

 غَت دالة 0.22-
 9.122 99.92 إناث

 جودة احلياة النفسية
 3.912 90.12 ذكور

 غَت دالة 0.92-
 3.299 90.12 إناث

جودة احلياة 
 االكادؽلية

 3.922 91.92 ذكور
 غَت دالة 0.922

 3.923 91.02 إناث

 جودة إدارة الوقت
 9.392 2.22 ذكور

 غَت دالة 9.09
 9.229 2.22 إناث

 الدرجة الكلية
 93.22 999.99 ذكور

 غَت دالة 0.192-
 93.22 999.21 إناث
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 فروؽ توجد التساؤل الثالث كما يلي: ال عن اإلجابةيمكن أن يتم صياغة ومن ثم       
الكلية في الدرجة  المجمعة وطالبات طالب درجات متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات

 / ذكر) الجنس اختالؼإلى  ترجع المختلفة وأبعاده الجامعية الطالب حياة جودة لمقياس
والتي كان  االجتماعية،وجودة الحياة  الدينية،بعدين ىما جودة الحياة  افيما عد (أنثى

 . اإلناث لصالحفيهما الفروؽ 

 متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد الالرابع :  حقق من صحة الفرضالت-4
 الجامعية الطالب حياة جودة لمقياس الكلية الدرجة في المجمعة وطالبات طالب درجات
 (.علمية كلية / نظرية كلية) الكلية اختالؼ لىإ ترجع المختلفة وأبعاده

حلساب الفركؽ  "T test"استخدـ الباحث اختبار ت  لتحقق من صحة ىذا الفرضكل
كقد استعرض  اإلحصائية،كذلك لتحديد الفركؽ كمدل داللتها  ؛بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت
 .(99الباحث تلك النتائج يف اجلدكؿ)

بُت طالب الكليات  إحصائياعدـ كجود فركؽ ذات داللة  (99)كيتضح من اجلدكؿ 
كمجيع أبعاد جودة  اجلامعية،النظرية كطالب الكليات العلمية يف الدرجة الكلية جلودة حياة الطالب 

ربقق الفرض الرابع كمن ىذه النتيجة يتضح  األكادؽلية.جودة احلياة  االطالب اجلامعية فيما عدحياة 
حيث ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات طالب كطالبات اجملمعة يف 

كلية )الدرجة الكلية دلقياس جودة حياة الطالب اجلامعية كأبعاده ادلختلفة ترجع إىل اختالؼ الكلية 
كتتفق طالب الكليات العلمية.  لصاحلفيما عدا بعد جودة احلياة األكادؽلية   (كلية علمية  /نظرية 

( ، كزبتلف مع دراسة 9090(، كدراسة زلمود كاجلمايل)9090ىذه النتيجة مع  دراسة بنهاف )
كاليت ( 9002)إبراىيم( ، ك دراسة سعيد حسن ، كسيف احملرزم ، كزلمد 9002الشربيٍت منصور )

طالب الكليات العلمية ،  ك دراسة  لصالححصائية يف جودة احلياة إظهر فيها فركؽ ذات داللة 
ككانت الفركؽ  ،عد جودة إدارة الوقتب   ا( اليت جاءت فيها الفركؽ دالة فيما عد9090سليماف )

بية طالب التخصصات األد لصالحعد جودة التعليم فكاف بن  االتخصصات العلمية فيما عد لصالح
حصائية يف مقياس إا جزئية كذات داللة ىناؾ فركقن  أف  أبرزت ( كاليت  9099) ، كدراسة السيد خبيت

 (.9099)عبد الوىاب جودة احلياة ترجع إىل التخصص. كما زبتلف مع دراسة مجيل ك 
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في جودة حياة  اإلحصائيةلحساب الفروؽ وداللتها  "T test"ت  ( اختبار12جدول)
 الطالب الجامعية وفقاً لمتغير الكلية

