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 ملخص

 

مػػف الملػػط وات والممػػا يـ  ػػ  الم بمػػ  و ػػد  ػػد   العديػػداألخيػػرة اآلونػػ  ظهػػر  ػػ  
ا  مػػاـ البنميػػ  ال  ػػػري  محػػؿ ملػػط   نوايػػػ  األخػػذ  هػػا  ػػ  ام يػػػ  البنميػػ  و لػػ وت بوػػػدي  

نوايػػ  الويػػػاة الويػػاة واليػػع  تلػػن بويػػيف نوايػػ  ويػػػاة األ ػػراد والم بمعػػات ويػػث بب ػػمف 
ميبوي ااؿ مف البع يـ اللػو  والعدالػ  وو ػود ال ياػ  النظيمػ  والميػبوي اي بمػاا  ال يػد 

  اف بو ير  در ب ير مف الوري  واأل راد    ذا   ل  
ع مواطنيػػ  اس نوايػػ  الويػػاة  مبونابهػػا المخب مػػ  وميػػبوي نمػػوض وب دمػػ  و و ػػبػػوبع

يهػػا و ولػػذا  لػػ وت من ػػرات نوايػػ  الويػػاة لهػػا ودر ػػ  الر ػػا واع ػػ اع والر ا يػػ  البػػ  يوو 
  لدار وبـ لااب ا ن البطور والبنمي  الميبدام  ل م بمعات ال  ري  ت  مي  ب يرة    
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Abstract: 

In recent times, many terms and concepts have appeared in society 
and the introduction of them has begun in the development process 
and has become a challenge to human development such as the 
term quality of life and the pursuit of improving the quality of life of 
individuals and societies where the quality of life includes a high 
level of education, health, justice, a clean environment and a good 
social level. As well as providing a great deal of freedom and 
people. 

It reflects the quality of life with its various components, its level of 
growth and progress, the conditions of its citizens, the degree of 
satisfaction, satisfaction and prosperity it contains, and therefore the 
quality of life indicators have become of great importance in making 
a sound judgment on the development and sustainable 
development of human societies. 
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 :نقدنت 

الممػػا يـ  ػػ  الم بمػػ  و ػػد  ػػد  مػػف الملػػط وات و  العديػػداألخيػػرة اآلونػػ  ظهػػر  ػػ  
ا  مػػاـ البنميػػ  ال  ػػػري  محػػؿ ملػػط   نوايػػػ  األخػػذ  هػػا  ػػ  ام يػػػ  البنميػػ  و لػػ وت بوػػػدي  
والم بمعػػات ويػػث بب ػػمف نوايػػ  الويػػػاة   ػػرادالويػػاة واليػػع  تلػػن بويػػيف نوايػػ  ويػػػاة األ

ا  ال يػد ميبوي ااؿ مف البع يـ اللػو  والعدالػ  وو ػود ال ياػ  النظيمػ  والميػبوي اي بمػا
     راد اف بو ير  در ب ير مف الوري  واأل ذا   ل  

ع مواطنيػػ  اس نوايػػ  الويػػاة  مبونابهػػا المخب مػػ  وميػػبوي نمػػوض وب دمػػ  و و ػػبػػوبع
ودر ػػ  الر ػػا واع ػػ اع والر ا يػػ  البػػ  يوويهػػا و ولػػذا  لػػ وت من ػػرات نوايػػ  الويػػاة لهػػا 

  نمي  الميبدام  ل م بمعات ال  ري  لدار وبـ لااب ا ن البطور والبت  مي  ب يرة    
و الم بمػ  ببػؿ    ػرادا ي بمػاـ ممهػوـ نوايػ  الويػاة  ال وانػب المخب مػ  لويػاة ونظر  

  د داا ذلؾ العديد مػف ال ػاوحيف تلػن مواولػ  درايػ  وبو يػؿ   عػاد ممهػـو نوايػ  الويػاة لمػا 
نياف و البال  بوديد   ـ ل  مف   مي  ب يرة    الب  ارؼ ا ن ال وانب المخب م  لوياة اي

المبغيػػرات والعوامػػؿ البػػ  بػػنحر ا ػػن ويػػاة اعنيػػاف ومػػدي ب دمػػ   ػػ   ػػب  م ػػايت الويػػاة 
المخب مػػػػ  بمػػػػا يػػػػرب ط ممهػػػػـو نوايػػػػ  الويػػػػاة  البنميػػػػ  ال  ػػػػري  و البػػػػ  ب ػػػػبمؿ ا ػػػػن البنميػػػػ  

  اي بلادي  والييايي  
وببيػػا ؽ الم بمعػػات ا ػػن  وػػد الو ػػوؽ األيايػػي  وبعػػد نوايػػ  ويػػاة المػػر ة العام ػػ  

اخبلؼ  نوااها و يدولو يابها اي بمااي  اف طريؽ طر ها المخب م   اليػع  الميػبمر تلػن 
  بوييف  ووالها وظرو ها المعي   وذلؾ وبن يبين  لها الوياة البريم  

لػػػذلؾ يبنػػػاوؿ  ػػػذا الملػػػؿ نوايػػػ  الويػػػاة واأل ميػػػ  المػػػداخؿ والمن ػػػرات والنظريػػػات 
 س نواي  الوياة والبخطيط لبوييف نواي  وياة المر ة العام     واأل عاد و يا
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 ا : رؤيت جاريخيت لهفهوم نوعيت الحياة : أول  

يرات البػ  يػمر ممهوـ نواي  الوياة  عوامؿ باريخي  مخب م  ووظ   العديػد مػف البم
 عاد  خلي  أبب مف و هات نظر  خلي  وب ارب وبطورات وموا ؼ وااب ادات ببع ؽ  

 ي  يي  ومالي  ونميي  ورووي  وح ا ي  و  يمي  خال   بؿ معي   ويابوييا
تف اي بماـ  درايات نواي  الوياة ظهر    وبومػ  الم بمعػات العر يػ  وذلػؾ   ػؿ 
الوػػػرب العالميػػػ  الحانيػػػ  ويػػػث بانػػػت  نػػػاؾ حلحػػػ  مو ػػػواات بهػػػيمف ا ػػػن بػػػؿ مػػػا يبع ػػػؽ 

