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امللخص:
باستخدام  وذلك  الثانوية،  املرحلة  طالب  حياة  مقياس جلودة  تطوير  الدراسة  هذه  اسهتدفت 
)30( فقرة وفق  الباحث بإعداد الصورة األولية لملقياس من  منوذج راش؛ ولتحقيق هذا اهلدف، قام 
تدرجي ليكرث، حيث مت تطبيق املقياس عىل )442( طالبًا باملرحلة الثانوية ترتاوح أمعارمه من )17-15( 
عامًا، وأشارت النتاجئ إىل مطابقة )24( فقرة الفرتاضات سمل التقدير املنبثق من منوذج راش ذي املعملة 

الواحدة، كأحد مناذج النظرية احلديثة املالمئة لملقياس املستخدم. 
تكّون املقياس يف صيغته الهنائية من )24( فقرة ذات خصائص سيكومرتية مناسبة، حيث بّينت 
النتاجئ أن املقياس املطّور يقدِّم أكر مقدار من املعلومات لألفراد عن جودة حياة املراهق ذات املستوى 
املتوسط، إذ اكن متوسط قمي القدرة  )0.50(، وهذه القمة مساوية تقريبًا ملتوسط قمي الصعوبة لفقرات 

املقياس )0.57(، وبذلك تكون مماثلة للقمة املتوقعة يف منوذج القياس. 

Using the Rasch Model to Construct a Measure of Quality 
of Life Among High School Students in the Kingdom of Bahrain
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Abstract
The purpose of the study was to use the Rasch Model to develop a Scale to measure the 

quality of life among high school students in the Kingdom of Bahrain. 
To achieve this, the author built a preliminary version of the scale that consisted of 

)30( item using the Likert format and the scale was administered to )442( random sample 
of selected students enrolled in the secondary schools of Bahrain. Results indicated the fit of 
)24( items to the assumptions of the rating scale model derived from one-parameter Rasch 
Model of modern measurement theory and thus the final version of the developed measure 
included )24( items with appropriate psychometric properties. 

The Scale provides the maximum information to persons with moderate level of quality 
of life if the mean ability value is (θ=.50) and the item difficulty value is (b=.57), similar to the 
expectancy values of the selected model of measurement.   
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مقدمة: 
ــدان العــامل إىل توفــري الرفاهيــة ملواطنهيــا، وذلــك عــن طريــق تأمــني  تســى خمتلــف بل
مســتوى مرتفــٍع مــن الرعايــة الصحيــة، والعقليــة، والتعلــمي، والرتفيــه، وقضــاء الوقــت، 
واحليــاة االجمتاعيــة الريــة. ومــن هنــا ظهــر مصطلــح »جــودة احليــاة« للداللــة عــىل مســتوى 
نوعيــة احليــاة الــيت يعيهشــا الفــرد، ودرجــة اســمتتاعه بالفــرص اهلامــة الــيت تقدِّمهــا احليــاة 

لــه، ومــدى تفاعلــه اإلجيــايب مــع بيئتــه، وأبنــاء جممتعــه.

ــف  ــودة احليــاة« )Quality of Life( إىل تعري ــح »ج ــي ملصطل ــاس املفاه ويعــود األس
الصحــة الــذي اعمتدتــه منمظــة الصحــة العامليــة )1948( باعتبارهــا »حالًة مــن الرفاهية التامة، 
البدنيــة والعقليــة واالجمتاعيــة، وليــس فقــط حالــًة تعــرِّ عــن غيــاب املــرض أو العجــز«. جفودة 
احليــاة ال تقتــر عــىل احلالــة الصحيــة للفــرد، بــل تتعــّدى ذلــك يك تمشــل مجمــل جوانــب 
حيــاة الفــرد، وتعــرِّ عــن أمهيــة األرسة واألصدقــاء يف حياتــه، وكذلــك املعتقــدات واالجتاهــات، 
وفــرص التعلــمي والعمــل املتاحــة أمامــه. مكــا يأخــذ هــذا املفهــوم باحلســبان مســايع الفــرد 
لالرتقــاء بالصحــة اإلجيابيــة، والســلوكيات احلســنة، والســما لــدى املراهقــني. وإضافــة إىل 
ــة  ــور احلال ــني لتده ــراد املعّرض ــد األف ــاة لتحدي ــودة احلي ــس ج ــتخدام مقايي ــن اس ــك، ميك ذل
 Raphael, Rukholm,( الصحيــة، حــىت يف حالــة خلــّومه مــن األمــراض واملشــكالت الصحّيــة

.)Brown, Hill-Bailey, & Donato, 1996

ويف الســنوات األخــرية، تعــامظ االهمتــام مبوضــوع جــودة احليــاة مــن قبــل عملــاء النفــس، 
 )Hendry & McVittie, 2004( ــني يف جمــال الصحــة العامــة. ويــرى ِهنــدري وماكفيــيت واملختصِّ
أن هــذا االهمتــام يعــود لســببنّي: الســبب األول هــو التغــرّي الــذي طــرأ عــىل الرعايــة الصحّيــة، 
حيــث انتقلــت مــن االهمتــام الضيــق بتخشيــص األعــراض املرضيــة وعالجهــا إىل النظــرة األكــر 
ــاة  ــودة احلي ــوم ج ــر مفه ــن مَثَّ يعت ــة، وم ــراض املزمن ــريات األم ــراد، وتأث ــة األف ــواًل لصح مش
ــف التدخــالت  ــادة تاكلي ــل يف زي ــاين فيمتث ــا الســبب الث ــة. أم ــة العام ــًا شــاماًل للرفاهي مفهوم
واخلدمــات الطبيــة بدرجــٍة غــري مســبوقة، ومــن مث بــروز احلاجــة إىل تقــومي األثــر الــذي ترتكــه 

تلــك التدخــالت يف حتســني جــودة احليــاة باملعــى األمشــل لملفهــوم. 

ومــع أن مصطلــح »جــودة احليــاة« ُيســتخدم عــىل نطــاٍق واســٍع، فــإن حمتــواه الفعــيل ال 
يــزال جدليــًا يف األوســاط الرتبويــة والنفســية، حيــث يرتكــز اجلــدل يف مــا إذا اكنــت اجلــودة 
ترتبــط بالنوعيــة املوضوعيــة للبيئــة اخلارجيــة للفــرد، أو مبــدى رضــا الفــرد عــن حياتــه 
بــأن جــودة احليــاة تتضّمــن   )Lawton, 1999( )Rogerson, 1995(؛ فقــد تصــّور الوتــون 
نــنّي ذاتّيــني،  مكّونــني موضوعّيــني أساســّيني، ومهــا: الكفــاءة الســلوكية، ونوعيــة البيئــة؛ ومكوِّ

ومهــا: املــدراكت الفرديــة جلــودة احليــاة، والرفاهيــة النفســية.  

وانعكــس هــذا اجلــدل بصــورٍة مبــارشٍة عــىل وفــرة األدوات املســتخدمة لقيــاس املفهــوم، 
فــي الفــرتة مــن 1990-1999، قفــز العــدد اإلمجــايل للتقاريــر املتعلقــة بــأدوات قيــاس جــودة 
 Garratt, Schmidt, Mackintosh, & Fitzpatrick,( تقريــرًا )احليــاة مــن )144( إىل )650
2002(، غــري أن معظــم هــذه املقاييــس تعــاين مــن عــّدة مشــكالت؛ املشــلكة األوىل: يه أهنــا 
ال تعكــس تعريــف مفهــوم “جــودة احليــاة” بصــورٍة دقيقــٍة )Bowling, 2001(، حيــث إن 
معــى املصطلــح يتــأرحج بــني الصحــة العامــة، والقــدرة الوظيفيــة، والرفاهيــة النفســية، مّمــا 
 Taillefer, Dupuis, Roberge, & LeMay,( يعيــق إماكنيــة قياســه عــىل حنــٍو صــادٍق وثابــٍت
 Addington-Hall( أمــا املشــلكة الثانيــة: فهــي الرتكــزي عــىل اجلانــب املوضــويع .)2003
 Evans,( ــني Kalra, 2001 &(، وإغفــال اجلانــب الــذايت لملفهــوم. غــري أن بعــض املختصِّ
Koch, 2000 ;1991( يــرون أن مفهــوم “جــودة احليــاة” هــو مفهــوم خشــي بامتيــاز، لكــن 
املعــى الــذي يضفيــه الخشــص هيلع قــد يتفــاوت مــن فــرٍد آلخــر، مّمــا جيعــل إماكنيــة املقارنــة 
بــني جــودة احليــاة ألفــراٍد خمتلفــني أمــرًا صعبــًا، مفثــاًل ال مييــل املــرىض إىل اعتبــار مســتوى 
جــودة حياهتــم متدنيــًا قياســًا ألقراهنــم األحصــاء، ومــن مَثَّ قــد ال تعكــس تقديراهتــم جلــودة 
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 McMillan( حياهتــم الواقــع الفعــيل، ألن جتربهتــم الخشصيــة ال تتأّثــر بالظــروف اخلارجيــة
Weitzner, 1999 &(. واملشــلكة الثالثــة يه أن مفهــوم “جــودة احليــاة” مرتبــط بتوقعــات 
الفــرد، فــإذا اكن أحــد أهــداف حياتــه غــري قابــل للتحّقــق، اســتبدلُه هبــدٍف آخــر ميكــن إجنــازه، 
ومــن مَثَّ تــرز جــودة احليــاة باعتبارهــا مفهومــًا متغــريًا، خاضعــًا لملراجعــة املســمترة، مّمــا 

    .)Carr, Gibson, & Robinson, 2001( ــق أمــرًا مســتعصيًا جيعــل قياســه الدقي

وســعيًا مهنــا حلــّل مثــل هــذه اإلشــاكلّيات، ســعت منمظــة الصحــة العامليــة إىل تضمــني 
اجلوانــب املوضوعيــة والذاتيــة، عــىل حــٍد ســواٍء، يف مفهــوم »جــودة احليــاة«، وبنــاء املقاييس 
 WHOQOL Group,( ــٍة ــٍة خمتلف ــائٍت ثقافي ــىل بي ــا ع ــه، وتعممه ــذا التوّج ــس ه ــيت تعك ال
ــا  ــاة باعتباره ــودة احلي ــية جل ــارص أساس ــة عن ــد أربع ــق، مت حتدي ــذا املنطل ــن ه 1999(. وم
مفهومــًا جامعــًا، وهــذه العنــارص يه: الصحــة البدنيــة، والرفاهيــة النفســية، والعالقــات 
االجمتاعيــة، والبيئــة. وعــىل هــذا األســاس، مت تصمــمي مقيــاس يتأّلــف مــن )100( عبــارة 
)WHOQOL-100( تقيــس هــذه العنــارص حتديــدًا، باعتبــار أن جــودة احليــاة متثِّــل مجموعــًة 
معياريــًة مــن ظــروف احليــاة، والــيت يســى لك فــرٍد إىل بلوغهــا )Skevington, 2002(. وممــا 
تقــّدم يتضــح أمهيــة قيــاس جــودة احليــاة لــدى الفــائت املختلفــة مــن األفــراد، وبالــذات فئــة 

املراهقــني.  