أبعاد جودة حياة 
ادلتوسط  ادلتغَت الطالب اجلامعية

 احلسايب
االضلراؼ 
 ادلعيارم

قيمة اختبار 
 ت

الداللة 
 االحصائية

 التخطيط
 

 90.92 92.02 كلية نظرية
-0.021  غَت دالة 

 90.23 92.02 كلية علمية

 الكفاءة الذاتية
 90.22 1.92 نظريةكلية 

 غَت دالة 9.23
 90.12 2.21 كلية علمية

 الرضا عن احلياة
 90.22 92.92 كلية نظرية

 غَت دالة 0.221
 9.22 92.09 كلية علمية

 جودة احلياة الدينية
 9.92 2.93 كلية نظرية

 غَت دالة 0.992
 90.30 2.99 كلية علمية

جودة احلياة 
 االجتماعية

 90.22 90.29 كلية نظرية
-0.211  غَت دالة 

 9.29 90.29 كلية علمية

 جودة احلياة األسرية
 9.22 99.31 كلية نظرية

 غَت دالة 9.922
 9.22 90.10 كلية علمية

 جودة احلياة النفسية
 3.23 99.92 كلية نظرية

 غَت دالة 9.229
 3.32 90.22 كلية علمية

جودة احلياة 
 األكادؽلية

 3.032 91.22 كلية نظرية
9.232 0.09 

 3.321 92.22 كلية علمية

 جودة إدارة الوقت
 9.32 2.22 كلية نظرية

 غَت دالة 9.312
 9.221 2.29 كلية علمية

 الدرجة الكلية
 93.21 993.29 كلية نظرية

 غَت دالة 9.222
 93.22 990.32 كلية علمية
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 أفكردبا يرجع عدـ كجود فركؽ بُت طالب الكليات النظرية كطالب الكليات العلمية إىل 
 يستفيد منها اجلميع بشكل متساك سواء دمةكالًتبوية ، كاالجتماعية ادلق الصحية،مجيع اخلدمات 

مجيع الطالب يتعايشوف مع نفس الظركؼ  الكليات العلمية، كأف   ـكانوا يف الكليات النظرية أأ
ختفاء الفركؽ بينهم يف جودة حياة إىل ا؛ شلا يؤدم األكادؽليةاألعباء  فضالن عنداخل احلـر اجلامعي 
 الطالب اجلامعية.

 توجد التساؤل الرابع كما يلي: ال عن اإلجابةو على أساس ذلك يمكن أن يتم صياغة 
 في الدرجة الكلية المجمعة وطالبات طالب درجات متوسطات بينإحصائية  داللة ذات فروؽ

 نظرية كلية) الكلية اختالؼ لىإ ترجع المختلفة وأبعاده الجامعية الطالب حياة جودة لمقياس
طالب الكليات  لصالحمية و ىو جودة الحياة األكادي اواحدً  ابعدً  فيما عدا (علمية كلية /

 .العلمية

 

 متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ال:  الخامسحقق من صحة الفرض الت-5
 الجامعية الطالب حياة جودة لمقياس الكلية الدرجة في المجمعة وطالبات طالب درجات
 (.مرتفع  /منخفض) الدراسي التحصيل اختالؼإلى  ترجع المختلفة وأبعاده

حلساب الفركؽ  "T test"استخدـ الباحث اختبار ت  كللتحقق من صحة ىذا الفرض
كقد استعرض  اإلحصائية،لتحديد الفركؽ كمدل داللتها  ؛بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت كذلك

 .(93الباحث تلك النتائج يف اجلدكؿ)

ا بُت منخفضي التحصيل كمرتفعي حصائين إكجود فركؽ دالة  (93)كيتضح من اجلدكؿ 
سرية ، كجودة احلياة النفسية، كجودة احلياة عد جودة احلياة األالتحصيل يف بعد الكفاءة الذاتية ، كب  

ادلتفوقُت. بينما مل تكن الفركؽ  لصالحالوقت ، كالدرجة الكلية للمقياس  إدارة، كجودة األكادؽلية
التالية: التخطيط ،كالرضا عن احلياة ، ك جودة احلياة الدينية ، كجودة  األبعادا يف حصائين إذات داللة 

  جزئي.ىذا الفرض مل يتحقق إال بشكل  يتضح أف  كمن ىذه النتيجة  احلياة االجتماعية.
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في جودة حياة  اإلحصائيةلحساب الفروؽ وداللتها  "T- test"(اختبار ت 13جدول)
 الطالب الجامعية وفقاً لمتغير التحصيل الدراسي)منخفض/ مرتفع(

