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 ص البحث:لخم

ان نوعيةةة الايةةات طةةبطئة ائيرةةة الفةةبد لالعوامةة  الئيريةةة مةةي الماةةددا  ا  ا ةةية      

اةيي الفةبد وايرتةه و ةذ  ألدراك الفبد لنوعية حياطه لذلك لهي طتضح مي خالل العالقة 

يهةد  الئاةةث الاةالي التعةةب   العالقةة طتو ةة ها مرةاعب واحا ةةيد الفةبد ومدر اطةةه 

وان القةا مةي م ميةة مو ةو  نوعية الايةا  لةدط لالئةا  قسةا ريةاف ا لفةال  على 

الئاث  واأل مية التي طن وي عليها عينة الئاث  ومتغيباطه  لقد حدد  م ةدالا  للئاةث 

   وقد طضمنت:

 يات لدط لالئا  قسا رياف األلفالنوعية الا -7

 ق لي نوعية الايات طئعا  للمبحلة الدرا ية.الفب -0

 ق لي نوعية الايات طئعا  لالطجا  ناو الدرا ة لي القسا.الفب -3

وقد اعتمد  الئاحثة المنهج الوصفي ا رطئةالي لةي جنجةاح ااثهةا  وقةد عةملت عينةة   

ا لفال  والالطةي طةا اختيةار ي اةةورت  ( لالئة مي لالئا  قسا رياف022الئاث )

مةةي م ةة  طاقيةةف م ةةدا  الئاةةث   ةةان  ا ةةدة مةةي طةةوالب مدات  يم ةةي   عرةةواةية  لئقيةةه 

اوا ةة تها  مةةب الئيانةةا   والمعلومةةا  قا  العالقةةة االئاةةث  لقةةد قامةةت الئاحثةةة ائنةةا  

لقةةد قامةةت الئاحثةةة اعةةبف و  ةةتاباا الةةةدق اليةةا بي   مقيةةا) )نوعيةةة الايةةات(

  ( ما مةا  81لقبا  المقيا) اةيغتها األولية  على عدد مي الما مةيي والةع عةدد ا )

وائةداة  )طن ئةف علةي داةمةا  ( لقةبت 02مصئح مقيةا) نوعيةة الايةات لقةد عةدد لقباطةه )

طن ئف علي غالئا  طن ئةف علةي احيانةا    طن ئةف علةيت    طن ئةف علةيت ماةدا( اةدر ا  

  ةةةتاباا القةةةوت التميي يةةةة حثةةةة ا ختئةةةار التةةةاةي وقةةةد ا ةةةتعملت الئا  (0 2 3 0 8)

لقةةد الةةع  الفةةبوق اةةيي متغيةةبا  الدرا ةةة وطاليةة  التئةةايي   ةةتاباا لفقةةبا  القيةةا) 

mailto:fatimaahmedamer86@gmail.com
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واعةد   (10 2وا بيقةة الفا بونئةا) )( 10 2معام  الثئةا  ا بيقةه اعةادت ا ختئةار )

سئت النتاةج و انت :022ط ئيف المقاييد  وية على الباد العينة )  ( لالئة ح 

طئةةايي اةةةيي ال الئةةةا  اللةةواطي يمةةةتل ي نوعيةةةة حيةةات   جق عةةة لت النسةةةئة المبطفعةةةة   -8

 %(.20%( والمتو  ة )82%( والمنافضة )08)

 مبحلة  الدرا ية.ايي ال الئا  طئعا  لمتغيب ال ي ي  ناك لبوق لي  نوعية الايات لا -0

البغئةةة لةةي الدرا ةةة  تغيةةباةةيي ال الئةةا  طئعةةا  لملةةبوق لةةي نوعيةةة الايةةات و ةةد   -3

 االقسا.

 

Quality of life for Students of the Kindergarten Department 

 

Prpf.Dr. Altaf yassin Khadr 

Fatima Ahmed Amer 

Abstract: 

     The quality of life is related to the environment of the 

individual, so environmental factors are one of the basic 

determinants of the individual’s awareness of the quality of his 

life. Therefore, it is evident through the relationship between the 

individual and his environment. This relationship is mediated by 

the feelings and emotions of the individual and his perceptions. 

The current research aims to identify the quality of life for 

kindergarten students, proceeding from the importance of the 

subject of the current research, the importance of the research 

sample and its variables, it set goals for the research, and it 

included: 

1- Quality of life for kindergarten students. 

2- Differences in the quality of life according to the school 

stage. 

3-  Differences in the quality of life according to the trend 

towards studying in the department. 

  The researcher has adopted the relational descriptive approach 

in completing her research, and the research sample included 

(500) students from the kindergarten department students, who 

were randomly chosen stratified, in order to achieve the goals of 

the research, it was necessary to have a tool through which to 

collect data and relevant information with the research, the 

researcher built a measure (quality of life), and to extract the 

apparent honesty, the researcher presented the items of the 
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measure in its primary form, on a number of arbitrators and their 

number reached (18) arbitrators, the quality of life measure has 

lost the number of its items (20) items and alternatives (it always 

applies to me , it often applies to me, it sometimes applies to me, 

it doesn't apply to me, It never applies to me) with degrees 

(1,2,3,4,5), the researcher used the T-test to extract the 

discriminatory power of the measure items and the analysis of 

variance to extract the differences between the study variables, 

the stability coefficient by the way of re-testing reached (0,85) 

and by a Fakronbach method (0,89), and after applying the 

measures together to the sample individuals (500) females 

students, the results were calculated and were:  

1-  A difference between female students who have a quality of 

life, as the high percentage (21%), the low (17%), and the 

average  (20)%   

2-   There were no differences in the quality of life between 

female students, according to the variable of the school stage. 

3-  There were differences in the quality of life among female 

students, according to the variable of desire to study in the 

department. 

 

 

 التعريف بالبحث /الفصل االول 

 Research Problem البحث : مشكلة

عوامةة  الئيريةةة مةةي الماةةددا  ا  ا ةةية عيةةة الايةةات طةةبطئة ائيرةةة الفةةبد ان نو          

ي خةةالل العالقةة اةةيي الفةةبد ألدراك الفةبد لنوعيةةة حياطةةه لةذلك لنوعيةةة الايةةات طتضةح مةة

الفةةةبد ومدر اطةةةه )احمةةةد  و ةةةذ  العالقةةةة التةةةي طتو ةةة ها مرةةةاعب واحا ةةةيد   وايرتةةةه

ذا ما يؤ د من ععور الفبد انوعية حياطه يمث  امبا  نسئيا  ألنه يةبطئة  و  ( 03: 0220

امؤعةةةبا  خاصةةةة و مةةةا الجانةةةا المو ةةةوعي والجانةةةا الةةةذاطي ويتضةةةمي الجانةةةا 

المو وعي مجموعه مي المؤعبا  القاالة  للمالحية والقيا) مث  او ا  العمة  او 

وحجا المساندت المتاحة مي  الدرا ة ومستوط الدخ  والم انة ا  تماعية وا قتةادية

ااةو حةالوت  )عئ ه العالقا  ا  تماعية اما الجانا  الذاطي يتضمي ا طجا  ناو الايات 

وقد طوا ه ال الئا  لةي ادايةة حيةاطهي الجامعيةة ابولةا  ومرة ال  لةي  (.02: 0282

ماتلف الجوانا األ اديمية والنفسية وا  تماعية والتباويةة  و ةي م الئةا  اةالتوالف 

مب  ذ  اليبو  والمرة ال    مةا جن الايةات الجامعيةة اةةورت عامةة والسةنة األولةى 

يا  صةةعئا  االنسةةئة لةةئع ض ال الئةةا  الجةةدد   ونهةةا مبحلةةة اةةةورت خاصةةة قةةد طعةةد طاةةدت

انتقاليةةة مةةي الايةةات المدر ةةية جلةةى الايةةات الجامعيةةة  وقةةد طتعةةبتف ال الئةةا  خاللهةةا 
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لألحمةةةا  النفسةةةية التةةةي طسةةةئا لهةةةي صةةةعواا  لةةةي طةةةوالقهي النفسةةةي وا  تمةةةاعي 

واأل ةةاديمي  وانافةةاف مسةةتوط ا نةةدماا ا  تمةةاعي و ةةذا مؤعةةب  ئيةةب علةةى عةةد  

ةة    ةةدرا   ئيةةبا  للمةةوارد الماليةةة والئرةةبية انةةدما هي لةةي الايةة ات الجامعيةةة والتةةذي يرت

مةا مسةتوط نوعيةة الايةات لةدط . وط ةي مرة لة الئاةث (02: 0280والتعليا )القا ي  

   لالئا  قسا رياف ا لفال.

