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 جودة حياة طلبة جامعة البصرة من وجهة نظرهم

   

  
  

 ا   

 ة ا دة  فوا .ا ة ط دة س :ا ا ف ا 

( ،مام :راا ا)   

  مموا ا ا ، ا  / ةا  ط   ا د ا

) را٢٠١٠- ٢٠٠٩ا) ا ٤٠٠)و ة ا دة س ا ا . وط ط (

) ظو    ٢٠٠٦ا)  ناد ٦٠) وى ا دةى ا ان ت اة ، اظ (

 ر اا ت ماظ  .ا   يا ا  دةى ا  ا ا 

و  ذا د   ا  ا امم وا  ى ادة  ات، ا

 ة ا دة درا ا وا .ا ا   ة ا دة ا ا

   ات وا اى.

 ا اول
ا   

ا  ا  اااادادرإاا ار

دةواتارةظااوا اتا

ايااادر ارو  إم،أرة   اة،

  .وأا إوالاضاي  اأيأاي

ااان  ااءوا اات،د وا 

أأو.  

ا،ً ورةو و

؛ا  ةاااساا  ةات ا 

ا و،وأمة،اور وا اا

اراوااواا   

ا ن  ات ان  م ا ا ( ا وم ور)   ان  اء  

 ،م ).ا  ا ٩،ص١٩٩٢ا(  

 األستاذ املساعد الدكتور

 صفاء عبدالزهرة محيد اجلمعان 
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دورواذ؛ا دةماان ات

دةاالاااواتاا  ،

ادةااتاما،ذ  او

و ن ا  ا  اذ  د  ، أتالى

 وا راوا وا ا اا    ا  ا  دة ا

  ،ا دة ا  ا دورا   دة ن ا وا ا 

    اال ا  ك دة  ة ا ا ؟ ا ا  ا

 ا ا  

ت ت ا ا  اط ا   ،، م  ر ادي 

 ،ا   حموا ا در و ،ما   اد اأ او ا أت

  ات ا ة  ا وا ا ت  وزارة اا  ا ا

 ،او. ا   دارة دةا ا  تا و ، ا

و  م ا، أداءأإالأأن  ااادئ

ا ا اأو ااإأتروءتاوا

را واايار،اة

 و )ب، ا٢، ص١٩٩٨ا .( اد ادة وا   ن  توأم

ا اة، و ا  ، و ؤ ى ا إ ، أو  ر، أو 

 إ ر آ، أو ا  و  و ارات وط وأدّ دة. وذ ف 

  ةزارة.اا  دةا اد ادة واة ااف وأ   

وً اءا ااداواإن

أ و، اووأا،اوطاروأال

رااوراواوا ،وا وارمواوا 

   او اوارة ااراءواواصواب

اوااا او

دا واموا،اذ  وا   زال فا ل اا ان ط ا

    ات وات.

  ، ت  ن و ،ا ا   س ادة اا   ان  ا 

 ران أو  ن ام ا ا . ر ا   ، ت، وو



      ٢٠١٦السنة : -  ٣العدد:  -٤١جملة أحباث البصرة (العلوم اإلنسانية)                                     الد : 

  ....................................................نظرهم وجهة من البصرة جامعة طلبة حياة جودة

 
 

٢٦٩ 

 او ا  توا دة ا  ا دي ا  دوا  و ت ا

 أن ، ءا نو ،ن إ ا ت اوا أ   ا   

  اأ  و ، دة   ت اا و  وان ح و

  ،ء ا   ،افا   دي إ  تطم  و ، 

  .رو ،ا   م  نو ،  

م  دة ا ا    دة ا ، و ن ا ا ان اي 

ا ا  ا و ا واي ور  ا  ن  ا ان 

    ا ا ا واذا ا ا    دةو .   ف م 

  ا إذا إ  ادة ا   ت داءا  تت  و اا

  أاد  ا ار ون ا ت   ال  و وات

 ون ،داء. (اا ر.إذ.) 299 ص  دة إدارةا ا أ وا  

داء ا.  و ا ا  ر رات وا  اوا ا 

و ا ا   و ا  دةا   دأ ا ا  ءا 

و   م ا   ت دة ذات    و ا در .اءا 

 وذ ا ر إ ال   ر ف  ا إ    اي و

  ا ت   اا و رة و س ا اد ء   و ا  د

    :ا  راا ا    

 اذااأتا،ان و وردرا زإ

وافاو  

 هرااأتودةمتا ، هو

راداأاذ،ح اًراوأ اتاا

ادةما.