مشكلة الدراسة:
 Meuleners, Lee, & Binns, 2001; Ward-Smith, McCaskie, &( دراســات  تشــري 
Rhoton, 2007( إىل أن جــودة احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني قــد باتــت يف بــؤرة اهمتــام 
املختصــني يف العلــوم الرتبويــة والنفســية، وأن املدخــل الــذي اعمتدتــه منمظــة الصحــة 
ــة هــو األكــر شــيوعًا  ــة واالجمتاعي ــذي يقــي بالرتكــزي عــىل اجلوانــب البدني ــة، وال العاملي
لتقــومي درجــة جــودة حيــاة املراهــق، وحتديــد مــدى أمهيــة األقــران، والعائلــة، واالجتاهــات، 

ــه. ــة حيات ــا عــىل نوعّي ــدى تأثريه ــه وم ــل املُتاحــة ل ــمي والعم ــرص التعل ــدات، وف واملعتق

غــري أنــه ُلوحــظ يف اآلونــة األخــرية كــرة الدراســات الــيت تناولــت جــودة احليــاة لــدى 
املراهقــني املُصابــني بأمــراٍض خمتلفــٍة تتفــاوت يف درجــة االنتشــار واخلطــورة، ممــا ُيــويح 
 Ward-Smith, Hamlin,( نــات جــودة احليــاة بالتشــديد عــىل احلالــة الصحّيــة كأحــد مكوِّ
Bartholomew, & Stegenga, 2007; Milde-Busch, et al., 2010(. ويعــود ســبب ذلــك إىل أن 
حيــاة الكثــري مــن املــرىض قــد تكــون مهــددًة بالــزوال، وأن جنــاح العــالج يظــل مرهونــًا بنوعيــة 
ــالج،  ــد الع ــعادة بع ــة والس ــاة الطيب ــعر باحلي ــض يش ــث إن املري ــض، حي ــدى املري ــاة ل احلي
ــت احلاجــة إىل الكشــف  ــل، تنام ــٍل. ويف املقاب ــه بشــٍل اكم ــن اســتعادة حصت ــه م ن ممــا ميكِّ
عــن جــودة حيــاة املراهقــني يف الــدول العربيــة، ومــن بيهنــا مملكــة البحريــن الــيت حصــدت 
ــاة،  ــودة احلي ــؤرش ج ــًا، يف م ــن عاملي ــة والعري ــًا، واملائ ــة عربي ــة السادس ــام 2010 املرتب ع
حبســب املوقــع اإللكــرتوين »احليــاة يف دول العــامل« )عبــد اخلالــق، 2011: 371(. غــري 
أن الدراســات العربيــة يف جمــال جــودة احليــاة لــدى املراهقــني تظــل قليلــًة، وال تتناســب مــع 

ــس احلاجــة للدراســة احلاليــة.   أمهيــة املوضــوع وحيويتــه، مّمــا يؤسِّ

ويعــّد قيــاس جــودة احليــاة لــدى املراهقــني أمــرًا صعبــًا، وذلــك بســبب اختــالف هــذا املفهــوم 
ــذه  ــة هب ــة اخلاص ــص املعرف ــا أّدى إىل نق ــرى، مّم ــٍة ألخ ــن ثقاف ــرى، وم ــٍة ألخ ــٍة معري ــن مرحل م
اخلــرة يف املرحلــة العمريــة املعنيــة، ومــن مَثَّ االعمتــاد عــىل مقاييــس مت تطويرهــا لقيــاس جــودة 
ــد املراهقــني، اكملقاييــس الــيت مت إعدادهــا لقيــاس  ــر هــذه اخلــرة عن ــاة بشــٍل عــاٍم لتقدي احلي
جــودة احليــاة لــدى الطالــب اجلامــيع أو معــملِّ املدرســة )هــامش، 2004؛ عــزب، 2004(، والصيغــة 
ــيت  ــة )WHOQOL Group, 1998(، وال ــه منمظــة الصحــة العاملي ــذي أعّدت ــاس ال ــة لملقي العربي
مت اســتخدامها يف بعــض الدراســات الســابقة )عبــد اخلالــق، 2008؛ 2011(، وهــذه املقاييــس يف 
مجملهــا ال تصلــح لملراهقــني، إمــا ألهنــا ال تســهتدف هــذه الفئــة العمريــة أو لكــرة عــدد بنودهــا، 

ممــا جيعلهــا صعبــة التطبيــق )مصطــى، 2009(. 
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وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن معظــم املقاييــس ذات العالقــة جبــودة احليــاة مت تصممهــا يف 
إطــار النظريــة الكالســيكية للقيــاس، ومــن املعلــوم أن هــذه النظريــة غــري قــادرة عــىل تقديــر 
درجــة صعوبــة الفقــرة وخصائــص الفــرد املُجيــب عهنــا )املســتجيب هلــا( بصــورٍة منفصلــٍة، 
ــا ـ  ــرًا للقبــات باســتخدام معامــل ثبــات واحــد فقــط )معامــل ثبــات ألف مكــا أهنــا تعــي تقدي
كرونبــاخ يف الغالــب( وخطــأ معيــاري واحــد للقيــاس، غــري أن درجــة دقــة القيــاس تتوقــف عــىل 
ــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية ملقاييــس جــودة  قــدرة الفــرد، لــذا تــرز احلاجــة إىل التحّق

 .)Hays, 1998( احليــاة باســتخدام نظريــة االســتجابة لملفــردة

 Item Response( ويف هــذا الصــدد، جتــدر اإلشــارة إىل أن نظريــة االســتجابة لملفــردة
Theory( قــد فرضــت نفهســا منــذ بدايــات القــرن كمنــوذج جديــد للقيــاس الرتبــوي يقــوم عــىل 
ــن )latent varaible(، واحمتــال  ــري الاكم ــني مســتوى املفحــوص عــىل املتغ ــاط ب منذجــة االرتب
 .)Embretson & Reise, 2000( تقدميــه الســتجابة حمــددة باســتخدام داّلــة غــري خطيــة مطــردة
أحــد أهشــر منــاذج  البارامــرت(  الُبعــد/  أحــادي  اللوجســيت  )المنــوذج  ويعــّد منــوذج راش 
ــن الدراســات الســابقة  ــري م ــه بنجــاٍح يف الكث ــث مت توظيف ــا اســتخدامًا، حي ــة، وأكره النظري
ــد هــذا المنــوذج عــىل إماكنيــة  )إبراهــمي، 2011؛ عطــا هلل، 2012؛ املوســوي، 2014(، ويؤكِّ
توفــري متطلبــات املوضوعيــة والدقــة يف القيــاس يف حالــة اســتيفاء  الــروط اآلتيــة: أحاديــة 
ــد  ــرات. وهيــمت المنــوذج بتحدي ة للفق ــات املمــزيِّ ــوازي املنحني ــاس، وت ــد، واســتقاللية القي الُبع
موقــع الفقــرة االختباريــة عــىل مــزيان صعوبــة مجيــع املفــردات الــيت تشــلِّ االختبــار، مكــا هيــمت 
المنــوذج بتــدرجي مســتويات قــدرة الفــرد باختبــار معــنّي عــىل نفــس مــزيان تغيــري املفــردات. ويف 
حالــة املقاييــس الوجدانيــة واالنفعاليــة، يقــدِّم هــذا المنــوذج إطــارًا رياضيــًا يقــوم عــىل الفكــرة 
القائلــة إّن لك فقــرة يف املقيــاس محتــل حشنــًة انفعاليــًة تســامه مــع الفقــرات األخــرى يف تكويــن 
حشنــة انفعاليــة إمجاليــة تعــرِّ عــن اجتــاه الفــرد مبــا يتفــق مــع تقديــره لتلــك الفقــرة حســب 
عــدد فــائت التــدرجي املســتخدم يف املقيــاس، حيــث يقــوم المنــوذج بتقديــر هــذه الحشنــة لــل 
فقــرة وفــق الدالــة الرياضيــة االحمتاليــة الــيت يعمتدهــا المنــوذج، مث التحّقــق مــن رشوط مالءمــة 

الفقــرات للمنــوذج )اكمظ، 1988؛ عــالم، 2005(.  

وعــىل هــذا األســاس، تســى هــذه الدراســة إىل إعــداد تطويــر أداة موثوقــة لقيــاس 
جــودة احليــاة لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة مبملكــة البحريــن، والتحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا 

باســتخدام منــوذج راش. 

