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                    صدق  اهلل  العلي  العظيم                                                                
     ).( 79سىرة الىحل:اآليت)                                                            (

 مستخلص البحث:

معرفة جودة حٌاة المعاقٌن اعاقة حسٌةوعقلٌة من القابٌلٌن للتعلم وعبلقة جودة هدؾ البحث . 

                                                                                             الحٌاة ببعض المتؽٌرات .

( مشرؾ ومشرفه من معاهد حكومٌة واهلٌة.نصفهم من االناث 011عٌنة البحث:تكونت من)

و اعد الباحث مقٌاس لجودة والنصؾ االخر من الذكور.من العاملٌن بمعاهد التاهٌل العبلجً.

 و ت الصدق والثباتاالسٌكومترٌة القٌاسٌة المتمثلة بمإشر هوبعد التحقق من خصائص حٌاة

 الستجابةابصٌؽته النهائٌة.وفق مدرج ثبلثً  فقرة (23)مكون منالتحلٌل االحصائً للمقٌاس 

ت النفسٌة.والتً تشتمل على المتؽٌرلكاالتً )تنطبق،تنطبق لحد ما،التنطبق(.كمااعداستمارة 

الؽضب،الؽٌرة،االستثارة.وأالداء  الفهم،التذكر.االنتباه.والوجدانٌة التً تشمل تشملمعرفٌة: ال

الضبط الذاتً وٌشمل المشً على االٌقاع،التآزرالحركً.و.تشمل اللعب،الرسم،القفز الحركً

تبٌن: ان االطفال المعاقٌن عموما ٌتمتعون بجودة حٌاة و الضبط الخارجً والضبط الداخلً.

ذكور(. ان االناث  -ل العبلجً. واالطفال ٌتمتعون جودة الحٌاة لمتؽٌارلنوع)اناثبالمعاهدالتاهٌ

ٌتمتعن بجودة حٌاة اعلى من الذكور.وان االطفال المعاقٌن حسٌا ة ٌتفوق على االطفال المعاقٌن 

 جودة المتؽٌر)الوجدانٌة(على مقٌاس ت النفسٌة تبٌن اناعقلٌا فً جودة الحٌا.ومن حٌث المتؽٌر

لمعرفٌة ل.ولم ٌظهر.والضبط الذاتًكالمعرفٌة.واالداء المهاري اتالمتؽٌر باقً تفوق على الحٌاة

  .تفوق ٌذكر اي .لضبط الذاتًا.وواالداءالمهاري

                                                                                                         مدخل لمشكلة الدراسة.  

الفرادها وباالخص    Quality of life عى المجتمعات اإلنسانٌة الى تحسٌن جودة الحٌاةتس

نوع  وتهٌئتها لكونهم من .فهم فئة تحتاج الى التعرؾ على احتٌاجاتهم ومطالبهمشرٌحة المعاقٌن

السبل الفعال لتنمٌة قدارتهم وإمكانٌاتهم ر خاص تختلؾ عن باقً فئات المجتمع.  ولتوفٌ

ٌجابً بجودة الحٌاة و ا لتمكٌنهم من التؽلب على اإلعاقة ومعاناتها. مما له أثروومإهبلتهم 

  اتهمممكن تسمح به قدر  قصى حدشعورهم بالسعادة والرضا والصحة النفسٌة،والوصول أل

على نشر  لحٌاة لدى المعاقٌن ٌعتمدانتحسٌن جودة ا (3112.شالوك)وٌإكد  ومإهبلتهم البدنٌة.

مفهوم جودة الحٌاة لدٌه.كما أن تحسٌن جودة الحٌاة هدؾ واقعً لحٌاةالمعاقٌن.  وٌمكن تحقٌقه 



لكافة أفارد المجتمع. وهذا ٌتطلب تؽلب على العقبات وتذلٌل  الصعوبات، وذلك بخفض 

أن   (. 3113)هوؾ.لفرد.وٌرىالتناقضات بٌن الفرد وبٌئته مما ٌعمل على تحسٌن جودة الحٌاة ل

جودة الحٌاة تتضمن الوظائؾ الجسمٌة المتمثلة بانجاز الوظائؾ الٌومٌة،وكذلك الوظائؾ النفسٌة 

  وأكدعموما. والرضا عن الحٌاة  المتمثلة باألفكارواالنفعاالت والنشاط االجتماعً والبٌئً.

ٌن.وأن الدعم االجتماعً الذي للمعاق جتمع من خدماتعلى أهمٌة ما ٌقدمه الم(. 3112.ٌشٌل)م

 بحٌاته.المعاق  االستقبللٌة التً ٌشعربها حٌاته،ٌضاؾ لها مدى على جودةله اثر عاقٌتلقاه الم

عاقٌن ٌشتركون فً الرؼبة التً ٌنظر إلٌهم المجتمع وٌعاملهم الم .ان(Good.2004)بٌنما أشار 

لدٌهم رؼبة فً بناء عبلقات مع وتوجد  الحصول على مهنة ٌمتهنونهاٌطمحون بشدٌن. واكر

د المجتمع،وذلك ما ٌحدده بصورة أو  أخرى إداركاتهم ااآلخرٌن، وتكوٌن أسرة كؽٌرهم من أفر

 لجودة الحٌاة .

 إشكالٌة البحث وتساؤالته.  

فً  الموضوعٌةاكد على  هماختلؾ الباحثٌن بمجال جودة الحٌاة عل كٌفٌة تحقٌقها فمن     

(.ومنظمة الصحة 0222.روجسون)للفرد واعطاها اهمٌة اكبر ومنهم  جودة الحٌاة تحقٌق  

من خدمات. كما ان  جودة الحٌاة ترتبط بٌئة الفرد.وما تقدمه البنائها العالمٌة على

(ٌتضح من خبلل العبلقة االنفعالٌة بٌن الفرد وبٌئته (Quality جودة    العنصراالساس لكلمة

لبٌئة  ااحاسٌس الفرد ومدركاته .كما ٌإكدعلى اهمٌة دوار وهذه العبلقة تتوسطها مشاعر و 

لمفهوم   الذاتٌة ركزوا على الجوانبون والعوامل الثقافٌة كمحدد لجودة الحٌاة. وهناك باحث

واعتبروا ان جودة الحٌاة تتمثل بالشعوربالرضا  (وجٌناس .0221.لٌهمان)جودة الحٌاة منهم

عٌشها   الفرد. فجودة الحٌاة تعبر عن إدارك المعاق واإلحساس بالرفاهٌة بظل الظروؾ التً ٌ

بات السلوكٌة.وهناك من ٌنظرلجودة اللعٌش حٌاة بدون االنفعاالت السلبٌة والبلعقبلنٌة واالضطر

  الٌجابًا معا باعتبارها دالةالتؽٌرالنفسً االجتماعًالذاتٌةوالموضوعٌة واملع الحٌاة من خبلل

(Lehman.1999.)ٌة لمفهوم جودة الحٌاة. فماهواالثر بمفهوم جودة الحٌاة وهنا تبرز اشكال

بجودة  االهتمام للعوامل الموضوعٌة اوالعوامل الذاتٌة او لكبلهما اثر بحٌاة الطفل المعاق.ؼٌران

مستحٌبل.كما  االحٌاة لبلطفال والسٌما الظروؾ الصعبة التً تمر بهامجتمعاتنا  قد ٌكون امر

رجع النفسً والبلسوٌاء باالخص. ومن هنا اصبح البحث ٌبلحظ عدد كبٌر من حاالت التا

( المعاقٌن فً ؼاٌة االهمٌة باالبحاث النفسٌة ص 021)عبد هللا محمد.والتشخٌص على 

هل ان الطفل المعاق بحسب . على التساإل والتربوٌة والتنموٌة. عبدهللا محمد والبد من االجابة

 ظرمشرفٌهم؟   نت من وجهة اما عبلقته بالمتؽٌروالحٌاة.نوع اعاقته الحسٌة اوالعقلٌة ٌتمتع بجودة 

  أهمٌة البحث:

االسوٌاءفً قدراتهم  العقلٌة  المقصود باألطفال ذوي اإلعاقة االطفال الذي ٌختلفون عن األطفال

إمكانٌاته الجسدٌة مما ٌجعله بحاجة ماسة دوما لآلخرٌن لكً ٌستطٌع انجاز حاجاته الشخصٌة او

لذي ٌصٌب احد األشخاص بفعل المرض أو بفعل حادث اوالضرورٌة .والضرروشإونه العامة 

مادي ٌنتج عنه اعتبلل احد األعضاء أو عجز كلً أو جزئً ٌحول دون قٌام الفرد بؤداء دوره 

 (.11ص 3111جرجٌس.)الطبٌعً فً الحٌاة. 



والوسائل  ومن هنا تكمن اهمٌة البحث فً فهم واستٌعاب طبٌعة العوق وخصائصه وتوفٌر السبل

ت السلوكٌة  المطلوبة  االتً ٌمكن ان تخفؾ من تاثٌر االعاقة على الطفل . وتدرٌبه على المهار

تمكنه  تفادى المعانات االنسانٌة.وذلك من خبلل تعلٌمه وتدرٌبه على الوسائل التقنٌة الحدٌثة التًل

التواصل  ٌمر(.اوتعلٌم البكمءةوالكتابة بطرٌقة)براكتعلم الكفٌؾ القر الحٌاتٌة معاناتالمن تخفٌؾ 

مع االخرٌن من خبلل تعلمهم لؽة االشارة. او تعلٌم اطفال التوحداالسالٌب التربوٌة الخاصة بهم 

من  ثمن خبلل معلمات التوحد المتخصصات باعاقة التوحد. وبذلك تكون اهمٌة واضحة للبح

لمعرفٌة ات البحث ومنهاالمتؽٌرخبلل تقدٌمه للسلوكٌات االنسانٌة المطلوبه للطفل المعاق.ولفهم ا

ه ام معرفً شخصً. اي نسبً فما ٌرٌتقٌوتقتضً وفقد تناول مفهوم جودة الحٌاة عملٌة االدارك 

ارعن الواقع بالضرورة.فجودة الحٌاة ٌه االخر عكس ذلك. اذ الٌعتبر االدارك معاالبعض جٌد ٌر

ٌقٌم بها الفرد عبلقته بالبٌئة.واكد وللطرٌقة التً .بهذه الحالة ترجح المعرفة االدارك والتفكٌر

بالتعاسة والسعادة وكل ما ٌمنحه  أي ان الفرد ٌختار كل ما ٌفعلهبما فً ذلك شعوره (جبلسر)

شًء. وهً تنتقل الى المخ الذي ٌقرر ما ٌفعل الفرد باي االخرون هو مجرد معلومات ال تشعر 

خص شٌرى ان الجودة هً شعور الالذي Dodson))افعاله وافكاره. هذا ما اكدته  منوٌختار

بالكفاءة الذاتٌة واجادة التعامل مع التحدٌات وبالتؤكٌد تحقٌق جودة الحٌاة بشكل مطلق امر ؼٌر 

                                     .وارد بالحٌاة  وطبٌعة تحقق الجودة امر نسبً 

وكٌفٌة  .علم النفس االجتماعً جودة الحٌاة فالخوض فٌه من ى وتاثٌره عل .ًاماالمتؽٌرالوجدان

( السلوك االجتماعً وعبلقته بالوجدانٌة واكد 0221.شوان)النظرة لجودة الحٌاة.  فقد تناول 

فً النشاط الذي  على انه نشاط ٌقوم به الفرد متاثرا بؽٌره من االفراد فً حضورهم اوؼٌابهم

 0221و وجدانٌا او مهارٌا)شوان.ٌمثلونه)المجال( النفسً االجتماعً.وهذا النشاط ٌكون عقلٌا ا

(.فجودة الحٌاة بهذه الحالة ترجح المعرفةلبلدراك والتفكٌر .وللطرٌقة التً ٌقٌم بها الفرد 20ص

( ان االسناد الوجدانً هو ادراك االنتماء لشبكة العبلقات Cobb.1976عبلقته بالبٌئة.وٌرى)

 االجتماعٌة التً تتشارك فٌها الجماعات.

                                                 ئٌة لمفاهٌم الدارسة النظرٌة.ارالتعرٌفات االج 
                                                                                       جودة الحياة.