واي بلػػادي  واألخػػلؽ المرديػػ  والرخػػا   درايػػات نوايػػ  الويػػاة و ػػ  الديم راطيػػ  الييايػػي  
اي بلادي الذي ينبج ان  اوياس  الرخا  وبوييف األخلؽ المردي  واي بمااي  وما ينبج 

و    بػرة مػا  عػد الوػرب  ياػ  ال وػث الب ري ػ  ا ػن توػداث بػرابـ و ان  نواي  وياة  يدة 
  ػػػػبؿ ب ػػػػ  تلػػػػن   ال دايػػػػميػػػػبمر لم يػػػػاس نوايػػػػ  الويػػػػاة و عػػػػض  ػػػػذض الم ػػػػاييس مػػػػاؿ  ػػػػ  

الم ػػاييس اي بلػػادي  المو ػػواي  بويػػيف الػػدخؿ والحػػروة لبػػؿ  ػػرد والوػػد  ػػدر ايمبػػاف مػػف 
ا ال ريمػػ  البػػ  ايػػبخدمت مػػنخر  و و المخػػدرات و و نيػػ   الب ػػوث ور ػػ  مبويػػط العمػػر المبو ػػ  

  (1)  اؼ النظري  النمعي  تمباني  ايبخداـ النمو اي بلادي بم ياس لنواي  الوياة  عد  ف
اني  ال ديم  منذ و ت م بػر انػد وبر    ذور ممهوـ نواي  الوياة تلن الم يم  اليون

ؽ   ـ ( ويث باف ينظر لهذا الممهـو مف خلؿ زوايا مخب م   384 -ؽ ـ  323 ريطو )
بممهػػػـو مػػػرب ط  اليػػػعادة والر ا يػػػ  ال خلػػػي  تليػػػ  امػػػا  ػػػو ا يػػػ  اآلف مػػػف خػػػلؿ النظػػػر 

    (2)لؾ  ال يـ ال خلي ال   ذوالوياة ال يدة و 
ـ 1977نوايػ  الويػاة  ػد ظهػر  ػ  اػاـ لبويػيف ولعؿ  ولن مواويت   ورة من ػر 

 PQLI انػػدما  ػػرر م  ػػس البنميػػ  الخار يػػ  األمريبػػ  تي ػػاد من ػػر العػػادي لنوايػػ  الويػػاة

                                                 
(1)

Vego Eyntache (2001): The “Social” Quality of Life, Apxeia Emhanikh 

Latpikhe 18(2), P. 108. 
(2)

Ann Bowling and Loy Windsor (2001): Towards the Good Life: A 

population Survey Dimensions Quality of Life Piness Studies, Journal of 

Hap, P. 54. 
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ا  لػػػم   يايػػػي  مػػػ   لمن ػػػر الػػػدخؿ مػػػف  هػػػ  ومب او  ػػػ ولػػػيس  ػػػديل  ااب ػػػرض مبمػػػل  والػػػذ  
نيات ال ػػػرف الما ػػػ  مػػػف  هػػػ  األيايػػػي  الػػػذي بزايػػػد  ػػػ  يػػػ عي ط إ ػػػ اع الخطػػػاي بمػػػاـ 

   (3) خر 
بعنػػ   Qualityو ػػد ابمػػؽ معظػػـ المهبمػػيف  المو ػػوع ا ػػن  ف ب مػػ  نوايػػ  الويػػاة 

 ينمػػا ن ػػد  ف  و العبػػس و يػػف تلػػن اليػػي  والدر ػػ  البػػ  ببػػراوح مػػف  ا ػػن أليػػمؿ ومػػف ال
بمػػاؽ  هػػ  ملػػط     ػػماض  عػػض ال ػػ  ويػػث لػػـ بوػػظ  هػػذا ال ػػدر مػػف اي  Liveب مػػ 

ا ا ػػن  يػػد الويػػاة العم يػػات الويويػػ  البػػ  بهػػدؼ  ػػ ا  اعنيػػاف وي ػػتلػػن ي ػػير انػػد الػػ عض 
ويعن  ادد آخريف   ا  اعنياف    الوياة بم رب وي ير  ػذا المعنػ  األخيػر  ػ  اليػ وؾ 

   (4) مع   و و ـ الر ا ي     الم بم ال
ي  ايبمر اي بماـ  ممهـو نوايػ  الويػاة  ػ  الويػاة العامػ    عد الورب العالمي  الحان

والوياة الييايي  األورو ي  والبربيز ا ن   ايا ال ياس ود ػ  مػداخؿ ونظريػات لبعزيػز  ػذا 
الممهػػـو وا بمػػاـ لػػانع  ال ػػرارات والييايػػات  و ػػ  من ػػرات ا بماايػػ  الويػػاة الييايػػي  

ج ال ػػػػوم  بنمػػػػرد واألزد ػػػػار  ػػػػ  ميػػػػبويات والعامػػػػ  وبػػػػذلؾ المن ػػػػرات اي بلػػػػادي  بالنػػػػاب
   (5)  المعي

و عػػض  ػػذض الم ػػاييس مػػػاؿ  ػػ  ال دايػػ    ػػػبؿ ب ػػ  تلػػن الم ػػػاييس اي بلػػادي  ػ 
المو ػػواي  و عػػد ذلػػؾ اببم ػػت  الم ػػاييس اي بماايػػ  ػ المو ػػواي   ع ػػن يػػ يؿ المحػػاؿ 

 ريمػ  والبػ  ايػبخدمت الدخؿ والحروة لبؿ  رد و ني   الب وث مبويط المبو   ػ المخدرات ال

                                                 
المفييييوم والمؤ يييرات والمعموميييات  –تحسيييين مسيييتوي المعي ييية ـ(: 2008معهػػػد البخطػػػيط ال ػػػومن )(3)

   28و دليؿ  ياس وبو يؿ معي   الملرييف و ي ي   البخطيط والبنمي  و صوالتحميل 
و ال ا رة و مبب   األن  و  العمل الحرفى ونوعية الحياةـ(: 2008دينا مميد ا ن و اابماد مومد الـ )(4)