أبعاد جودة حياة 
ادلتوسط  ادلتغَت الطالب اجلامعية

 احلسايب
االضلراؼ 
 ادلعيارم

قيمة اختبار 
 ت

الداللة 
 حصائيةاإل

 التخطيط
 

 9.292 93.22 منخفض
-9.223  غَت دالة 

 9.309 92.92 مرتفع

 الكفاءة الذاتية
 9.222 2.22 منخفض

-9.220  0.09 
 90.299 1.33 مرتفع

 الرضا عن احلياة
 9.223 93.29 منخفض

-9.223  غَت دالة 
 9.212 92.32 مرتفع

 جودة احلياة الدينية
 9.222 2.12 منخفض

-9.229  غَت دالة 
 9.912 2.99 مرتفع

جودة احلياة 
 االجتماعية

 9.222 90.22 منخفض
-9.320  غَت دالة 

 9.212 90.22 مرتفع

 جودة احلياة األسرية
  3.929 90.22 منخفض

-9.222  0.02 
 9.222 99.22 مرتفع

 جودة احلياة النفسية
  3.311 90.92 منخفض

-9.921  0.02 
 3.322 99.39 مرتفع

جودة احلياة 
 االكادؽلية

 3.329 92.32 منخفض
-9.222  0.09 

 3.932 91.23 مرتفع

 جودة إدارة الوقت
 9.310 2.20 منخفض

-9.922  0.02 
 9.312 2.19 مرتفع

 الدرجة الكلية
 92.222 992.023 منخفض

-3.920  0.09 
 99.299 992.392 مرتفع
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(، 9090( ، كدراسة زلمود كاجلمايل)9002كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشربيٍت منصور )
( يف كجود فركؽ لصاحل ادلتفوقُت يف الدرجة الكلية دلقياس جودة 9099كدراسة الفرا كالنواجحة)

كجودة  األسرية( يف بعدين علا جودة احلياة 9090احلياة .كما تتفق ىذه النتائج مع دراسة سليماف)
األخرل ، حيث مل  األبعادمرتفعي التحصيل، كزبتلف معها يف  لصالحالتعليم حيث كانت الفركؽ 

 جوىرية . اذبد فركقن 

ينعكس على إدراؾ الفرد  األكادؽليالتفوؽ  ف  إ إذ ؛كىذه النتيجة تتفق مع ادلنطق إىل حد كبَت
غلايب عن لذاتو كللواقع الذم يعيشو كمكانتو يف احلياة، كىذا يدعم ثقتو يف نفسو كيعزز مفهومو اإل

ا ادلتفوؽ دراسيًّ  ف  أذاتو شلا يرفع من معدالت رضاه عن نفسو يف اجلوانب ادلختلفة جلودة احلياة. كما 
توجيهو كإرشاده،  ك وصلاحيف يت ؽلكن أف تسهم كتشجيع ، كمساندة ، كتأييد أسرتو كال دعم،يدرؾ 

ا ف حياتو ذلا قيمة كمعٌت .كىذا بعكس الطالب ادلتأخر دراسيًّ أكربفيزه ، كرضاه عن حياتو فيشعر ب
الذم يشعر بالقلق أثناء دراستو كيف شؤكف حياتو ادلختلفة شلا غلعلو ذلك غَت قادر على تنظيم 

لى أف  إتقاف الطالب دلا تعلموه كارتفاع مستول ربصيلهم كقد أكد جالسر عالعمل داخل اجلامعة .
 (9001يؤدم إىل إحساسهم بالكفاءة الذاتية كالسعادة كالرضا عن الذات.)يف:حسانُت،

 ذات فروؽ توجد التساؤل الخامس كما يلي : عن اإلجابةيمكن أن يتم صياغة  من ثمو 
 لمقياس الكلية الدرجة في المجمعة وطالبات طالب درجات متوسطات  بين حصائيةإ داللة
 الدراسي التحصيل اختالؼ لىإ ترجع المختلفة وأبعاده الجامعية الطالب حياة جودة

 ، التخطيط:  التاليةا األبعاد عد ،فيما التحصيل مرتفعي الطالب لصالح( مرتفع / منخفض)
 . االجتماعية الحياة جودةو  ، الدينية الحياة جودةو  ، الحياة عن الرضاو 

 متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ال : سادسال حقق من صحة الفرضالت-6
 الجامعية الطالب حياة جودة لمقياس الكلية الدرجة في المجمعة وطالبات طالب درجات
 (.األعلى  / األدنى) األكاديمي  المستوى اختالؼإلى  ترجع المختلفة وأبعاده

حلساب الفركؽ  "T test"استخدـ الباحث اختبار ت  كللتحقق من صحة ىذا الفرض
كقد استعرض  اإلحصائية،لتحديد الفركؽ كمدل داللتها  ؛بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت كذلك

 .(92الباحث تلك النتائج يف اجلدكؿ)
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يف ادلستول  احصائيًّ إكجود فركؽ دالة  (92)كيتضح من اجلدكؿ 
 ك مجيع أبعاد ادلقياس اجلامعية،االكادؽلي)األدٌل/األعلى( يف الدرجة الكلية جلودة حياة الطالب 

 .عد جودة احلياة األكادؽليةكب   الدينية،جودة احلياة  عدب   اماعد األعلى،ادلستويات  لصاحلكذلك 
عد جودة احلياة بب   تعلقةالنتيجة ادل اكيتضح من ىذه النتيجة عدـ ربقق الفرض السادس فيما عد