ومصدرىا  ]د وج [ في المغو.االتقان.والعمل الجيدوالطيب  بيا يراد جودة.الجودةمالتعريف المغوي ل
 .)ابن منظور.لسان العرب(. فيو جيد(.جاد العمل حسن وعال مستواه اد.يجود.جد.جوده.)ج

                                                                                      .جودة الحٌاةل يالتعرٌف النظر

التالٌة تعرٌفا لشالوك وهً كاالتً:  تبنى الباحث نظرٌة شالوك اساسا لبحثه واعتمد االبعاد

السعادة االنفعالٌة:وتشمل الرضا.مفهوم الذات وانخفاض الضؽوط.العبلقات بٌن الشخصٌة:  

وتشمل التفاعبلت والعبلقات والمساندة.النمو الشخصً:وٌشمل التعلٌم .والكفاءة الشخصٌة 

عً والمشاركةواالدواارلمجتمعٌة واألداء. االندماج االجتماعً: وتشمل التكامل.والتاربط االجتما

 والمسانده االجتماعٌة. 

المشرفة(على مقٌاس -الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها المستجٌب)المشرؾ: ًئاالتعرٌف االجر

                                                                                                جودة الحٌاة. 

                                                                                                            االعاقة.



تعرؾ االعاقة على انهااصابة بدنٌة او عقلٌة او نفسٌة تسبب ضررفً النمو البدنً او العقلً او 

 العقلً( جمعٌةاالمرٌكٌة للتخلؾ)الالحالة النفسٌة وفً تطور تعلٌمه وتدرٌبه. كبلهما مما ٌإثرفً

AAMR 2002)                                                                                      .)

 -االعاقة الحسٌة: هً االعاقة الناتجة من اصابة االعصاب الرأسٌة لبلعضاءالحسٌة)العٌن

 (.02ص 3110)ٌوسؾ القرٌوتً.تالٌة.اللسان(والتً تنتج عنهااالعاقات الحسٌة ال -االذن

السمع.مما االعاقة السمعٌة. هً فقدان سمعً ٌإثربشكل ملحوظ على قدرة الفرد باستخدام حاسة 

 (.311ص3110)القرٌطً.ٌإثرعلى تواصله مع االخرٌن.وتعلٌمه باسالٌب الترٌوٌة العادٌة.

اوبالعدسات  راحًرٌةهوتلؾ اوضعؾ بصري شدٌد حتى بعد تصحٌح الوضع الجصاالعاقة الب

(. 3103)فوأدالجوالده.مما ٌعٌق من قدرالفرد على الرإٌاوٌإثرعلى تواصله مع الحٌاةوالتعلٌم.

دٌسبل فاكثر.مما ٌحول دون اعتماده على السمع (01هً فقدان سمعً ٌبدأ من )مٌة. صال االعاقة

                     (.                                   3101ونطقه.)الروشانفً فهم الكبلم 

االعاقة العقلٌة. هً االعاقة الناتجة من خلل فً الوظائؾ العلٌا للدماغ.كالتركٌز والعد والذاكرة 

 فً التصرفات والسلوك العام للفرد.    واالتصال مع االخرٌن.وتنتج عنها اعاقات تعلٌمٌة.اوخلل

 

                                                                       فروض الدراسة:
 من وجية نظرمشرفييم الخاصة جودة الحياة لذوي االحتياجات عمى البحث الحالي،التعرف ييدف

وجية  التعرف عمى داللة الفروق اإلحصائية في جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة  من-1
)األداء المياري، الضبط :النفسية المتغيراتو إناث(. –غيرات النوع:)ذكورنظرمشرفييم،وفقا لممت

                 يحدد الباحث الفرضيات البديمة لداللة الفروق اآلتية:و الذاتي، الوجداني، المعرفية(.

توجد فروق ذو داللة إحصائية ، عمى مقياس جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة من  -1
.                                                                                         ييموجية نظر مشرف

توجد فروق ذو داللة إحصائية دالو عمى مقياس جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة وفقا  -2
ناث(.                                                                                  لمتغيرالنوع)ذكور وا 

 اتوجد فروق ذو داللة إحصائية عمى مقياس جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة وفق-3
  ممتغيرات النفسية: )األداء المياري والضبط الذاتي والوجدانية والمعرفية(.ل

 

 

 

 



 نظرٌة.تحلٌلٌة نقدٌة ودالالتها للبحث: رؤٌا الفصل الثانً :

 مفهوم جودة الحٌاة )مفهوم نفسً(.

مفهوم جودة الحٌاة مفهوم نسبً ومتعدد االبعادٌختلؾ من شخص الخر.وٌمكن استخدامه 

للداللة على بناء االنسان ووظٌفته ووجدانه. وجودة االنسان هً حسن توظٌؾ امكانٌاته 

وجدانه لٌتسامى بعواطفه ومشاعره وقٌمه وسلوكه االنسانً واثراء  العقلٌة واالبداعٌة

الذي ٌهتم بتحقٌق جودة البٌئه وخدماتها والتً تسهم بالمحصلة جودة الحٌاة والمجتمع.       

هما.                    تتمثل بجانبٌنمدخبلت جودة الحٌاة و (.13ص3112)احمد محرم.

لظروفه من خبلل تقوٌم الجوانب النفسٌة.  فردهوادراكات ال. المدخل الداخلً )الذاتً( -

وٌركز التقوٌم على قٌاس الرفاهٌة النفسٌة و الرضا والسعادة الشخصٌة وٌقٌس المشاعر 

(.                          332ت ص-االٌجابٌة لبلفراد وتوقعاتهم للحٌاة.) سبلؾ مشري.د

ة.وتتضمن الظروؾ المدخل الخارجً)الموضوعٌة(.وٌركز على البٌئة الخارجٌ -

المعٌشٌة و التعلٌم والسكن ووقت الفراغ واالنشطة.وٌركزعلٌه اؼلبٌة الباحثٌن لكونه 

ٌتضمن مجموعة من المإشرات التً ٌمكن قٌاسها ومبلحظتها بشكل مباشر.والٌمكن 

االعتماد على بعد واحد بذاته لتؽطٌة مفهوم جودة الحٌاة بشكل كاؾ. اذ البد االعتماد على 

 (. 12ص 3103لتوضٌح ابعاد المفهوم.)ناهده عبد زٌد الدلٌمً. كبلهما

الحٌاة الى مساهمة العدٌد من العلماءاالمرٌكان الٌابانٌن.امثال  ٌعود تطور مفهوم جودةو  

مصطلح جودة و(.وجوزٌؾ جوردان.وفلٌب كروسً.وواشً كاوا.0221)ادوارد دٌمنج .

لثمانٌنات ا(خبلل مإتمر لعبلقات العمل.وفً منتصؾ 0203حٌاة العمل قد قدم ألول مرة)

وحتى منتصؾ التسعٌنات تقرٌبا. زاد االهتمام ببرامج جودة حٌاة العمل فً الشركات 

والقوانٌن  للعدٌد من االسباب بعضها داخلً ٌتعلق بحالة العاملٌن .والمإسسات االمرٌكٌة

 ٌهالٌابان االنظمة االدارٌةحققته  ياستجابة النجاح الذ خارجً ٌمثلأخرو الفدرالٌة بؤمرٌكا

( Rogerson.1998وطرح) Bowdittch &Buono.1998).)وبعض الدول االوربٌة.

ة تعد من ٌمفهوما واسعا لجودة الحٌاة واكد على انها ترتبط ببٌئة الفرد. فالعوامل البٌئ

 ٌتوقؾ بلالن االهتمام بفكرة جودة الحٌاة أساسٌة ألدراك الفرد للجودة.والمحددات األ

فً الخدمات المتعددة التً تقدم ألبناء محورٌا  وذلك ألن دورها.ٌزداد بصورة ملحوظة

االنفعالٌة القوٌة  ٌتضح فً العبلقات (Quality)المجتمع. وان العنصر فً كلَمة جودة 

مشاعر الفرد واحاسٌسه ومدركاته فظبل عن )بٌن الفرد وبٌئته. هذه العبلقة التً تتوسطها

المفهوم. وفً إطار ذلك ٌرى  لهذا كونها محددات (البٌئة والعوامل الثقافٌة اهمٌة دور

(1999. Litman)  .ان قٌاس جودة الحٌاة ٌجب ان ٌكون على مستوٌٌن                  

                         الشخصً. اذ انه ٌقٌس رضا الفرد فً إطار مناخ حٌاته الخاصة. -

ه. متؽٌرات البٌئة التً تساعد على خلق االحساس بالرضا اوعدمالبٌئً.الذي ٌقٌس  -

وعلى وفق هذٌن المستوٌٌن. فان مفهوم جودة الحٌاة فً جوهره ٌوصؾ تصورا ذاتٌا من 

  لتوضٌح بطرٌقة موضوعٌة محددة ٌقدم من خبللها إطار عمل قبل الفرد وبٌئته وٌتعامل 



تحسٌن رفاهٌة الفرد فً ا ٌتم استخدامه  كونه مركبا اجتماعٌب .طبق جودة الحٌاةتوقٌاس و

 الرائده اذ درست مإسسة ادارة المنظمات(. 02ص3110. عبد الرحمن.)محمودوسعادته

ومركز الجودة االمرٌكً مسالة جودة حٌاة العمل وكٌفٌة تحسٌنها واهتمت بتحلٌل عبلقة 

 Jabonske). 2000).جودة حٌاة العمل بزٌادة االنتاجٌة.والعدٌد من المتؽٌرات التنظٌمٌة

التنظٌمً  لٌواكب سٌاسة التؽٌروالتطوٌر القطاع الصناعًبوبعدها ظهرمفهوم جودة الحٌاة 

االستؽناءعنهم  ولٌخفؾ من حاالت التوتروالقلق التً سادت بالؽرب بٌن العاملٌن خوفا من

تحقٌق ل او تخفٌفا للخدمات والمزاٌا.او تخفٌضا لمعدالت اجورهم بجانب حرص المنظمات

                (.30ص 3101.جادالرب.)ا الوظٌفً المإثر على التزام العاملٌنالرض

وانتقل مفهوم جودة الحٌاة لمجاالت أخرى.ومنها مجال التربٌة والتعلٌم. فقد اشار ونستجل 

لتعلٌم للطبلب وبتدرٌبهم على االتصال بمحٌطٌهم وتقوٌم امسإلٌة المدرسة هً توفٌرا ان 

  .(2ص 3112. البنا)محمود  .وعمل األخرٌنالجودة فً عملهم 

 دالالت جودة الحٌاة وعلم النفس االٌجابً   

االستقرار  وعدم ولد حالة من االرباكتكافة االصعدة ٌبالحٌاة.و مجاالتلكل  الحاصلمع التؽٌر

 المجتمع. صعب لكل شرائح رالتوجس من المستقبل بصورة جعلت من االستمتاع بالحٌاة امو

بمعنى البد من بناء االنسان نفسه. بمعنى جودة االداء لئلنسان ذاته. والتً تنعكس على انتاجٌته 

ممارسةالتعامل الٌومٌة بتحوٌل بواالمكانٌات التً ٌمكنه  والمهارات وادائه.والذي ٌمتلك القدرات

الرضا سلوكٌات تحقق فعالٌات تشعوره بووقٌم ومعتقدات  اتجاهاتمعلومات و لفرد منلكل ما

فً إطار ما ٌطلق علٌه )بجودة الحٌاة النفسٌة (وتساعده على التكٌؾ  الحٌاة والتوافق والنجاح فً

واالستقراره ومدى إٌجابٌة او اعاقته عن اداء دوره فً الحٌاة. ومن ثم أصبح موضوع جودة 

لفة فً الحٌاة مفهوما محورٌا فً البحوث والدراسات. واستخدام  بمعان متعددة فً سٌاقات مخت

ومن هنا تباٌنت وتعددت اراء (. 20ص 3112.كاظم واخرون )العلوم الطبٌعٌة واإلنسانٌة .

العلماء والباحثٌن لمفهوم جودة الحٌاة. و. تبلورت نوعٌن من الدراسات األول ركز على المدخل 

الذاتً. واألخر ركز على المدخل الموضوعً. وتضمن المدخل الذاتً. ادراكات الفرد لظروفه 

 من خبلل تقوٌم الجوانب النفسٌة. وٌركز هذا لتقوٌم على قٌاس الرفاهٌة النفسٌة او الرضا

السعادة الشخصٌة. كما ٌقٌس المشاعر االٌجابٌة لدى االفراد وتوقعاتهم للحٌاة. اما المدخل و

الموضوعً. فٌركز على البٌئة الخارجٌة. وتتضمن الظروؾ الصحٌة والرفاهٌة االجتماعٌة 

ت والظروؾ المعٌشٌة والتعلٌم واالمن والسكن ووقت الفراغ واألنشطة، وٌإكد ؼالبٌة والعبلقا

الباحثٌن على المإشرات الخاصة بالبعد الموضوعً لجودة الحٌاة. لكونها مإشرات قابلة 

للمبلحظة والقٌاس المباشر.وفً هذا السٌاق توصل عدد من الباحثٌن الى  استخدام المداخل 

معا لقٌاس جودة الحٌاة. وذلك مانهجته منظمة الٌونسكو فً تناولها لمفهوم  الذاتٌة والموضوعٌة

 جودة الحٌاة. فاالهتمام بالجوانب االٌجابٌة فً الشخصٌة مهد لظهور مجال علم النفس اإلٌجابً.  