  26و  25الملري  و ص
(5)

John Bond and Lynne Corner (2004): Quality of Life and Older People, New 

York, McGrew Hill, P. 2. 
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اي بلػادي بم ػاييس لنوايػ  منخرا   عد  ف   ا ت النظري  النميػي  تمبانيػ  ايػبخداـ النمػو 
   (6)الوياة

ا ل لػػو  ا ػػن  نهػػا الوالػػ   ػػدمت منظمػػ  اللػػو  العالميػػ  بعريم ػػ 1947و ػػ  اػػاـ 
و والػػو ف الط يعيػػ  والع  يػػ  والر ا يػػ  اي بماايػػ  البام ػػ  ولػػيس   ػػط م ػػرد  يػػاب المػػرض 

لمػػوا عهـ   ػػرادو نػػا  ا ػػن ذلػػؾ ار ػػت منظمػػ  اللػػو  العالميػػ  نوايػػ  الويػػاة  أنهػػا  هػػـ األ
 مف يياؽ األنظم  الح ا ي  وال يمي  الب  يع وف  يها و ما يبنايب م    دا هـ وبو عػابهـ 

نوايػػ  الويػػاة داخػػؿ الو ػػؿ  ومعػػايير ـ وا بمػػامهـ ومنػػذ ذلػػؾ الو ػػت  ػػد  اي بمػػاـ  الدرايػػات
   (7)لط  ا

ول د ظهر  ذا المدخؿ م   داي  اليبينات مف ال رف الع ريف وبانػت  ػدايات  ديمػ  
بر ػػ  تلػػن الع ػػرينات مػػف  ػػذا ال ػػرف نميػػ  وذلػػؾ  ػػ   و ػػاف ا ػػـ الػػنمس الػػذي بػػاف يهػػبـ 

  لػف  اعنياف ويري  ف ال يا  المويط     لها انعبػاس يػ    ا يػ  و ف بويػيف نوايػ  ويابػ
    (8) ذض ال يا يبـ تي مف خلؿ 

ل   ا ما  اي بماع  بحر ا بماما     ي  نواي  الوياة وبو يؿ  وخلؿ  ذض المبرة 
العل ػػ   ػػيف المن ػػرات اي بلػػادي  واي بماايػػ  و ػػيف نوايػػ  مػػف  هػػ  واي بمػػاـ  ػػالب ويـ 
المو ػػػوا  لهػػػذض الظػػػروؼ مػػػف  هػػػ   خػػػر  وذلػػػؾ ا ػػػن  يػػػاس  ف ال يانػػػات والمع ومػػػات 

                                                 
)6(

 Sung-Bok Park (2005): Concept of the Quality of Life and Indexing, 

International Review of Public Administration, Vol. 9, No. 2, P. 78. 
(7)

Hundert & Walton-Allen (2004): Quality of Life Assessment for the 

Developmentally Disabled, McMaster University, Psychology 3Z03, 

December21, P. 4. 
ة المينييية لممدميية االجتماعييية فيير إةييار ةري يية تن يييم الممارسيي(: 2010ر ػػاد  ومػػد ا ػػد ال طيػػؼ )(8)

  9و اعيبندري  و دار الو ا  لدنيا الط اا  والن ر و ص المجتمع
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ي بماايػ  الخالػ   هػذض الدرايػات بعب ػر مػف العوامػؿ الهامػ  البػ  بوػدد مػدي والمن رات ا
   (9)وايب رار العل ات اي بمااي  ي بوييف    نواي  الوياة الذابي  والمو وا

مف  و   النلؼ األوؿ مف ا د الي عينيات بنبي    هد ممهوـ بواي  الوياة بووي  
اػف البػـ وبػاف  نػاؾ  ؿ لممهوـ يأخػذ البيػؼ  ػدي  لبو يؽ وياة      يايا  البـ ممهوـ يأخذ 

 ري يف  ود ما را ض لنواي  الوياة اليػاادة وي وػث اػف بوايػ   دي ػ  ل ويػاة  ػؿ  نػ  يػر ض 
الػػذي يوبمػػ  و ريػػؽ آخػػر يػػري  ػػرورة الوا ػػ  النوايػػ  النظػػاـ اي بلػػادي ال ػػااـ ومنطػػؽ 

ومرببزابهػػػػػا   ال اامػػػػػ  األيدلو يػػػػػالبو هػػػػػات لنوايػػػػػ  ويػػػػػاة مخب مػػػػػ  ولبػػػػػف ي ببعػػػػػارض مػػػػػ  
   (10)اي بلادي 

خػػر ليع ػػر اػػف اػػدـ آمنونػػ   ػػد  خػػذ و ػػ   ػػذض المبػػرة يػػري  ف ممهػػـو نوايػػ  الويػػاة 
ـ بخب ؼ اف  بػرة البػلـ واي  ل بع ير اف طري   نالر ا اف الو   ال ااـ وطروت  برة ال

اي بمػػاا  مػػاؿ ال مػػ  بػػوا ر ر س و لػػ و تليػػ  بالػػذي لػػـ يو ػػؽ لهػػذض الم بمعػػات مػػا بانػػت 
وزيػػػادة نلػػػيب المػػػرد مػػػػف الػػػدخؿ اربمعػػػت مظػػػا ر اينوػػػػراؼ ووػػػايت ايابػػػدا  واعدمػػػػاف 

   (11)اربمعت معديت البوبرات الييايي  داخؿ  ذض الم بمعات ذات الدخؿ المربم 
الحػػان  مػػف الحمانينػػات  وبػػؿ ممهػػـو نوايػػ  الويػػاة   ميػػ   ػػارزة وبػػاف النلػػؼ و ػػ  

 اؾ بػػداخل  نػػبممهػػـو ر س المػػاؿ اي بمػػاا  وو ػػد  ف  وف ل م ػػم نػػاؾ اػػدة ممػػا يـ ب ػػير 
بمػػا داػػا الػػرايس بػػاربر  اي بمػػاـ  نوايػػ  الويػػاة عن ػػا  ل نػػ  و ا  ػػيف  ػػذض الممػػا يـ امي  ػػ