 

 Research Importanceأهمية البحث: 
وطعني نوعية الايات جدراك المب  لم انته لي الايات ولف  ةياقا  الثقالةة اةدور           

(. جق يسةةاعد المنةةا) الجةةامعي munro&Adams,1977:523مهةا لةةي نمةةو  الهويةة )

والقةةةيا التةةةي يعةةةين لةةةي محضةةةانها  ورا هةةةا اع دالةةةه الااصةةةة وطوقعاطةةةه ومعتقداطةةةه 

ااالةةةة الفةةةبد النفسةةةية والجسةةةدية وعالقاطةةةه وا تماماطةةه و ةةةو مفهةةةو   ثيةةةبا مةةةا يتةةةع ب 

 (.0222ا  تماعية )ااو  ادو: 

 مةةا ان نوعيةةة  حيةةات ا نسةةان ط مةةي لةةي طفاصةةي   ةةلو ه  الةةة وطةةةبلاطه التةةي         

حياطةةه   مةةي معةةاييب طاةة ألخةةب  ة الايةةات مقومةةا  طاتلةةف مةةي لةةبد يتئعهةةا   ولنوعيةة

القةدرت علةى التف يةب  :  يةة الايةاتوطو د عوام   ثيةبت طةتا ا لةي طاديةد مقومةا  نوع

ومخذ القبارا    القدرت على التا ا   الةاة الئدنية والعقليةة   العالقةا  ا  تماعيةة 

  المعتقدا  الدينية والقيا الثقالية  األو ا  المالية وا قتةادية التةي عليهةا ياةدد  ة  

يةةة وعقليةةة لالةةةاة  ةةي حالةةة  ةةالمة ادنرةةي  األ ةةا االنسةةئة جليةةه عةةا  مةةا  ةةو ال

وا تماعية وعالفية ونفسية واقتةادية وطعليمية  املة وليسةت مجةبد انعةدا  المةبف 

مو اإلعاقة   ومب قلك لعن الةاة والسالمة   يتةولبان لغالئيةة األعةاام ممةا يةؤدي 

الةةى خلةةف الةةةباعا  داخةة  اإلنسةةان واالتةةالي ي ةةون لهةةا طةةع يب  ةةلئي علةةى صةةاته  

      (.3: 0282) واد 

لى ما طقد  يم ي طلاي  م مية الئاث الاالي مي النةاحيتيي النيبيةة والت ئيقيةة انا   ع

 و ما يعطي: 

 .اف ا لفالقسا ريو ي لالئا  طب   علي عبياة مهمة لي المجتمب    -

ا نوعيةةة الايةةات مةةي المتغيةةبا  المهمةةة التةةي طعةةد  ةة   مةةي نيةةبت ال الئةةة لاياطهةة - 

 ومستقئلها.واالتالي    طفاعلها ا  تماعي 

 طقديا ادات حديثة لقيا) متغيب الئاث لا يتولب  ااقا .  -

 

 :  Aims of Researchاف البحث:  هدا 

 نوعية الايات لدط لالئا  قسا رياف األلفال. -8

 ق لي نوعية الايات طئعا  للمبحلة الدرا ية.الفب -0

 طئعا  لالطجا  ناو الدرا ة لي القسا. الايات ق لي نوعيةالفب -3
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 Limitations of Researchحدود البحث: 

طتادد الدرا ة الاالية  ا الئا  قسا رياف األلفال لي  ليةة التبايةة للئنةا  ا  امعةة 

اغةةداد  و  ليةةة التبايةةة ا  ا ةةية ا الجامعةةة المستنةةةبية  و ليةةة التبايةةة ا الجامعةةة 

 (. 0202 -0280العباقية للمباح  الدرا ية ا راعة للعا  الدرا ي ) 

 

 Definition of Termsتحديد المصطلحات: 

 يعرفه  :(Quality of Life)نوعية الحياة 

 Veenhoven( 8010لينهولي  ) -

)طقييا الفبد لئقا  لنسقة القيمي ومقارنة ليبوله الاياطية االمستوط ا مثة  الةذي يةبط  

انةةه منا ةةا لاياطةةه طتمثةة  اعم ةةان العةةين لةةي الئيرةةة والقةةدرت الراةةةية والغةةبف مةةي 

 (Veenhoven,1989:3). الايات والب ا عي الايات ( 

 التعبيف ا  باةي: -

لئةة عةي ج اااطهةا علةى مقيةا) نوعيةة الايةات ) الدر ة ال ليةة التةي طاةة  عليهةا ال ا 

 الذي اعدطه الئاحثة(.

 (  students of kindergarten departmentطالبات قسم رياض األطفال) -

ال الئةةا  اللةةواطي م ملةةي مبحلةةة الدرا ةةة اإلعداديةةة انجةةاف واناةةبلي لةةي صةةفو   

الجامعة لي قسمها اإلنساني إل مال درا ةتهي ا  اديميةة واتاةة  ريةاف ا لفةال 

ا لفةال ارة   منا ةا لةي واعداد ي لي ون مؤ ال  وقةادرا  لمهنةة معلمةه ريةاف 

 المستقئ .

 

 ابقةس ودراسات نظري إطار / الثاني الفصل

 إطار نظري : -المحور األول 

  مفهوم نوعية الحياة :
لقد طب خ مفهو  نوعية الايات لدط الثقالة الةينية لي الفي واألدب   والفلسفة         

( وطعني غنى yang( و )yinوعلا النفد وال ا التقليدي   لالايات عند ا مئدم )

والضبا  . وعلى م ا) الف ب الةيني لعن الايات وطنو  ام انياطها الالمتنا ية للسبا  

لضال  عي قلك ينئغي  yangو yinالـ  ان  نالك طواحن ايي  نوعية الايات مم نة جقا

من يعين الفبد لي طوالف مب األرف والسما  و ذا معنا  من قدميه على األرف 

يلة وعقله معلى لي السما    لعقا لها الفبد  ذا المئدم لعنه  يقضي حيات  يدت ولو

(Zhan , 1992 : 80)   ويريب لفظ " الايات " الى وصف الوايفة الةاية والايوية

التي طمي   ون الجسا حيا  م  ميتا  ويرتبك اإلنسان مب ااقي ال اةنا  لي خاصية 

الايات   مما مة لح " النوعية " لهو قو مص   طيني ومرتف مي ال لمة اليونانية 

(Qualis(  امعنى نو )Kindوال ) ذي يعب  اعنه : در ة التفوق مو البلا ية مو

المي ت مو الو ب ا  تماعي المبطفب مو المثالية  وي عد مفهو  نوعية الايات مي 

المفا يا التي يةعا الوقو  على طعبيف مادد له وقلك آلنه ياتلف مي لبٍد الى 

الك آخب  لالئعض يبط من نوعية الايات ط مي لي اإلنجاح والئعض يبا ا لي امت

المادت والئعض يبط جنها ط مي لي السعادت والةاة   يضا  الى قلك التعليا   الدخ  
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  اإلقامة وو اة  المواصال  ووقت الفباغ   والري  الذي يضيف صعواة لو ب 

طعبيف مادد لنوعية الايات جنه   يو د اطفاق حول ما جقا  ان قيا) نوعية الايات يتا 

 (.     33: 0220الناحية الذاطية ) سا     مي الناحية المو وعية م  مي

 

 التداخل بين مفهوم نوعية الحياة والمفاهيم األخرى:

الةى من  Rekerيتداخ  مفهو  نوعية الايات مب مفهو  السعادت جق طوص  ري ب  

 المستويا  العالية مي نوعية الايات طبطئة اعحسا) عاٍل مي السعادت .