 

 

 



        .                                                                          مؤشرات جودة الحٌاة

االحساس بجودة الحٌاة حالة شعورٌة تجعل الفرد ٌرى نفسه قادرا على اشباع حاجاته المختلفة    

   .(Fallowed.1999 ))الفطرٌة والمكتسبة(.واالستمتاع بالظروؾ المحٌطة به كما حددها .

المإشرات النفسٌة. وتبدء فً شعور الفرد بالقلق واالكتئاب او التوافق مع المرض.اوالشعور      

                                                                  بالسعادة والرضا عن نفسه.

لفرد المإشرات االجتماعٌة. وتتضح من العبلقات الشخصٌة ونوعٌتها.  فضبل عن ممارسة ا

                                                                  لؤلنشطة االجتماعٌة والترفٌهٌة. 

المإشرات المهنٌة. وتتمثل بدرجة الرضا عن مهنته وحبه لها. والقدرة على تنفٌذ مهام وظٌفته 

                                                                      وقدراته على التوافق مع واجبات عمله. 

فقدان والمإشرات الجسمٌة. وتتمثل فً رضا الفردعن حالته الصحٌة والتعاٌش مع االالم والنوم 

                    (.3103رؼداء علً. )الشهٌة فً تناول الطعام. وكل القدرات الجسمٌة. 

-شخص ألخرلتقٌم جودة الحٌاة  وٌتحكم بمفهوم جودة الحٌاة مإشرات وعوامل تختلؾ من 

الصحة  -2القدرة على التفكٌر . - 3 واخذ القرارات .ٌركفالقدرة على الت-0 الصحة الجسمانٌة 

االحوال المعٌشٌة واالحوال االجتماعٌة. -1القٌم الثقافٌة  -المعتقدات الدٌنٌة-2والعقلٌة.  الجسمٌة

كل شخص ما هو االهم له والذي ٌحقق االوضاع المادٌة واالقتصادٌة والتً علٌها ٌحدد  -2

 .(21 ص 3101.الهمص)عادته بحٌاته. ا

                                                                                                ابعاد جودة الحٌاة.

  العوامل الوجودٌة  – 2. العوامل الموضوعٌة - 3العوامل الذاتٌة.  - 0

 . االساسٌة لجودة الحٌاة المقومات

 .( 30;3110  الفرد نفسه. )عجاجه. -2..المجتمع 3االسرة.  -0

 العوامل المؤثرة فً جودة الحٌاة. 

 :العوامل البٌولوجٌة 

تعد المحددات الوراثٌة او االستعدادات الموروثة ذات تؤثٌر كبٌر فً نشؤة مفهوم جودة الحٌاة  

 التنشئه لوجٌا الراي المإٌد لتؤثٌرالوراثً بالمرحلةاالولى منوتكوٌنها.وقد عزز علماء االنثروبو

وما  الرضاعةاي بمرحلة الرضاعة وما ٌسمى بالتفاإل الفمً والتشاإم الفمً. المتمثل بؽزارة

ٌلٌها من فطام متؤخر او شحة رضاعة وما ٌلٌها من فطام مبكر. فكثٌرا ما ٌنشا توجها اٌجابً 

ل وصحته البدنٌة حٌاة اٌجابٌة. اما التوجه السلبً نحو الحٌاة.  نحو الحٌاة فٌتمثل بنشاط الطف

فٌنشا من شحة الرضاعة والفطام المبكر وماٌتبعه من ضعؾ الصحة البدنٌة. وضعؾ القوة 

 (. Eisler 1996:6)العصبٌة ووهن الصحة عموما.مما ٌشعر الطفل بشعورسلبً.

                                                                                             العوامل االجتماعٌة.

والقٌم  تتمثل العوامل االجتماعٌة بالتنشئة التً تطبع الفرد وتساعده على اكتساب اللؽة والعادات 

اكدت العدٌد من الدراسات ان  المحٌط (و1ص0221)عبد اللطٌؾ حماده. واالتجاهات السائدة

االجتماعً. والثقافً له تؤثٌر كبٌر على تفاإل الناس او تشاإمهم. على ان البٌئة التً  .ٌعٌش 



الدراسات  ثرواكدت اك (Anderson.1992.)بها الفرد تإثر بالطرٌقة التً ٌبصر بها العالم

لى ارتفاع مستوى لدى الذكور مقارنة التً بحثت فً الفروق الفردٌة بٌن الجنسٌن التً اشارت ا

باإلناث . . والسبب بذلك ظروؾ التنشئة االجتماعٌة. وال سٌما البٌئات التً تمنح حرٌة 

 واستقبللٌة للرجال أكثر من النساء. كالبٌئة العربٌة.  

                                                                                            ادٌة.صالعوامل االقت

 التراجع االقتصادي ٌشكل عامبل مإثراسلبٌا علىان .(Rosseel.1989) فً دراسة روسٌل

والتطلعات الحٌاتٌة لمستقبلهم )المجال المعرفً واالجتماعً والمهنً( وهذا ٌإثر  االهداؾ

وحاته وقد بدوره على معدالت التوجه االٌجابً نحو الحٌاة فاالستقرار ٌإثر على الفرد وطم

لصراع اٌجلب للبلد الحروب النفسٌة والعسكرٌة وبذلك تتؤثر نفسٌة افراد المجتمع.فتخلق عوامل 

هدد مالنفسً واالضطرابات.وٌودي لحالة من فقدان التوازن النفسً للفرد لٌجعله عاجزوضعٌفا 

ة للفرد او ٌكون عرضة للقلق النفسً.الذي ٌرتسم على سلوكه لٌصبح جزء من المظاهر السلوكٌ

 كالخوؾ من المستقبل والتوجه السلبً للحٌاة والشعوربعدم الثقة والتردد والشك.     

                                                                                                عوامل تربوٌة.

التربوٌة على البرامج  اكدت العدٌد من الدراسات واالدبٌات والتجارب العلمٌة واالبحاث 

التربوٌة التطبٌقٌة المباشرة المقدمة ألطفال المعٌن فً المإسسات التعلٌمٌة والتً تساعد على  

تحسن حالتهم فً المستقبل.  وتساعد المحطٌن بهم فً كٌفٌة التعامل معهم. اذ ان ؼالبٌتهما قد 

 الدراسات.كدراسة تحققت نتائج اٌجابٌه خبلل تطبٌقها. وهذا ما ورد فً العدٌد من

 (0220.واخرون)روبنسون (واشارMarlen & Philip.2000).(ودراسةAnderson.2004ا

الى اهمٌة التدخل المبكر والتعلم والتدرٌب فً تحقٌق نتائج اٌجابٌة لؤلطفال المعاقٌن )التوحد( 

فً المستقبل. وكذلك تناول العدٌد من الدراسات  على موضوع تقٌم البرامج وخدمات اطفال 

المعاقٌن مثل تقٌم البرامج المقدمة من وجهة نظر المدربٌن والمعلمٌن. ومدى فاعلٌة الخطط 

التربوٌة ومحتوى الخطط وطرق التشخٌص وتوافر ادوات التقٌٌم وطرائق التدرٌس المتبعة 

 باإلضافة تناولت اوضاع مراكز تقدٌم الخدمة لؤلطفال المعاقٌن.

                                                                                           العوامل النمائٌة.  

فً االعاقة العقلٌة )التوحد( أكثر وضوحا من باقً االعاقات التً تصٌب االطفال  النمائٌة

بمراحل مبكرة من أعمارهم. وهً اعاقة ذات تؤثٌر شامل على كافة جوانب نمو الطفل العقلٌة  

االعاقة هو  هذه واالجتماعٌة واالنفعالٌة والحركٌة والحسٌة.وان أكثر جوانب القصوروضوحافً

التفاعل   ؼٌرقادرعلى الطفل التوحدي المتبادل.حٌث ان صلً والتفاعل االجتماعًالجانب التوا

النمطً  تظهرالعوامل االجتماعً وتكوٌن عبلقات مع االقران. باإلضافة الى قلةاالنتباه والسلوك

واالهتمامات لدٌه مقٌدة او محددة. وتعتبر مرحلة المراهقة من المراحل المهمة واالساسٌة بحٌاة 

اذ تتمٌز بالنمو الجسمً السرٌع والؽٌر متوازن. فقد ٌسبق النمو الجسمً عملٌات النمو  الفرد.

العقلً والوجدانً. وهنا ٌنشا صراع فً اشباع حاجات والرؼبات. لذلك فهً مرحلة تتمٌزبالقلق 

الصراع والتمرد. مما ٌفقدها االستقرار والتوازن لعدم توازن عملٌات النمو الجسمً للمراهق. 

المراهقٌن.)الوهٌد. بلل عملٌات النمو ٌإثر بصورة مباشرة فً مفهوم جودة الحٌاة عند واخت

والحركٌة والحسٌة. وان أكثر جوانب القصور وضوحا فً  هذه االعاقة هو (33ص3110

الجانب التواصلً والتفاعل االجتماعً المتبادل.اذ تتمٌز بالنمو الجسمً السرٌع والؽٌر متوازن. 



الجسمً عملٌات النمو العقلً والوجدانً. وهنا ٌنشا صراع فً   اشباع حاجات فقد ٌسبق النمو 

 (. 33ص  3110.والرؼبات. )الوهٌدة 

   النظرٌات المفسرة لمفهوم جودة الحٌاة .

 Psychoanalysis Perspective اوال:نظرٌة التحلٌل النفسً:     

 بالسرورجودة الحٌاة هو الشعورنظرٌته ان (فً 0222 -0112 .فروٌد)فً التحلٌل النفسً بٌن 

 . شٌخوخةالسعادة والتخفٌؾ االلم االنسانً الذي ٌنشا من ثبلثة مصادرهً: قوة الطبٌعة الساحق

الجسم البشري. وعدم كفاٌة التدابٌر الرامٌة الى تنظٌم. العبلقات بٌن البشر اذ ان مبدا اللذة هو 

اة او مبدا السرور  ودافع دٌمومة الحٌاة المبدأ المسٌطر على الجهاز النفسً .وان ؼرٌزة الحٌ

       والرضا.  ولهذا الطموح هدفٌن. االول: هو تجنب األلم وتحاشً الحرمان من الفرح.

ى والثانً: ابتؽاء المتع والملذات. وان مبدا اللذة هو الذي ٌحدد هدؾ الحٌاة وجودته. وٌر

. ومحب ومعٌن ومراعً (اذ ما وصؾ شخص نفسه بانه سعٌد. وشؽوؾ (0220-0101)أدلر

لمشاعر االخرٌن. فانه قد استخدم مصطلحات إٌجابٌة. وان تقدٌره لذاته المرتفع ربما ٌسهم فً 

شعوره بالسعادة كونه فردا كلٌا. له جوانبه التً تترابط  وتتشابك الى درجة كبٌرة تمٌزه عن 

الشخصً ٌجب علٌه ان تحقٌق الهناء ان الفرد اذا اراد   (0211 -0211.فروم )االخرٌن.وبٌن 

ٌكون واعٌا ومستجٌبا. متحدا. مستقبل. ومتحدامع العالم الخارجً. وقادرا على فهم ما ٌمنح 

معنى للحٌاة. وٌجب على الفرد ان ٌكون سعٌدا فً ممارسة الحٌاة وان ٌعبر عن البهجة 

 (3101.الٌن)والسعادة وٌكون قادراعلى فهم ما ٌمنح معنى للحٌاة.

   :ثانٌا. نظرٌة السمات  

بدراسة الشخصٌة فً ابعادها المتعددة فهو ٌنظر الى الشخصٌة نظرة  (Cattleاهتم كاتل ) 

Cattle .اهتم كاتل متكاملة. وتشكل السمة عند كاتل وحدة بناء الشخصٌة. واالساس لدراستها )

                                           فقد كشفت الدراسات  التً قام بها عن نوعٌن من السمات.