                                                 
(9)

Frank J. Snoek (2000): Quality of Life: A Closer Look at Measuring 

Patients' Well-Being, Research to Practice, Diabetes and Quality of Life, PhD., 

Vol. (13), No. (1), P. 24. 
المػنبمر الع مػن الف ر ونوعية الحيياة رؤيية نفسيية اجتماعيية   (: 2007العارؼ  اهلل مومد الغنػدور )(10)

   151اليادس و المعهد العالن ل خدم  اي بمااي  و ال ا رة و ص
و المربػز  مسيت للرؤيية لم –الت ريير االجتمياعى ن يرة لمما يى (: 2004نا د لال  و  د  م ا ػد )(11)

   68ال ومن ل  ووث اي بمااي  وال نااي  و الب ارير اي بمااي  الدولي  األور ي  و ال ا رة و ص
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الويػػاة وذلػػؾ لن ػػرض  ػػ  تدارة نوايػػ  وطنيػػ  عاػػداد ب ػػارير اػػف نوايػػ  الويػػاة و يػػاس  ػػدوي 
   (12)  ؿ لبو يؽ وياة   رادا ات األري اف ليبف داوة الوبوم  لليب ا   ع  اع و

ممػػا  دي تلػػن   ػػوغ وربػػ  المن ػػرات اي بماايػػ  ذروبهػػا مػػف خػػلؿ البربيػػز ا ػػن 
لر ا يػػػ  واألوػػػواؿ المعي ػػػي  والظػػػروؼ اللػػػوي  واعيػػػباف وبو يػػػؽ البنميػػػ  حمػػػؿ امنظػػػور 

ـ م ػػػادرات لمن ػػػرات ال رنػػػامج اعنمػػػاا  لومػػػـ المبوػػػدة والػػػذي ي ػػػبمػػػت ال  ػػػري  و وبػػػذلؾ 
 م ارنػػػػ   ػػػػيف مخب ػػػػؼ ل والػػػػدخؿ ( ويبخػػػػذ ا من ػػػػرا  والبع ػػػػيـ م ػػػػايت حلحػػػػ   ػػػػ  ) اللػػػػو  

   (13)ال  داف
و   منبلؼ البيعينات ونظرا  ل بغيرات ال ذري     األو اع المعي ي  ل ناس  ػ  
مخب ػػػؼ  نوػػػا  العػػػالـ وظهػػػور اب ا ػػػػات البوػػػديث والنمػػػو وا بلػػػاديات اليػػػوؽ وييايػػػػات 

والنزاػػػػ  اييػػػػبهلبي  وايبلػػػػاؿ ال مػػػػا يري و ػػػػد بماا ػػػػت بػػػػؿ  ػػػػذض الراايػػػػ  اي بماايػػػػ  
ايب ا ػػات ب ػػوة د ػػ  وداػػـ نوػػو بويػػيف نوايػػ  الويػػاة وبغيػػر الظػػروؼ المعي ػػي  وظهػػور 
اداد دليؿ ل ب دـ والنمػو  مما يـ  ديدة    الم بمعات وبويي   رص البو عات  ماـ الناس وا 

   (14)ـ ا ن اللعيد ال خل  والم بمع ويع  الناس نوو ببا   وريـ ميب   هـ وويابه
ومػػ  و ػػوؿ األلميػػ   ي ال ػػرف الوػػادي والع ػػريف المػػيلد ال ديػػدة  خػػذت البحيػػر مػػف 

وال هػود المو هػ    ػرادالدوؿ  ػ  و ػ  الم ػاييس واعولػا ات البػ  بوػدد در ػ  ر ا يػ  األ
وبػػػػػو ير ا ػػػػػن الو ػػػػػوؽ وايوبيا ػػػػػات اي بماايػػػػػ  واي بلػػػػػادي  وال يايػػػػػ    ػػػػػرادلولػػػػػوؿ األ

                                                 
(12)

William Ernest Baker (2007): Defining Quality of Life in Alabama: A 

Perceptual Community Based Definition for Local Leaders, Ph.D, 

International Journal of Public Administration, Volume 26, Issue 7, P. 735. 
(13)

Ivan Brown and Roy Brown (2003): Quality of Life and Disability and 

Approach for Community Practitioners, Jessica King Sley Publishers, 

London, P. 16. 
(14)

Thomas and Erson and Birger Poppel (2002): Living Condition in the 

Arctic, in Michael, R. Hagerty and Yalerie Moller (Ed): Assessing Quality 

of Life and Living Conditions to Guide National Policy, New York Indicators 

Research Series, Bol. 11, P. 189. 

https://www.tandfonline.com/toc/lpad20/26/7
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والم بمعػػات ـ بوديػػد  يػػف   ػػرادالمع ومػػات البػػ  يمبػػف مػػف خللهػػا و ػػ  من ػػرات بمبػػف األ
لن  يف نب   ؟  يما يبع ؽ  البنمي      (15)الميبدام  وبوييف نواي  الوياةن ؼ وا 

بمػا ن ػػد  ف ممهػػـو نوايػ  الويػػاة داخػػؿ وايػبخدـ  ػػ  العديػػد مػف الم ػػايت الع ميػػ  
ا ػـ   ػل اػف ا بمػاـ  ػاوح  و  (16)اي بمػاع ػ ا ػـ اي بلػاد ومنهػا : الطػب الم يػم  ا ػـ

 لػم  اامػ  والبخطػيط ا ـ اي بمػاع ن  ممهوـ تنيان  يبنايب م  ا ـ ومهن  ألاي بماع 
 اي بماا   لم  خال    

 ثانيا : نفهوم نوعيت الحياة : 

 ػػػ  تف ممهػػػـو نوايػػػ  الويػػػاة مػػػف الممػػػا يـ البػػػ   حػػػارت  ػػػدي وايػػػعا  ػػػيف ال ػػػاوحيف 
العالمي   الممهوميف تلن ا ـ اي بلاد وا ـ اي بمػاع  مخب ؼ الع ـو وبعود  دايات المعر  