ويتداخ  مفهو  نوعية الايات مب مفهو  المعنى   لمعنى الايةات يعنةي  ودطهةا المتاققةة 

مةةي خةةالل طاقيةةف األ ةةدا  ومت لئةةا  الفةةبد التةةي طسةةاعد  علةةى من يعةةين مةةب اآلخةةب 

اابيته ولبديته وخةوصيته   لئالمعنى طتاقف غايا  اإلنسان لي الايةات التةي يبا ةا 

 (Reker & Wong,1988:215 ).ويئاث عنها لي و ود  اإلنساني 

 Diener)ويتداخ  ميضا  مفهو  النوعية مب مفهةو  ) الب ةا(   جق يرةيب دنةـب ودنةب  

& Diener)  جلى من نوعية الايات طعئب عةي طقيةيا الرةا  لةبدود ملعالةه مةا طتضةمنه

مةةي الب ةةا  عةةي الايةةات والب ةةا عةةي العالقةةا  مةةب اآلخةةبيي والاالةةة الم ا يةةة مو 

 .(Diener & Diener,2009:71 )جااية الو دانية ا ي

 

  نظريات تناولت نوعية الحياة :

 ( Veenhoven,1989نظرية فينهوفن ) 

يبط لينهولي من حا ا  اإلنسان يم ي ا ترالها عي لبيف درا ة خةاة   

المجتمب   ويفتبف من المجتمب السعيد  و المجتمب الذي طتا ليه طلئية اغلا حـا ـا  

مـي  لينـهولي لي نيـبيتـــِه جمـ ان العين ايي مراب مؤعبا  يم ي اإلنسـان   وقـد 

 -مي خاللها ا  تد ل على نوعية الايات و ي :

: )وطتمث  لي طولب Livability of the environmentجم ان العين لي الئيرة -8

 الفبم الئيرية المنا ئة  وطولب رم) المال ... الخ(

: وطتمث  لي القدرا  الفبدية  Life-ability of the personالقدرت الراةية  -0

 والقدرت على موا هة المرا     وجم انية الت يف.  

: و ود  د  لي الايات   التةور اعن Utility of Lifeالغبف مي الايات  -3

 الايات  يدت .

طقييا الفبد لنوعية الايات التي  Satisfaction with lifeالب ا عي الايات -2

اايا  وطعني حا الفبد للايات التي ياييا ا وا تمتاعه اها وطقديب  الذاطي يعيرها ايج

 .(Veenhoven,2006:3-4 )لها

ية ونرالا  مي المجتمعا   ما يبط لينهولي من اعض المجتمعا  م ثب حيو       

 (Diener & Lucas,2000:41).وقلك اتاقيقها للمت لئا  اإلنسانية  األخبط 

 و ي النيبية التي طئنتها الئاحثة لي انا  المقيا).
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 دراسات سابقة : -المحور الثاني 

 دراسات عربية

 (0220درا ة مو ى ): الئاحث والسنة

طعب  نوعية الايات وعالقتها اةالتوالف ا نفعةالي والتاةةي  الدرا ةي  : د  الدرا ة

 لدط لالب  امعة ا ما  المهدي.

 السودان.  :م ان الدرا ة

( لنوعيةةة  (Freschاألدات المسةةتادمة: اعةةد الئاحةةث مقيةةا) نوعيةةة الايةةات  ومقيةةا) 

الايات وا تاد  الئاحث مقيا) التوالف ا نفعالي الذي و عه  يةو ا  اية  وقةا  اتقنينةه 

 على الئيرة العباية.

 منهج الدرا ة: األ لوب الوصفي ا رطئالي.

تئةةةايي )معادلةةةة الفا بونئةةةا)( والنسةةةئةالمروية الو ةةةاة  ا حةةةةاةية: لبيقةةةة طاليةةة  ال

ومعادلةةة ارطئةةال ايب ةةون واختئةةار) ( للمجموعةةة الواحةةدت واختئةةار ) (  للفةةبق اةةيي 

مجموعتيي مستقلتيي و معامة  ارطئةال البطةا لسةئيبمان وا رطئةال الع مةي لئيب ةون 

 وطالي  التئايي الم دوا.

( مةةي 10( مةةي الةةذ ور و )888)( لةةبد 022عينةةة الدرا ةةة: الغةةت عينةةة الدرا ةةة )  

 (  نه00 -82ا ناث مي  ليتي ال ا واآلداب طتباوف اعمار ا ما ايي )

 ايجااية نوعية الايات لدط لالب  امعة ا ما  المهدي. -م ا النتاةج:

و ود لبوق قا  د لة احةاةية لي نوعية الايات لدط ال الب لمتغيب النةو  طعة ط  -

 لةالح الذ ور.

عالقةة ارطئاليةة اةيي نوعيةة الايةات والمسةتوط الدرا ةي ) المبحلةة( لةدط عد  و ود -

 لالب  امعة ا ما  المهدي.

انةاث( والمسةتوط الدرا ةي ) المبحلةة(  -عد  و ود طفاع  ايي متغيب النةو  ) ق ةور-

 (.3-02208على در ا  نوعية الايات لدط لالب  امعة ا ما  المهدي )مو ى 

 دراسات أجنبية

 ( ,Noy Kay,et,al) 2009درا ة  :سنةالئاحث وال

 نوعية الايات وعالقته امراعب اليع) والسلوك ا نتااري. :عنوان الدرا ة

ال رةةف عةةي العالقةةة اةةيي نوعيةةة الايةةات ومرةةاعب اليةةع) والسةةلوك  : ةةد  الدرا ةةة

 ا نتااري.

 الةيي :م ان الدرا ة

در عةي منيمةة الةةاة ا دات المستادمة: ا تاد  الئاحةث مقيةا) نوعيةة الايةات الةةا

 العالمية ومقيا) اليع) ومقيا) السلوك ا نتااري.

 منهج الدرا ة: األ لوب الوصفي ا رطئالي.

الو اة  ا حةاةية: معادلة ارطئال ايب ون واختئار) ( للمجموعةة الواحةدت واختئةار 

 ) (  للفبق ايي المجموعا .

الجنسيي ومي  الث  نسةيا  ( مي للئة الجامعة مي  ال 8082عينة الدرا ة: الغت )

 الةيي وطايلند و وريا.
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م ةةا النتةةاةج: و ةةود عالقةةة ارطئاليةةة  ةةالئة ودالةةة اةةيي مقيةةا) نوعيةةة الايةةات واليةةع) 

المستمب ومقيا) السلوك ا نتااري ليما يتعلف اال الب ال ورييي والةينيي ليما عدا 

المجال ا  تماعي لا ي ي مبطئ ا  ار   دال مب مقيا) اليةع) اةيي ال ةالب ال ةورييي 

(Noy Kay,et,al, 2009:2)  

 

 إجراءات البحث /لفصل الثالث ا

طستعبف الئاحثة لي  ذا الفة  اإل با ا  المتئعة لي الئاث اد ا مي طاديد       

ي طاديد الو اة  مجتمب الئاث وعينته وطاديد مدواطه  وج با ا  القيا) لضال ع

 اإلحةاةية.