السمات التكونٌة وهً داخلٌة. وذات اساس وراثً كان ٌكون الفرد ذات مزاج عصبً.           -أ 

السمات البنائٌة تصدر عن البٌئة. وتتشكل من خبلل االحداث. والمواقؾ التً تجري فً  -ب 

جتماعٌة تؤثٌر فٌها. فاؼلب بٌئة الفرد.العوامل االجتماعٌة والطبٌعٌة اي ٌكون للتنشئة اال

وٌذكر االشخاص الذي ٌعٌشون فً مجتمع متقدم حضارٌا  سٌتعلمون انماط السلوك التفاإلً. 

شكل ب كاتل ان بعض السمات تنشا من خبلل البٌئة. وتؤثٌراتها ومواقفها.وبعض السمات تتؤثر

اض. والتفاإل.وممكن ان السمات الواسعة مثل االنطوائٌة واالنقب ىسمتبثقافة االنسان. و ًرئٌس

تتؽٌر وتتؤثر باختبلؾ استجابات  االفراد.اما اٌزنك لخص نظرٌته على اساس انه ٌوجد قطبان 

واالنطواء( وٌمكن ان ٌوصؾ افراد كثٌرون جدا بطرائق -رئٌسٌان فً للشخصٌة هما )االنبساط 

االتجاه االٌجابً نحولحٌاة  متباٌنة باختبلؾ مواقعهم. او تبانهما على قطبً البعد. اذ ٌقع الفرد ذو

)المتفائل( ضمن حدود االنبساط. وٌقع الفرد ذو التوجه السلبً نحو الحٌاة )المتشائم( ضمن 

حدود االنطوائٌة. وتعد نظرٌته من النظرٌات المهمة التً تناولت بعدي االنطواء. واالنبساط. 

بساط على قطب منها.وٌقع واعطتهم اهمٌة كبٌرة وتتكون من مجموعة من السمات تقع سمة االن



على القطب االخر. وٌتعامد القطبان مع بعد العصابٌة. )متزن  االنطواء

 .(21ص 3110الحكاك.)ؼٌرمتزن(.

  Scheier& Carver .ثالثا. نظرٌة التوجه نحو الحٌاة )شاٌر وكارفر(

لقد استند كل من شاٌر وكافر فً منظورهما على اساس النظري او الضبط السلوكً للذات    

وطور نظرٌتهما عن التوجه نحو الحٌاة بوصفها جزءامنه. التً تعد فٌه التوقعات بالنتٌجة مجاال 

مهما من النزاعات السلوكٌة لؤلفراد فهما ٌركز على توقعات االفراد ألهداؾ المستقبل وان 

اعر االٌجابٌة مرتبطة بمدى الحركة والتوجه نحو االهداؾ. فاالنفعال الٌرتبط فقط بالخبرة المش

الخاصة بمدى الحركة نحو االهداؾ اوبعٌدا عنها فقط بل التوقعات المتعلقة بالنتائج اٌضا. لذلك 

 فانفعاالت االٌجابٌة ال ترتبط بالتقدم نحو االهداؾ فقط وانما بالتوقع االٌجابً  .

   Schlock   Theory     ( 2002) .ا: نظرٌة شالوكرابع

تدور نظرٌة شالوك حول الجانب الموضوعٌة من جودة الحٌاة. وال تركز على الجانب الذاتً 

من جودة الحٌاة. اي تتؽافل إدراك الفرد لحٌاته من خبلل احساسه بالرضا والسعادة واالحباط 

  (.3110.محمودعبدالرحمن)ابٌة وتحقٌق الذات.والتشاإم.ومن خبلل االحساس باالنفعاالت االٌج

السعادة -وٌرى شالوك  هناك تحلٌبل جدٌدا بتحدٌد ثبلثة مإشرات لكل مجال من المجاالت.

العبلقات بٌن الشخصٌة:  وتشمل  - االنفعالٌة: تشمل الرضا. مفهوم الذات وانخفاض الضؽوط 

النمو -. شمل الحالة المادٌة والعمل والمسكنالسعادة المالٌة: وت.  التفاعبلت والعبلقات والمساندة

السعادة البدنٌة:وتشمل الصحة.االنشطة -الشخصً: وٌشمل التعلٌم .والكفاءة الشخصٌة واألداء.

-تقرٌر المصٌر:وٌشمل االستقبللٌة .االهداؾ.القٌم واالختبارات.  -الٌومٌة ووقت الفراغ.

الحقوق  -االجتماعً والمشاركة باالدوار.والمساندة.االندماج االجتماعً:وٌشم اللتكامل.الترابط 

 البشرٌةوالقانونٌة:وتشمل رضا الفردلحقوقه الفردٌة وحقوق الجماعة التً ٌعٌش بها.

  Theory   Ryff                                                                        خامسا: نظرٌة راٌف.

ً. السعادة النفسٌة هو تطوٌر فترات الحٌاة.الذي ٌركز على وتتلخص بستة ابعاد هً كاالت

التحدٌات المختلفة التً تواجهه فً مراحل حٌاته المختلفة فً إطار الحٌاة. االستقبللٌة. وتعرؾ 

االستقبللٌة قدرة الفرد على تقرٌر مصٌره بنفسه. وٌكون مستقبل بذاته التمكن البٌئً. هواحساس 

  الفردً وهوشعورصالنموالشخ.دارة البٌئة التً تمثل النشاطات الخارجٌةالفردبالكفاٌة والقدرة با

 باالرتقاء والتطور المستمر.ورإٌة الذات تنمو وتتوسع.العبلقات االٌجابٌة مع الخرٌن.التً 

علق برفاهٌة االخرٌن والقدرة على اظهار التعاطؾ المودة بشكل كبٌر.وتهتم بتبادل العبلقات تت

 تتضمن المعتقدات التً تعطً الشخصوهً الصحة النفسٌة و الحٌاة اإلنسانٌة.الؽرض من

سوزانا )اجرت (.02ص ;0212راٌؾ. بان هناك هدؾ ومعنى للحٌاة .) االحساس
ذوي  من دراسة بعنوان )جودة الحياة المدركة ذاتيا لدى االطفال والمراىقين (2002ن.و اخر و 

عمييم  االعاقات النمائية بكرة.وتكيفيم مع تاثيراالعاقة البدنية بسن معمى االعاقة البدنية.لمتعرف 
جودة الحياة الموضوعية و الذاتية  العالقة بين وفحص. الدراسة تقييم  الصحة البدنية تىدفو 



تم اجراء و  والعقمية من خالل تقديم الدعم االسري الولياء االمور. لدى اطفال ذو اعاقات بدنية
المجموعتين لم يختمفا بشكل  ان نتائجال.اوضحت سوياءبينيم  ا .ومن(20-13االعمار)مقارنة بين

دال بدرجة جودة الحياة الذاتية.االان مجموعةاالعاقات البدنية المختمفة والعقمية حصمت عمى اقل 
 والموضوعية  ىناك ارتباط دال بين جودة الحياة الذاتية درجة في جودة الحياة الموضوعية.وليس

 متكيف مع االعاقة النمائية والعقمية.ل والعقمية .ويرجع ذالك البدنيةفي المجموعة ذات االعاقة 

   Lawton Theory سادسا. نظرٌة الوتٌن. 

توصل الوتن بعد عدة وبحوث تجربٌه.  ان هناك تؤثٌر للبٌئة المحٌطة بالفرد على ادراكه اذ ان 

  فعاالالبٌئة. تترك اثراعة ٌونوعٌة الحٌاة وسمٌة طبEnvironment Press البٌئة من وجهة نظر

فً نظرة الفرد الى نوعٌة الحٌاة. ومن خبلل دراسات التً تناولت فٌها إدراك التؤثٌرات البٌئة 

ى الجودة   تم التوصل الى ان الراشد كلما كبر عمرا كانت سٌطرته أكثر اٌجابٌة على البٌئة. عل

ان طبٌعة البٌئة ٌكون لها تؤثٌرات وبالتالً ٌكون التؤثٌر اٌجابٌا على شعوره بجودة الحٌاة.  و

أحدهما مباشر على حٌاة الفرد مثل التؤثٌر على الصحة.  وتؤثٌر ؼٌر مباشرذو دالالت اٌجابٌة 

  (Baites.2003:56)مثل الرضا البٌئً والظرؾ الزمانً الذي ٌعبش فٌه.

 The an Integrative the of Globalسابعا: النظرٌة التكاملٌة النوعٌة العالمٌة. 

Quality of Life Concept فً طٌؾ النظرٌة التكاملٌة لجودة الحٌاة اذ برمج هذاالطٌؾ ) .

    و الحٌوي وأدراك الفرد نظرٌات متعددة تتناول السعادة ومعنى الحٌاة ونظام المعلومات

واالمكانٌات. وتحقٌق لحاجات وعوامل موضوعٌة اخرى.ان النظرٌة التكاملٌة نظرٌة عامة 

ا موضوعٌا. شخصٌا. ووجودٌا لفلسفات الحٌاة وٌبحث من خبلل العمق الوجودي تحتوي طٌف

  التوافق جتماع.وتعقد الحٌاة لدى االفراد وما ٌدفعهم الىاالعن سمات اخرى مثل الصحة وعلوم 

والتكٌؾ مع الظروؾ المحٌطة بهم. وبما ٌإدي الى تضمٌن السعادة لحٌاتهم. وهً ترى نظرة 

ٌقٌم شخصٌا االشٌاء حوله وٌكون افكار للوصول للرضا عن الحٌاة.  الفرد للحٌاة تجعله 

((Ventegodt, 2003:125 وتشٌر النظرٌة التكاملٌة لجودة الحٌاة الى ان هناك ثبلث سمات .

تجمع معا وتإدي الى الجودة. وهً تتعلق باألفكار ذات العبلقة بجودة الحٌاة والتً تتداخل مع 

تحقٌقه والمعنى الوجودي الذي ٌنتصؾ العبلقة بٌن االفكار تحدٌد الهدؾ الشخصً المراد 

 واالهداؾ الشخصٌة والعمق الداخلً.

    بعض االتجاهات المفسرة لمفهوم جودة الحٌاة. 

                                                              Philosophical Attitude االتجاه الفلسفً . 

اكد هذا االتجاه ان جودة الحٌاة )حق متكافئ فً الحٌاة واالزدهار( وهناك كثٌر من االماكن التً 

تتطلب الجودة حتى ٌحصل االنسان لجودة الحٌاة .فمفهوم جودة الحٌاة بهذا االتجاه أكد على 

اعتقاد اال  وضع مفاهٌم السعادة ضمن الثبلثٌة البراؼماتٌة المتمثلة فً ان الفكرة ال تتحول الى

إذا اثبتت نجاحها على المستوى العلمً والمستوى العملً أقرب الى مفهوم السعادة. والرفاهٌة 



الشخصٌة منه الى مفهوم اخر. وهو ٌنظر الى جودة الحٌاة من خبلل ) الفلسفة على ان السعادة 

بفضاءات  المؤمولة ال ٌمكن لئلنسان الحصول علٌها اال إذا حرر نفسه من اسر الواقع وحلق

       مثالٌة تدفع اإلنسان بالتسامً على واقعه الخانق وترك العنان للحظات خٌال ابداعً ثري.

 (.12ص 3101.ابو عرفة )

                                                                      Social Attitud االتجاه االجتماعً.

مع . وعبلقات االفراد ومتطلبات الحضارٌة والسكان  االتجاه على االسرة والمجت وٌركزهذا

 والعمل والضؽوطات الوظٌفٌة والمتؽٌرات االجتماعٌة االخرى.وٌمثل جودة الحٌاة الحٌز

االجتماعً المادي الذي ٌحٌط بالفرد. ومستوى معٌشته واتصاله باالخرٌن وعبلقاته الحمٌمٌة. 

الفرد مفهومه عن   ،ومعنى حٌاته من ادراكه وادراك الفرد على تحقٌق اهدافه بالحٌاة وٌكسب 

 ( . (park.2002;151لجودة الحٌاة التً ٌعٌشها ذاته

                                                                                  Medical Attitude .االتجاه الطبً

ٌحدد تعرٌفا واضحا لهذا المفهوم اعتمد االتجاه الطبً على تحدٌد مإشرات جودة. الحٌاة ولم 

وزاد االهتمام االطباء والمختصٌن فً الشإون االجتماعٌة والباحثٌن بالعلوم االجتماعٌة 

بتعزٌزورفع جودة الحٌاة للمرضى من خبلل توفٌر الدعم النفسً االجتماعً لهم. وٌحدد 

سٌون ٌنظرون الى المتخصصون بالطب جودة   الحٌاة الوظٌفة العضوٌة. بٌنما االطباء النف

العضوي fallow field.1990;89جودة الحٌاة باقتران العبلقات المتداخلة بٌن المجال  (

 واالنفعالً واالجتماعً. .

                                                                 AttitudePsychologicalاالتجاه النفسً.  