ة كزبتلف نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة صفاء عجاج عد جودة احلياة األكادؽلية .الدينية ، كب  
بُت  إحصائية( كاليت مل يظهر فيها فركؽ ذات داللة 9090( ، كدراسة زلمد السيد )9002)

كاليت كانت فيو  ،ات االجتماعيةبعد العالق ابع( فيما عداادلستويات الدراسية)الثاٍل ، كالثالث، كالر 
. (9099طالب ادلستول األعلى كىو ادلستول الرابع. كما زبتلف مع دراسة ادلالكي) لصاحلالفركؽ 

عامل اخلبة ادلكتسب لدل طالب ادلستويات األعلى ، شلا  على أساسكؽلكن تفسَت ىذه النتيجة 
زيادة اخلبة تؤدم إىل تنمية  ف  إ إذجلودة احلياة كأبعادىا ادلختلفة،  إدراكهم أسلوبن من ػلس  

خلبة اكاليت يفتقد طالاها  ،دٌلالتفكَت العقالٍل كالرؤية ادلوضوعية جلوانب احلياة مقارنة بادلستويات األ
 الناضجة .

وبذلك يمكن أن يتم صياغة اإلجابة عن التساؤل السادس كما يلي : توجد فروؽ ذات 
لة إحصائية بين متوسطات درجات طالب وطالبات المجمعة في الدرجة الكلية لمقياس دال

) جودة حياة الطالب الجامعية وأبعاده المختلفة ترجع إلى اختالؼ المستوى الدراسي
الطالب من المستويات األعلى ، فيما عدا بعدين ىما: جودة  لصاحل و (األعلى/ األدنى

 الحياة الدينية ، وجودة الحياة األكاديمية.

 : مناقشة النتائج

يف ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة صلد أف ادلكونات العاملية دلفهـو جودة حياة الطالب      
دة إدارة الذات، كىذين ادلكونُت يعكساف جودة احلياة الذاتية ، كجو :  اجلامعية تتحدد بعاملُت علا

أف  جودة احلياة عبارة عن اإلدراؾ الذاٌب ( 9111)الب عد الذاٌب جلودة احلياة ، كقد أشار الغندكر 
لنوعية احلياة ؛ حىت أف  تقييم الفرد للمؤشرات ادلوضوعية يف حياتو كالدخل كالعمل كالتعليم ، ؽلث ل 

دراؾ ىذا الفرد جلودة احلياة يف كجود ىذه ادلتغَتات على ىذا يف أحد مستوياتو انعكاس مباشر إل
 .ادلستول، كالذم يتوقف بدرجة ما على مدل أعلية كل متغَت من ىذه ادلتغَتات بالنسبة ذلذا الفرد 
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في جودة حياة  اإلحصائيةلحساب الفروؽ وداللتها  "T- test"(اختبار ت 14جدول)
 )األدنى / األعلى(دراسيلمتغير المستوى ال اة وفقً الطالب الجامعي