 منهج البحث: أوالً:

 )العالقة ا رطئالية(ا تادمت الئاحثة المنهج الوصفي 

 مجتمع البحث: ثانياً:

الذيي ير لون مو و   ويقةد اه  و " ميب األلباد  مو األعيا   مو األعاام    

(   اق عم  مجتمب الئاث لالئا  قسا 80: 8018)ال واعي والغنا   مر لة الئاث 

رياف األلفال لي  لية التباية للئنا ا  امعة اغداد ولالئا  قسا رياف األلفال 

لي  لية التباية األ ا يةا الجامعة المستنةبية للدرا تيي الةئاحية والمساةية 

  جق الع عدد ي ة العباقية  لية التبايةا الجامعولالئا  قسا رياف ا لفال لي 

( لالئة لي  لية التباية للئنا ا  امعة اغداد موحعا  على مراب مباح  و 320)

( لالئة لي 022( لالئة لي  لية التباية األ ا يةا الجامعة المستنةبية  و)200)

ا 0280الجامعة العباقية  موحعا  على مراب مباح  للعا  الدرا ي )   / لية التباية

 ( يو ح قلك.8والجدول )(  0202

 (7جدول )

 توزيع أفراد مجتمع البحث

 الدراسة الكلية الجامعة
 مرحله

 ىولا

 مرحله

 ةثاني

 مرحله

 ةثالث

 مرحله

 ةرابع
 مجموع

 بغداد
التربية 

 للبنات
 325 67     18 62 86    الصباحية

المستنصر

 ةي

التربية 

 األساسية

 382 82 85 725 732 الصباحية

 44 94 32 - 02 المسائية

 092    55    13   51 55 الصباحي التربية العراقية

 7229 095 099 090 013 المجموع

 

 عينة البحث:ثالثاً:

 ي مجموعة مي مجتمب الئاث يفتبف اها من طام   ميب مواصفا  ويقةد االعينة 

)مامد   لى المجتمب اع مله الذي  ائت منهقلك المجتمب حتى يم ي طعميا نتاةجها ع

وعملت عينة الئاث لالئا  مقسا  رياف األلفال لي  ليا  التباية (.22: 0280
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للئنا ا امعة اغداد  و لية التباية األ ا يةا الجامعة المستنةبية  و لية التبايةا 

( لالئة  بط اختيار ي ا بيقة 022الجامعة العباقية  وقد الع عدد ملباد العينة ) 

%(  02)عرواةية لئقية االتوحيب المتنا ا  و ذا يعني من نسئة العينة جلى المجتمب 

 .(0و ما مئيي لي الجدول )

 (0جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث

جامعة
ال

 

 الدراسة الكلية

سة  المرحلة
الدرا

عية
ال
ط
ست

ال
 

التميز
 

ت
الثبا

 

ي
هائ

ق الن
طبي

الت
 

 رابع ثالث ثاني              ولا

بغداد
 

التربية 

 للبنات
 767 02 715 75    52   52   97 92  الصباحية

صرية
ستن

الم
 

التربية 

األساسي

 ة

 712 02 756 75     32 32 52 82 الصباحية

 95  97               -       02 75 -   72 المسائية

 

 التربية

 العراقية
 729 - 708 - 00 08 32 08 الصباحة

 522 92 522 32 700 707 707 738 المجموع

 

 البحث:أداة رابعا: 

اعد ا لال  على األلب النيبية واألدايا  والدرا ا   :جمع فقرات المقياس

السااقة التي ااثت مو و  نوعية الايات و انا   على النيبية التي  و عها 

Veenhoven,1984)( وصاغت الئاحثة )لقبت موحعة ع  اراعة ااعاد طالةا  00 )

لفال  لئيعة العينة الماتارت  ويتا اإل ااة عليها مي قئ  لالئا  قسا رياف األ

وائداة  )طن ئف علي داةما  طن ئف علي غالئا  طن ئف علي احيانا    طن ئف عليت    

  .(0 2 3 0 8)  ادر ا  ئف عليت مادا(طن 

وقد قامت الئاحثة اعيجاد الةدق اليا بي لمقيا) نوعية  :Validityالصدق  

 الايات:

لقبت مب و ب ( 00الةدق اليا بي: عب ت الئاحثة  المقيا) الم ون مي )

طعبيف نوعية الايات  والئداة  واألوحان والتعليما   على مجموعة مي الما ميي 

(  إلادا  0( لي علا النفد ورياف األلفال  ملاف )81والماتةيي والع عدد ا )

(   8آرا  ا ارعن صالحية الفقبا  وو وحها  لقيا) ما و عت أل له  ملاف )

ع ثب للا ا على صالحية الفقبت لي قيا) ما %( ل12واعتمد  الئاحثة على نسئة )

معد  لقيا ه معيارا  لموالقة الما ميي على لقبا  المقيا)  وقد مخذ  الئاحثة 

 ( يو اان قلك.2( و)3والجدو ن ) امالحياطها  
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 (3الجدول )

 أراء المحكمين في فقرات مقياس نوعية الحياة                         

 رقا الفقبت الئعد
عدد 

 ييالما م
 المعار يي يالموالقي

النسئة 

 لمرويةا

جم ان العين لي 

 الئيرة
8  0  3  2  2 81 82 0 10% 

 %11  0 82 81 2  0  3  0  8 القدرت الراةية  

 %13 3 80 81  2  0  2  3  8 الغبف مي الايات

 %00 8 82 81 2  2  3  0  8 الب ا عي  الايات

 

 (9جدول )  

 تم حذفها وتعديلها لمقياس نوعية الحياةالفقرات التي 

 

 الدراسة االستطالعية )وضوح التعليمات(:

( لالئة  32)لئقت الئاحثة المقيا) على مجموعــة مي ال الئا  الع عدد ي      

( لالئة مي لالئا  قسا رياف ا لفال لي  لية التباية للئنا  ا امعه اغداد 80)

( لالئة مي  لية التباية ا  ا ية االجامعة المستنةبية  و ان الهد  مي 80و)

ج با   ذ  الدرا ــــة   معبلة مدط و وف طعليــما  مقيا) نوعية الايات ولقباطه 

تجااة  اهد  التغــــلا على الةـــعواا  والتي قد ومدط و وف اداة  ا  ــ

طةاحا ط ئيف المقاييد على عينة الئاث األ ا ية   واعد مالحية ا  تجااا   

 طئيـــــي منها  انـــت وا اــــة ومفهومــــة.

 

 الخصائص السايكومترية لمقياس نوعية الحياة:

 : Item analysisالتحليل االحصائي 

الهد  مي  ذا اإل با   طالي  لقبا  المقيا) لاساب القوت التميي ية  وعالقة در ة  

الفقبت االدر ة ال لية ألاعاد نوعية الايات  ويقةد االقوت التميي ية مدط قدرطها على 

(. 20: 8018طميي  ا لباد  لي الةفة التي يقيسها المقيا) )ال واعي وآخبون  

 الئعد
رقا 

 الفقبت
 الفقبت قئ   التعدي 

الفقبت اعد التعدي  او 

 الاذ 

ام ان العين لي 

 الئيرة
0 

احة  على لبم منا ئة لتاقيف 

 ا دالي
 حذ 

 حذ  الض  التعام  امودت مب حميالطي 2 القدرت الراةية

 حذ  معنىا د ان حياطي قا    0 الغبف مي الايات

 ا تا االتا ية لمستقئلي 2 
ااذل     هدي لتا ية 

 لمستقئ  مربق لي

 حذ  حةلت على ما اريد لي حياطي  0 الب ا عي الايات

 حذ  حياطي طقتبب الى المثالية 2 
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فقبا  مقيا) )نوعية الايات(  قامت الئاحثة ات ئيف المقيا) وإليجاد القوت التميي ية ل

( لالئة طا طفبيع اإل ااا  وطبطيا الدر ا  مي معلى جلى مدنى وطاديد 022على)

%( مي 02( لالئة للمجموعة دنيا مي انسئة )830( لالئة للمجموعة عليا و)830)