   اليبينات ويث ظهر ليع ػر اػف مط ػب مػرب ط  مرو ػ   ديػدة  ػ  البنميػ  ويػر ط ممهػـو 
نوايػػػ  الويػػػػاة  لػػػورة وحي ػػػػ   ممػػػا يـ  يايػػػػي  مػػػػف الع ػػػـ اي بمػػػػاا  محػػػؿ البنميػػػػ  والب ػػػػدـ 

   اع الوا ات  اع ا   تلن الم ر والبويف    ت 
وبػػػن ممهػػػػـو بويػػػيف نوايػػػػ  الويػػػاة  اي بمػػػػاـ الوايػػػ  يػػػػوي ا ػػػن ميػػػػبوي  ونػػػادرا  

اييبخداـ الع م   و اييبخداـ العم   العػاـ  ػ  ويابنػا اليوميػ  و هػذض اليػرا  مح مػا وػدث 
البعريػػػؼ لممهػػػوـ نػػػوح الويػػػاة وا ػػػن الػػػر ـ مػػػف النمػػػو اليػػػري   ػػػ  ايػػػبخداـ الممهػػػـو تي  ف 

   (17) بماـايمف  الممهـو  و مواول  بوديدض لـ ي    تي ال  يؿ 
ومف المعروؼ    م ػاؿ ال وػوث  ف بعريػؼ الممػا يـ ييػبند تلػن  ااػدة  امػ   ػدا 
و ػػػ   ااػػػدة ايبمػػػاؽ  ػػػػيف الميػػػبخدميف ل غػػػ  وال ػػػاوحيف والموا  ػػػػ  واي مػػػاع ا ػػػن اف  ػػػػذا 

                                                 
(15)

William Ernest Baker (2007): Op. cit, P. 73. 
(16)

Veronika Gossweiner et. Al., (2002): Quality of Life and Social Quality, 

Austrian Institute for Family Studies, P. 3. 
 دراسية ن ريية -الحيياة  أسموب حل الم كالت وعالقتو لنوعيية(: 1999العارؼ  اهلل مومد الغندور )(17)

   19و  وث م دـ ل منبمر الع من الينوي لإلر اد النمين و  امع  ايف  مس و ال ا رة و 
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لب مػػػ  ل بع يػػػر اػػػف المعنػػػ  ذابػػػ   ػػػ  الو ػػػػت الممهػػػـو يعنػػػ  ايبمػػػاؽ ا ػػػن ايػػػبخداـ  ػػػذض ا
المنايب والمباف المنايب وي ر لممهـو نوايػ  الويػاة  ػإف ميػبخدم   ػذا الممهػـو لػـ يبم ػوا 
ا ن معن  مودد لػ  واليػ ب ير ػ  تلػن الممهػـو ا ػن ميػبوي البنػاوؿ الع مػ    امػا اليػ ب 

لع وـ المخب م  ويث ييبخدـ الحان  ل  العديد مف األو   ويبناول  العديد مف البخللات وا
  ػرادالر ػن  ػ   ػ  ميػبو  الخػدمات اللػوي  واي بماايػ  والبػ  ب ػدـ أل ويانا ل بع ير اػف 

لمػػدي  ػػدرة الخػػدمات ا ػػن ت ػػ اع   ػػرادتدراؾ األالم بمػػ  و بمػػا ييػػبخدـ  ويان ػػا ل بع يػػر اػػف 
   (18)ـالبولؿ لبعريؼ مودد لهذا الممهو وا ابهـ األيايي  و ذلؾ يلعب 

 لػػػد  بويػػػيف نوايػػػ  الويػػػاة : المن ػػػرات البيميػػػ  والبميػػػ   مػػػدلويبها لوو ػػػاع وي
والظروؼ اي بمااي  واي بلػادي  واللػوي  والبمااػؿ  ػيف  ػذض الظػروؼ وانعبايػابها ا ػن 

   (19)   ت  ااها و  دا هـ    الوياةلهذض الظروؼ ودر والم بم    راددر   ب  ؿ ور ا األ
والبػػ  يػػاة  ػػ  الدر ػ  البػػ  يبمبػػ   يهػػا المػػرد  الوريػػ  و نػاؾ مػػف يػػر   ف نوايػػ  الو

نوايػػ  الويػػاة البػػ  يخبار ػػا ولػػيس ويػػاة  خػػر  ويػػث يػػنعبس ذلػػؾ  ػػ   ف يمهػػـ بيػػاادض  ػػ  
الممبنػػ  والبػػ  ببػػراوح  ػػيف الميػػااؿ األوليػػ  بالبغذيػػ  ولػػور الويػػاة المزاو ػػ   ػػيف األ عػػاؿ 

ف والومػػاظ ا ػػن يآلخػػر يػػاب اوبػػراـ االمنايػػ   واللػػو  ولػػور األدا  الممبنػػ  األبحػػر بابب
   (20)البرام  اعنياني 

ويري اليوف  ف ممهـو نوايػ  الويػاة ي ػمؿ مػدي بو يػؽ اآلمػاؿ والطمووػات والبػ  
 ػػ  الويػػاة والبػػ  بوػػدد  ػػ  يػػياؽ الح ا ػػ  ونظػػـ ال ػػيـ والبػػ  و وػػوؿ   ػػرادب ا  هػػا بطػػورات األ

                                                 
موسييوعة ميينيم الممارسيية العاميية المت دميية لممدميية االجتماعييية (: 2007 ومػػد مومػػد اليػػنهور  )(18)

   284و ال ا رة و دار النه   العر ي  و ص وتحديات ال رن الواحد والع رون
ثالثييية التنمييية ونوعييية الحييياة والتحييديث كمييدمل السييتراتيجية (: 2003ط عػػت ملػػطمن اليػػرو ن )(19)

و  وث م دـ ل منبمر الع من الرا ػ  ا ػر و ب يػ  الخدمػ  اي بماايػ  و  امعػ   وآلية التمةية االجتماعية
  37و واف و ص

و ر  وآخروف و الم  د الحالث و و بر م  مومد ال  موسوعة عمم االجتماع(: 2001 وردوف ما اؿ )(20)
   457الط ع  األولن و ص
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يػ  األمػور وال  ػايا الهامػ  لرا نػ  وما يعي وف  يهػا ومعػايير ـ وبو عػابهـ وب يػيمهـ ل والػ  ا
   (21)لهـ