أبعاد جودة حياة 
 الطالب اجلامعية

ادلستول 
 الدراسي

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

قيمة اختبار 
 ت

الداللة 
 حصائيةاإل

 التخطيط
 

 9.909 93.902 األدٌل
-.2.92  0.09 

 9.323 92.221 األعلى

 الكفاءة الذاتية
 9.102 2.299 األدٌل

-9.22  0.02 
 9.290 1.912 األعلى

 الرضا عن احلياة
 9.292 93.292 األدٌل

-9.22  0.09 
 9.299 92.222 األعلى

 جودة احلياة الدينية
 9.332 2.222 األدٌل

-9.13  غَت دالة 
 9.922 2.932 األعلى

جودة احلياة 
 االجتماعية

 9.222 90.932 األدٌل
-9.10  0.09 

 9.202 90.229 األعلى

 جودة احلياة األسرية
 9.201 90.222 األدٌل

-9.99  0.02 
 9.192 99.299 األعلى

 جودة احلياة النفسية
 3.392 91.220 األدٌل

-3.91  0.09 
 3.321 99.312 األعلى

جودة احلياة 
 األكادؽلية

 3.992 92.290 األدٌل
-0.22  غَت دالة 

 3.390 91.993 األعلى

 الوقتجودة إدارة 
 9.232 2.239 األدٌل

-9.91  0.02 
 9.329 2.102 األعلى

 الدرجة الكلية
 99.222 992.202 األدٌل

-3.12  0.09 
 93.292 992.923 األعلى
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 فقد السابقة الدراسات عن الدراسة ىذه يف احلياة جلودة العاملية ادلكونات عدد يف االختالؼ أما
 جودة أف   كما احلياة، جلودة تعريفهم يف الباحثُت توجهات اختالؼ أساس على الباحث كضحو
 ادلختلفة، الثقافات بُت التعريف يف افركقن  ىناؾ غلعل شلا رلتمع؛ لكل الثقافية بادلتغَتات تأثرت احلياة
 كل يف احلياة جودة مؤشرات ربديد يف كالقيمي الثقايف عدالب   أعلية إىل الباحثُت من العديد أشار كقد
 ركجرسوف كيشَت(. Schmidt & Power,2006 ; Lwasaki, 2007)  رلتمع

(9111)Rogerson احملددات من دعت   البيئية فالعوامل.  الفرد ببيئة ترتبط احلياة جودة أف   إىل 
 يف احلياة جودة على الدراسات منكثَتو  تركيز يف يبدك كىذا احلياة. جلودة الفرد إلدراؾ األساسية
 ( .9099 ادلالكي، يف)زلددة. بيئات

 يف جامعة اجملمعة تبدك اجلامعية الطالب حياة جودة مستول أف   ظهر الدراسة نتائج أثر كعلى   
 لكوف ؛ذلك يعود كردبا ،لو ادلكونة األبعاد مستويات زبتلف كما ، ادلتوسط فوؽ مستويات يف

 آماؿ من يصاحبو كما ، كاحلياٌب ادلهٍت ومستقبل رسميف  األكىل اخلطوة لطالبلدل ا تعٍت اجلامعة
 عن للبحث تؤىلو اليت اجلامعة بشهادة متسلحنا احلياة غمار خوض على يساعد مشرؽ دبستقبل
 ادلكاف يف ذاتو رؤية يف الطالب يساعد شك بال كىذا ؛ذاتو ربقيق من سبك نو كظيفة أك عمل فرص
 .انفسيًّ  اآلمن

 حياة جلودة الكلية الدرجة يفإحصائية  دالةفركؽ  توجد ال وأن   الدراسةىذه  نتائج أبرزت كما
 تساكم ضوء يف ذلك الباحث رفس   كقد ، الكلية كنوع اجلنس اختالؼإىل  تعود اجلامعية الطالب
 ،اإلناث كليات ـأ الطالب كليات يف ذلك كافأ سواء اجلامعة طالب يتلقاىا اليت اخلدمات
 تظهر ال فقد الكلية الدرجة مستول على وكأن   ، العلمية كالكليات النظرية لكلياتيف ا سبامن  كبادلثل
أصحاب  لصاحل كاألبعاد  مستول على الفركؽ تظهر أف ادلمكن من كلكن ، جوىريةفركؽه 

 احلياة كجودة ، الدينية احلياة جودة بعدم علىكاضحنا  ظهر كىذا ، ادلميزة الشخصية اخلصائص
على السلوؾ التديٍت حبكم عاطفتهن ، ككذلك ىن حرصنا  أكثر ألهنن ؛اإلناث لصاحل جتماعيةالا

 لصاحل فقد كاف األكادؽلية احلياة جودة عدب   كأما . كاألسرية االجتماعية العالقات تقوية على أحرص
 يف الطالب بو يتميز دلا انظرن  ؛النظرية الكليات طالب حساب على العلمية الكليات طالب
 يدركوف الدراسية، فهم حياهتم بشؤكف يتعلق ما بكل كاالىتماـ ادلرتفعةالدافعية  من العلمية الكليات

 بنجاح.الكلية  اجتياز يستطيعوف كحدىا اجلادة بالدراسة مأهن  
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 أبعاد منكعدد  ،الكلية الدرجة يف احصائيًّ إ دالةفركؽ  كجود عنالدراسة  نتائج كشفتا  كم
 يبدك كىذا األكادؽلي، ادلستول ككذلك الدراسي، لتحصيلإىل ا تعود اجلامعية الطالب حياة جودة
م  لذا ؛ توتر كعدـ بثقة أنفسهمإىل  ينظركف إذ إف  ادلتفوقُت ؛ادلنطق معمتوافقنا   على يتفوقوففإهن 
 اخلبة اكتسبوا قد العال ادلستويات يف الطالب فإف   كبادلثل.  احلياة جودة يف التحصيل منخفضي
 ادلختلفة . جوانبها يف حياهتم كإدارة لتنظيم ؛هتيئهم اليت الالزمة