وممــا تقــّدم، ميكــن صياغــة مشــلكة الدراســة يف الســؤال األســايس اآليت: »مــا الصــورة 
ــة؟«،  ــة الثانوي ــة املرحل ــدى طلب ــاة ل ــاس جــودة احلي ــرات مقي ــن فق ــة لمنــوذج راش م املطابق

ويتفــرع إىل األســئلة اآلتيــة: 

1- مــا مــدى تطابــق بنــود مقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة املرحلــة الثانويــة مبملكــة 
راش؟ لمنــوذج  البحريــن 

2- مــا صعوبــة بنــود مقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة املرحلــة الثانويــة املطــّور يف ضــوء 
منــوذج راش؟

3- مــا صــدق وثبــات مقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة املرحلــة الثانويــة املطــّور يف ضــوء 
منــوذج راش؟

أهداف الدراسة: 
1- حتديــد مــدى تطابــق بنــود مقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة املرحلــة الثانويــة مبملكــة 

البحريــن لمنــوذج راش.
2- تعيــني درجــة صعوبــة بنــود مقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة املرحلــة الثانويــة املطــّور 

يف الدراســة احلاليــة.
3- حتديــد اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة الثانويــة املطــّور يف 

الدراســة احلاليــة.

للثبات
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أهمية الدراسة: 
تمكــن أمهّيــة هــذه الدارســة يف أهنــا هتــدف إىل تطويــر أداة قيــاس موضوعيــة وأكــر دقــًة 
لتقــومي درجــة نوعّيــة احليــاة لــدى طالــب املرحلــة الثانويــة، وذلــك بإجيــاد فقــرات متحــرِّرة مــن 
ــر هلــذا املقيــاس  خصائــص األفــراد، وحتــّرر األفــراد مــن خصائــص فقــرات املقيــاس، ممــا يوفِّ
قمــة تربويــة خاصــة، إذ يكــون أداة هسلــة ورسيعــة للكشــف عــن مســتوى نوعّيــة احليــاة لــدى 

األفــراد، وتعديلــه يف ضــوء متطلبــات احليــاة الواقعيــة.  

د ميــدان القيــاس الوجــداين بــأداٍة موثوقــٍة  مكــا تظهــر أمهيــة الدراســة يف أهنــا تــزوِّ
تتوافــر فهيــا خصائــص ســيكومرتية جيــدة، ممــا يســامه يف التقليــل مــن األخطاء الشــائعة يف 
القيــاس الكالســييك، وتجشيــع الباحثــني عــىل اســتخدام المنــوذج يف تطويــر أدوات القيــاس 
وفــق نظريــة االســتجابة لملفــردة، يف ظــل توافــر دراســات عــّدة اســتخدمت المنــوذج يف بنــاء 
اخلرشــة،   ،2013 ومــراد،  هــادي  2008؛  )النجــار،  األســئلة  بنــوك  وتصمــمي  االختبــارات 

ــداين. ــال الوج ــتخدمته يف املج ــيت اس ــات ال ــة الدراس ــل قل 2015(، مقاب

دات الدراسة:  محدِّ
1- احلــدود البريــة: تقتــر نتــاجئ الدراســة احلاليــة عــىل التالميــذ املراهقــني مــن الفئــة 
ــة الثانويــة يف املــدارس التابعــة لــوزارة  العمريــة )15-17( ســنة، مــن طــالب وطالبــات املرحل
الرتبيــة والتعلــمي مبملكــة البحريــن، وذلــك يف الفصــل األول مــن العــام الــدرايس 2016/2015. 

2- احلــدود املوضوعيــة: يتحــدد صــدق وثبــات نتــاجئ الدراســة وإماكنيــة تعممهــا 
عــىل املجمتــع األصــيل بدرجــة صــدق األدوات املســتخدمة فهيــا، ومــدى االســتخدام الســلمي 

إلجــراءات البنــاء يف البيئــة البحرينيــة. 

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 
جــودة احليــاة: درجــة إدراك طالــب املرحلــة الثانويــة ملــدى اســتغالله لإلماكنــات املتوافــرة 
ــه  ــة ووضع ــه االنفعالي ــة وحالت ــه البدني ــىل حصت ــس ع ــذي ينعك ــة، وال ــه الخشصي يف حيات
ــريه  ــه ومعاي ــه وتوقعات ــع أهداف ــته م ــتوى معيش ــق مس ــدى تواف ــدريس، وم ــايع وامل االجمت
ــه. وُتقــاس جــودة احليــاة مــن  ــذي يعيــش يف ظّل الذاتيــة مضــن النظــام الثقــايف والقــي ال

ــاس املطــّور يف الدراســة باســتخدام منــوذج راش.  خــالل املقي

الدراسات السابقة: 
اطلــع الباحــث عــىل الدراســات الســابقة ذات الصلــة باملشــلكة، لكنــه مل يعــر عــىل أحبــاث 
تتنــاول تطويــر مقيــاس جــودة احليــاة لطالــب املرحلــة الثانويــة يف البيئــة اخلليجيــة، حيــث 
إن األحبــاث ذات العالقــة مبشــلكة الدراســة اهمتــت جبــودة احليــاة لــدى طلبــة اجلامعــة )عبــد 
اخلالــق، 2010(، وتقنــني مقيــاس منمظــة الصحــة العامليــة جلــودة احليــاة عــىل املراهقــني يف 

ــق، 2011(. ــد اخلال ــت )عب ــة الكوي دول

قــام بلنجــر )Bullinger, 1994(، الباحــث جبامعــة هامبــورغ يف أملانيــا، بتطويــر مقيــاس 
جلــودة احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني )KINDL(، يف ضــوء منــوذج األبعــاد األربعــة 
جلــودة احليــاة )اجلانــب البــدين والعقــيل، احليــاة اليوميــة، العائلــة، اجلانــب االجمتــايع(، 
ومت اشــتقاق فقــرات املقيــاس مــن واقــع نتــاجئ املقابــالت مــع املراهقــني. يتكــّون املقيــاس مــن 
ــاس  ــرى لملقي ــغ أخ ــد صي ــرة، وتوج ــني 5-17 فق ــد ب ــرات الُبع ــدد فق ــرتاوح ع ــرة، وت )40( فق
خمّصصــة ألوليــاء األمــور. مت تطبيــق املقيــاس عــىل )345( طفــاًل من األحّصاء تــرتاوح أمعارمه 
ــات،  ــة مــن الصــدق والثب ــع بدرجــة عالي ــاس يمتت ــاجئ أن املقي ــت النت مــن )8-16( ســنة، وبّين

ومعامــالت ارتبــاط عاليــة بــني أبعــاده، غــري أنــه ال يقــدم تقوميــًا نوعيــًا جلــودة احليــاة.   
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ومعــد كيــث وســاكلوك )Keith & Schalock, 1995( إىل إعــداد مقيــاس هبــدف تقديــر 
ــة يف  ــىل إدراك دور العائل ــق ع ــاعدة املراه ــدف مس ــك هب ــني، وذل ــدى املراهق ــاة ل ــودة احلي ج
حياتــه، وتضّمــن املقيــاس األبعــاد اآلتيــة: الرضــا، والســعادة، واالنمتــاء االجمتــايع، والتحــّم 
)القــّوة(. ومّصــم شــينج وآخــرون )Cheng, Beiling, Jian, & Lifang, 1998( أداًة لقيــاس 
جــودة احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني، والــذي تضّمــن مثانيــة أبعــاد، ويه: حيــاة العائلــة، 
ــائب،  ــرة االكت ــذات، وخ ــة بال ــة، واملعرف ــة املعيش ــة، وبيئ ــاة املدرس ــران، وحي ــة باألق والعالق

ــة.   ــق، واالنفعــاالت ذات األعــراض اجلمسي وخــرة القل

ــاء اســتبانة حصــة  ــالؤه )Landgraf, Abetz, & Ware, 1996( ببن ــراف وزم ــام الندغ وق
الطفــل )Child Health Questionnaire-CHQ( انطالقــًا مــن أن مفهــوم جــودة احليــاة يتضّمــن 
ُبعديــن أساســينّي، ومهــا: املكــّون البــدين والنفــي - االجمتــايع والرفاهيــة، ومت اســتخدام 
املقابلــة مــع األطفــال وأوليــاء األمــور يف بنــاء فقــرات املقيــاس. يتكــّون املقيــاس مــن )87( فقــرة 
ــدى املراهــق مــن واقــع األســابيع األربعــة األخــرية الــيت  ــاة ل تقيــس )12( مســًة جلــودة احلي
مــّر هبــا، وهــذه المســات يه: الســلوك )17 فقــرة(، الصحــة العقليــة )16(، تقديــر الــذات )14(، 
ــدور االجمتــايع  ــدراكت الصحــة العامــة )12(، النشــاط العائــيل )6(، حصــة اجلســم )9(، ال ُم
االنفعــايل )3(، الــدور االجمتــايع الســلويك )3(، الــدور االجمتــايع البــدين )3(، اآلالم العضويــة 
)2(، التغــرّيات يف الصحــة )1(، المتاســك األرسي )1(. وقــد مت تطبيــق املقيــاس عــىل )278( مــن 
تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة )10-15 ســنة(، و)20( طفــاًل أمريكيــًا )10-19 ســنة(، وأظهــرت 
ــة، كدرجــة رضــا  ــب النوعي ــاس اجلوان ــة. مكــا مت قي ــات مرتفع ــاجئ معامــالت صــدق وثب النت
املراهــق عــن حياتــه بشــل عــام، وقدرتــه عــىل مواجهــة األخطــار، وعالقتــه مــع أفــراد أرستــه. 