 وا ،اداة ء ااااادرااى 

 ا  ر   ا  رو    فوا  

. درا او و و

.اي ا و ع دة ا اعااراتاء 

 هراااءادةاا،دات اوا ،ت اوا

،رن اودةما ا ا اروات دةا

ا   
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 اف اا  

:ا  ا ا ف ا  

١. .ا ة ط دة س 

  ة ط   (ا ارا: اممت، ت)اف  دة  .٢

:ود ا  
  مموا ا ا /ا  / ةا  ط   ا د ا

) را٢٠١٠ -٢٠٠٩ا(  

   ات:
   ادة:

 ا  ا ا   ا ا  ر  دةا إ  ب. أي أما

  ن ا ا  م با   ا  م  ن   ذا

   ذات دة.

ا ا    اء ت ا. وا ا   ام  ات  

دة  ا   

:    :دةا :او  
١. )Christian Meria ( رة ا   ت و ا  . (Cris�an,1986, 

P3) 

٢. )   Ph-crosby ا  ( تا ل و ن دةا  و ت و ار 

ا  سأ ا . (Philipe , 1986, p19 4) 

٣. E-deming  ى إذ دة أنا  " د   قا      

 )Philipe, 1996. p39ات.  (

٤.  ا ا وAmerican National Standards Institute  تا  م

  ت ءا  درا  ا  او  وا

  )٢١،ص٢٠٠٥.(اوي،

  دت اا   فا   دةدة  اذ ان ا د  ا و

  دة  وا ا  دهء واي ا ا   اي  در  

. ل ا ود  

 اة: م :دة

) ى ٢٠٠٩ة وا  ا ه  اد اا   ا ا  او ا در (

  ام  ةا ا ات ا ا و ممد ا د ا 
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 ل ات ا  ا  ر او  ل در ا  دا

_  ، ) ا دز اى ات ، وط٣٣، ص ٢٠٠٩ا(  

  ا اا: و ار ا ا   ا  س دة اة.

ما ا  
   ا وارات اا

ا ا  

 دةداءاناوبالاوا .مأاور

اوتا دواM + ,  - . /  0  

1   23 4      5      6     L رةآ ا٢رواإنویاإذاأ

 نأنواأوأ دةدأواان

ماااإأورةوأدوف اا

  ا. ادة

 ااادااادةإطرن

روااادةاءايدون ا، 

أواأي، وادي  ؛ إا

  )٩،صا،مااتإث

    ا   ادة

: تا  ة ا دةا    

  ال  اء.  -١

٢-  .ء ام زا ا  لا  

٣ -  .ارد اا  دة اا  

٤- ا .ات ا  ل  

٥-  .ا دة رز  

٦-  .ا دة رز  

٧-  .ورا  تا  لا  

٨-  و وا .ا  تء اإ   

  ا   ادة:

 ان ا :را  ا   ا ك  ا  و  دةا   
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٢٧٢ 

١-  .دارات واا  دارا ا 

٢-   .وا   ى دارة اا م

 رة  اؤء  اذ اار.   - ٣

٤-   .ة ذات اا  ا 

٥-  .ن اا  ا ظد او 

٦-  .روا اات ا وا   ،ي٢٠٠٣(ا (  

  زي(وَا(   تا  و ا  ا دة ا   ت

:ا  

١- .ا    

   ان اّ ا    و ، وا ووط     

.ا  إ  ا ا و ،  يا ا  

٢- .ا  ا دت ا ا    

 دأ  يا ت ا دّ أن   ا  أن أ  وذ ،و ،

    درةو ،ا   دة دت اا   ا   

 .ا  رف  هّ  

٣ - . اداإ رس ااد اإ  

ت ا  ونو ،وا ا  ا  أن ا   تور  ، 

   بل أ   وذ ، ي ادإ    ا  ر

ّم ون إ ء ار ا  ن  ا م  ّر  ه ارت 

 و ،  دن أ أم  أم أم  ترت واره ا  

  و أب او وا   . اّ  ار  ات 

٤-  ذا  ّرس اا  أنرا دا:  

  وأ  ت، و  تا ه ط   ة اذ : ا

ا ا  رس اا   ا ا ت، وارا.  