رد كمحدد اساسً للمفهوم وعبلقة المفهوم بالمفاهٌم النفسٌة ٌركز االتجاه النفسً على إدراك الف

االخرى. واهمها القٌم والحاجات النفسٌة واشباعها. وتحقٌق الذات ومستوى الطموح لدى االفراد 

فالعنصر االساسً لجودة الحٌاة ٌنضج فً العبلقة االنفعالٌة القوٌة بٌن الفرد وبٌئته.وهذه العبلقة 

س الفرد ومدركاته.  فاإلدراك ومعه بقٌت المإشرات النفسٌة تمثل تتوسطها مشاعر واحاسٌ

 .بعنوان0221هذا تناولته دراسة محمد كبر.المخرجات التً تظهر من خبللها جودة الحٌاة للفرد.

من الجنسٌن  الرضاعن الحٌاةوعبلقتها ببعض المتؽٌرات النفسٌة لدى الكفٌفٌن المراهقٌن

معرفة العبلقة بٌن الرضا عن الحٌاة وتقدٌر الذات وقوة االنا هدؾ الدراسة  بالمجتمع السعودي.

( اناث من معهد 32( ذكور و)30( طالب وطالبه ،)11للمراهقٌن الكفٌفٌن .عٌنة الدراسة )

 والنتٌجةالنور بمكه.ومعهد النور بجده.طبق علٌهم مقٌاس قوة االنا واستمارة المقابلة الشخصٌة. 

وٌوضح علماء النفس جودة الحٌاة  االناث بٌن الرضا وتقدٌرالذات.اٌجابٌة لصالح وجود عبلقة  

هً الحالة الحسنة او السٌئة وقدرة الفرد على اشباع حاجاته ومشاعره واتجاهه واستجابته للحٌاة 

  سٌكولوجً. ككل وبعض جوانبها. واهمها الجانب المعرفً واهمٌة تحقٌق الذات فاإلنسان كائن

انه البناء الكلً الشامل الذي ٌتكون  الحٌاة وفقا للمنظور النفسً على كما ٌنظر الى مفهوم جودة

من المتؽٌرات المتنوعة التً تهدؾ اشباع الحاجات االساسٌة لؤلفراد الذٌن ٌعٌشون فً نطاق 

 (.  23ص3111  )صالح.هذه الحٌاة. 

  



                                   المتغٌرات النفسٌة ) االداء المهاري.المعرفٌة.الوجدانٌة(. 

                                                                                              أ.االداء المهاري. 

تعرؾ باألداء الذهنً الحركً الذي ٌتبع اثناء التعلم مع مراعات الدقة المهارة  Skill المهارة

                                                  (.21ص 3111.االمام.)والسرعة واالستمرارٌة لؤلداء

. هً تنمٌة االدراكات الفرد عن طرٌق وظائفه الحسٌة لمساعدته على (. المهارات الحسٌة

 ) تخطً المظاهر الحسٌة لؤلشٌاء والدخول بؤعماق طبٌعتها.20:3100والبد من 

ان تكون موجه نحو هدؾ -0هما (.والبد من توفرشرطٌن اساسٌن00ص  3100.العتٌبً)

 (.01:ص3101.حرازهدؾ بؤقصروقت ممكن.)محمدأشرؾالتكون منتظمة وتودي  -3معٌن.

وٌعرؾ االداء الحركً. هً الممارسة العملٌة التً تعقب عملٌة التعلم   االداء الحركً.

اء.       بالمبلحظه.وتعالج القصور بالمواقؾ المتعلمه من خبلل التكرار الممارسه لتحسٌن االد

 فاعلٌة برنامج  مقترح لدراسةب (3110وقامت )عزه عبد المنصؾ.(.02ص  3111)االمام:  

هدفت الدراسة للمعاقٌن ذهنٌا. لبللعاب المائٌة على تعلم بعض المهارات االساسٌة فً السباحة

الى معرفة اثر برنامج االلعاب المائٌة  على تعلم بعض المهارات االساسٌة فً السباحة  لبلطفال 

( اطفال معاقٌن ذهنٌا بسن 1المعاقٌن ذهنٌا  استخدم المنهج التجرٌبً  من مجموعة تجرٌبٌة من)

الطفال المعاقٌن ذهنٌا ونتائج ان للبرنامج اثر فعال فً تعلم ا( اسابٌع. 2(  سنه.لمدة )00- 0)

 .( والباقً ٌمٌز اقل 2فً )

                                                                                                     .ب.المعرفٌة

تناولت المعرفٌة مفهوم الجودة على انه عملٌة ادراك معرفً شخصً ٌتحدد بالشخص نفسه 

خرٌن.والمثال هو تقٌٌم الناس للخدمات ٌختلؾ من شخص الخر والسبب بعٌدا عن تقٌٌم اال

تطوٌر  (3103بٌرنً واخرون.)وتناولت دراسة  ٌرجع الى تقٌٌم االدراكً لكل شخص.

المتؽٌرات عٌنة وعبلقتها ببعض داون  اطفال متبلزمةمهارات  القراءة واللؽه والذاكره لدى 

( سنه  تمت متابعهم  03 -2ن تتراوح اعمارهم)( طفبل ٌعانون من متبلزمة داو32الدراسة)

(طفل من 23( طفبل من نفس المستوى وبمجموعة اخرى من)20لمدة عامٌن ومقارنتهم  مع )

المهارات المتوسطة.وطبق علٌهم اختبارات مقننه لتشخٌص الذكاء العام ومهارات القراءة واللؽة 

بلزمة داون على تعلم  قراءة الكلمات ا ظهرت النتائج بوضوح قدرات االطفال ذوي متوالذاكره.

                                                                     المفردة. وازدٌادهابزٌادة العمر.

                                                                                                         . الوجدانٌة -ج

)الخبرة الذاتٌة بالشعور  اولت الوجدانٌة مفهوم الجودة بوصفهاالحالة الداخلٌة للفردالتً تعرؾتن

                           التً ٌدركها الفرد كالفرح اوالحزن(.وما ٌتبعها من تؽٌرات فسٌولوجٌة. 

                                                                                                .الضبط الذاتً.

وتعدٌله من خبلل ضبط الفرد  ٌعرؾ الضبط الذاتً.هو قٌام الفردبالتاثٌر فً سلوكه ونتائجه

 (. Gold fried.2007سلوك وٌنتج عنها نتائج معٌنه.)النفسه وبٌئته وباستراتٌجٌة الضبط  تنظم 

 

 

 



 . ثانٌا:الدراسات السابقة

                                                                                              0221اكبر.محمد دراسة 

من  وعبلقتها ببعض المتؽٌرات النفسٌة لدى الكفٌفٌن المراهقٌن عنوان الدراسة الرضاعن الحٌاة

هدؾ الدراسة معرفة العبلقة بٌن الرضا عن الحٌاة وتقدٌر الذات  السعودي.الجنسٌن بالمجتمع 

( اناث من 32( ذكور و)30( طالب وطالبه ،)11وقوة االنا للمراهقٌن الكفٌفٌن .عٌنة الدراسة )

معهد النور بمكه.ومعهد النور بجده.طبق علٌهم مقٌاس قوة االنا واستمارة المقابلة الشخصٌة. 

 اٌجابٌة لصالح االناث بٌن الرضا وتقدٌرالذات. قة  وجود عبل والنتٌجة

                                                                             .3110دراسة عزه عبد المنصؾ. 

لبللعاب المائٌة على تعلم بعض المهارات االساسٌة فً  الدراسة فاعلٌة برنامج  مقترح نعنوا

هدفت الدراسة الى معرفة اثر برنامج االلعاب المائٌة  على تعلم بعض ذهنٌا.للمعاقٌن  السباحة

المهارات االساسٌة فً السباحة  لبلطفال المعاقٌن ذهنٌا  استخدم المنهج التجرٌبً  من مجموعة 

ونتائج ان للبرنامج ( اسابٌع. 2(  سنه.لمدة )00- 0( اطفال معاقٌن ذهنٌا بسن )1تجرٌبٌة من)

 .( والباقً ٌمٌز اقل 2فً )تعلم االطفال المعاقٌن ذهنٌا اثر فعال فً 

                                                                             . ( .Byrne,at,al,2012 )   دراسة.

داون   اطفال متبلزمةتوضٌح تطوٌر مهارات  القراءة واللؽه والذاكره لدى  دراسة هدؾ ال

( طفبل ٌعانون من متبلزمة داون تتراوح 32عٌنة الدراسة )ض المتؽٌرات.وعبلقتها ببع

( طفبل من نفس المستوى 20( سنه  تمت متابعتهم لمدة عامٌن ومقارنتهم  مع )03 -2اعمارهم)

.وطبق علٌهم اختبارات مقننه لتشخٌص (طفل من المهارات المتوسطة23وبمجموعة اخرى من)

ا ظهرت النتائج بوضوح قدرات االطفال ذوي اللؽة والذاكره.الذكاء العام ومهارات القراءة و

  متبلزمة داون على تعلم  قراءة الكلمات المفردة. وازدٌادهابزٌادة العمر.

                                                              .2002سوزانا وأخرون.دراسة 
 المدركة ذاتيا لدى االطفال والمراىقين ذوي اجرت سوزانا واخرين. دراسة بعنوان )جودة الحياة

االعاقات  البدنية.لمتعرف عمى االطفال ذوي االعاقة البدنية بسن مبكرة.وتكيفيم مع تاثيراالعاقة
جودة الحياة  العالقة بين  وفحص. .ىدف الدراسة التقييم  الصحة البدنيةعمييم  النمائية

نيةوالعقمية من خالل تقديم الدعم االسري الولياء الموضوعية و الذاتية لدى اطفال ذو اعاقات بد
 ان نتائجال.اوضحت بينيم اسوياء .ومن(20-13االعمار)تم اجراء مقارنة بينو  االمور.

المجموعتين لم يختمفا بشكل دال بدرجة جودة الحياة الذاتية. اال ان مجموعة االعاقات البدنية 
الحياة الموضوعية.وليس ىناك ارتباط  دال المختمفة والعقمية حصمت عمى اقل درجة في جودة 

 والعقمية .ويرجع ذالك بين جودة الحياة الذاتية والموضوعية في المجموعة ذات االعاقة البدنية
 متكيف مع االعاقة النمائية والعقمية.ل



   الفصل الثالث.

                                                                                                   منهج البحث.

ولبلجابةعلى االسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها قام الباحث إستخدم المنهج شبه 

 .وهوثوذلك لمبلئمته فً تحقٌق اهداؾ البحاالنسانً. بإسلوب العبلقات اإلرتباطٌة  التجرٌبً

من عتمد علٌه بدراسة الواقع أو الظاهرة مثلما توجد فً الواقع،الذي ٌتمن أسالٌب البحث العلمً،

 رقمٌا ٌوضح مقدار وحجم الظاهرةوٌعطً وصفا  تعبٌر الكمً الذيلخبلل التعبٌر النوعً.او ا

                                                               (.03ص3110)عباس.واخرون.

                                                                                                               مجتمع البحث.

 ، والبالػ المعاقٌن ؤلطفال لمراكز التاهٌل العبلجً  بمشرفً ولتحدٌد مجتمع البحث. حدد الباحث

اهلٌة، وحكومٌة (معاهد 0هالعاملٌن بمراكز التاهٌل العبلجً فً )مشرؾ ومشرف(301عددهم )

( نوع 1 جدول )ال ( ادناه. 0.كما هو موضح فً جدول) ه( ( مشرف012)( ( مشرؾ و23منهم)

 معاهد المعاقٌن بأنواعه وعدد المشرفٌن والمعاقٌن ومن الجنسٌن

 إسم المعهد ت
 نوع
 المعهد

نوع 
 االعاقة

المشرؾ نوع  
 واعدادهم

 المجموع الكلً  نوع 

 مشرفة مشرؾ
أطفال 
 ذكور

 أطفال
 إناث

 لؤلطفال للمشرفٌن

0. 1 
معهد نور المصطفى للبنات 

 المركز األول
مدعوم  
 لئلناث

 30  21  - 30  - حسٌة
 21 

 إناث

0.  
معهد نور   المصطفى للبنٌن 

 المركز الثانً
 مدعوم
 للذكور

 32  - 11  - 32   حسٌة
 11 

 ذكور

 االمام  الحسٌن ع للتوحدمعهد   3 .3
 مدعوم
 للذكور

 21   - 021  - 21  عقلٌة
 021 

 ذكور

2.  
معهد نور االمام الحسٌن ع 
 للمكفوفٌن وضعاؾ السمع

 مدعوم
 للذكور

 23  - 23  - 23   حسٌة
 23 

 ذكور

2.  
 معهد الكفٌل لبلحتٌاجات  الخاصة

 للتوحد
 مدعوم
 لئلناث

 22  23  23  02  30  عقلٌة
 012 

 اناث

 معهد االمل حكومً  .1
 حكومً
 مختلط

حسٌة 
 وعقلٌة

 32   02 
 11 

 عقلٌة
  31 

 حسٌة
 22 

 11 
 مختلط

 معهد الرجاء حكومً 0 .2
 حكومً
 مختلط

حسٌة 
 وعقلٌة

 20  21 
  21 

 حسٌة
 12 

 عقلٌة
 22 

  012   
 مختلط

 المجموع الكلً للمشرفٌن واالطفال 
 ي المعاهد المدعومة والحكومٌة

 012  23  223  322  301  301 

                                                                                 العٌنة االستطالعٌة. -أ عٌنات البحث .