ويف فرنســا، طــّور ســميوين وزمــالؤه )Simeoni, et al., 1998( أداة لقيــاس جــودة 
املفهــوم.  أنفهســم هلــذا  واقــع تصّوراهتــم  مــن  وذلــك   ،)VSP-A( املراهقــني  لــدى  احليــاة 
أجــرى الباحــث دراســة اســتطالعيًة يف مثــان مــدارس جبنــوب فرنســا، ومشلــت العينــة 
)2941( مراهقــًا تــرتاوح أمعــارمه مــن )11-17 ســنة(، باإلضافــة إىل أوليــاء أمــورمه. ويف 
ضــوء نتــاجئ الدراســة االســتطالعية، مت إعــداد املقيــاس، حيــث تكــّون مــن )42( فقــرة خبمــس 
اســتجابات لــل مهنــا. وتقيــس األداة ســبعة أبعــاد، ويه: الرفاهيــة النفســية )10(، احليويــة 
)10(، العالقــة مــع األصدقــاء )6(، العالقــة مــع اآلبــاء واألمهــات )6(، األنشــطة الرتفهييــة )5(، 
العمــل املــدريس )3(، احليــاة العاطفيــة )2(. وعــالوًة عــىل الــدالالت املرتفعــة للصــدق والثبــات، 
يمتــزي هــذا املقيــاس باحتوائــه عــىل عنــارص انفعاليــة، غــري أنــه يفتقــر إىل التقــومي النــويع 

جلــودة احليــاة.   

وأعــّد ســتارفيلد وزمــالؤه )Starfield, et al., 1999( أداًة لقيــاس جــودة احليــاة لــدى   
ــت  ــث تكّون ــق( )CHAP-AE(، حي ــل املراه ــة الطف ــية لصح ــة النفس ــامس )الصفح ــني ب املراهق
ــر  ــًا مت دجمهــا يف )6( أبعــاد أساســية، ويه: الرضــا )الصحــة وتقدي مــن )20( مقياســًا فرعي
الــذات(، عــدم االرتيــاح )البــدين واالنفعــايل ويف جمــال األنشــطة اليوميــة(، املرونــة وهسولــة 
ــل  ــر )التحصي ــة واألرسة(، املخاط ــة واملزنلي ــالمة االجمتاعي ــة، الس ــطة البدني ــف )األنش التكّي
واألقــران(، التحصيــل )184 ســؤااًل(، الصفحــات النفســية لألطفــال ذوي االضطرابــات املزمنــة. 
ــن  ــرتاوح أمعــارمه م ــة ت ــدارس األمريكي ــاًل يف امل ــاس املطــّور عــىل )877( طف ــق املقي مت تطبي
)11-17 ســنة(، باإلضافــة إىل مراهقــني يعانــون مــن أمــراض متعــدِّدة. وأبــرزت النتــاجئ صدقــًا 

وثباتــًا مرتفعــًا لملقيــاس الــذي يمتــزّي بالتشــديد عــىل اجلانــب النــويع واالجمتــايع.       

واســتعرضت هــاردجن )Harding, 2001( الكثــري مــن املقاييــس اخلاصــة جبــودة احليــاة 
لــدى األطفــال واملراهقــني، مؤكــدًة عــىل رضورة أن يكــون مفهــوم اجلــودة متعــدِّد األبعــاد، 
ــًة  ــًة وثابت ــريع، وأن تكــون األداة صادق ــاس ف ــل ُبعــد أو مقي ــمت اســتخالص درجــات ل وأن ي
وهسلــة التطبيــق، ومقّننــًة عــىل الفــائت العمريــة املعنيــة، وأن تقــّوم درجــة تكــرار املشــلكة لــدى 
ــدة املؤهلــة  املراهــق، وليــس مــدى قوهتــا. وأبــرزت الدراســة ســتة معايــري أساســية لــألداة اجليِّ
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لقيــاس جــودة احليــاة، وهــذه املعايــري يه: 

)1(  أن يشــمتل املقيــاس عــىل األبعــاد األربعــة الــيت تبّنهتــا منمظــة الصحــة العامليــة، ويه: 
الصحــة البدنيــة، واحلالــة النفســية، واحلالــة االجمتاعيــة، والوضــع البيــي.

أن حيتــوي املقيــاس عــىل أبعــاد نابعــة مــن حيــاة الطفــل )املراهــق( نفســه، وتــرايع    )2(
مســتوى منــّوه، عــىل أن يقــوم الطفــل )املراهــق( نفســه باالســتجابة لبنــود املقيــاس.
أن يكون املقياس صادقًا، وثابتًا، وهسل االستخدام، وحساسًا إزاء التغرّيات احملمتلة.     )3(

أن يمت تقنني املقياس عىل املجمتع املناسب من املراهقني  مع مراعاة رشوط التقنني.     )4(
)5(  أن يــدجم املقيــاس بــني اجلوانــب العامــة املرتبطــة بالصحــة، واجلوانــب اخلاصــة املتصلة 

باملرض.
أن حيتــوي املقيــاس عــىل مفــردات تقيــس اجلوانــب الذاتيــة والنوعيــة لــدى املراهــق، مثــل    )6(

مســتوى انفعاالتــه، ودرجــة رضــاه عــن احليــاة، وتفضيلــه... إخل.  

ديلــي يف حتديــد  طريقــة   )Herdman, et al., 2002( وزمــالؤه  هردمــان  واســتخدم 
مــدى اتفــاق اخلــراء بشــأن حمتــوى وُبنيــة مقيــاس أورويب جديــد جلــودة احليــاة املرتبطــة 
ــرات  ــالث م ــاس ث ــال املقي ــاس، مت إرس ــذا األس ــىل ه ــني. وع ــال واملراهق ــدى األطف ــة ل بالصح
بالريــد اإللكــرتوين ملــا مجموعــه )24( حممكــًا يف جمــال قيــاس جــودة احليــاة مــن )9( 
دول أوروبيــة، واعّتــرت نســبة )90%( مفــا فــوق دليــاًل عــىل اتفــاق احملمكــني عــىل الفقــرة 
املعنيــة. وقــد بّينــت النتــاجئ أن اخلــراء اتفقــوا عــىل إدراج مثانيــة أبعــاد يف املقيــاس، ويه: 
الرفاهيــة النفســية، تقديــر الــذات، صــورة اجلســم، النشــاط املعــريف، النشــاط احلــريك، 

احليويــة، العالقــات االجمتاعيــة، النشــاط األرسي واملــزنيل.  

ومعــد جنــرتي وأويــن )Gentry & Owen, 2004( إىل تصمــمي مقيــاس لتقديــر اجلانــب 
الــذايت جلــودة حيــاة طالــب املرحلــة الثانويــة، حيث اشــمتل املقياس عىل مخســة أبعــاد، ويه: 
ــة والتشــويق.  ــة، واملتع ــذات األاكدميي ــاءة ال ــار، وكف ــدِّي، واالختي ــى، وإدراك التح إدراك املع
وأشــارت نتــاجئ التحليــل العامــيل االستكشــايف إىل أن األبعــاد املذكــورة ُتعــد أساســية للتعــمّل، 

والدافعيــة، والصحــة النفســية. 

وُيعــد املقيــاس الــذي أعّدتــه منمظــة الصحــة العامليــة )EurActive.com plc, 2007( أهشــر 
املقاييــس يف املجــال الطــي لتقديــر جــودة احليــاة عنــد األفــراد يف مواقــف متعــددة، ومقارنهتا 
ــاد  ــت عــىل ســتة أبع ــارة توّزع ــن )26( عب ــاس م ــّون املقي ــث يتك ــة، حي ــات املختلف عــر الثقاف
رئيســة، ويه: الصحــة البدنيــة، والصحــة النفســية، ومســتوى االســتقاللية، والعالقــات 
ــاس  ــة. وُيســتخدم هــذا املقي ــة والبيئي ــدات الخشصي ــة، واملعتق ــة، والصحــة البيئي االجمتاعي
يف حتســني العالقــات بــني املعــاجل واملريــض، وتقــومي اخلدمــات الصحّيــة املقّدمــة لملــرىض، 

وتقديــر فاعليــة العالجــات املختلفــة، وصناعــة القــرار.

ــاس جــودة  ــة ملقي ــداد النخســة الكوري ــارين)Kook & Varni, 2008(  بإع ــوك وف ــام ك وق
 Varni, Burwinkle, & Seid,(والــذي طــّوره ،)PedsQL( احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني
2006( ، عــىل )23( عبــارة تقيــس جــودة احليــاة املرتبطــة بالصحــة العامــة لطلبــة املــدارس يف 
ــنة.  ــة )13-18( س ــة العمري ــون يف الفئ ــم املُراهق ــن مضهن ــنة، وم ــة )2-18( س ــة العمري املرحل
ــة  ــرات(، واالنفعالي ــة )8 فق ــب البدني ــة للجوان ــس فرعي ــة مقايي ــاس عــىل أربع ــوي املقي وحيت
)5(، واالجمتاعيــة )5(، واملدرســية )5(. وتعــرِّ الفقــرة، املذّيلــة بســمل مخــايس، عــن مــدى 
)جحــم( وجــود املشــلكة لــدى املراهــق )اجلــدول 1(. ويبــدأ الســمّل بتقديــر »دامئــًا« )4( وينهتــي 
بتقديــر »أبــدًا« )صفــر(. وتشــري الدرجــات املرتفعــة عــىل املقيــاس إىل جــودة أعــىل للحيــاة، 
والعكــس حصيــح. ويــمت احتســاب درجــة جــودة احليــاة )الصحــة العامــة( بقمســة مجمــوع 
الدرجــات عــىل عــدد الفقــرات الــيت ُأجيــب عهنــا، وال يــمت احتســاب الدرجــة اللكية عــىل املقياس 
إذا مل جُيــب املفحــوص عــن عــدٍد مــن الفقــرات يتجــاوز النصــف. وتتوافــر )7( صيــغ لملقيــاس 
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 Varni,()(، مهنــا نخســة لملراهقــني )13-18 ســنةSelf-report( يف صــورة مقاييــس ذاتيــة
Burwinkle, & Seid, 2005(. وعــىل أثــر تطبيــق النخســة الكوريــة لملقيــاس عــىل )1425( 
مــن األطفــال واملراهقــني مــن طلبــة املــدارس، و)1431( مــن أوليــاء األمــور، أظهــرت نتــاجئ 
التحليــل العامــيل التوكيــدي دمعــًا للُبنيــة الرباعيــة لملقيــاس، مكــا بــنّي اســتخدام منــوذج راش 

أن معظــم الفقــرات تتوافــق مــع افرتاضــات المنــوذج والتوقعــات اخلاّصــة بــه. 