وي ػػير وايػػرماف  ف ممهػػوـ الويػػاة يمبػػف  ف ييػػبخدـ  معػػايف مخب مػػ   مػػا  نػػ  ي ػػير 
تلػػػن الر ا يػػػ  الذابيػػػ   و   ػػػن الب يػػػيـ ال ػػػامؿ امػػػا  ػػػو  يػػػد وويػػػف  ػػػ  الويػػػاة مػػػف خػػػلؿ 

   (22)ن ط  اي بمااي  وميبوي المعي  األ
 ف ممهـو نواي  الوياة ا ن  نػ   ػبؿ مهػـ مػف   ػباؿ ير     ووح   وبولؿ  اي

الب ػػخيص ال ػػامؿ ومػػف حػػـ يعػػرؼ  نهػػا ذلػػؾ البػػؿ المربػػب الػػذي يبػػألؼ مػػف م مواػػ  مػػف 
ال وانػػب المخب مػػ  والبػػ  بػػر ط ارب اطػػا وحي ػػا  اعنيػػاف باللػػو  الماديػػ  ودر ػػ  األلػػـ اػػف 

ت ال خلي  المب ادل  واألن ػط  ا بمااي  وبذلؾ العل ا  دوارالوياة وما ي وـ    المرد مف 
   (23)واليومي  الب  يماريها المرد المهني 

ويعرؼ با ينج نواي  الوياة بممهـو  امؿ موض العوامؿ اي بلػادي   ي ػا ا ػن 
 نهػػا مػػا يبو ػػؽ ل مػػرد مػػف ت ػػ اع ايوبيا ػػات المبنواػػ   ػػ   ػػو  العل ػػات البماا يػػ   ػػيف 

   (24)ل  يعادة ور ا اف وياب ؽ اعنياف وال يا  المويط     و ما يو 
و ػػذا مػػا داػػا تليػػ  ال معيػػ  الدوليػػ  لنوايػػ  الويػػاة  ػػ  ا بمامهػػا وبربيز ػػا األيايػػ  

 بو ػػي  ذلػػؾ مػػف الراايػػ  اللػػوي  بمػػا  ريػػؽ لبيػػويف نوايػػ  الويػػاة و و ػػاـ  يػػؼ ريب ػػارد 
   (25)خلؿ  ذا المخطط

                                                 
(21)

Judy Lindeman (2003):Quality of Life, BMJ Books Publishing Group, 

London, P. 21. 
(22)

David Wassermans (2005): Quality of Life and Human Difference, 

Cambridge University Press, New York, P. 135. 
(23)

Passchier, G. (2000): Development of Indicators on Child Labour, In: 

International Labour Organization, Geneva, Sim Poc Press, P. 392. 
(24)

Cashing (2003): Education and Child Labour Forwign Labour Migration 

Seminar, In: International Labour Organization, Moscow, P. 23. 
(25)

Jeif Richardson & Neil Atherton Day (2004): Measurement of the Quality 

of Life for Economic Evaluation and the Assessment of Quality of Life, The 

Australian Economic Review, Vol. 37, No. 1, P. 69. 
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ادي  واي بماايػ  ال يػدة وا ن ذلؾ  نواي  الوياة مرب ط   الوال  اللوي  واي بلػ

ومػػػف حػػػـ  ػػػإف البعريػػػؼ األمحػػػؿ لنوايػػػ  الويػػػاة  ػػػو : المن ػػػرات البيميػػػ  والبميػػػ   مػػػدلويبها 
للػػػػػوي  والبمااػػػػػؿ  ػػػػػيف  ػػػػػذض الظػػػػػروؼ الوو ػػػػػاع والظػػػػػروؼ اي بماايػػػػػ  واي بلػػػػػادي  و 

ت والم بمعػػا  ػػرادوانعبايػػابها ا ػػن در ػػ  تنبا يػػ  المػػرد وم ػػاربب  المعالػػ  ودر ػػ  ور ػػا األ
   (26)لهذض الظروؼ ودر   ت  ااها لبو عابهـ و  دا هـ    الوياة

يػػػوا  بانػػػت ا ػػػن الميػػػبوي النميػػػ   و  آلخػػػروبخب ػػػؼ نوايػػػ  الويػػػاة مػػػف  ػػػخص 
مخب ؼ النػواو  يػوا  بانػت لػوي   و ا بلػادي  او ا بماايػ  وحػـ    الع     و ال يم  

                                                 
وعييية الحييياة والتحييديث كمييدمل السييتراتيجية ثالثييية التنمييية ون(: 2003ط عػػت ملػػطمن اليػػرو ن )(26)

   38و  37و مر   ي ؽ ذبرض و ص  وآلية التمةية االجتماعية
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يراض مػف معػايير ويابيػ  ويب ما  آلخرنيبطي  ال وؿ  أن  بعريؼ  خر يخب ؼ مف  خص 
 وبو د اوامؿ بحيرة ببوبـ    بوديد ممرد نواي  الوياة محؿ : 

  ال درة ا ن البمبير واخذ ال رارات وال درة ا ن البوبـ  -1
  اللو  ال يماني  والع  ي   -2
  ايوواؿ المعي ي  والعل ات اي بمااي   -3
  ال يـ الديني  والح ا ي  والو اري   -4
 بلادي  وب ؾ العوامؿ    الب  يودد بػؿ  ػخص  نػا  ا يهػا ايو اع المالي  واي -5

ما  وف ال   األ ـ  الني   ل  الذي ي دو يعادب     الوياة الب  يوييا ا  اللػو  
    (27)ااطمي  وا بلادي  وبع يمي  بام     وال  يلم   دني  وا  ي  وا بمااي  و 

 :المفيوم العرلر لنوعية الحياة 
 ػػػ  لنوايػػػ  الويػػػاة ا ػػػن ميحػػػاؽ و ػػػوؽ اعنيػػػاف مػػػف  انػػػب يعػػػد  ػػػذا الممهػػػـو العر 