التحقق من مدى فهم أفراد العٌنة لفقرات المقٌاس وتعلٌماته  الؽرض من العٌنة االستطبلعٌة

. خطاب  )على الصعوبات المستجٌب. والتعرؾ ستؽرق لبلجابةالزمن الم لدٌهم  وحساب

 ختٌار العٌنة اإلستطبلعٌة بطرٌقة عشوائٌة والتً تضمنت فً معهدي(.وتم ا22ص3112

                             ادناه.(3موضح بجدول)بطرٌقة عشوائٌة.كما هواختٌر)الرجاء، األمل( 

 المشرف  نوع ( العٌنة االستطالعٌة موزعة بحسب 2)دولج



 المعهد
 جنس المشرؾ

 المجموع الكلً
 مشرفة مشرؾ 

 01  1  1   االمل الحكومً المختلط 

 01  1  1  الرجاء الحكومً المختلط

 31  01  01  المجموع
 

                                                                                       عٌنة التحلٌل اإلحصائً : -ب

الحصول على بٌانات إلجراء عملٌة التحلٌل اإلحصائً لفقرات المقٌاس الؽرض منها 

(. تم إختٌار عٌنة Anastasi , 1988: 192والتً تعد من الخطوات األساسٌة لبنائه )

وللحصول على عٌنة اكثر تمثٌبلً .التحلٌل اإلحصائً للفقرات بطرٌقة طبقٌة عشوائٌة

( 011اختٌار العٌنة اختٌر منها عٌنة بلؽت)اعتمد الباحث على االسلوب المتناسب فً 

لبلحتٌاجات  الكفٌلٌن.ومعهدالمختلط ٌنالحكومٌوالرجاءاالمل مشرؾ مشرفة. من معهد 

                              (2الخاصه.كمافً جدول)

 ت   
 المعهد

 المشرفٌن على المعاقٌن نوع 
 المجموع الكلً

 مشرفة مشرؾ

 
0 

 31  01  01   االمل الحكومً المختلط 

3 
  

 21  31  31  الرجاء الحكومً المختلط

2 
 

 22  01  31  معهد الكفٌل لبلحتٌاجات  الخاصة

 011   21   11  المجموع الكلً 

 

                                                                                        عٌنة البحث االساسٌة : -ج

كافٌة، أما إذا كانت مفردات  تكون إذا كانت مفردات المجتمع األصل متجانسة فإن عٌنة صؽٌرة 

الدقة  المجتمع األصلً ؼٌر متجانسة لزم الحصول على عٌنة أكبر كثٌروحٌث ٌتعلق ذلك بدرجة

.                                (2كما موضح فً جدول )(.20ص 3112)خطاب.المطلوبة،

 نوع معاهد المعاقٌن بأنواعه وعدد المشرفٌن والمعاقٌن ومن الجنسٌنعٌنة ل( 4 جدول )

 إسم المعهد ت
 نوع
 المعهد

نوع 
االعا
 قة

جنس المشرؾ 
 واعدادهم

 المجموع الكلً نوع الجنس

 مشرفة مشرؾ
أطفال 
 ذكور

 أطفال
 إناث

 لؤلطفال للمشرفٌن

 
0 
 

معهد نور المصطفى 
 مركز األولالللبنات 

مدعوم  
 لئلناث

 حسٌة 
- 
 

01.10  
01   

-   22 
 30  

01.3 
 إناث   22

 22   32  - 22  -  02.2  حسٌةمدعوم المصطفى للبنٌن معهد نور  



3
   

 ذكور 02.2  02  للذكور لمركز الثانًا

 
2 

 توحدللمعهد  االمام  الحسٌن ع 
 مدعوم
 للذكور

 02.0  عقلٌة
 31 

-  20 - 
 21 
 02.0 

 20 
 ذكور

2 
 هد نور االمام الحسٌن عمع
 للمكفوفٌن وضعاؾ السمع 

 
 مدعوم
 للذكور

 
 حسٌة

  
01.1 

 02 

 
-  

   
10 
 

  
- 

  
23 

 01.1 

   
01 
 ذكور

  
1 

معهد الكفٌل لبلحتٌاجات  

 للتوحد الخاصة
 مدعوم
 لئلناث

 01.0  عقلٌة
 01 

 2  10  21 
 22 
 32.3 

 12 
 اناث

2
   

 معهد االمل حكومً
 حكومً
 مختلط

حسٌة 
 عقلٌة

 02.0 
 02 

 0.1 
 1 

 21 
 عقلٌة

  02 
 حسٌة

 22 
 32.3 

   22 
 مختلط

 معهد الرجاءحكومً   
 حكومً
 مختلط

حسٌة 
 عقلٌة 

 00.2 
 00 

 02.2 
 31 

 22 
 حسٌة

21  
 عقلٌة

 22 
 20.3 

 12 
 مختلط

 المجموع الكلً للمشرفٌن واالطفال 
 فً المعاهد المدعومة والحكومٌة

 012  13  301 022  011  211 

                                                                                              

                                                                                               ادوات البحث:

                                .  االحتٌاجات من وجهة نظر المشرفٌن جودة الحٌاة لذوي مقٌاس أوال:

والمقاٌٌس التً  الشروع بإعداد المقٌاس إّطلع الباحث على ما هو متوفر من الدراساتقبل 

فً الدراسات السابقة حددالمكونات ولكن هنالك اختبلفات عدٌدة منها : جودة الحٌاةتناولت 

البحث وجداختبلفات بعٌنات   المتعلق بدراسة متؽٌراته وهدف ومتؽٌراته بحثلكل  المتبعة

البحوث لذا اتبع الخطوات التالٌة لعمل مقٌا س لجودة الحٌاة ٌتبلئم مع اهداؾ وعٌنة بحثه. 

               للمقٌاس)تحدٌد المفهوم واألبعادأو المجاالت التً تؽطٌها فقراته( . التخطٌط -0

تطبٌق  -2مختصٌن.عرض الفقرات على المحكمٌن وال-2 الفقرات وصٌاؼتها.جمع  -3

جراء التحلٌل  -1الفقرات على عٌنه ممثلة لمجتمع البحث وهً عٌنةالتحلٌل االحصائً.

                                             (. Allen&yen.1979:118االحصائً للفقرات.)

     حٌاة لذوي االحتٌاجات الخاصة. لمفهوم جودة ا تحدٌد

لكً ٌكون المقٌاس دقٌقاً فً قٌاسه البد أن نحدد السلوك المراد قٌاسه بشكل واضح ودقٌق   

 (.  Shalock,2004)شالوك تعرٌؾحدد وآخر،لذلك  قد ٌحدث بٌن سلوك تجنباً ألي تداخل

 هالحٌاة لدٌه. كما أنأن تحسٌن جودة الحٌاة لدى المعاقٌن ٌعتمد على نشر مفهوم جودة 

هدؾ واقعً لحٌاة المعاقٌن، وٌمكن تحقٌقه لكافة أفراد المجتمع. وهذا ٌتطلب تؽلب على 

      
      

 الفصل الثالث



 العقبات وتذلٌل الصعوبات، وذلك بخفض التناقضات بٌن الفرد وبٌئته مما ٌعمل على

 تحسٌن جودة الحٌاة للفرد.

                                      .جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجاتمجاالت  : تحدٌد2 

جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجات .فً التحقق من (Shalock,2004)الباحث نظرٌةإعتمد 

                                                                                        :   ، لذا تبنى أربعة مجاالت التً تتعلق فً االطفال المعاقٌنمن وجهة نظر المشرفٌن

              .تشتمل على )التفاعبلت، العبلقات، االسناد( و: العالقات بٌن الشخصٌة -1

       :وتشتمل على )الرضا، مفهوم الذات، انخفاض الضؽوط(.  السعادة الوجدانٌة-2

                    : وتشتمل على )التعلٌم، الكفاءة الشخصٌة، االداء(.النمو الشخصً-3

   .على)التكامل،الترابطاالجتماعً،االدوار المجتمعٌة( :وتشتملاالجتماعً اجاالندم-4

                                  :جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجاتلمجاالت األهمٌة النسبٌة : 3 

االهمٌة النسبٌة للمجاالت االربعةومجاالتها الفرعٌة. والتً من خبللها قام الباحث بتقدٌر

 ٌتسنى تحدٌد عدد فقرات البلزمة لكل مجال من المجاالت وفروعها.وذلك من خبلل 

مجال وفقراته.كما موضح فً الجدول  عرضها على المختصٌن لبٌان االهمٌة النسبٌة لكل

 .وعدد الفقرات هاعواالربعة وفر للمجاالتالمرجح  األهمٌةالنسبٌةوالوسط( ٌبٌن1رقم)ادناه.

 المجاالت الفرعٌة ت مجاالت جودة الحٌاة 
األهمٌة النسبٌة 
 للمختصٌن

عدد الفقرات بحسب 
 االهمٌة النسبٌة

العبلقات بٌن 
  الشخصٌة 

  2≈ 1.1  %00    التفاعبلت  0 

 2  %1   العبلقات  3 

 2  %03   االسناد  2 

 السعادة الوجدانٌة 

 2  %2   الرضا  2 

 2  %1   مفهوم  1 

 1 ≈  2.1 %2   انخفاض الضؽوط  2 

  النمو الشخصً 

 2  %1   التعلٌم  0 

   2= 2.1 %0   الكفاءة الشخصٌة  1 

 1  %01   االداء  2 

 االندماج االجتماعً
   

   3 ≈ 3.1  %1   التكامل  01 

 2  %1    الترابط االجتماعً 00  

      
      

 الفصل الثالث



 
 03 

   االدوار المجتمعٌة 
 1%  2 

 فقرة11  %011  المجموع الكلً 
 

           

                              مؤشرات صدق االختبار.     

ٌعد الصدق من أهم الخصائص السٌكومترٌة التً ٌنبؽً توافرها فً المقٌاس النفسً، إذ إنه   

(، لذا تم التؤكد من Harrison,1983: 11ٌإشر قدرة المقٌاس على قٌاس ما ٌجب قٌاسه فعبل )

                                                           ::                              اآلتٌة الصدق المقٌاس الحالً من خبلل نوعا صدق

                                                                                         :  الصدق الظاهري-1

 .Stanley&Hopkin.1972p111))لمقٌاس   المظهر العام الظاهري هو ٌ عد المإشرالصدق

                                                                                                       فقرة الخاصة بالتحقٌق من صبلحٌة فقرات المقٌاس.بالاإلجراءات المشار إلٌها بتحقق تم الوقد 

                                                                                         البناء: صدق

تحلٌل درجات المقٌاس إستناداً إلى البناء النفسً للخاصٌة المراد قٌاسها، أي أنه ٌبٌن مدى  نًٌع

(  Stanley& Hopkin, 1972:p111ما تضمنه المقٌاس من بناء نظري محدد أو سمة معٌنة)  

محدداً أو خاصٌة أو أنه المدى الذي ٌمكن أن نقرر بموجبه أن المقٌاس ٌقٌس بناًء نظرٌاً 

(.وهو ٌعنً قدرة المقٌاس على التحقق من صحة فرضٌة ما (Anastasi,1988:151محددة

. وأن (022ص3111.أبو حطب).مستمدة من اإلطار النظري للمقٌاس والدراسات السابقة

المإشرات اآلتٌة التً مر . وقد تم التحقق من صدق بناء المقٌاس من خبلل صدق البناء ٌبحث

عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة أ. .التحلٌل االحصائً لفقرات المقٌاس وهًذكرها فً 

 . عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمجال الذي تنتمً إلٌهب. .للمقٌاس

  

                                                                                      : مؤشرات ثبات المقٌاس

ٌ عدُّ من الشروط التً ٌنبؽً  المقاٌٌس  توفر فًتتشٌرأدبٌات القٌاس والتقوٌم إلى أن الثبات 