الطالــب  )2009( تطويــر مقيــاس جلــودة حيــاة  واســهتدفت دراســة هــامن مصطــى 
ــد الوجــداين  ــة )البع ــاة الذاتي ــن خــالل ُبعَدهيــا الرئيســنّي: جــودة احلي ــة م ــة الثانوي باملرحل
ــة/  ــة الفصــل/ املســاندة االجمتاعي ــة )بيئ ــاة املوضوعي واالجمتــايع واملعــريف(، وجــودة احلي
(. وقــد تكــّون املقيــاس يف صورتــه الهنائيــة مــن )125( مفــردة تقيــس األبعــاد  أدوار املعــملِّ
املذكــورة، وبعــد تطبيقــه وتقنينــه عــىل عيِّنــات مــن طلبــة املــدارس الثانويــة مبحافظــة 

ــات.   ــن الصــدق والثب ــة م ــع بدرجــات مقبول ــه يمتت ــنّي أن ــة مبــر، تب اإلمساعيلي

ات النوعيــة جلــودة احليــاة  وهدفــت دراســة عبــد اخلالــق )2011( إىل حتديــد املــؤرشِّ  
ــًا  ــىل )2092( طالب ــة ع ــت. اشــمتلت العين ــة يف الكوي ــدارس الثانوي ــة امل ــن طلب ــٍة م ــدى عين ل
مراهقــًا تراوحــت أمعــارمه مــن )15-19( ســنة، اســتجابوا لعبــارات الصيغــة العربيــة ملقيــاس 
جــودة احليــاة ملنمظــة الصحــة العامليــة. وقــد أظهــرت النتــاجئ قمــًا عاليــًة ملعامــالت صــدق 
املقيــاس وثباتــه، وحصــل الذكــور عــىل متوســطات أعــىل مــن اإلنــاث يف الصحــة العامــة 

ــة.   واملجــال اجلمســي والنفــي واالجمتــايع وأيضــًا يف الدرجــة اللكي

وأجــرى موليــرز وزمــالؤه )Meuleners, Lee, & Binns, 2001( دراســًة حلــر حمــدِّدات 
جــودة احليــاة لــدى املراهقــني يف مدينــة بــريث غــريب أســرتاليا، حيــث تقيــس فقــرات املقيــاس 
ــه  ــة إىل انمتائ ــق، باإلضاف ــدى املراه ــة ل ــية واالجمتاعي ــة والنفس ــة والبدني ــب البيئي اجلوان
للجامعــة. ولتحقيــق هــذا اهلــدف، ُطلــب مــن )500( مــن طلبــة الصفــوف مــن الســادس االبتــدايئ 
وحــىت الثــاين عــر الثانــوي أن يقومــوا )54( عبــارة لملقيــاس، بســمل مخــايس لــل مهنــا، 
مــن حيــث درجــة أمهّيهتــا، ومــدى الرضــا عهنــا. وقــد بّينــت نتــاجئ التطبيــق أن )51%( مــن 
أفــراد العينــة اخلالــني مــن األمــراض املزمنــة يــرون أن مســتوى جــودة احليــاة لدهيــم مقبــول، 
مقابــل )35%( يعتقــدون أنــه جيــد جــدًا، مكــا أوحضــت نتــاجئ حتليــل االحنــدار أن حمــدِّدات 
جــودة حيــاة املراهــق يه الصحــة، والعمــر، واجلنــس، والفــرص، وغيــاب األمــراض املزمنــة 

لديــه. 

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
يتضح من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث احلايل اآليت:

1- إن امليــدان الرتبــوي يفتقــر إىل دراســات حتّققــت مــن صــدق مقاييــس جــودة احليــاة لــدى 
املراهقــني يف البيئــة العربيــة يف ضــوء نظريــة االســتجابة لملفــردة، إذ إن الدراســات 
العربيــة ذات الصلــة باملشــلكة اســتخدمت أســاليب النظريــة الكالســيكية هلــذا الغــرض 

)عبــد اخلالــق، 2011(.  

2- إن عــددًا ضئيــاًل مــن الدراســات األجنبيــة قــد اســتخدم منــوذج راش يف قيــاس جــودة 
احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني )Erhart, et al., 2009; Kook & Varni, 2008(، بيمنــا 
مل يعــر الباحــث عــىل دراســات عربيــة اســتخدمت نظريــة االســتجابة لملفــردة يف قيــاس 

جــودة احليــاة لــدى األطفــال واملراهقــني.  

ــاة«، ممــا يــرز احلاجــة إىل  3- أظهــرت الدراســات الســابقة تباينــًا يف مفهــوم »جــودة احلي
ــم  ــك أن معظ ــني األحّصــاء، ذل ــدى املراهق ــة ل ــه الفعلي ــان بنيت ــزاه، وتبي ــادة حفــص مغ إع
Treat-( ــة ــراض خمتلف ــني بأم ــني املُصاب ــت عــىل املراهق ــد ُطبق ــاة ق ــس جــودة احلي مقايي
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ــدى املراهــق ارتبطــت مــع  ــاة ل ــإن درجــة جــودة احلي Jacobson, et al., 2012(، ومــن مَثَّ ف
ــّوه مــن األمــراض واالضطرابــات النفســية املختلفــة.   خل

إجراءات الدراسة:
ــًا  ــرة وصف ــف الظاه ــمت بوص ــذي هي ــي ال ــج الوص ــث املهن ــتخدم الباح ــة: اس ــج الدراس منه
ــا  ــوحضِّ خصائصه ــًا، وي ــًا أو مكي ــريًا كيفي ــا تعب ــرِّ عهن ــع، ويع ــد يف الواق ــا توج ــًا مك دقيق
ومــدى ارتباطهــا مــع الظواهــر األخــرى ذات الصلــة، ومــن مَثَّ التوّصــل إىل اســتنتاجات تســامه 

ــو شــعرية، 2015(.  ــاري وأب ــا )غب يف فهمه

مجتمــع الدراســة وعينتهــا: اشــمتلت العينــة الــيت مت علهيــا تطبيــق مقيــاس جــودة احليــاة 
يف الدراســة عــىل )420( طالبــًا مــن بــني الطلبــة األســوياء باملــدارس الثانويــة احلكوميــة 
بالبحريــن، تــرتاوح أمعــارمه بــني )15 - 17 ســنة(، مبتوســط معــر يســاوي 16.32 ســنة 
املجمتــع  العينــة مبعلومّيــة جحــم  حيــث مت حتديــد جحــم  املعيــاري=1.13(،  )االحنــراف 
)Heiberger & Holland, 2004(، والــذي يفــرتض أن يســاوي 435 فــردًا. وقــد ُسَبــت العينــة 
ــا  ــغ جحمه ــًة، وبل ــات مناصف ــني وبن ــة، بن ــن )12( مدرســة ثانوي ــة م ــٍة عشــوائية طبقي بطريق
)567( طالبــًا، وبعــد حفــص االســتجابات وتطبيــق حمــاكت اســتخدام منــوذج راش، اســُتبقيت 
ــاس يف ضوهئــا.  ــيت ُحســب صــدق املقي ــة ال ــل العين ــدد ميث ــذا الع ــة، وه ــة مكمتل )442( ورق

أداة الدراسة )مقياس جودة احلياة لدى طلبة املرحلة الثانوية(:
خطــوات إعــداد املقيــاس: اتبــع الباحــث اخلطــوات اآلتيــة يف إعــداد مقيــاس جــودة احليــاة 

لــدى املراهقــني:

1 - املقابــالت األوليــة مــع أوليــاء أمــور املراهقــني: وّجــه الباحــث مجموعــًة مــن األســئلة 
املختــارة لعينــٍة عشــوائيٍة مــن )40 فــردًا( مــن أوليــاء أمــور املراهقــني، وترّكــزت األســئلة حــول 
ــي.  ــدريس واألرسي والبي ــم امل ــة، ووضعه ــة، والنفســية، واالجمتاعي ــاة أبناهئــم الصحي حي
واســهتدفت املقابــالت الوقــوف عــىل اجلوانــب املهمــة يف حيــاة املراهــق، واليت تؤِثــر يف جودة 
حياتــه، وعالقاتــه االجمتاعيــة مــع أرستــه وبيئتــه وأفــراد جممتعــه. وقــد مت التأّكــد مــن صــدق 
املقابلــة وثباهتــا بالطــرق املناســبة )اكميــك ورووس ويــارديل، 2007: 366(. ويف ضــوء الطــرق 
هيــا  املتبعــة يف حتليــل نتــاجئ املقابــالت، مت حتديــد ماهيــة املوضوعــات الــيت جيــب أن يغطِّ
املقيــاس، والفقــرات الــيت تعــرِّ عهنــا، والــيت مــن احمُلمتــل أن ُتــدرج فيــه. وهــذه املوضوعــات 
يه: احلالــة الصحيــة والنفســية، واحلالــة االجمتاعيــة، والوضــع املــدريس واألرسي والبيــي.  