   :ا ا  ادة ات  ا ت 

 وااف وا ا: اول ال

 اط وا وه ارااتدة

دون ،م٢٠٠٣(ا(  
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  ارا ات:  ام لا

واادت اقإالو ااد،ًطأتااااتإن

اتوااد وااداواوفظ ادااا

ةااوا،دادو و،ذ وا

إرااو،ا  وأنااوا

ىأنااار وطاأىاادإامت

رار،اا أنذااطاو رووأ

ان ا وام وادة   )٨،ص،. (ا اإدى

اي ان ا، و  و  داء اا  دةاف اوا ا  ا

ت ا ا و اة ه ات ورة  وا   اح 

   ).Adrienne,1991,p2042-Aاي. (

  ار ا:ا ال

 ءأرااتر ادرةااااا

اا  

 ا:اا ال

ااا،ا نوذااأ و

دواذا تإااأن ااةرأ

،ور وذا راتااحام

اوراتةاوا   ،)١٠، ص ٢٠٠٠(

 ا ا:ا ال

راداريء، ا؛وم اأً 

ت،اج، اوا ؛واوا اراراواا

راوا لا،صا اوذًمارياااو  

 )٢٠٠٣. (ام، وو ا تاا:ادس ال

تاارادوًراووًأروساو ة

ا ااعرساو ، ادالامأ

الم رآ،ا واوازا رس؛ا 

اظ رادوا  ا ،٢٠٠١( ا(
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  ا ا:ا ال

 أافوااوناوااادل

  اوت

 ورو اواا واط  ا ة ا   ت

 ا ا ا و ت او وا ا  ا  ف ، رة دور

ا  ا  ر اا اد اوا ا ت ا ،را ) .

  ) ٩، ص١٩٩٩

  ا  ان ا  و دة ا  وا ا:ا ال
ت اراا  

١. ةدرا،ناإ رؤدةا ق،ودةوا

اااءربولاا 

          رااإردةا،ا ولأن م

دةقاواارياياا 

ل واقادةاارز ادة،باق

دااواتاإتتاوا و 

دلاادةقاوااعاةاا؛دا 

إاراأرت وطباقاء د

 دراتدةحااااو )ا اا

روا ،اافواوا ،أوةا ، و

ا ، واااارد، اىتوارماءت

اداءا( ،اا)٢٠٠٣(

٢. ولدرا،ادة) ٢٠٠٣   ماااتوا

اا

         و ًطل؛أرمت وا فاتدةا

ااا وراا مإ

ىاتدةاااا  

- أنن ارةاا،ا وأوااادةا

  .اإومأن اة
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 اولاا ىا،ا وم

اوا  

اتةواا.

اا ق،دة اروذراتاراا.  

- دةإدارةااا امااًديم

  )( Nughraha,2001 أناااادة

٣.  بدراذ، ). ات ).٢٠٠٩دةااا

راافإاتدةااتاةات ء

ا )،ا ،زوا وا( وا )تا،ممت او ا

ا، واا ) ط، ،وا وا،ا و

و   ا،ااراهوا اات،ر ت 

ماادة)اًًوط،ً وأم

راا :  

وذ ا،وا وا، ا ،اتءإًدا وق

  ا،ت اوا،وذوي اااأ

ًط,   وق داًإءاتااط، وا 

)ذأم( ومراانورةاراادةا 

ا،ا واتاااا،وا و ل

، دةدوزااادأا،ا و ا

اون،ادة وآ ٢٠٠٤.(ا(

ا ا  
:ا -   

 ) ا ا  3250)  ز وط (11) ط  (6 مام ا(

  )1) ا  ول (5و(

  )  ا ١ول (
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:ا -  

   ا  ا  را   ) ا ٤٠٠و  )  وط ٢٠٠)  ط     وط ط (

  )٢) ط وط  ا امم ول (٢٠٠ا ا و(

  )  ا ا2ول(

  

  

  

  

  

  

  
  

 :اداة ا  

) ظو    ا ة ا دة س ا ٢٠٠٦ا)  ن٦٠) و (

 زع ، (ا ا ، ا ،   ا ،ا  ، اا )   س ة  ة ، وا

 دة او ،وا ة ادة ا ،ا دة ا ) دا   سات ا

ا  دةو ،ا دة او ،اطدة او ،راوا  ،و  (وادار

) ا١٠ )    ات (و ٥ ، ات٥  ) ترا ات اا ا ( ات

)   ا  اان ا ات ا، ون ا ا س ( ١،٢،٣،٤،٥

١٨٠ .در (  

  ق اس:

  سا ا         ) ا و ا  اء اا  2   ن (

    اتا   اءا ا و .ا   ة ا دة س  داةا 

    قا  ة اا ت ااء.٩٠اا  ق  %  

  ت اس 

    ور ا  ردة اب اا ا ا ،اداة ا  دا  

        ا ت ارا  رج ات اا  ول وا ا 

    ار  ا وذ مر اا   ا ا ول ودرر ان  ا 

) را  ن٠.٨٠.ا  سا  ادت اار ا   و.(  
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   اس

)   اا ( اا،  ا، ا       ٥،٤،٣،٢،١ اس ء ارت (

ات ا اا  ( ا ا ،ا ، ات اا  وا .  