ي مستقلتيي حسا طميي  العينة ال لية ل   مجموعة واا تعمال ا ختئار التاةي لعينتي

   لقبت مي لقبا  المقيا) واطضح من  ميب لقبا  مقيا) نوعية الايات دالة عند 

 (.0(  ما مو ح لي الجدول )021( ودر ة حبية )20 2مستوط )

 (5جدول )

 معامالت التمييز لفقرات مقياس نوعية الحياة

 
با
الفق

 

الئعد
القيمة  المجموعة  الدنيا المجموعة العليا 

التاةية 

 الماسواة

 

 الد لة
الو ة 

 الاسااي

ا نابا  

 المعياري

الو ة 

 الاسااي

ا نابا  

 المعياري

8 

ن
جم ا

 

ي الئيرة
ن ل

العي
 

 دالة 200 2 221 8 200 3 282 8 282 2

 دالة 212 2 220 8 000 3 020 2 022 2 0

 دالة 802 2 220 8 200 3 120 2 023 2 3

 دالة 223 2 302 8 081 3 083 2 218 2 2

 دالة 330 2 202 8 310 3 112 2 200 2 0

2 

 

ةية
ا
ر
رت ال

القد
 

 دالة 080 2 283 8 033 3 122 2 010 2

 دالة 082 2 321 8 222 3 102 2 022 2 2

 دالة 102 2 283 8 000 3 111 2 088 2 1

 دالة 220 2 203 8 081 3 122 2 000 2 0

 دالة 220 2 202 8 000 3 130 2 022 2 82

88 

ايات
ي ال

ف م
ب
الغ

 

 دالة 200 0 223 8 281 3 121 2 022 2

 دالة 008 2 221 8 000 3 122 2 200 2 80

 دالة 882 2 302 8 000 3 120 2 023 2 83

 دالة 823 2 220 8 200 3 120 2 202 2 82

 دالة 002 2 222 8 088 3 120 2 081 2 80

82 

ايات
ي ال

ع
 ا 

ب
ال

 

 دالة 220 2 322 8 222 3 228 8 322 2

 دالة 022 2 288 8 200 3 031 2 333 2 82

 دالة 020 2 221 8 000 3 022 2 222 2 81

 دالة 280 2 221 8 222 3 102 2 218 2 80

 دالة 022 2 302 8 381 3 010 2 200 2 02

 (.01 8)( = 021( ودر ة حبية )20 2*القيمة التاةية الجدولية عند مستوط )

 

 Validity:صدق البناء

( لالئة  ا  معت ج ااا  ال الئا  022لئقت الئاحثة مقيا) نوعية الايات على )   

على المقيا)  واعد  مب ا  تمارا  وحساب الدر ة ال لية ا   ا تمارت واا تعمال 
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معام  ارطئال ايب ون طا حساب العالقة ايي در ة    لقبت والدر ة ال لية للمقيا)  

 ( يو ح قلك.2والجدول )

 (8جدول )

 معامالت ارتباط مقياس نوعية الحياة بالدرجة الكلية للمقياس

معام   الفقبت

 ا رطئال

معام   الفقبت

 ا رطئال

معام   الفقبت

 ا رطئال

معام   الفقبت

 ا رطئال

8 2 12 2 2 22 83 2 22 80 2 22 

0 2 22 1 2 20 82 2 22 02 2 22 

3 2 21 0 2 11 80 2 20   

2 2 23 82 2 28 82 2 23   

0 2 22 88 2 20 82 2 23   

2 2 28 80 2 20 81 2 20   

 

 عالقه االسلوب باألساليب :

 بط حساب معام  ارطئال ايب ون ايي ا  اليا  الم ونة لمقيةا) نوعيةة الايةات مةب 

نوعيةة اعضها الئعض. واطضح ااساب معامال  ا رطئال للمجا   الم ونةة لمقيةا) 

الايةةات منتهةةا طةةباة  مةةب اعضةةها ارطئالةةا  مو ئةةا  لةةه د لةةة احةةةاةية عنةةد مسةةتوط د لةةة 

 (.2(  ما  و مئيي لي الجدول )20 2)

 (1جدول )

 معامالت االرتباط لألبعاد المكونة لمقياس نوعية الحياة

 الئعد           
ام ان العين 

 لي الئيرة 

القدرت 

 الراةية

الغبف مي 

 الايات

عي الب ا 

 الايات

ام ةةةةان العةةةةين لةةةةي 

 الئيرة

× 
2 022    2 022 2 228 

 020 2 028 2 × × القدرت الراةية

 220 2 × × × الغبف مي الايات 

 × × × × الب ا عي الايات

 (.20246( تساوي )2025عند مستوى )القيمة التائية الجدولية *        

 

 : Reliabilityثبات المقياس  

المقيا) من ي ون متسقا  لي طقديب العالقة الاقيقية  لي السمة المقا ة يقةد اثئا       

عدت   واذلك   ييهب نتاةج متناقضة عند ط بار ا تادامه على الفبد نفسه ولمبا 

وإليجاد  ئا  مقيا) نوعية الايات  بط اطئا  (  802: 8000ومل اوي    )عودت

 ا  اليا اآلطية:
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 (:Test-Retest Methodأ.طريقة اعادة االختبار )

لاساب الثئا  اهذ  ال بيقة قامت الئاحثة ات ئيف مقيا) نوعية الايات على عينة 

( 10 2( لالئة  وطا حساب معام  ا رطئال ايي الت ئيقيي والع)22الثئا  و ي )

 و و معام   يد. 

 :  Cronbach)معامل الفا كرونباخ(ب.

معادلة الفا بونئا) على در ا  ملباد لاساب الثئا  اهذ  ال بيقة لئقت الئاحثة 

 .(338: 0222)ملاا  ( و و  ئا   يد10 2ام  الثئا  )العينة جق الع مع

 (6الجدول )

 ثبات مقياس نوعية الحياة

 معام  الثئا  ال بيقة        

 10 2 جعادت  ا ختئار

 10 2 الفا  بونئا)

 

 الصورة النهائية لمقياس نوعية الحياة: 

ا تاباا صدق وطميي  و ئا  المقيا) ولقباطه مصئح المقيا) يت ون اعد      

( لقبت  ائداة )طن ئف علي داةما  طن ئف علي غالئا  طن ئف علي احيانا    02مي)

(  والغت معلى 3(.  ملاف )0 2 3 0 8طن ئف عليت    طن ئف عليت مادا( ادر ا  ) 

( 22الو ة الفب ي ) ( والع02( در ة واق  در ة  ي )822در ة للمقيا) )

 در ة.

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس نوعية الحياة

( 8( والر   )0ليما يعطي الاةاة  اإلحةاةية لمقيا) نوعية الايات  والجدول )   

 يو ح قلك.

 (4جدول)

 الخصائص اإلحصائية الوصفية لعينة البحث لمقياس نوعية الحياة

 القيمة الاةاة  اإلحةاةية الوصفية  

 Mean  22 2230المتو ة  8

 Median  21 2222 الو ية 0

 Mode    822 22المنوال 3

 Std-Deviation  83 28232 ا نابا  2

 Variance     811 830التئايي 0

 -Skewness   -2 010 ا لتوا  2

 -Kurtosis   -2 030 التفبلح 2

 Range   28 22  المدط 1

 Minimum 00 22مصغب قيمة  0

 Maximum  822 22معلى قيمة  82

 Sum 31202 22المجمو    88
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 (7شكل)  

 رسم بياني للخصائص اإلحصائية لمقياس نوعية الحياة

 

 خامسا: التطبيق النهائي:

 ا  معت اإل ااة  لالئا  عينة الئاث  ار   مئاعب لئقت الئاحثة المقيا) على  

معلوما  مخبط خارا لقبا  عليها مئاعبت دون الاا ة لمعبلة ا  ا مو مي 

( دقيقة  00المقيا)  وقد ا تغبقت ال الئا   معدل وقت لإل ااة على المقاييد )

 وا تمب  الئاحثة ات ئيف المقاييد على العينة لمدت  ال ة م اايب متتالية.