الوطف العر ػػػ  مػػػف  انػػػب  خػػػر واي بػػػراض األيايػػػ   ػػػذا  ف الو ػػػوؽ  ػػػوالو ػػػوؽ الخالػػػ  
والوريػػات  ػػ   ػػذا الممهػػـو انالػػر الممهػػـو العر ػػ  لنوايػػ  الويػػاة يعنػػ   ف  ػػذض العنالػػر 

       الزماف والمباف      الوطف العر  ي  الوياةحا   معايير الوبـ ا ن بع ير نوا م
 عناصر المفيوم : 

 :ح وق اإلنسان وحريتو -
  ح وق فردية : –أ 

وريػػ  المبػػر والع يػػدة والبع يػػر  –الوريػػ  واألمػػف  –اليػػلم  ال خلػػي   –الويػػاة ) 
وريػػػ  الػػػر ي والبع يػػػر وال وػػػث اػػػف المع ومػػػات واأل بػػػار والولػػػوؿ ا يهػػػا ون  هػػػا  –انهػػػا 

الوؽ    ال نيػي  وبغيير ػا  –وري  البن ؿ داخؿ الوطف  –خال  ورم  الوياة ال –ون ر ا 
  ييادة ال انوف  –الم بي  الخال   –لو نا  ون  ها 

 :الح وق االجتماعية  –ب 
 –العمػػػػؿ  –ميػػػػبوي معي ػػػ  ياػػػؽ  –راايػػػػ  ا بماايػػػ  ولػػػوي   –ببػػػويف  يػػػرة )
معيػػات والمنظمػػات ببػػويف ال  –الب مػػ  واي بمػػاع اليػػ م   –منػػاخ ح ػػا   وػػر  –البع ػػيـ 

                                                 
(27)Hancock (2003) : Quality of Life, Indicators, Napier, Kleinburd, P. 130. 
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بوزيػػ  اػػادؿ  – ػػ  تدارة ال ػػاوف العامػػ  ل م بمػػ  الم ػػارب   –الييايػػي  ومماريػػ  ن ػػاطها 
   (  يا  خالي  مف الب وث  –ل حروة والدخؿ 

 :ح وق ال عب العرلر  –ج 
   (28)ب رير الملير –البنمي  الميب     –ليان  ايمف ال وم  
نواي  الوياة ويث يخب ؼ ووؿ ممهـو  د  ف  ناؾ ادـ ابماؽ نمف خلؿ ما ي ؽ 

الممهػػػػـو اخبل ػػػػا ييػػػػبعدادات البخللػػػػات المخب مػػػػ  واخػػػػبلؼ المػػػػدخؿ الع مػػػػ  والم ػػػػاؿ 
البط ي ػ  يػوا  بػاف  ػػ  الم ػاؿ الح ػا    و اي بمػػاا   و اي بلػادي  و ال ياػ   و الط ػػ  

مػف  انػب  ػذا ايخػبلؼ  نػاؾ  ػ   ا ب ػا و ػالر ـ مػف  ألخػر  و  ير ا مف البخللات ا
 ػػػذض البخللػػػات ا ػػػن و ػػػود  عػػػديف  يايػػػييف لمن ػػػرات واايػػػ  الويػػػاة و مػػػا المن ػػػرات 

   المو واي  والذابي 

ثالثاا : الاتحهاام حححنايو نوعيات الحيااة م ايحهاعياا ا الناياس اله   ا  ا 

 لوم ا والحخصصاث الهخحلفت  ( : ويهاث نظر الع

ولمػػ  والوربػػ  والبنػػوع والػػ   مػػ  مط ػػ  األلميػػ  ال ديػػدة ونوػػف نعػػيش  ػػ  الػػر الع
وبػػػؿ  ػػػذض البغييػػػرات  (29)بعطػػػ   رلػػػ  ب يػػػرة ال يػػػـ الميػػػاواة وا ب ػػػاد  اػػػات بحيػػػرة لو و هػػػا

 :  (30)اي  الوياة ومف  ذض البودياتوالبوديات   دت تلن  رورة ت را  درايات ووؿ نو 

                                                 
يػػ  و و  يػروت و مربػػز درايػات الووػدة العر  نوعيية الحييياة فير الييوةن العرليى(: 1992نػادر  ر ػانن )(28)

   57و  56الط ع  األولن و ص
االلتزام ال يمى لألمصائى االجتماعى وتحسين نوعية الحياة ألةفال لال (: 2009يهير مومد خير  )(29)

و  وث من ور  ػن المػنبمر الع مػن الواوػد والع ػريف و الم  ػد العا ػر و ب يػ  الخدمػ  اي بماايػ  و  مأوي
   46 امع  و واف و ص 

(30)
Berge Poppel and Jack Krush (2009): The Importance of a Mixed Case and 

Harvest Hersling based Economic to Living in the Article and Analysis on 

the Survey of Living Condition in the Arctic, Social Indicators Research 

Series, Vol. 35, P. 1-6. 
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ويػػػث خطػػػت  وػػػوث نوايػػػ  الويػػػاة خطػػػوات ب يػػػرة منػػػذ وربػػػ   التعليييير السيييريع : -
ـ لب يػػيـ الو ػػ  اعنيػػان  مػػرورا  عهػػد  ديػػد  ػػرض  1960اي بمػػاا  المن ػػرات 

   اياب ار البغيرات اليريع   خذا  آالعالـ   نوا  عض البوديات ال ديدة     مي  
 لهذض األلمي  وبأحير ا ا ن وياة ال  ر   

ويػػػث بعب ػػػر الديم راطيػػػ  وبعمػػػيـ البع ػػػيـ وال ي راليػػػ  والوبػػػـ :  تعزييييز الديم راةيييية -
وويػػااؿ ي خػػلؼ ا يهػػا واوػػد   ػػـ األ ػػداؼ الراييػػي  لنوايػػ   يايػػي  ب  ويػػاة الػػذا

ملػػير ـ وبويػػيف ويػػابهـ وبويػػيف الظػػروؼ ب ريػػر الويػػاة  ػػ  م ػػارب  النػػاس  ػػ  
  ال ياي  لهـ 