واالختبارات النفسٌة والتربوٌة. إذ ٌنبؽً أن تتسم هذه المقاٌٌس باالتساق والثبات فٌما 

 (.321ص :3103الٌعقوبً،.)تحرره من الخطؤ ؼٌر المنتظم ٌعنً ثبات المقٌاسال،وتقٌسه

 التً ،وٌشٌر إلى الدرجةخرىألد من فقرة )الفا كرونباخ( اتساق أداء الفردلة وتشٌر معا

  (0211 قٌاس خاصٌة معٌنة عند الفرد)ثورنداٌك وهٌجنبفقرات المقٌاس  كلتشترك بها 

.     مقٌاس وٌسمى أٌضاً معامل التجانسهذه الطرٌقة إلى اتساق داخلً لبنٌة ال وتإدي



(.الستخراج الثبات بهذه الطرٌقة للمجاالت وللمقٌاس ككل 022ص :3111عبلم ،محمود)

أما (.1.12، حٌث بلػ معامل ثبات المقٌاس ككل)  استعمل الباحث معادلة إلفا كرونباخ

وهو مإشر جٌد (،1.122-1.021)فقد تراوح بٌن  للمجاالتبالنسبة لقٌم معامبلت الثبات 

 دقٌق مقٌاس  ي معامل ثباته عاِل هوإذ أكد كرونباخ أن المقٌاس الذ على ثبات المقٌاس،

(Cronbach, 1964:639)( ٌوضح ذلك.01جدول )                                     

 لمقٌاس جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجاتبطرٌقة الفا كرونباخ  (قٌم معامالت الثبات6جدول)

 معامل الثبات المجاالت ت

 1.020  التفاعبلت   0  

 1.102  العبلقات   3  

 1.002  االسناد   2  

 1.021  الرضا   2 

 1.133  الذات فهومم 1 

 1.020  الضؽوط انخفاض  2 

 1.010  التعلٌم   0 

 1.122  الشخصٌة الكفاءة  1  

 1.020  االداء   2 

 1.022  التكامل   01 

 1.122  االجتماعً الترابط  00 

 1.102  المجتمعٌة االدوار  03 

 

 

 : لمقٌاس جودة الحٌاةالمؤشرات اإلحصائٌة : 11

 
 

 المؤشرات االحصائٌة 
 الوصف االحصائً

 القٌم

 302  حجم العٌنة 0 

 031.212120   الوسط الحسابً 3 

 3.1222212    الخطؤ المعٌاري 2 

 031.222121  الوسٌط 2 

  12.1111  المنوال 1 

   22.1222212  االنحراؾ المعٌاري 2  

 2.3131  التباٌن 0 

 -111 االلتواء 1 

  1 020 الخطؤ المعٌاري فً االلتواء 2 

 -1 213    التفرطح 01  

   1323    الخطؤ المعٌاري فً التفرطح 00 

 - المدى 03 

 31  اقل قمٌه 02 

 021  اعلى قٌمة 02 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجاتالتوزٌع الطبٌعً لمقٌاس ( (1شكل 

 

                            . من وجهة نظر المشرفٌناستمارة المتغٌرات النفسٌة  :ثانٌا  

جودة الحٌاة وعبلقتها ببعض المتؽٌرات الكشؾ عن  الى لّما كان البحث الحالً ٌهدؾ

تحدد فٌها والثبات،موضوعٌة تتسم بالصدق  استمارةلذى تطلب من الباحث بناء  ،النفسٌة

 مع هدؾ البحث الحالً بتحدٌد استمارة تنسجمشرع وعلى ذلك  .المتؽٌرات األكثر شٌوعا

تؽٌرات م ..ب واالنتباه التذكر. الفهم. وتشمل. .متؽٌرات معرفٌة:أ :المتؽٌرات النفسٌة :وهً

لً ؽٌرة. واالستثارةج.متؽٌرات الضبط الذاتً:وتشمل ضبط داخلاوتشمل.الؽضب.وجدانٌة:

وضبط خارجً.د.متؽٌرات االداء الحركً:اللعب والرسم.القفز.)النط(.المشً على االٌقاع. 

 والتؤزر الحركً.

 



                              النفسية. المتغيرات الضاهري لالستمارة صدقال 

 والمختصٌن فً مٌدان علم النفس  المحكمٌنمجموعة من  عرضت االستمارة على

 وإعتمد الباحث النسبة المئوٌة وهو الحصول على ، والتقوٌم واالرشاد النفسًوالقٌاس 

 %( فؤكثر من آراء المحكمٌن، واستبعاد الفقرة التً حصلت على نسبة أقل11نسبة )

 أكثر دالة وقد تبٌن للباحث أن كافة المتؽٌرات دالة )%( من آراء المحكمٌن.11من ) 

.كما هو موضح %(10 -%21(، اذ تراوحت نسب المتؽٌرات النفسٌة بٌن)%11من 

 النفسٌة المتغٌرات ء المحكمٌن والمختصٌن فًآرا( ٌوضح 8رقم)بجدول 

 ت نوع المتؽٌر

 تفصٌبلت 
 المتؽٌرات

إستجابة المحكمٌن 
 والمختصٌن

 نسبة 
إستجابة 
المحكمٌن 
 والمختصٌن

 الداللة 

 موافق
ؼٌر 
 موافق

 المتؽٌرات النفسٌة

    

 % 11دالة  أكثر من  % 12  2  32  المعرفٌة   0  

 %11 دالة  أكثر من  %21  2  30  الوجدانٌة   3 

 %11 دالة  أكثر من  %21  1  21  الضبط الذاتً  2 

 %11 دالة  أكثر من  % 21 1  21  االداء المهاري  2 

 

                                                                              ثبات االستبانه: مؤشرات

 استعمل الباحث معادلة إلفاانة للمتؽٌرات النفسٌة وبهذا بأستخرج الباحث ثبات االست

وهو (.1.222 -1.002)فقد تراوح بٌنلتحقق من معامبلت الثبات لكل متؽٌر.، كرونباخ

  هو ،إذ أكد كرونباخ أن المقٌاس الذي معامل ثباته عالِ تبانةاالسعلى ثبات  ةجٌد اتمإشر

                    ( ٌوضح ذلك.02 جدول )(Cronbach, 1964:639) دقٌق مقٌاس 

لذوي الستبانة المتغٌرات النفسٌة ابطرٌقة الفا كرونباخ  قٌم معامالت الثبات (9جدول )

 الخاصة. االحتٌاجات

 معامل الثبات المجاالت  ت

1 

 انًتغٛساخ انُفسٛح

 

 يتغٛساخ يؼسفٛح

 
  1.022 

2 
 يتغٛساخ ٔخداَٛح

    
 1.021 

3 
 يتغٛساخ ضثط انُفسٙ

  
 1.032 

4 
 يتغٛساخ أداء حسكٙ

    
 1.002 

 

      
      



 

 

                                                                       .أدوات البحثتطبٌق 

األطفال من ذوي المشرفٌن والمشرفات على  من على عٌنة البحث أدوات البحثطبقت 

وكذلك االعاقة التعلم ومتبلزمة داون والتوحد بكل أنواعه(.  ءاإلعاقة العقلٌة شملت )بطً

 لقابلٌن للتعلم. ٌة.)البصرٌة .السمعٌة واعاقة البكم( اسالح

                                                                      :  االحصائٌة  االسالٌب  
( SPSS) تم استخدام الوسائل االحصائية بواسطة الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية

 وىي كما يأتي:  في البحث ، استعمالياوبحسب ترتيب  (V.25اإلصدار )

  اختبار مربع كأي لعينة واحدةChi-Squara Test( .331: ص1991.فرج). 
  :(.131: ص2012.الخفاجي والعتابي)اإلختبار التائي لعينة واحدة  
  اإلختبار التائي لعينتين مستقمتين (Goodwin,1995:407) 
 ( 99ص1990ثورندايك وىيجن ،) .معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي. 
 والتفرطحء،وااللتوان،والتبايالمعياري وسط الحسابي،والوسيط،والمنوال،واالنحرافلمتا، ،

  . (139: ص2012، .)حيدراليعقوبيالمدى

 الفصل الرابع.

 ٌتضمن الفصل عرض النتائج البحث وتفسٌرها. 

                                                                                                         الهدف االول: 

ة  من وجهة نظر المشرفٌن.اظهرت نتائج األختبار ص الخااالحتٌاجات  قٌاس جودة الحٌاة لذوي

التائً لعٌنة واحدة لدرجات أفراد العٌنة على مقٌاس جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجات الخاصة من 

نتائج األختبار التائً لعٌنة واحدة  ٌوضح (  01)وجهة نظر مشرفٌهم . كاالتً بالجدول

 .اة لدرجات أفراد العٌنة على مقٌاس جودة الحٌ

 المتؽٌر
 عدد افراد

 المشرفٌن

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراؾ

 المعٌاري

 المتوسط

 الفرضً

 درجة

 الحرٌة

القٌمة التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة التائٌة 

 الجدولٌة

 مستوى

 الداللة

جودة 

 الحٌاة
 011  00.210  1.222   22  012  0.323   0.221 

 1.11 

 دالة



 

 

 

 

 

 

 

 (الفرق بٌن المتوسط الحسابً والفرضً للقٌاس على مقٌاس جودة الحٌاة 3 شكل)

 لذوي االحتٌاجات الخاصة من وجهة نظر مشرفٌهم .

  الهدف الثانٌة:   

جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجات الخاصة وفقا  على مقٌاسوجد فروق ذو داللة إحصائٌة داله ت

  لمتغٌر النوع )ذكور وإناث(.

 رضٌة عمد الباحث الى االجابة علٌها من خبلل االتً :ولتحقق من هذه الف

 أوال: الفروقات من حٌث وجهة نظر المشرفٌن والمشرفات:

 والمشرفات: اظهرت نتائج البحث لمتوسط درجات جودة الحٌاة لذوي االحتٌاجات للمشرفٌن 

.ٌوضح .(0.22( وهً قٌمة اكبر من القٌمةالجدولٌة)2.232حٌث بلؽت القٌمة التائٌة المحسوبة)

  للمشرفٌن والمشرفات.نتائج قٌمة االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن 

وقٌمة ت للفروق  الفروق بٌن المتوسطات واالنحراف المعٌاري ٌوضح (12 الجدول )و

     بٌن الذكور واالناث فً جودة الحٌاة,

 النوع
الوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tالتائية
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

عند مستوى 
 0...  داللة 

71  المشرفات   .1..08   3.022  
 50   5.232   7..5  

 دالة

 3... .0  المشرفين    3..12.   7...3  

  

 



 

عقمية( من -توجد فروق ذات دالله في جودة الحياة تبعا لنوع االعاقة)حسية:ثانيا 
 وجهة نظر المشرفين والمشرفات:

بٌن نوعا االعاقة )حسٌة وعقلٌة(  (،t-test) مستقلتٌن تٌناالختبار التائً لعٌنإستعمال 

فً  الخاصة االحتٌاجات لذويحول جودة الحٌاة  بحسب وجهة نظر المشرفٌن والمشرفات

(، واالعاقة 21( موزعة على االعاقة الحسٌة البالػ عدد االطفال )022البالؽة ) العراق

التاهٌل العبلجً .حٌث بلؽت القٌمة المحسوبة مراكز (فً 10العقلٌة البالػ عددهم )

(. وهذه النتٌجة تشٌر الى 0.22( وهً قٌمة أكبر من القٌمة الجدولٌة البالؽة ) 2.221) 

الحسٌة والعقلٌة لدٌهم جودة الحٌاة. وهذه النتٌجة تإكد ما  أن االطفال المعاقٌن من نوع

جاء فً نتٌجة الفرضٌة االولى. وبالرجوع الى الوسط الحسابً االكبر حٌث بلػ متوسط 

( . وهذا  20.132( أكبر من متوسط االعاقة العقلٌة البالػ ) 00.2031االعاقة الحسٌة ) 

الطفال المعاقٌن عقلٌا فً جودة الحٌاة من ٌعنً أن االطفال المعاقٌن حسٌا ٌتفوق على ا

 طفال المعاقٌن وتفسر النتٌجة ان األ (.00وجهة نظر مشرفٌهم. والموضح فً جدول ) 

متؽٌرات  حساسهم بكل  وإ هم اسوٌاء من الناحٌة العقلٌة وشعورهم أنواعهاحسٌا بكل 

دقائق االمور وبالتالً  كل ن قدراتهم العقلٌة طبٌعٌة وٌستطٌعون التمٌزأ ي  أطبٌعً  ةحٌاال

انون من االعاقة على العكس ممن ٌع حساسهم بجودة الحٌاة لتكامل قدراتهم العقلٌة.إٌرتفع 

ساس ضعاؾ عقول وٌعانون من امراض عقلٌة مما ٌعوقهم من الشعور العقلٌة فهم باإل

 وبالتالً ٌكونون اقل احساس بجودة الحٌاة.    بجودة الحٌاة.