 :يلي بما يوصي الباحث فإنّ  الدراسة عنو أسفرت ما ضوء في:  التوصيات

امعية علا: جودة أىم مكونُت يفسراف جودة حياة الطالب اجل الدراسة أف   ىذه نتائج من كاف .9
بتدعيم ىذين  االىتماـالباحث يؤكد على ضركرة  ؛ لذا فإف  كجودة إدارة الذات ،احلياة الذاتية
؛ يف الرفع من جودة حياهتم النفسيةاالىتماـ ببناء برامج إرشادية دلساعدة الطالب  عب ادلكونُت

 األكادؽلي.دلا للجوانب النفسية من أثر بالغ على أدائهم 
ككيفية استثمار  ،سًتاتيجيات إدارة الوقتإيؤكد الباحث على أعلية تدريب الطالب على  .9

 الدكرات التدريبية ، كاحملاضرات التوعوية ،كالندكات احلوارية . تكثيفعب أكقاهتم 
ككذلك  النظرية،كادؽلية لطالب التخصصات جلوانب ادلتعلقة جبودة احلياة األاالىتماـ بتدعيم ا .3

كذلك من خالؿ  الدنيا؛ادلستويات  فضالن عن طالب، للطالب منخفضي التحصيل الدراسي
تفعيل دكر اإلرشاد األكادؽلي يف اجلامعة ؛ شلا يسهم يف زبطي الطالب للعقبات اليت تواجههم 

 أثناء مسَتهتم التعليمية ،كلبناء مزيد من الثقة كالعالقة الطيبة بُت الطالب كأساتذهتم .

 

  الدراسة: مقترحات
 يلي:  ما يقترح الباحث فإنّ  الدراسة نتائج ضوء في    

 عينة يف التوسع مع اجلامعية الطالب حياة جلودة العاملية ادلكونات ربديد اهدؼ دراسة جراءإ -9
 الدراسة.

 .اؿالفع   الدراسي كالسلوؾ اجلامعية الطالب حياة جودة بُت العالقة ربديد اهدؼ دراسةإجراء  -9
 جودة على كأثره ،السعودية اجلامعات يف كادؽلياأل رشاداإل كاقع ربديد اهدؼ دراسةإجراء  -3

 اجلامعية. الطالب حياة
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 : العربية المراجع

 جودة يف الرياضية األنشطة دكر(. 9002 )الرحيم عبد ،سيدة صديق ؛إبراىيم  اهلل عبد،  براىيمإ
 السلطاف جامعة ، احلياة كجودة النفس علم ندكة ، قابوس السلطاف جامعة طلبة لدل احلياة
 .ديسمب 91-92 مسقط ، قابوس

 الًتبية رابطة رللة ، احلياة جبودة كعالقتو الركحي الذكاء(. 9002) أمحد مساعيلبا إ بشر ، أرنوط
 922-923، ص ص 9ع ، األكىل السنة ، احلديثة

 يف االنفعايل كالذكاء السوية الكمالية من لكل النسيب االسهاـ(. 9090) حبيب ،بديعة بنهاف
اكتشاؼ -العلمي ادلؤسبر ،أكادؽليًّا  ادلوىوبُت اجلامعة طالب لدل ادلدركة احلياة جبودة التنبؤ
 . 239 – 222 ص ، ،مصر - كادلأموؿ الواقع ُتادلوىوب كرعاية

  كالليبيُت العمانيُت اجلامعة طلبة لدل احلياة جودة(. 9002) ،علي كاظم ؛ اخلالق عبد ، البهاديل
 .29-92 ص، 39الثانية،ع ،السنةاإلنسانية  العلـو رللة ،"  مقارنة ثقافية دراسة"

اإلدارة العامة للتخطيط كالتطوير  ىػ(.التقرير السنوم الثالث جلامعة اجملمعة،9232جامعة اجملمعة)
 جامعة اجملمعة . اإلدارم،

 الذكاءات بعض ضوء يف احلياة جودة(. 9099) خَتم داليا ، الوىاب عبد ؛ طو مسيو ، مجيل
 الًتبية يف عربية دراسات ، سلتلفة زبصصات من الثانوية ادلرحلة كطالبات طالب لدل ادلتعددة
 902-21،ص ص9 ،ج9،عالنفس كعلم

 لدل احلياة جودة ادارؾ على كتأثَته النفس علم تعلمإتقاف (. 9001) عباس اعتداؿ ، حسانُت
 ،اإلسكندرية  جامعة ، الًتبية كلية رللة ، السويس قناة جامعة الًتبية كلية طالب
 .929-992،صص3،ع91مج