2 - كتابــة فقــرات املقيــاس )الصيغــة املبدئيــة(: عــىل خلفّيــة نتــاجئ املقابــالت مــع أوليــاء أمور 
املراهقــني األســوياء، ونتــاجئ الدراســات الســابقة ســالفة البيــان، متـ  بصــورٍة مبدئيــٍةـ  صياغــة 
)45( فقــرة متثــل املوضوعــات الــيت مت فرزهــا يف املقابــالت، واختيــار ُســمّلني مــن نــوع ليكــرت، 
ــم، غــري  ــم جــدًا، مه ــرة بالنســبة لملراهــق )مه ــة الفق ــد درجــة أمهي ــاليث لتحدي ــمّل ث األول ُس
ــًا،  ــق )دامئــًا، غالب ــىل املراه ــرة ع ــاق الفق ــدى( انطب ــمّل مخــايس حيــدِّد )م ــاين ُس ــم(، والث مه
ــرات األداة، ومــدى اســتيعاب املراهــق  ــق مــن مــدى وضــوح فق ــدًا(. وللتحّق ــادرًا، أب ــًا، ن أحيان
هلــا، وحتديــد الزمــن التقريــي لتطبيقهــا، مت تطبيــق املقيــاس عــىل عينــة جتريبيــة عشــوائية 
مــن )62( طالبــًا باملرحلــة الثانويــة، وتبــنّي أن تعلمــات التطبيــق واحضــة بالنســبة هلــم، وأن 
العبــارات مصاغــة علـــى حنــٍو يســاعد الطالــب عــىل فهــم اهلــدف املنشــود مــن املقيــاس، واملُهّمــة 
ــة. ويف  ــق األداة يســاوي )7.41( دقيق ــن تطبي ــة، وأن متوســط زم ــاء اإلجاب ــه أثن ــة من املطلوب
ــل املوضوعــات  ــرة متثِّ ــرات املقيــاس إىل )35( فق ضــوء نتــاجئ التطبيــق، مت تقليــص عــدد فق

نــة جلــودة احليــاة. املكوِّ

ــتخدام  ــداد، مت اس ــد اإلع ــاس قي ــة املقي ــومي ُبني ــاس: لتق ــرات املقي ــي لفق ــل العامل 3 - التحلي
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العمليــات  مــن  كبــريًا  عــددًا  ريــايض ميثــل  »أســلوب  وهــو  العامــيل،  التحليــل  أســلوب 
واملعاجلــات الرياضيــة يف حتليــل االرتباطــات بــني املُتغــريات )فقــرات املقيــاس(، ومــن مَثَّ 
 .)Factors( ــل مــن املتغــريات تــدىع عوامــل تفســري هــذه االرتباطــات، واخزاهلــا يف عــدد أق
ويســاعد التحليــل العامــيل يف احلــم عــىل أن المســة الــيت يقيهســا االختبــار ذات بعــد واحــد 
أو متعــدِّدة األبعــاد، وذلــك مــن خــالل مطالعــة قــمي اجلــذر الاكمــن )Eigenvalue( للعوامــل 

300(، وتفســريها يف ضــوء احملــاكت املُعمتــدة.   :2013 )النهبــان،  الناجتــة 
وهيلع مت حتليــل اســتجابات )442( طالبــًا باملرحلــة الثانويــة لفقــرات األداة للكشــف عــن 
أبعــاد املقيــاس، حيــث أظهــرت نتــاجئ التحليــل األويل )8( عوامــل تزيــد قمــة اجلــذر الاكمــن 
لــل مهنــا عــن )1.5(. ولفــرز العوامــل األساســية املعــِرة عــن أبعــاد املقيــاس الفعليــة، اُتبعــت 
ــمي  ــل ق ــيت ال تق ــرات ال ــر الفق ــن مَثَّ ح ــوازي )Parallel Analysis(، وم ــل املت ــة التحلي طريق
ــن 0.40، وال تتشــبع هبــذه القمــة أو بأعــىل مهنــا عــىل  ــل الواحــد ع ــىل العام تشــبعاهتا ع
أكــر مــن عامــل واحــد يف نفــس الوقــت. وبالنتيجــة، مت اســتخراج أربعــة عوامــل أساســية ذات 
معــى، أي قابلــة للتأويــل املنطــي. مكــا ُرويع عنــد تفســري العوامــل »أن تكــون هنــاك ثالثــة 
تشــّبعات عــىل األقــل لــل عامــل، وهــو مــا يتوافــق مــع التفســري األمثــل للعوامــل املســتخرجة 

ــايه والنشــار، 2004: 345(.  ــظ وب ــد احلفي ــمي تشــبعاهتا« )عب عــىل أســاس ق
وعــىل أثــر تطبيــق احملــاكت املعمتــدة، أصبحــت مصفوفــة العوامــل املســتخرجة تتكــون 
ــل )30 فقــرة( فقــط، وهــذه العوامــل ذات معــى، أي قابلــة  مــن مخســة عوامــل رئيســة متثِّ
ــق احملــاّكت املذكــورة، وتشــل  للتفســري، ويزيــد اجلــذر الاكمــن لــل مهنــا عــن )1.5(، وحتقِّ
37.82% مــن التبايــن اللكــي لبنــود املقيــاس. مكــا تراوحــت قــمي معامــالت ثبــات ألفــا - 

ــن )0.93-0.73(.  ــل م ــاخ هلــذه العوام كرونب
ــل 18.12% مــن التبايــن اللكــي، ُوجــد أن قــمي تشــّبعات  وبفحــص العامــل األول الــذي ميثِّ
ــرات رمق: 1- 8. وهــذا يعــي أن هــذا  ــن 0.40، تعكهســا الفق ــد ع ــيت تزي ــل األساســية ال العام
العامــل يســهتدف الوقــوف عــىل احلالــة الصحيــة والنفســية للطالــب )راجــع امللحــق 1(. 
أّي أنــه ميكــن القــول بــأن العامــل األول يقيــس مــدى خلــو الطالــب مــن األمــراض العضويــة، 
ومــدى قدرتــه عــىل أن يعيــش حيــاًة ســعيدًة مــع زمالئــه وأقرانــه، مبنــأى عــن مشــاعر القلــق 
والعزلــة والوحــدة النفســية. وباملثــل، فــإن العامــل الثــاين، والــذي يشــلِّ 16.29% مــن 
التبايــن اللكــي، يتشــبع أساســًا عــىل الفقــرات )9-14(، والــيت تــدل عــىل العالقــات االجمتاعيــة 
لــدى املراهــق، ومــن مَثَّ فــإن العامــل الثــاين يقيــس درجــة التواصــل االجمتــايع بــني الطالــب 
وأقرانــه وزمالئــه وأفــراد أرستــه وجممتعــه. وعــىل املنــوال نفســه، ميكــن القــول بــأن العامــل 
ــن اللكــي، ويتشــّبع عــىل الفقــرات )15- 22(، يقيــس  ــل 13.58% مــن التبايـ ــذي ميثِّ ــث ال الثال
يــه،  الوضــع املــدريس لــدى الطالــب، حيــث تركــز هــذه الفقــرات عــىل مــدى تقديــر الطالــب ملعملِّ
وإجنازاتــه يف احليــاة املدرســية، ومــدى ســعّيه للنجــاح والمتــزّي يف مدرســته. وباملثــل، ميكــن 
ــل 10.93% مــن التبايـــن اللكــي، ويتشــبع عــىل الفقــرات  القــول بــأن العامــل الرابــع، والــذي ميثِّ
)23-30(، يقيــس الوضــع البيــي واألرسي لــدى طالــب املرحلــة الثانويــة، وبتحليــل مضمــون 
ــي عــىل أســاهسا مقيــاس  العوامــل املســتخرجة، تبــني أهنــا تقيــس األبعــاد األربعــة الــيت ُب

جــودة احليــاة لــدى املراهقــني، وهــذا مــؤرشِّ هــام عــىل صدقــه العامــيل )البنــايئ(. 

خطوات الدراسة: 
1 - تطبيــق املقيــاس عــىل العينــة، وترمــزي البيانــات، وإدخاهلــا يف الرنــاجم اإلحصــايئ 

.)PASW 18(
2 - معاجلــة البيانــات، وإدخاهلــا يف برنــاجم )RUMM 2020(، مث حتليلهــا باســتخدام منــوذج 
راش االحمتــايل اللوغاريــي األحــادي املعــمل، لتــدرجي املفــردات، وتقديــر معــامل املفــردات، 

ومعــامل األفــراد. 
3 - حســاب اخلصائــص الســيكومرتية )الصــدق والثبــات( ملقيــاس جــودة احليــاة لطلبــة 

املرحلــة الثانويــة. 
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املبّينــة أعــاله أربعــة عوامــل أساســية جلــودة حيــاة طالــب املرحلــة الثانويــة، ويه: 
الوضــع الــي والنفــي، واالجمتــايع، واملــدريس، والوضــع األرسي والبيــي. 

 2- االســتقالل املوضعــي: ويعــي أنــه باســتثناء القــدرة املســهتدفة )أي درجة الفــرد يف املقياس، 
ة عــن اجتاهــه(، ال توجــد عالقــة بــني اســتجابات فقــرات االختبــار غــري العالقــة احملــّددة  واملعــرِّ
بالقــدرة أو بارامــرتات حمــّددة أخــرى للمنــوذج، مبعــى أن اســتجابة الطالــب لفقــرٍة مــا ال تفــرِّ 
ــة عــن أســئلة أخــرى )Zenisky, Hambleton, & Sireci, 2006( . وقــد مت  أو تســاعد يف اإلجاب
التحّقــق مــن ذلــك عــن طريــق إجــراءات بنــاء املقيــاس، وذلــك مــن خــالل التأّكــد مــن عــدم وجــود 
فقــرة تعــي تمليحــًا عــن إجابــة أيــة فقــرة أخــرى؛ وفضــاًل عــن ذلــك، ولكــون المنــوذج األنســب 
أحــادي الُبعــد، فقــد مت حــذف البنــود الــيت تقــل إحصــاءات املالءمــة هلــا عــن القمــة )- 2.5(، 
حيــث يعــي ذلــك عــدم اســتقاللية تلــك البنــود عــن بــايق املفــردات، أو أهنــا تقيــس متغــريًا شــديد 
التشــابه مــع املتغــرّي املفــرتض قياســه، وكذلــك حــذف البنــود الــيت تزيــد قــمي إحصــاءات املالمئــة 
هلــا عــن )+ 2.5(، حيــث يعــي ذلــك أن هنــاك خلــاًل يف بنــاء البنــد، أو أهنــا تقيــس متغــريًا آخــر. 