 سادسا: الوسائل اإلحصائية:

بيف الاا ئة ( عي لSPSSا تعملت الئاحثة الاقيئة اإلحةاةية للعلو  ا  تماعية )

 ا ل تبونية لغبف التوص  الى النتاةج  وطا ا تعمال الو اة  اإلحةاةية اآلطية:

 ).باا الاةاة  ا حةاةية للمقياالو ة الاسااي:   تا -8

 ).اباا معام  التميي  لفقبا  المقيا  ت -

 .تاباا الاةاة  ا حةاةية للمقيا)ا نابا  المعياري :    -0

 ).لفقبا  المقياباا معام  التميي    تا -

 معام  ارطئال ايب ون   تاباا الةدق والثئا  واعض نتاةج الئاث : -3

 ).للمقياالةدق ومعام  الثئا   -

 (   تاباا:T testا ختئار التاةي لعينتيي مستقلتيي ) -2

 ) واعض نتاةج الئاث.القوت التميي ية لفقبا  المقيا -

 معام  اعادت ا ختئار و الفا  بونئا) للثئا :  -0

 ). ئا  المقيا -

 طالي  التئايي األحادي:  -2

 الفبوق ايي متغيبا  الدرا ة.  -
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 نتائج البحث ومناقشتها /الفصل الرابع 

 الهدف االول: التعرف على نوعية الحياة لدى طالبات قسم رياض األطفال.

للتاقف مي الهد   اعد ط ئيف مقيا) نوعية الايات اةورطه النهاةية على عينة الئاةث 

( لالئة  للتاقف مي الهد   قامةت الئاحثةة اتبطيةا الةدر ا  مةي 022عدد ا ) الئالغة

( 02 22اعلى در ة  الى ادنةى در ةة  ةا قامةت اعيجةاد المتو ةة الاسةااي وقةد الةع )

( وعنةةةد  مةةةب المتو ةةةة الاسةةةااي مةةةب ا ناةةةبا  20 83وا ناةةةبا  المعيةةةاري )

يمةةتل ي نوعيةةة حيةةات ( لالئةةة 823( اي ان )22 08المعيةةاري ط ةةون نتيجةةة الجمةةب )

%( وعنةةةد لةةةبف المتو ةةةة مةةةي ا ناةةةبا  ط ةةةون النتيجةةةة 08عاليةةةة مي مةةةا نسةةةئته )

%(   امةا 82( لالئة يمتل ي نوعية حيات منافضة مي مةا نسةئته)10اي ان) (00 22)

( 380( لقةةد الةةع عةةدد ي )00 22 -22 08ال الئةةا  اللةةواطي  انةةت در ةةاطهي اةةيي  )

نوعية حيات ادر ة متو  ة  ما مئيي لةي الجةدول %( يمتل ي 20لالئة وير لي نسئة)

(82:) 

 (72جدول )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات افراد العينة على مقياس نوعية 

 الحياة

 حجا العينة

الاد 

ا دنى 

 للدر ا 

الاد ا على 

 للدر ا 
 المدط

المتو ة 

 الاسااي

ا نابا   

 المعياري

022 00 822 28 22 02 83 20 

النسا المت بلةة مثلةت النسةا ا  ثةب ان  وطئيي مي النتيجة المئينة لي الجدول اعال   

%(  ويب ب قلك ولقةا  08حيث  انت نسئة ال الئا  الالطي يمتل ي نوعية حيات عاليه )

و ود  ةد  لةي الايةا   لةدط ال الئةا  والتةةور اةعن الايةات  يةدت لبمي لينهولي الى 

 .(Veenhoven,2006:3)االايات ولديهي قدر  على ا  تمتا  

%( ويب ةب طفسةيب 82وع لت ال الئا  ا لتي يمتل ي نوعيةة حيةات منافضةا نسةئتهي)

قلةةك  ةةعف الاةةال  لةةي طةةوليب الفةةبم المنا ةةئة لل الئةةا  والقةةدرت علةةى موا هةةه 

ااسةا النتةاةج التةي اهةب  مةي مقيةا) نوعيةة مرا   وام انية الت يف ا  تماعي  ال

قسةةا ريةةاف ا لفةةال اطضةةح ان  غالئيةةة ال الئةةا  يمةةتل ي نوعيةةة  الايةةات لةةدط لالئةةا 

الةى طقيةيا ال الئةا  لنوعيةة الايةات ويب ةب قلةك  %( 20)ع لت  حيات  انسئة متو  ة

ا  اهةا ولةديهي ر ةى قاطةي الالطي يعرنها ويمتل ي القةدرت علةى حةا الايةات وا  ةتمت

 حياطهي. عي 
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(0شكل)  

نوعية الحياةتوزيع درجات الطالبات على مقياس   

 

الهدف الثاني: الفروق في نوعية الحياة لدى طالبات قسم رياض االطفال تبعاً 

 للمراحل الدراسية. 

 One Way Anovaطاقيقا  لهذا الهد  ا تعملت الئاحثة طالي  التئايي ا حادي )

Analysis لمتغيب المبحلة الدرا ية  واذلك ط ون القيمة الفاةية الماسواة )

( در ة عند مستوط 30944در ة وعند مقارنتها االقيمة الفاةية الجدولية )( 223 3)

 ( يو ح قلك.88( طئيي انها والجدول )3( ودر ة حبية )2020د لة )

 (77جدول )

القيمة الفائية المحسوبة لداللة الفروق بين الطالبات في متغير نوعية الحياة تبعا 

 الدراسيةللمراحل 

 مةدر التئايي
مجمو  

 المباعا 

در ة 

 الابية

متو  ا  

 المباعا 

القيمة الفاةية 

 الماسواة

مستوط 

 الد لة

 220322 3 0300808 ايي المجموعا 

 120023 202 232020238  مي المجموعا  غيب دالة 112 2

  200 232210000 المجمو 

( 9092( =)30944( ودرجة حرية )2025القيمة الفائية الجدولية عند مستوى )

*   

(ان الفبوق قا  د لة احةاةية اق ان القيمة الماسواة 88وطئيي مي الجدول )

(   ولغبف ال رف عي 9092( و ي اق   مي القيمة الجدولية الئالغة)20669الغت)

مةادر الفبوق ايي المباح  الدرا ية الماتلفة  طا ا تعمال اختئار عيفيه 

(Scheffe( والجدول )يئيي انه ليد  ناك 80 ) لبوقا قا  د لة احةاةية ايي

متو  ا  در ا  ال الئا  حسا المباح  الدرا ية: المبحلة ا ولى والمبحلة 

الثانية والمبحلة الثالثة والمبحلة البااعة غيب دالة  ويم ي طفسيب قلك اان   لبوق 

لي نوعية الايات ايي المباح  الدرا ية اق ال الئا  يمتل ي نوعية حيات ودوالب 

 (. 0220) اة ومترااه ليما اينهي  و ذا يتفف مب درا ة مو ىمتقار
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 لهدف الثالث :الفروق في نوعية تبعاً لالتجاه نحو الدراسة في القسم.ا

ا تعملت الئاحثة ا ختئار التاةي لعينتيي مستقلتيي غيب متساويتيي لاساب الفبوق ايي 

النتيجة مو اة لي  تمتو ة ال الئا  طئعا  لمتغيب البغئة لي الدرا ة  وطئين

 (.80الجدول )

 (70جدول )

القيمة التائية المحسوبة لداللة الفروق بين الطالبات لمقياس نوعية الحياة تبعاً 

 للرغبة في الدراسة

 الو ة العدد العينة
ا نابا  

 المعياري

القيمة التاةية 

 الماسواة

القيمة التاةية 

 الجدولية

 0002208 2202012 382 ابغئة
3020 8002 

 0020221 2001820 813 ادون رغئة

( اعلةةةى مةةةي القيمةةةة 3020( ان القيمةةةة التاةيةةةة الماسةةةواة)80ويتضةةةح مةةةي الجةةةدول )