ا ا  

:ا ا ا اا   

١.  س اد ا ا وا  ف : ا س، اوا ا)

  )٢٥٤،ص١٩٧٧

٢.   و  ر اا  

٣. ر اد  ااا  و    قا ى د  ،ض)

  )١٤٢،ص١٩٨٤

اا ا  

:و ا م-    

     : افا  ا راا ا  ا ض ا -  

  اف اول:

 ن ا ،ا  ط  ة ا دة س   ،ولف اا  ض

)   ره (١٨١,٢ا ري اف (٢٩,٦٩٨ ا ا  ا ا رمو (

) ١٨٠اا  قا ر دا و ا ا  ا ام  ( را ا 

 ) ى د   دال  ام  ٠,٠٥ا)  ٣٩٩) ودر  ا ا  اذ (

) ٠,٧٩ا) وا وا ا  ا ول (١,٩٦) و (ى  ٣ ان  ل او (

ى ا  ا ا  ادى ا دةا.ا   يا ا  دة  

  )٣ول (

 د اق   ا و اس 

  

  

  

 و وا  و   م   وا    ا ب

ام اة و ر  اد ا  . وءت ت ا  اد اس  

  ) :٤ول (
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٢٧٨ 

  )٤اول (

ة ا دة س د ت اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ان  دة اة ا وا ء  او    ٤ول (

)٣٨,٤٢ )  ا ا   (٣٨,٤    راوا دة ا دة   (

) ٣٠,٣١٥)   ا دة ا  ،(٢٩,١٢٥ اطدة ا   ( 

)٢٦,٨٧٨)    ةا   وادار ا  دة ء١٨,٤٢٥) و.(  

  ف ام                                           ا

 ا   ة ا  دةى ا  ا وق ذات د  

  ت) -(اممت 

ا  ذا د     ااء ار ا  و ،اظت م ار

) ا ا ا  ت، اذا  دةى ا  تت وامم٤,٩٧ا و (

) وا ا ا  ١,٩٦ا )  در  (٣٩٨و ( ) ى د٠,٠٥) ول (٥(  

  امم)–د اق   ا (   )٥ول (

  

  

  
و ل  ان ى دة ة ا  ا ا ا   ا امم وى 

ة ا دة  ا ا  ان ا  ا ان ا   تممى ا ا 
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  ا ا ا   ا راد اات وا ج اام د ا او

   وادار ا  

  ات

 ن  اا ا  أ ا  ا  ار ا  ادة  ادل .١

 و  آن .وا 

  دة  ا و  اول ا  ادة ل  ا ارب  امح .٢

. 

٣.  تا ا  تى اا اث وت اوا ا وا. 

  ات

 وا اى.درا دة ة ا  ات  .١

 درا دة ة ا ور ات اى  ا( ا دا ، اة) .٢

Abstract 
The goal of current research to: measure the quality of life of university students. 

Identify current research sample of University/ College of Education/ students scientific 
and humanitarian sections of the academic year (2009 -2010) > The sample totaled 
(400) students. The research used the quality of life of students prepared by Mansi scale 
and kazim (2006) consists of (60) items.  The results showed that the level of quality the 
research sample is less than the level of quality in the community who pulled him 
sample t- test results also showed a significant difference between students sign in 
humanitarian and scientific departments in the quality level for the benefit of processes , 
the researcher recommended attention to the quality of life of students at all levels of 
education . She suggested a researcher studying the quality of life of students in colleges 
and other sections. 
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   اة                         

ا   
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  وا اي
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ا   ................................... ذ اا  