وبالنتيجــة، مت حــذف أربعــة بنــود مــن املقيــاس، وهــذه البنــود يه: 5، 9، 19، 26 )امللحــق 1(. 

مطابقــة  مــدى  مــن  للتأّكــد  التقديــر:  للفقــرات بنمــوذج ســلم  3- مطابقــة االســتجابات 
االســتجابات لفقــرات االختبــار مــع منــوذج ســمل التقديــر املنبثــق عــن منــوذج راش، مت 
تصحيــح املقيــاس، وإدخــال البيانــات وحتليلهــا باســتخدام برنــاجم )RUMM 2020(، حيــث 

ــأيت: ــا ي ــاس مّع ــود املقي ــبة لبن ــل بالنس ــفر التحلي أس

ــٍذ  ــر عندئ ــه تعت ــاس، ألن قدرت ــة يف املقي ــة الاكمل ــىل الدرج ــل ع ــرد حص ــذف لك ف ح )أ(  
أعــىل مــن املــدى الــذي يغطيــه املقيــاس، غــري أنــه مل يــمت حــذف أّي فــرد مــن العينــة، 

ألن أّيــًا مهنــم مل َيَنــْل الدرجــة اللكيــة. 

)ب(  حــذف لك فــرد أخفــق يف احلصــول عــىل مجمــوع درجــات باملقيــاس يعــادل صفــرًا، 
حيــث ُتعــّد قدرتــه حينئــِذ أدىن مــن املــدى الــذي يغطيــه املقيــاس، وتعــّد قــدرة أولئــك 
األفــراد خــارج نطــاق القيــاس، ومل يرتّتــب عــىل هــذا اإلجــراء حــذف أّي فــرد مــن 

ــاس.   ــر يف املقي ــن الصف ــد ع ــات تزي ــوا درج ــم حصل ــة، فلكه العين

ــد أســفر هــذا اإلجــراء عــن حــذف  ــُه مجيــع املفحوصــني، وق ــد أجــاب عن حــذف لك بن )ج(  
بنديــن مــن بنــود املقيــاس، ومهــا البنــدان رمق 10، 25، وبذلــك تبــىّق يف املقيــاس 

ــدًا.  )24( بن

حــذف لك بنــد مل جُيــْب عنــه أيِّ مــن املفحوصــني، وال ميكــن ألّي بنــد مــن تلــك البنــود  )د(  
، ومل يــمت حــذف أّي  ــريِّ ــا أن ميــزيِّ بــني مســتويات املتغ يف هــذه النقطــة والــيت قبله

بنــد وفقــًا هلــذا اإلجــراء. 

أمــا بالنســبة ألفــراد العينــة الذيــن مت تطبيــق املقيــاس علهيــم، فقــد أســفر التحليــل   
عــن حــذف األفــراد غــري املالمئــني للمنــوذج مبعــى حــذف األفــراد غــري املالمئــني لعمليــة 

التــدرجي، أّي ألصــول القيــاس، وذلــك تبعــًا لملحــاّكت اآلتيــة: 

ــك  ــث يعــي ذل ــّل قمــة إحصــاءات املالءمــة هلــم عــن )-2(، حي ــن تق ــراد الذي 1 - اســتبعاد األف
تشــابه التقديــر الــذي حصــل هيلع أولئــك األفــراد، مّمــا يشــري إىل عــدم صــدق االســتجابات.  

2 - اســتبعاد األفــراد الذيــن تزيــد قمــة إحصــاءات املالءمــة هلــم عــن )+2(، حيــث يعــي ذلــك 
أن أولئــك األفــراد قــد جتــاوزوا احلــّد املقبــول إحصائيــًا بتوّفــر الصفــة لدهيــم عــن املفــردات 
الــيت تزيــد يف مســتوى توّفرهــا عــن مســتوى صفاهتــم، أو يفشــلون يف درجــات عــىل 
مفــردات تتطّلــب صفــات أقــل مــن صفاهتــم )قــدرات أقــل مــن قدراهتــم الفعليــة(، مّمــا يعــي 
أن املقدِّريــن مل يقــدِّروا هــذه اخلصائــص بصــورٍة دقيقــٍة لدهيــم. وقــد أســفرت هاتــان 
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اخلطوتــان عــن اســتبعاد )20( طالبــًا، حيــث بقيــت العينــة تضــم )422( طالبــًا.  

وبعــد حتديــد البنــود املطابقــة لمنــوذج راش، واســتبعاد األفــراد غــري املطابقــني للمنــوذج، 
مت اســتخراج املــؤرشات اإلحصائيــة لملقيــاس وأفــراد العينــة، فاكنــت مكــا يوحضهــا اجلــدول 
ــراد لمنــوذج ســمل  ــة الفقــرات واألف )2(، بيمنــا يعــرض اجلــدول )3( النتــاجئ املتعلقــة مبطابق
ــف  ــدرة ملختل ــني مســتويات الق ــة منتمظــة ب ــث توجــد عالق ــدرة، حي ــر عــىل متصــل الق التقدي
األفــراد )422 فــردًا(، واحمتــاالت إجاباهتــم عــن مفــردات اختباريــة خمتلفــة. ومــن خــالل 
ترتيــب الفقــرات تنازليــًا وفــق درجــة الصعوبــة عــىل متصــل االجتــاه مبتوســط صعوبــة 
)0.54(، وتوزيــع قــدرات األفــراد عــىل املتصــل نفســه مبتوســط )0.50(، يظهــر اجلــدول )3( 
تطابقــًا يف مــدى االجتــاه لألفــراد وقــمي الصعوبــة لفقــرات املقيــاس، حبســب المنــوذج، وذلــك 
عــىل متصــل القــدرة مــن املــدى )-2، +2(، حيــث إن غالبيــة الفقــرات تقــع داخــل مــدى الصعوبــة 

ــاق. ــذا النط ــن ه ــون مض ــة تك ــدرات الطلب ــم ق )-2، +2(، ومعظ

رات اإلحصائية لبنود مقياس جودة احلياة لطلبة الثانوية وأفراد العينة جدول )2( املؤشِّ

أفراد العينةبنود املقياس

مالءمة البوايقاللوجيتمالءمة البوايقاللوجيتاملؤرشات اإلحصائية

0.000.210.880.18املتوسط احلسايب

1.910.951.250.75االحنراف املعياري

1.18-0.17-االلتواء

1.32-- 0.58-التفرحط

- 0.12-0.32-االرتباط

جدول )3( نتائج مطابقة الفقرات واألفراد للنموذج على متصل القدرة )اجلودة(

الفقرات املتوافقة مع القدرة
عدد األفراد  )%(  مستوى الصعوبةالصعوبة باللوجيترمق الفقرةالقدرة  باللوجيتالدرجة اخلام

792.52-32.89

  مرتفعة
الصعوبة
)صعبة(

)%16( 67

691.94-62.58

541.63-42.08

591.58-231.98

671.40-131.42

691.07-10.87

800.85-180.62

متوسطة
الصعوبة

)متوسطة(
)%68( 286

1110.79-240.58

1010.73-200.53

970.21-210.27

1000.17-280.14

840.09290.07

990.13110.12-

1110.22120.25-
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930.38150.44-

) (
)%16( 67

1090.68160.49-

1190.9820.69-

1271.06220.91-

1181.19271.06-

1171.32301.32-

1251.50141.64-

1031.67172.48-

1232.0672.80-

1322.3483.22-

0.50-0.57420

 : ً
» : ّ

 .« ّ
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ّ ّ
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  .
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( 2) ( 2) ( 2) 

10.870.24120.25-0.55210.270.74

20.69-0.18131.420.17220.91-0.85

32.890.33141.64-0.62231.980.64

42.080.13150.44-0.73240.580.34

62.580.32160.49-0.76271.06-0.21

72.80-0.49172.48-0.58280.140.14

83.220.66180.620.72290.070.57

110.12-0.38200.530.91301.32-0.44
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1- دالالت الثبــات: مت احلصــول عــىل القــمي املتحــرِّرة لــل مــن صعوبــة الفقــرات )24 فقــرة(، 
 Person( ومــن خــالل هــذه القــمي احُتســب معامــل الثبــات لألفــراد ،)وقــدرات األفــراد )422 فــردًا
Reliability(، وللفقــرات )Item Reliability(، باعتبــار أن مفهــوم الثبــات يف منــوذج راش 
يعــي الدقــة يف تقديــر موقــع لك مــن الفقــرات واألفــراد عــىل متصــل المســة. وميكــن حتديــد 
 Item( مــدى دقــة فقــرات املقيــاس يف تعريــف املتصــل حبســاب معامــل الفصــل بــني الفقــرات
التدرجييــة  للقــمي  املعيــاري  االحنــراف  بــني  النســبة  وهــو   ،)Gi( أو   ،)Separation Index
املتحــرِّرة للفقــرات، ومتوســط اخلطــأ املعيــاري هلــذه القــمي، حيــث بلغــت قمــة معامــل الفصــل 
لفقــرات املقيــاس بصورتــه الهنائيــة )4.7(، وهــذه القمــة أكــر مــن )2(، ولذلــك ُتعــّد هــذه 
الفقــرات اكفيــًة لتعريــف متصــل المســة الــيت تقــوم بقياســه. أمــا بالنســبة ملعامــل الفصــل بــني 
األفــراد )Person Separation Index(، أو )Gp(، فقــد بلغــت قمتــه )2.71(، ويه أكــر مــن )2(، 