( و ةةذا يعنةةي و ةةود لةةبوق لةةي نوعيةةة 2020( عنةةد مسةةتوط د لةةة )8002الجدوليةةة )

الايات ايي ال الئا  قوا  البغئة لي الدرا ة االقسا عي ال الئا  اللواطي ليد لةديهي 

وطعني حا ال الئةا  ( 8010البغئة لي قلك  ويم ي طفسيب قلك الى نيبية) لينهولي

در ةةة وعةةي  ها وا ةةتمتاعهي اهةةا وطقةةديب ي الةةذاطي لهةةا  و ةةذلكللايةةات التةةي يعيرةةون

 .ال الئا  اقدراطهي الماتلفة وطع يب ا على طو هاطهي ناو الايات

 

 : النتائج

 لي  و  نتاةج الئاث واعد مناقرتها يم ي للئاحثة ان طستنتج ا طي:      

د يعةود من لالئا  قسا رياف ا لفال يمتل ي نوعية حيات ادر ة متو  ة وقة  -8

السةةةئا الةةةى طقةةةارب المسةةةتوط ا  تمةةةاعي وعوامةةة  التنرةةةرة ا  تماعيةةةة  وا عمةةةار 

 وا ل ار ومستوط الايات ولئيعتها.

 للمباح  الدرا ية على متغيبا  الدرا ة.   يو د لبوق احةاةية -0

 يو د لبق لنوعية الايات لةالح البغئة لي للدرا ة لي القسا.  -3

 

 التوصيات :

 مما طقد  مي ا با ا  ونتاةج الئاث يم ي طقديا التوصيا  ا طية:       

طرةةجيب ال الئةةا  علةةى ط ةةويي عالقةةا   ةةليمة لتع يةةد قواطهةةا وطاقيةةف لموحةةاطها  -8 

 التعليمية والمهنية   والقدرت على طام  المسؤولية.

من  ا  تما  اربياة ال الئا  ومااولة طةوليب  الةة اإلم انةا  التةي مةي عةعنها -0

 طسها لي طع ي  الرعور انوعية الايات ا يجااية لديهي.

 

  : المقترحات

التعب  على نوعيةة الايةات لةدط لالئةا  قسةا ريةاف ا لفةال المت و ةا  وغيةب  -8

 المت و ا . 
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مثة  معلمةا  ريةاف  ج با  درا ة مما لة للدرا ة الاالية على عينا  مخةبط -0

 .ا لفال 

 

 :واالجنبية المصادر العربية

  ورقةةة   ةةودت الايةةات  المفهةةو  واألاعةةاد( :  0282ماةةو حةةالوت   مامةةد السةةعيد )  .8

عمة  مقدمةةة  ةمي لعاليةةا  المةةؤطمب العلمةي السةةنوي ل ليةةة التبايةة    امعةةة  فةةب 

 . 00 – 8آب   م  2طموح الى  08الريخ   للفتبت مي 

 مب ةةة  اإل ةةة ندرية لل تةةةاب    ةةةي ولو ية الراةةةةية(: 0220محمةةةد   ةةةهيب ) .0

  ندرية  مةب.اإل 

جنفعالي لتاسيي  -لاعلية ابنامج ارعادي عقالني ( :  0220 سا     نا  محمد )  .3
لةدط عينةة مةي المسةنيي   ملبوحةة   ودت الايات واعةض المتغيةبا  المبطئ ةة اهةا

 د تورا     امعة الدول العباية ا معهد الئاوث والدرا ا  العباية .

الوقةةةت لةةةدط المبعةةةديي التباةةةوييي طنيةةةيا ( :  0282 ةةةواد   ما ةةةد عئةةةد  ةةةااا ) .2
   ر الة ما ستيب   الجامعة المستنةبية ا  لية التباية. وعالقته اجودت الايات

الةةةذ ا  الو ةةةداني وعالقتةةةه ااإلنةةةدماا (: 0280القا ةةةي  عةةةدنان مامةةةد عئةةةدت ) .0
  المجلةة العبايةة لت ةويب التفةوق  الجامعي لدط للئة  لية التبايةة لةي  امعةة طعة 

 (.12-02)( م 2العدد )

  مةةب  8 ل القيةا) النفسةي(: 8018ال واعي عئد الجلية  والغنةا   مامةد محمةد ) .2

 دار الف ب العبب.

وحارت  (: ا ختئةةارا  والمقةةاييد النفسةةية8018ال واعةةي  عئةةد الجليةة  وآخةةبون ) .2

 التعليا العالي والئاث العلمي   امعة الموص  .

 ا يا  الئاث العلمي لي ا(: 8000عودت  احمد  ليمان ومل اوي  لتاي حسي ) .1
 اراد  م تئة ال تاني. -  ا ردن0 ل التباية والعلو  ا نسانية

–  دار المرةةبق 8 ل  يةةف طتعامةة  مةةب األلفةةال الم عجةةون( :0280مامةةد   نةةد) .0

  مهورية مةب العباية.

 دار 8 لمنةا ج الئاةث لةي التبايةة وعلةا الةنفد(:  0222ملاا   امي مامةد ) .82

 والتوحيب  عمانالمسيبت للنرب 

نوعيةة الايةات وعالقتهةا اةالتوالف (: 0220منتةب  مال الديي مامد )2مو ى   .88
  ر ةالة ما سةتيب  ا نفعالي والتاةي  الدرا ي لدط لالب  امعة ا ما  المهدي

  امعة ا  درمان ا  المية   لية اآلداب  السودان. 

12. Diener, Ed., Diener, Marissa., (2009): Cross-caltural 

correlates of life Satisfaction and self-Esteem, Springer 

science and Business media, USA. 

13. Diener, ed., Lucas, Richard E., (2000):Explaining differences 

in societal levels of happiness :Relative, standards, need 

fulfillment, culture and evaluation theory Journal of 

Happiness studies, Vol 1, pp.31-78. 
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15. Noy Kay,et,al )2009): Quality of life and its relation to 

feelings of despair and suicidal behavior, China p:2.  

16. Rockach, Gary. T., Wong, Paul. T.P., Birren James. E., 
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 (7ملحق )

 استبانة اراء المحكمين

 مقيا) نوعية الايات االةيغة األولية

   امعة اغداد                   

  لية التباية للئنا 

 قسا رياف األلفال

 الدرا ا  العليا ا الد تورا 

 ا تئانة آرا  الما ميي

 األ تاق الفا   .................................................... الماتب 

 طاية ليئة ...

لةةدط لالئةةا  قسةةا ريةةاف   ةةتها المو ةةومة )نوعيةةة الايةةاتطةةبو  الئاحثةةة ج ةةبا  درا

تهةا األلفال( وقد ط لةا قلةك انةا  مقيةا) نوعيةة الايةات طئعةا لنيبيةة لينهةولي التةي طئن

طقييا الفةبد لنوعيةة الايةات التةي يعيرةها لئقةا  الئاحثة و التي طعب  نوعية الايات اانها )

لنسقة القيمي ومقارنة ليبوله الاياطية االمستوط ا مث  الذي يبط انةه منا ةا لاياطةه 

طتمث  اعراعة ااعاد  ي  جم ان العين لي الئيرة والقدرت الراةية والغبف مي الايةات 

. و ةعت الئاحثةة عةدد مةي الفقةبا   (Veenhoven,1989:3 )لايةات والب ا عةي ا

يتا ا  ااة عليها مي قئ  لالئا  قسا رياف ا لفال  لذلك نب و من ا واما طتمتعةون 

اه مي خئبت ودراية علمية راقية قةبا ت الفقةبا  وايةان مةدط صةالحيتها او طعةديلها او 

علةية داةمةا   طن ئةف علةية )طن ئةف  )  ةيحذلها اما طبونه منا ئا   علما ان اداة  المقيا

 3  2  0)ااةدا ( و اةدر ا   علةيت     طن ئةف علية محيانا     طن ئف  علية غالئا    طن ئف 

 0  8. ) 

 عا بيي طعاون ا معنا مب   ي  ا متنان                              

                                    

 الباحثة 

: )وطتمثة  لةي Livability of the environmentجم ةان العةين لةي الئيرةة  -8

 طولب الفبم الئيرية المنا ئة  وطولب رم) المال ... الخ(

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعديل

أجدددد  أي بي تدددي تدددوفر لدددي العوامدددل التدددي تسددداعد علدددى  7

 التفوق.