واالنحراف المعٌاري وقٌمة ت للفروق بٌن  نتائج المتوسطاتٌوضح ( 1 3الجدول )

 عقلٌة( من وجهة نظر المشرفٌن والمشرفات.     -نوع االعاقة)حسٌة

 النوع
 االعاقة 

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tالتائية
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

عند مستوى 
 0.05داللة 

.5  حسية   11.873.   7.55.  
 781   8.55.   7..5  

 دالة

 3.... 7.  عقمية    27..38   ..233  



 لذوي الحياة جودة مقياس عمى داله إحصائية فروق ذو داللة توجد: ثالث
 المهاري والضبط األداء) النفسية: المتغيرات لمتغير وفقا الخاصة االحتياجات

  .(والمعرفية والوجدانية الذاتي
    الخاصة االحتٌاجات متوسط درجات جودة الحٌاة لذوي أظهرت نتائج البحث أن

( درجة وبإنحراؾ 21.133 ( مشرؾ ومشرفة قد بلػ )011لعٌنة البحث البالؽة )ل

إذ بلؽت القٌمة    .(22أما المتوسط الفرضً فبلػ )( درجة، 3.130معٌاري مقداره )

 (، على0.22 الجدولٌة البالؽة )( وهً أكبر من القٌمة التائٌة 3.112 التائٌة المحسوبة )

وهذه النتٌجة تشٌر الى أن االطفال المعاقٌن ومن وجهة نظر مشرفٌهم .الحٌاة جودة مقٌاس

 (.02 )ٌملكون جودة حٌاة فً المتؽٌرات النفسٌة . بحسب البٌانات المتوفرة فً جدول 

 لذوي الحٌاة ةجود مقٌاس نتائج األختبار التائً لعٌنة واحدة لدرجات أفراد العٌنة على

   مشرفٌهم نظر وجهة منفً المتؽٌرات النفسٌة  الخاصة االحتٌاجات

 المتؽٌر
 عدد افراد

 المشرفٌن

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراؾ

 المعٌاري

 المتوسط

 الفرضً

 درجة

 الحرٌة

القٌمة التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة التائٌة 

 الجدولٌة

 مستوى

 الداللة

 جودة الحٌاة

فً المتؽٌرات 

 النفسٌة

 011  21.133  3.130   22  012  3.112   0.221 
 1.11 

 دالة

   
ولما تبٌن للباحث وجود فروق فً جودة الحٌاة بحسب المتؽٌرات النفسٌة والتً تمثلت فً 

 .متؽٌرات

          : انغضة, انغٛسج, االستثازج .ْٙ ٔخداَٛح:- . انفٓى, انتركس, االَتثاِ. ْٙيؼسفٛح:  -

 االداء انحسكٙ:ْٙ.انهؼة.انسسى.انقفص. – خازخٙ. ضثط داخهٙ,ضثط.ْٙ:  راتٙضثط ان -

 انًشٙ ػهٗ االٚقاع , انتآشز انحسكٙ. 

فروق ذات  ت النتائج عنبٌن، لمتؽٌرات ذات داللة فً جودة الحٌاةاولتحقق من أي 

الفائٌة  القٌمإذ كانت  (أداء حركً ، ضبط النفسً، معرفٌة )ال للمتؽٌراتداللة إحصائٌة 

قٌمتها  كانت الوجدانٌة(. اال 2.12البالؽة)، من القٌمة الفائٌة الجدولٌة أصؽر المحسوبة

 .(2.12)البالؽة الجدولٌة منأكبرالفائٌة 



نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً بالتفاعل عن داللة الفروق فً  ٌوضح(01  والجدول)

 .ات النفسٌة فً المتؽٌر  الثنائً بالتفاعلالتباٌن درجات األختبار 

 مصدر التباٌن
 مجموعة المربعات

  

درجة 
 الحرٌة

  

متوسط 
 المربعات

  

القٌمة الفائٌة 
 المحسوبة

القٌمة 
 الفائٌة
 الجدولٌة

مستوى 
 الداللة

  

0   0123.222  االداء المهاري    0123.222   1.222 

 2.12  

 ؼٌر دالة

2222.231  الضبط الذاتً   0   2222.231   3.33  ؼٌر دالة 

 دالة 02.212  22121.122  0  22211.122  الوجدانٌة

2221.302  المعرفٌة    0  2212.302  دالةؼٌر  3.112    

 2001.2222  021  220111.102  الخطؤ
 

012221.011  المجموع  012  

 قارنه بٌن االعاقة الحسٌة والعقلٌة.م

 االػاقح انحسٛح االػاقح انؼقهٛح    خ

 يٕضغ االػاقح. 1

 خهم ٚصٛة انٕظائف انؼهٛا يٍ اندياؽ.

 يٕضغ االػاقح.

 اصاتح االػظاء انسأسٛحنالػضاء انحسٛح.

 ُٚتح ػُٓا. 2

ضؼف تانتسكٛصٔانراكسِ ٔاالتصال 

تاالخسٍٚ ٔصؼٕتاخ تانتؼهى ٔانسهٕك 

 انؼاو

 ُٚتح ػُٓا.

 (.اػاقح االػضاء  انحسٛح. )انؼٍٛ.االذٌ.انحُدسج 

 تشكم كهٙ.أ خصئٙ.

 انٗ.تُقسى  3

 .(05-55أ.قاتهٌٕ نهتؼهى.ٔذكائٓى )

 (.45-55ب.قاتهٌٕ نهتدزٚة.ٔذكائٓى)

 (.35-45ج.االػتًادٌٕٚ.ٔذكائٓى)

 تُقسى انٗ.

 اػاقح تايح.)كفٛف. اصى.اتكى(.

ب.اػاقح تسٛطح.ضؼف تانسًؼأ انثصسأ 

 اضطساتاخ انُطق.

 انتٕاصم يغ انحٛاج. 4

الٚستطؼٌٕ انتٕاصم يغ انحٛاج 

  حٕنٓى. كاالخسٍٚ.االتًساػدج يٍ

 انتٕاصم يغ انحٛاج.

ٚتًتؼٌٕ تتٕاصم يغ انحٛاج تشكم افضم  

 خصٕصا يغ انتدزٚة ٔانتاْٛم.

 انتدزٚة. 5

االستفادج يٍ انتدزٚة تسٛطح التتؼدٖ 

 اساسٛاخ انحٛاجاالكم ٔانشستٕانهثس.   

 انتدزٚة.

االستفادج اكثسكتؼهى انقساءج ٔانكتاتح نهثصٛس ٔنغح 

 االشازج نالتكى.

 االػتًادٚح.  6

 اػتًادْى ػهٗ االخسٍٚ تشكم كهٙ.

 

 االػتًادٚح.

ػهٗ اَفسٓى اكثسًٔٚكُٓى انتؼايم يغ اػتًادْى 

 انًدتًغ تشكم افضم تكثٛس. 

 االستفادج يٍ انقدزاخ. 0

 الٚستطٛغ االستفادج يٍ أ٘ قدزج.

 االستفادج يٍ انقدزاخ.

ػظاءِ انحسٛح ًٚكُّ االستفادج يٍ تاقٙ قدزاتّ ال

 انحسٛح انسهًٛح.

 

 انظٕٓز. 8

تظٓس انثسٛطح فثم سٍ انثايُح 

 ػشس.ٔانشدٚدج قثم انثاَٛح ٔانؼشسٍٚ.

 انظٕٓز.

تظٓس يُر انٕالدج .أ ػُد تؼسضّ الصاتح تسثة 

 حادث خازخٙ ٚؼٕقّ.
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O (.الذكاء الوجدانً.دار قباء للطباعة وا311عبلء الدٌن االعسر :)القاهرة. -لنشر 
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O الذات لدى المعاقٌن بصرٌا واألسوٌاء.السعودٌة.  (جودة الحٌاة وعبلقتها بمفهوم3110)بخش. امٌره طه

 الرٌاض.  

O (جودة الحٌاة لدى طلبةالدبلوموعبلقته3103بخٌت:) السعودٌة. –الرضا.جامعة الملك عبد العزٌز بمدى 

O  ً(: الرعاٌة التربوٌة للمكفوفٌن . تهامة .ادارة النشر والتوزٌع. 0220بركات. )لطف 

O  (: ادارة الجودة الشاملة فً التعلٌم .بحث مقدم للمإتمر التربوي العشرون للتعلٌم 3112).البنامحمد

 مصر. –االبتدائً. القاهرة 

O  دراسة ثقافٌة مقارنة. جامعة (: جودة الحٌاة لدى الطلبة العمانٌن واللٌبٌن 3112البهادلً.)محمد كاظم.

 مسقط. –السلطان قابوس 

O  ( ًدار الجودة الشاملة. ادارة الجودة الشاملة. تعرٌب عبد الفتاح السٌد ط3111جابونسك :)مركز 2

 مصر.الخبرات المهنٌة. الجٌزة.



O (: ادارة الموارد البشرٌة . بحث مقدم للجنة العلٌا االسماعلٌة. 3112) جاد الرب. شٌد محمدر 

O (: جودة الحٌاة وعبلقتها بتقبل الذات لدى طلبة الجامعة . اطروحة دكتوراه. 3111.)نادٌه حسن جمٌل

 كلٌة االداب.ؼٌر منشورة . الجامعة المستنصرٌة.

O (:فعالٌة الذات المدركة. ومدى تؤثٌرها على جودة الحٌاة لدى 3101فوزٌة الجمال)و.حنفًمحمود محمد

          مصر.-القاهرهتعثرٌن.طلبة الجامعة من المتفوقٌن والم

O  ً(: برنامج مدى فعالٌة العبلج االسري فً تحسٌن مفهوم الذاتً لدى االطفال ذوي 3111حنفً.)عل

 جامعة الزقازٌق .مصر. –االعاقة السمعٌة. كلٌة التربٌة بنها 

O (.الفشل المتعلم وعبلقته بمواقع الضبط ودوافع االتجاهوالتخصص والنوع 3111بشرى كاظم حوشان.)

 لطلبة جامعة بؽداد.كلٌة ابن رشد. 

O  القاهرة(:الصٌؽةالعربٌة لمقٌاس نوعٌة الحٌاة من منظمةالصحة العالمٌة3111)الخالق.احمد عبد..      

O  االردن.-االنسانً . مكتبة الفبلح للنشر والتوزٌع. عمان(:  تعدٌل السلوك 0221) الخطٌب. جمال 

O (:اإلرشاد النفسً كمدخل لتحقٌق جودة الحٌاة بمنظور التعامل مع الحٌاة. 3111)الخلفً. ابراهٌم محمد  

   .مصر -القاهره

O ( الٌوؼا  فلسفة اتحاد وانعتاق. العدد 0211دٌمتري اؼرٌنوس : )مجلة الثقافة. الهند. (43 ) 

O  (:اسالٌب الؽزو عبلقته بالكؤبة لدى طلبة الجامعة.كلٌة التربٌة 3111وارٌج رسول).ابراهٌمخلٌل

 .جامعة طنطا. مصر 

O (:الحرب وسٌكولوجٌة المجتمع.دراسات فً اثار العدوان 0222)الرشٌدي. بشٌر صالح

 .العراقً.الكوٌت

O الحٌاة لدى االطفال ذوي والمجتمعٌة المنبئة بجودة  (:العوامل االسرٌة3112)الزاملً. محمد عباس

 . بمحافظة بنً سوٌؾ .المإتمر الرابع لكلٌة التربٌة بنً سوٌؾ –الصعوبات التعلم 

O (: جودة الحٌاة وعبلقتها بتقدٌر الذات والتوافق االسري لدى طفل 3102) .زهراء مصطفى محمد

      .مصر -القاهرهماقبل المدرسة . 

O المعاقٌن جسمٌا والمسنٌن وطبلب الجامعة. مجلة  (: جودة الحٌاة لدى3110)ساهً. محمد هاشم

  مصر.االرشاد النفسً. العدد الثالث عشر . جامعة عٌن شمس.

فعالٌة برنامج مراكز التربٌة الخاصة فً تعدٌل سلوك االطفال للمعاقٌن عقلٌا. .(3111سعدي.)فتحٌه 

  العراق. -بؽداد 
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