.)Yen & Fitzpatrick, 2006( ــرات ــني الفق ــل ب ــًة للفص ــراد اكفي ــة األف ــّد عين ــذا ُتع ل

 ،R=(G2/1+G2) :للفقــرات واألفــراد وفــق الصيغــة التاليــة )R( وحُيســب معامــل الثبــات
وقــد بلغــت قــمي معامــالت الثبــات لــٍل مــن الفقــرات واألفــراد )0.93(، )0.88(، عــىل التــوايل، 
ومهــا قمتــان مرتفعتــان، حيــث تــّدل األوىل عــىل كفايــة عينــة الفقــرات يف المتيــزي بــني 
ــني  ــزي ب ــراد يف المتي ــة األف ــة عين ــة إىل كفاي ــراد، يف حــني تشــري الثاني مســتويات األداء لألف
ــر  ــا مت تقدي ــرات. مك ــذه الفق ــه ه ــيت تقيس ــة ال ــل المس ــف متص ــايل يف تعري ــرات، وبالت الفق
معامــل ثبــات االتســاق الداخــيل لملقيــاس بصورتــه الهنائيــة )24 فقــرة(، حيــث بلغــت قمــة 
معامــل كرونبــاخـ  ألفــا )0.94(، ويه قمــة عاليــة، وتراوحــت معامــالت الثبــات ألبعــاد املقيــاس 
ات تــّدل عــىل أن »قمــة االتســاق الداخــيل لملقيــاس عاليــة،  بــني )0.82( - )0.90(، ويه مــؤرشِّ

باعتبارهــا دليــاًل عــىل ثباتــه« )النهبــان، 2013: 260(.   

2 - دالالت الصــدق: مت التحّقــق مــن الصــدق املنطقــي لملقيــاس مــن خــالل التحديــد النظــري 
ــة  ــرات، وطريق ــد الفق ــابقة، وحتدي ــات الس ــة الدراس ــوء مراجع ــاة يف ض ــودة احلي ــوم ج ملفه

ــا.  صياغهتــا، وحتكمه

أمــا بالنســبة لصــدق االتســاق الداخلــي، فقــد مت التحّقــق منــه حبســاب معامــالت االرتباط 
ــني  ــٍة، وبيهنــا وب ــن جه ــه م ــذي تنــي ل ــد ال ــرة، والدرجــة عــىل الُبع ــني الدرجــة عــىل الفق ب
الدرجــة عــىل املقيــاس اللكِّــي، مــن جهــة أخــرى، حيــث تبــنّي أن مجيــع قــمي معامــالت االرتبــاط 
دالــة إحصائيــًا عــن مســتوى داللــة )0.01(، ممــا يــّدل عــىل مــدى فاعليــة فقــرات املقيــاس، 

حيــث تقيــس مــا يقيســه الُبعــد واملقيــاس كل.

مناقشة نتائج الدراسة: 
اســهتدفت هــذه الدراســة بنــاء مقيــاس جلــودة احليــاة لطالــب املرحلــة الثانويــة يف ضــوء 
األدب الرتبــوي والنفــي املعــارص، واســتخدم الباحــث النظريــة احلديثــة يف القيــاس كإطــار 
ــر،  ــق افرتاضــات منــوذج ســمل التقدي ــة، وحتقي ــار واســتجابات الطلب ــرات االختب ــل فق لتحلي
ــرة،  ــن )24( فق ــاس م ــمي أداة قي ــن مث تصم ــاس، وم ــة يف القي ــة احلديث ــاذج النظري ــد من كأح
ــدة  واألداة متحــرِّرة مــن قــدرات األفــراد، وصعوبــة الفقــرات، ومتتلــك خصائــص ســيكومرتية جيِّ
ــن مــن حتديــد مســتوى احليــاة لــدى  تؤهلهــا لتحقيــق املوضوعيــة والدقــة يف القيــاس، مّمــا ميكِّ

طالــب املرحلــة الثانويــة، وحتســينه ليغــدو دعامــًة للتعــمّل املــدريس الفّعــال. 

ويمتــزيّ املقيــاس املطــّور بأنــه يتألــف مــن )24( فقــرة فقــط، ومــن مَثَّ ميكــن تطبيقــه خــالل 
املوقــف التعلــي الصــي املــدريس، وذلــك خالفًا لملقاييــس املامثلة اليت يصعــب تطبيقها لكرة 
عــدد فقراهتــا )مصطــى، 2009: 249(. مكــا أن هــذا املقيــاس يتنــاول اجلانــب الــذايت يف جــودة 
حيــاة طالــب املرحلــة الثانويــة، مُمثــاًل يف حالتــه الصحّيــة والنفســية )7 فقــرات(، واالجمتاعيــة 
)4 فقــرات(، واجلانــب املوضــويع ممثــاًل يف وضعــه املــدريس )7 فقــرات( واألرسي والبيــي )6 
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فقــرات(، مــع مالحظــة أن عــدد الفقــرات متســاوي تقريبــًا يف لٍك مــن اجلانبــنّي. وعــالوًة عــىل 
 ،)Harding, 2001( ذلــك، فــإن فقــرات هــذا املقيــاس تتوافــق مــع معايــري أداة القيــاس اجليــدة
مبــا جيعلهــا قابلــة للتطبيــق يف بيئــة الفصــل، يف زمــٍن ال يتجــاوز )4( دقائــق، مكــا أنــه 
يتــواءم مــع أدوات قيــاس جــودة احليــاة، والســابق ذكرهــا، حيــث إنــه ُيعــّر عــن حاجــات الطالب 

النفســية واالجمتاعيــة، وكذلــك احلاجــة لتحســني وضعــه يف البيئــة املدرســية واأُلرسيــة.  

توصيات الدراسة: 
ــة  ــب املرحل ــاة طال ــاس جــودة حي ــرى الباحــث أن مقي ــاجئ الدراســة، ي ــىل نت ــاًء ع بن  
ــدق،  ــات، والص ــن حيــث الثب ــدة م ــري جيِّ ــن يمتتــع مبعاي ــّور يف البحــث الراه ــة املط الثانوي
واملعياريــة، والصالحيــة لالســتخدام، والتطبيــق يف البيئــة البحرانيــة، مكــا أنــه ُيّعــد إضافــٌة 
عمليــًة جديــدًة يف جمــال القيــاس الرتبــوي والنفــي. ويأمــل الباحــث أن يكــون هــذا املقيــاس 
فاحتــة لدراســات أخــرى جديــدة يف امليــدان العــريب عامــًة، والبحــراين بصفــة خاصــة. وهيلع، 
ــاس املذكــور لغــرض  ــق املقي ــة املختّصــة تطبي ــّوىل اجلهــات الرتبوي ــأن تت يــويص الباحــث ب
تعــّرف مســتوى نوعيــة احليــاة لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة، ومســاعدهتم عــىل المتّتــع حبيــاة 
حصيــة ســلمة تربويــًا ونفســيًا، حبيــث حيقــق الطالــب أقــى اســتفادة مــن التعــمّل الصــي.  
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ملحق )1(

مقياس جودة احلياة لدى طالب املرحلة الثانوية )الصورة األولية(

نص الفقرةالفقرةالُبعد

الوضع الي والنفي

أشعر بأنين الئق cبدنيا ويف حصة وعافية جيدة 1

أنام ساعاِت اكفيًة ولدي وقت لالسرتخاء والراحة2

أحضك كثريًا وأشعر بالسعادة مع أهيل وأصدقايئ3

أمارس األنشطة البدنية املختلفة يف أوقات فرايغ4

أتبع يف حيايت منطًا غذائيًا مفيدًا لصحيت البدنية 5

أرغب يف التواصل مع أصدقايئ ومعرفة أخبارمه6

أقدر عاليا مهارايت وقدرايت وكفاءيت الذاتية عامًة7

أشعر بالرضا عن حيايت واالمطئنان عى مستقبيل 8

العالقات االجمتاعية

أتواصل مع أقراين بكفاءة نتيجة اخلرات املكتسبة9

أحتدث مع اآلخرين بلغٍة مهذبٍة راقيٍة وروح طيبٍة 10

أقدم اإلرشاد لزماليئ يف املواقف العملية املختلفة11

أتبادل اخلربات اجلديدة مع لك أصدقايئ وزماليئ12

أستشري إخويت وأصدقايئ يف حل مشكالت حيايت13

أمتتع بعالقات طيبة مع أبناء اجلريان واملنطقة14

الوضع املدريس

أجد املتعة يف الدراسة وحّل الواجبات املزنلية15

أمتلك طاقة عالية للعمل وأداء الوظائف املدرسية16

أشعر باالمتنان ملعاملة معيمِّ املدرسة يل باحرتام 17

أقدم املساعدة ألصدقايئ وزماليئ يف املدرسة18

أشعر بالفخر ملا أجنزته يف حيايت املدرسية 19

أتعامل باحرتام وتقدير مع زماليئ يف الصف 20

أشعر بأنين حمبوب من أصدقايئ يف املدرسة21

أسىع لتحقيق النجاح والمتّز يف حيايت املدرسية22

الوضع األرسي والبيي 

أحرتم أيم وأيب وأقدر دورمها املمتز يف حيايت 23

أتعاون مع أخويت يف حل املشكالت األرسية 24

أسى ألن أكون أنيقًا يف ملبي ومظهري العام25

أحرص عىل أن تكون غرفيت مرتبًة ونظيفًة26

يوفِّر يل والداَي جوًا مالمئا للدراسة والنجاح  27

أشارك أفراد أرسيت يف االهمتام بنظافة مزنيل28

أعيش يف بيئٍة حصيٍة خاليٍة من التلّوث 29

أملس اهمتاما جديا من املسؤولن جبامل بيئتنا 30

           
مالحظة: 

العبارات املكتوبة خبط غامق يه اليت مت حذفها الحقًا من املقياس يف أثناء إعداده.