 لدل النفسية احلياة جودة كإدراؾ األكادؽلي التحصيل(. 9001) العظيم عبد احلميد عبد ، رجيعو
 ، الًتبية كلية رللة ، بالسويس الًتبية كلية طالب من االجتماعي الذكاء كمنخفضي مرتفعي
 .992-929ص ،ص(9) ،ع(1) مج ،اإلسكندرية  جامعة
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 بادلملكة تبوؾ جامعة طالب من عينة لدل احلياة جودة قياس(. 9090) خالد شاىر ، سليماف
 ع، 39 س،  السعودية ، العرىب اخلليج رسالة، عليها ادلتغَتات بعض كتأثَت السعودية العربية
 922 - 992 ص ص،992

 جامعة الًتبية بكلية العاـ الدبلـو طالبات لدل احلياة جودة (. 9099) أمحد خدغلة ، خبيت السيد
 ع ، النفس كعلم الًتبية يف عربية دراسات ، عنها الرضا دبستول كعالقتها العزيز عبد ادللك
 33-93ص ص 9،ج92

 كراء ما كمسة االنفعايل بالذكاء كعالقتها احلياة جودة( : 9002)  كامل السيد ، منصور الشربيٍت
 مج ، النفسية للدراسات ادلصرية اجمللة ، كالقلق الشخصية يف الكبل اخلمسة كالعوامل ادلزاج
 .20-3 ،ص22،ع92

 كعالقة احلياة جودة بالرستاقب الًتبية كلية طلبة إحساس مدل(. 9002) كريدم ،كاظم العاديل
 ، قابوس السلطاف جامعة ، احلياة كجودة النفس علم ندكة كقائع  .ادلتغَتات ببعض ذلك
 .22-32ص ديسمب،ص 91-92عماف، سلطنة

 ادلتغَتات بعض ضوء يف الراشدين من عينة لدل احلياة جودة(. 9002) براىيمإ ،ىشاـ اهلل عبد
،ص 2،ع 92 مج، كلية الًتبية،جامعة حلواف،رللة دراسات تربوية كاجتماعية ، الدؽلوجرافية

 .920 -932 ص

(. ادلكونات العاملية دلقياس نوعية احلياة لدل طالب اجلامعة.دراسة يف 9092عبدادلنعم توفيق)
-9،ص ص9،ع9مج، رللة السلوؾ البيئيُت، اخلصائص السيكومًتية كالفركؽ بُت اجلنس

39. 

 ، نظرية دراسة ، احلياة بنوعية كعالقتو ادلشكالت حل أسلوب(. 9111) باهلل الغندكر،العارؼ
 احلادم للقرف قومي توجيو احلياة جودة ، النفسياإلرشاد  دلركز السادس الدكيل ادلؤسبر

 .مشس عُت ،جامعة كالعشرين

 جبودة كعالقتو الوجداٍل الذكاء(. 9099) عبداحلميد زىَت ، النواجحة ؛ صاحل امساعيل ، الفرا
 التعليمية يونس خاف دبنطقة ادلفتوحة القدس جبامعة الدراسُت لدل األكادؽلي كالتحصيل احلياة
 .10-22،ص ص9،ع92مج، اإلنسانية العلـو سلسلة ، بغزة األزىر جامعة رللة ،
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الكويت، دار  ،9(.تصميم البحوث يف العلـو السلوكية، ط9009ابراىيم)القرشي ، عبدالفتاح 
 القلم للنشر كالتوزيع.

 كقائع  . كالطيب كالنفسي االجتماعي ادلنظور من احلياة نوعية (.9002) الدين عز عادؿ ،األشوؿ 
 جامعة ، احلياة جودة ضوء يف العريب لإلنساف كالًتبوم النفسي اإلظلاء :الثالث العلمي ادلؤسبر
 .99-3 ص مصر،ص ، الزقازيق

 النفسية احلياة كجودة ، الشخصي كادلعٌت ، االكتئاب(. 9099) اهلل عبد الرحيم عبد حناف ادلالكي
 كلية رللة ، ادلتغَتات بعض ضوء يف القرل أـ جامعة/  الًتبية كلية طالبات من عينة لدل
 922-922،ص ص 3،ج922األزىر،ع جامعة ، الًتبية

 تأثَتىا كمدل ادلدركة الذات فعالية(. 9090) الباقي عبد فوزية ، اجلمايل ؛ حنفي ىويدة ، زلمود
 ،أماراباؾ ،ادراسيًّ  كادلتعثرين ادلتفوقُت من اجلامعة طلبة لدل احلياة جودة على
 .992-29 ،صص9،ع9مج

 اخلاصة الًتبية ضلو الطلبة باذباىات كعالقتها احلياة جودة(. 9090) رجب أمحد ، السيد زلمد
 .219-222، ص ص99 ،ع الًتبية يف العلمي البحث رللة،باإلحساء  فيصل ادللك جبامعة

