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 المستخمص
ات النمائيـة التـي تسـعى بـو نحـو اكتمـال النهـ  ومنيـا يمر اإلنسان في حياتو بسمسمة متتابعـة متكاممـة مـن الت يـر 

ت يـــرات جســـمية وعقميـــة وانفعاليـــة واجتماعيـــة تحـــدث  ـــذل مرحمـــة المراىقـــة ك إذ تتفـــت  إمكانـــات الفـــرد الكامنـــة ك 
وتظيــر فــي قــكل وــدرات وميــارات وصــفات و صــائ  ق صــية ك ويقــن أن تقــكل اليويــة مــن أىــم  صــائ  

يــث تم ـل ومــب الت ييـر المتهــمن إحسـاس الفــرد بذاتـو المتميــزة والمتماسـكة المنب قــة الق صـية فـي فتــرة المراىقـة ح
مـــن ماهـــيو بـــالررم مـــن تطورىـــا ك والمنســـجمة مـــ  مجتمعـــو مـــن  ـــذل تبنيـــو  ىـــدا  وأدوار ذات معنـــى عمـــى 

فتــرة المسـتو  الق صـي واإلجتمــاعي ك وتعـد مرحمـة المراىقــة أحـد  الفتـرات الحاســمة فـي تقـكل اليويــة ك إذ ىـي 
اينتقــــال فــــي أســــموب الحيــــاة إلــــى الميــــام المعرفيــــة الناهــــجة واينتقــــال مــــن ال بــــات إلــــى العمميــــات ا ساســــية ك 
وايىتمامــات النفســية وايجتماعيــة ك ومــن تطمعــات اآل ــرين وتوجيــاتيم إلــى فرديــة التنظــيم والميــارات وا ىــدا  

ن قــط طــريقيم مــن الطفولــة إلــى الرقــد ك ويقــن أن ال اصــة ومســايرة التووعــات اإلجتماعيــة التــي تمكــن ا فــراد مــ
الق صــية الســوية بمــا تتمتــ  بــو مــن ســمات إيجابيــة يمكنيــا أدران جــودة الحيــاة والتفــاؤل والســعادة وا مــل والرهــا 
عنيا ك إذ تقكل ىذه المت يرات محصمة جيد الفرد في سعيو إلى ايستفادة من إمكاناتو ك وودراتـو ك والعمـل عمـى 

تحقيط التوافـط النفسـي وايجتمـاعي ك ويسـيما فـي ظـل ظـرو  الحيـاة المعاصـرة ك ومـن ىنـا جـاء البحـث تنميتيا ل
 الحالي لممقارنة في جودة الحياة وفقًا لتقكل اليوية لد  المراىط العراوي وبالتحديد طمبة المرحمة اإلعدادية.

 لقد ىد  البحث الحالي إلى :
 عدادية.وياس تقكل اليوية لد  طمبة المرحمة اإل .3
 –التعر  عمى ديلة الفرط فـي تقـكل اليويـة لـد  طمبـة المرحمـة اإلعداديـة تبعـًا لمت يـر الجـنس ) ذكـور  .2

 إناث(
التعر  عمى ديلة الفرط في تقكل اليوية لد  طمبة المرحمة اإلعدادية تبعًا لمت ير المستو  اإلوتصادي  .1

 من فض( . –متوسط  –) عالي 
 طمبة المرحمة اإلعدادية. وياس مستو  جودة الحياة لد  .3
التعــر  عمــى ديلــة الفــرط فــي مســتو  جــودة الحيــاة لــد  طمبــة المرحمــة اإلعداديــة تبعــًا لمت يــر الجــنس )  .5

 إناث( –ذكور 
التعر  عمى ديلة الفرط في مستو  جودة الحياة لد  طمبة المرحمة اإلعدادية تبعًا لممسـتو  اإلوتصـادي  .6

 من فض( –متوسط  –) عالي 
عمــى ديلــة الفــرط فــي مســتو  جــودة الحيــاة لــد  طمبــة المرحمــة اإلعداديــة تبعــًا لتقــكل اليويــة ) التعــر   .7

 رير مقكمي اليوية ( . –مقكمي اليوية 
مديريـة  –وود تحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة اإلعدادية ) الراب  وال امس( من كذ الجنسـين فـي مدينـة ب ـداد 

 ( 2132-2133ل ال ة ( لمعام الدراسي ) تربية الكرخ ) ا ولى وال انية وا
وفيمـا ي ــ  اإلطــار النظــري فقــد عـرض الباحــث عــددًا مــن النظريــات التـي تناولــت مت يــري البحــث كووــد  

 لجودة الحياة . Ryffلتقكل اليوية كونظرية راي   Marciaتبنى الباحث نظرية مارقيا 



( 12يوية الذي تكون في صي تو النيائيـة مـن )وتحقيقًا  ىدا  البحث وام الباحث ببناء مقياس تقكل ال 
( فقـــرة ك ووـــد تحقـــط لممقياســـين الصـــدط 29فقـــرة ك ومقيـــاس جـــودة الحيـــاة الـــذي تكـــون فـــي صـــي تو النيائيـــة مـــن )

الظاىري والبنائي ك أما ال بات فقد است رج لكذ المقياسين بطرائـط متعـددة ىـي إعـادة اي تبـار والتجزئـة النصـفية 
ك  1.37( عمى التوالي ك ورتبة التعميط )  1.85ك  1.83ك  1.81باخ ك فبمغ لرتبة اين ذط ) وطريقة ألفا كرون

( 1.51ك  1.33ك  1.61( ك ورتبـــــة التقـــــتت )  1.67ك  1.67ك  1.52( كورتبـــــة التحقيـــــط )  1.69ك  1.77
 ( لمقياس جودة الحياة. 1.91ك  1.88ك  1.63لمقياس تقكل اليوية ك و )

( طالبـًا وطالبـة أقـارت 312ياسين عمى عينة من طمبـة المرحمـة اإلعداديـة تكونـت مـن )وبعد تطبيط المق 
 -نتائ  البحث إلى ما يأتي :

 إن فاض مستو  تحقيط اليوية لد  طمبة المرحمة اإلعدادية. .3
 وجود فروط دالة إحصائيًا في تحقيط اليوية عمى وفط مت ير الجنس ولصال  الذكور. .2
 يًا في تحقيط اليوية عمى وفط مت ير المستو  ايوتصادي.عدم وجود فروط دالة إحصائ .1
 تمت  أفراد العينة بمستو  جيد من القعور بجودة الحياة. .3
 عدم وجود فروط دالة إحصائيًا في جودة الحياة عمى وفط مت ير الجنس. .5
فــي وجــود فــروط دالــة إحصــائيًا فــي جــودة الحيــاة عمــى وفــط مت يــر المســتو  ايوتصــادي ولصــال  ا فــراد  .6

 المستو  ايوتصادي العالي.
وجود فروط دالة إحصائيًا بين ا فراد مقكمي اليوية وا فراد رير مقكمي اليوية في مستو  جودة الحيـاة  .7

 ولصال  ا فراد مقكمي اليوية .
 

 وفي هوء ىذه النتائ  تقدم الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات إلجراء بحوث مستقبمية.
 