   

    انا راضية عن مكاي سكني. 0

    وسائل المعيشة المتوفرة في بي تي. انا راضية عن 3

    امتلك المقدرة للتأقلم مع البي ة. 9

    احصل على فرص مناسبة لتحقيق اهدافي. 5

    تمتلك عائلتي االمكانيات المادية المناسبة. 8



   0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا........................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-00- 
 

: وطتمثةة  لةةي القةةدرا   Life-ability of the personالقةةدرت الراةةةية   -0

 . الفبدية والقدرت على موا هة المرا     وجم انية الت يف

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعديل

    اثق بقدراتي على حماية ذاتي. 7

    ادرك ما اتمتع به من امكانيات. 0

    لدًي ثقة في رأي رغم تعارضه مع اراء زميالتي . 3

    زميالتي.افضل التعامل بمودة مع  9

لدددي القدددرة علددى حددل المشددكالت التددي تددواجهني مددع  5

 زميالتي.

   

امتلددك  الخبددرة التددي تجعلنددي قددادرة علددى التكيددف مددع  8

 زميالتي.

   

 : و ود  د  لي الايات   والتةور اعن Utility of Lifeالغبف مي الايات   -3

 الايات  يدت .

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت

    لدي اهدافي التي اسعى الى تحقيقها.  7

    أجد اي حياتي ذات معنى. 0

    ارى أي حياتي جيدة مقارنه بزميالتي.  3

    اهتم بالتخطيط لمستقبلي. 9

    الحياة تستحق التضحية.     5

    امتلك القدرة على مواجهه ضغوط الحياة.  8

: طقيةيا الفةبد لنوعيةة الايةات التةي Satisfaction with lifeالب ةا عةي الايةات  -2

يعيرها ايجاايا  وطعني حا الفبد للايات التي ياييا ا وا تمتاعه اها وطقديب  الةذاطي لهةا 

( Veenhoven,2006:3-4). 

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت

    حياتي ملي ة باألمل. 7

    اتمتع بحياة سعيدة هان ة. 0

    حياتي. اتمتع بالرضا في ما يخص 3

    اتمتع بروح معنوية مرتفعة. 9

    حصلت على ما اريد في حياتي. 5

    اعيش في مستوى افضل مما اتمنى. 8

    حياتي تقترب الى المثالية. 1
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(0ملحق)  

 اسماء السادة المحكمين

 ال لية مو الجامعة م ا الائيب ولقئه العلمي  

 اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا رياف ا لفال.  امعة ا.د. خولة عئد الو اب القيسي 8

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا رياف ا لفال ا.د. ام  داود  ليا 0

بيةاالتباية ا  ا يةا قسا لباةف الجامعة المستنة ا.د.ايمان عئا) علي الافا  3

 التدريد.

 للئنا ا قسا علا النفد. امعة اغداد ا لية التباية  ا.د. خلود رحيا عةفور 2

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا رياف ا لفال ا.د. حينا مامد  الب 0

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا رياف ا لفال م.د  اى عادل مامود  2

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا علا النفد. ا.د.  ها   ااا نمب 2

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا علا النفد. لالا علوان ا. .د.  الي 1

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا ا قسا علا النفد. ا. .د. ام   ااا ميب   0

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا اقسا رياف األلفال. ا. .د. ميادت ا عد مو ى 82

الجامعة المستنةبيةاقسا -ا  ا ية لية التباية  ا. .د. مبوا عادل خلف 88

 رياف األلفال.

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا اقسا رياف األلفال. ا. .د. رغد ع يا  80

83 
 ا. .د. يا ميي له اابا يا

الجامعة المستنةبيةاقسا - لية التباية ا  ا ية

 رياف األلفال.

 التباية للئنا اقسا رياف األلفال. امعة اغداد ا لية  ا. .د. انوار لا   عئدالو اب 82

الجامعة المستنةبيةاقسا - لية التباية ا  ا ية ا. .د.حينة عئد الماسي راعد 80

 رياف األلفال.

الجامعة المستنةبيةاقسا - لية التباية ا  ا ية ا. .د.  ؤدد ماسي علي  82

 رياف األلفال.

 للئنا اقسا رياف األلفال. امعة اغداد ا لية التباية  ا. .د.  جال  لاةف 82

  امعة اغداد ا لية التباية للئنا اقسا رياف األلفال. ا. .د. ح با  حيد عفيف 81
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 (3ملحق)

 مقياس نوعية الحياة بصورته النهائية 

  امعة اغداد

  لية التباية للئنا 

 قسا رياف ا لفال

 الد تورا /الدرا ا  العليا

 ع ي طي ال الئة

 ليئة.......طاية 

 

نوعية الايات لدط لالئا  قسا رياف با  درا تها المو ومة )طبو  الئاحثة ا 

ا لفال(لذا نب و منك وخدمة للئاث العلمي قبا ت الفقبا  التي ايي يديك وا  ااة 

 ( طات الئدي  الذي يمث  رايك. عنها او ب عالمة )

 يب ى ا  ااة عي ا  رلة ا طية:

 المبحلة -

 الثالثة )           ( البااعة )         (  الثانية )          ( (       ا ولى )

 الدرا ة لي القساا طجا  ناو  -

 )           ( ادون رغئة )        ( ابغئة       

 

 عا بيي طعاونِك معنا مب التقديب  

                                                                    

 حثةالبا

 

 الفقرات                  ت

تنطبق  

عليَّ 

 دائماً 

نطبق  

عليَّ 

 غالباً 

تنطب

ق 

عليَّ 

 حياناً 

ال 

تنطبق 

 عليَّ 

 

ال 

تنطبق 

عليَّ 

 ابداً 

7- 
أجد  أي بي تي توفر لي العوامل التي تساعد 

 على التفوق.
     

      انا راضية عن مكاي سكني. -0

3- 
المتوفرة في انا راضية عن وسائل المعيشة 

 بي تي
     

      امتلك المقدرة للتأقلم مع البي ة. -9

      تمتلك عائلتي االمكانيات المادية المناسبة. -5

      اثق بقدراتي على حماية ذاتي.   -8

      ادرك ما اتمتع به من امكانيات. -1

6- 
رأي رغم تعارضه مع اراء لدًي ثقة في 

 زميالتي
     

     لدي القدرة على حل المشكالت التي تواجهني  -4
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 مع زميالتي.

72

- 

امتلك  الخبرة التي تجعلني قادرة على التكيف  

 مع زميالتي.
     

77

- 
      لدي اهدافي التي اسعى الى تحقيقها. 

70

- 
      ارى أي حياتي جيدة مقارنه بزميالتي. 

73

- 
      ابذل كل جهدي للتخطيط لمستقبل مشرق لي. 

79

- 
      الحياة تستحق التضحية.    

75

- 
      امتلك القدرة على مواجهه ضغوط الحياة. 

78

- 
      حياتي ملي ة باألمل.  

71

- 
      اتمتع بحياة سعيدة هان ة.   

76

- 
      اتمتع بالرضا في ما يخص حياتي.

74

- 
      معنوية مرتفعة.اتمتع بروح 

02

- 
      اعيش في مستوى افضل مما اتمنى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