رللة (. جودة احلياة من منظور علم النفس االغلايب)دراسة ربليلية(،9092مشرم، سالؼ)
 (.932-992، ص ص)2،جامعة الوادم، عالدراسات كالبحوث االجتماعية

 كلية رللة ، الثانوية للمرحلة الطالب حياة جودة مقياس بناء(. 9001) مصطفى ىاًل ، مصطفى
 .922-992، ص ص3ع ، مساعليةباإل الًتبية

(. تطوير كتقنُت مقياس جودة احلياة لدل 9090منسي ، زلمود عبداحلليم ؛ كاظم ، علي مهدم)
 .20-29،ص ص  9، ع 9مج ،  أماراباؾطلبة اجلامعة يف سلطنة عماف ، 

 

 

 

 : األجنبية المراجع



52 
 

Bishop, M., & Feist-Price, S. (2001). Quality of life in 
rehabilitation counseling: Making the philosophical 
practical. Rehabilitation Education,Vol. 15 (3), 201-212. 

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). 
Subjective well-being: Three decades of progress. 
Psychological Bulletin, Vol.125 (2),276-302. 

Evans, D.(1994). Enhancing quality of life in population at 
large .Social Indicators Research, 33,47-88. 

Gilman, R., Easterbrooks, S., & Frey, M. (2004). A 
preliminary study of multidimensional life satisfaction 
among deaf/hard of hearing youth across environmental 
settings. Social Indicators' Research, 66,143-166. 

Gillison F., Standage M. & Skevington, S.,(2008). Changes in 
quality of life and psychological need satisfaction 
following the transition to secondary school, British 
Journal of Educational Psychology, 78,149–162. 

Higss, N. T.(2007). Measuring and understanding the well-
being of south Africans : Everyday Quality of  life in 
south Africa, Social Indictors Research, Vol.81(2),331-
356 . 

Lindfors, B., Bernfsson, L. & Lundberg, U.(2006). Factor 
structure of  Ryff's Psychological well-being scale in 
Swedish female and male white color workers. 
Personality and Individual Differences,40,1213-1222. 



53 
 

Lwasaki, Y.(2007). Leisure and quality of life in an 
international and multicultural context : what are major 
pathoways linking leisure to quality of  life,Social 
Indicators Research, Vol.82,(2),233-264 

Nguyen, T. , Shultz, C. & Westbrook, M.(2012). 

Psychological  Hardiness in Learning and Quality of 
College Life of Business Students: Evidence from 
Vietnam, Journal of Happiness Studies,Vol.13,(6),1091-
1103. 

Schmidt, S. & Power, M.(2006).Cross-cultural analyses of 
determinants of quality of  life and mental health, Rusults 
from the eurohis study, Social Indicators Research, Vol 
80,(2),393-410. 

Steel, P. & Ones, D.S. (2002).Personality and happiness: a 
national-level analysis.’, Journal of Personality and Social 
Psychology, 83, 767-781 

Stewart-Brown, S.(2000).Parenting, well-being, health and 
disease,In Buchanan, A., &Hudsen, B(eds).Promoting 
Children's Emotional Well-being. Oxford:Oxford 
University Press. 

Taillefer,M., Dupuis, G, Roberge,M. & Lemay, S.(2003). 
Health-Related Quality of Life Models: Systematic 
Review of the Literature, Social Indicators Research, 
V.64,(2),293-323 . 



54 
 

Sacks, G., & Kern, L.,(2008). A Comparion of quality of life 
variables for student's with emotional and Behavioral 
disorders and students without disabilities , Journal of 
Behavioral Education , Vol.17,(1),111-127. 

Vreeke, G.J., Janssen, S., Resnick, S., &Stolk J. (1997). The 
quality of life of people with mental retardation: in search 
of an adequate approach. International Journal of 
rehabilitation Research. 20,280-301. 

Veenhoven, R.,(2000). The four qualities of life ordering 
concepts and measure of the good life, Journal of 
Happiness studies, 1,1-39. 

Ventegodt, S., Merrick, J. & Andersen, NJ. (2003). Quality of 
life theory I. The IQOL theory: an integrative theory of 
the global quality of life concept, Scientific World 
Journal. ,Vol.13,(3),1030-1040. 

WHOQOL Group (1995). The World Health Organisation 
Quality of Life Assessment. 

Yu, Grace, B. & Lee, D.(2008). A model of quality of college 
life (QCL) of students in Korea, Social Indicators 
Research, Vol.(2), 269-285.S. 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 