و ا ا را ان (  دة ة ا ا ) و ات ا  س 

 ظو ٢٠٠٦   

)  سا ٦٠ ة ادة او،ا دة ا)   دا   ز ة (

 ا  دةو ،ا دة او ،اطدة او ،راوا دة او ،وا

 (وادار  

ا ت او ا م : دةف او.وا ا  ا را و. ت  

   او  اتا م اذا  ن رأ   ة ودرا   ن  اوم

.او ا    وم  اءوا  ،ا  

ا   وم   

                                                                     ا  
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ة ا دة س  
  

التعدیل 
 المناسب

غیر 
 صالحة

  الفقرات صالحة 

 .1 لدي احساس بالحیویة والنشاط   
 .2 اشعر ببعض االالم في جسمي   
 .3 اضطر لقضاء بعض الوقت في السریر مسترخبا   
 .4 تتكرر اصابتي بنزالت البرد   
 .5 ال اشعر بالغثیان   
 .6 اشعر بانزعاج نتیجة التاثیرات الجانبیة للدواء الذي اتناولھ   
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 .7 انام جیدا   
 .8 في الرؤیةاعاني من ضعف    
 .9 نادرا ما اصاب باالمراض   
.10 كثرة اصابتي باالمراض تمثل عبء كبیر على اسرتي   
اشعر بانني قریب جدامن صدیقي الذي یقدم لي الدعم    

 الرئیسي
11.

.12 اشعر بالتباعد بیني وبین والدي   
.13 احصل على دعم عاطفي من اسرتي   
.14 اجد صعوبة في التعامل مع االخرین   
.15 اشعر بان والدي راضیان عني   
.16 لدي اصدقاء مخلصین   
.17 عالقتي بزمالئي ردیئة للغایة   
.18 الاحصل على دعم من اصدقائي وجیراني   
.19 اشعر بالفخر النتمائي السرتي   
.20 الاجد من اثق فیھ من افراد اسرتي   
.21 اخترت التخصص الدراسي الذي احبھ   
.22 غیر مناسبة لقدراتيبعض المقررات الدراسیة    
.23 اشعر باني احصل على دعم اكادیمي من اسرتي   
.24 لدي احساس باني لم استفد شيء من تخصصي   
.25 االساتذة یرحبون بي ویجیبوني عن تساؤالتي   
.26 االنشطة الطالبیة في الجامعة مضیعة للوقت   
.27 انا فخور باختیاري للتخصص الذي یناسبني في الجامعة   
.28 اشعر بان دراستي الجامعیة لم تحقق طموحاتي المھنیة   
.29 اشعر بان الدراسة بالجامعة مفیدة للغایة   
اجد صعوبة في الحصول على استشارة علمیة  من المرشد    

 االكادیمي
30.

.31 انا فخور بھدوء اعصابي   
.32 اشعر بالحزن بدون سبب واضح   
.33 اواجھ مواقف الحیاة بقوة ارادة وھدوء اعصاب    
.34 اشعر بانني عصبي   
.35 ال اخاف من المستقبل   
.36 اقلق من الموت   
.37 من الصعب استثارتي انفعالیا    
.38 اقلق لتدھور حالتي   
.39 امتلك القدرة على اتخاذ أي قرار   
.40 اشعر بالوحدة النفسیة    
.41 اشعر بانني متزن انفعالیا    
.42 انا عصبي جدا   
.43 استطیع ضبط انفعاالتي    
.44 اشعر باالكتئاب    
  
 

.45 اشعر بانني محبوب من الجمیع  
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.46 انا لست شخصا سعیدا   
.47 اشعر باالمن   
.48 روحي المعنویة منخفضة    
.49 استطیع االسترخاء بدون مشكالت    
.50 اشعر بالقلق    
.51 استمتع بمزاولة االنشطة الجامعیة في اوقات فراغي   
.52 لیس لدي وقت فراغ، فكل وقتي ینقضي في االستذكار   
.53 اقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط    
.54 اتناول وجبات الطعام بسرعة كبیرة   
.55 اھتم بوقت للنشاطات االجتماعیة   
.56 تنظیم وقت الدراسة واالستذكار   
.57 الكافي الستذكار محاضراتيلدي وقت    
.58 لیس لدي وقت للترویح عن النفس   
.59 انجز المھام التي اقوم بھا في الوقت المحدد   
.60 ال یوجد لدّي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائیة   
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  ارد ي/  ا / اة  ا أ..د.ء   .٥

  ارد ي/  ا / اة  أ..د. ء اة ان   .٦

٧.    دا .د..ة  أا  /ا  /ي دار  

٨.    لد. م..ة  أا  /ا  /ر قوط   

  ارد ي/  ا / اة  .   رنأ..د   .٩

١٠.    ا .د..ة  أا  /ا  /ي دار  

 

  