 اي بمامػػػات ال ديػػػدة والراييػػػي  لولميػػػ  : عيييدم المسييياواة ونيييدرة الميييوارد العالميييية  -
والب ػػػدـ الببنولػػػو   الهااػػػؿ والنمػػػو اليػػػبان   العنلػػػر ال  ػػػريا ػػػن ال ديػػػدة بربػػػز 

واي ببػػػارات الببنولو يػػػ  والبنػػػوع واي بمػػػاـ  البنميػػػ  ال  ػػػري  الميػػػبدام  البػػػ  بربػػػز 
أنها بػػو ير ويػػاة يػػعيدة لو يػػاؿ  ػػا ػػن ايػػبغلؿ المػػوارد  وبمػػ  و طري ػػ  منايػػ   

  الم     
ماف و ػػػػوؽ  النمػػػػاذج اليػػػػااد ل ػػػػ: سييييوق العولميييية ووجييييود ماسييييرين وفييييائزين  -

البمبػػػ   ميػػػبوي معي ػػػ  منايػػػب مػػػف الويػػػاة ال ديػػػدة والنمػػػو  ػػػ  العػػػالـ المػػػواطنيف 
اي بلػػادي المو ػػ  تلػػن ايػػبمرار العػػالم  وال ػػغط ا ػػن المػػوارد الخالػػ  ومػػوارد 

ذلؾ يو ػد خايػريف لبػداايات العولمػ  والنظػاـ العػالم  ال ديػد لػالطا   و   الم ا ؿ 
 األ نيا  والم را  وادـ المياواة    زيادة الم وة  يفوالب  يااد    

وايبلػػػػاؿ العولمػػػػ   مػػػػ  الػػػػر :  االتصييييال الجميييياىيرظ فيييير الن ييييام العييييالمر -
وزيػػػادة الديم راطيػػػ  وح ا ػػػ  األلميػػػ  ال ديػػػدة وو ػػػوؽ اعنيػػػاف   ػػػب  ػػػذا ال مػػػا ير  

اػػف البطػػورات  ػػ   ميػػ   نوػػا  العػػالـ والبػػ  بػػنحر ا ػػن مع ومػػات النظػػاـ العػػالم  
النػػاس نوػػو العدالػػ  والميػػاواة واعنلػػاؼ خػػلؿ يػػ  يا   و تي ا يػػا  مػػف  نوايػػ  الويػػاة

  والب امف لب ديـ المياادات    البوارث 
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 نوف نعيش    م بم  واػالـ م ػ   المخػارط ويػث بػزداد : المماةر وعدم األمان  -
  المخاطر وال بوؾ المرب ط   هذض المخاطر 

ويػث يب ػػمف  ػذا الممهػػـو  ثالثيية :ح يوق اإلنسييان واألىييدام اإلنمائيية لأللفييية ال -
باوػػ  المػػرص لبو يػػؽ   ػػداؼ األلميػػ  ال ديػػدة ال اامػػ    ميػػ  ا  ػػرادبمبػ  األ لو ػػوؽ وا 

يػػرة  ػػ  مػػ  العػػيش البػػريـ وميػػاادة الػػدوؿ الم العدالػػ  ا ػػن ر ا يػػ  ال  ػػر وبو يػػؽ 
 الدوؿ المب دم     ال واؽ  ربب

نهػػػػا بيػػػػع  لبو يػػػػؽ  ػػػػذض   "رليميييير"ومػػػػ    ميػػػػ  درايػػػػات نوايػػػػ  الويػػػػاة   ػػػػد وػػػػدد 
 : (31)األ داؼ
 اي  وخدمات الرااي  اي بمااي   ب ييـ  اا ي  الييايات اي بما -1
  بوديد  يبؿ الخدمات اعنياني   -2
  بوديد و   األ خاص داخؿ م بمعابهـ وبيؼ ي ب  ف يعي وا  -3
  بنمي  و هـ ال يا     الم بمعات المو ي   -4
  م بمعات المو ي  بوديد و هـ الم بلت اي بمااي     ال -5
  بعزيز و وؽ اعنياف والعدال     بوزي  الموارد  -6
  ت را  الم ارنات وب ويـ مداخؿ ونماذج الخدمات اعنياني   -7
  رة نوو البنمي  وب ديـ الخدمات وم ا    ايوبيا ات  بو ي  األ واث م ا -8
 بو ي  لداع ال رار الملادر الخال   الخدمات الم بمعي   -9
و ػػوح و ػػو  هػػـ معنػػ  وما يػػ  نوايػػ  الويػػاة وال بهػػا  ػػالو ود بنميػػ  الػػوا    -10

  ال  ري 
 
 

                                                 
(31)

Mark Rapley (2003) : Quality of Life Research A Critical Introduction, 

Sage Publications, London, P. 85. 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

543 

 

 

 

 االىتمام لتحسين نوعية الحياة اجتماعر :  –أ 
بو ػػػد ال ػػػ   ويػػػ   ػػػيف بويػػػيف نوايػػػ  الويػػػاة مػػػف الناويػػػ  اي بماايػػػ  واي بمػػػاـ 

 ات اي بماايػػػػ  ػػػػال ودة اي بماايػػػػ  وال ػػػػدرة البنا يػػػػي  ل منييػػػػات ومػػػػدي  عاليػػػػ  الييايػػػػ
ويمبػػػف بويػػػيف نوايػػػ  الويػػػاة مػػػف الناويػػػ  اي بماايػػػ  واي بلػػػادي  مػػػف و   ػػػرادور ا يػػػ  األ
 خلؿ : 
  ببامؿ اي بلاد والعمال  والييايات اي بمااي   -
  بعزيز المرون  واألمف    اي بلاد ال ااـ ا ن المعر   والم بم   -
بلػػػػػػادي منا  ػػػػػػ  البمييػػػػػػز واينػػػػػػدماج  ػػػػػػ  بو ي ػػػػػػ   ػػػػػػدؼ بعمػػػػػػيـ البمايػػػػػػؾ اي  -

  واي بماا  
ف يػػبـ  - تي ػػاد يػػ ؿ لو ػػؼ ن ػػؿ البمػػاوت ا ػػر األ يػػاؿ وبطػػوير الػػنظـ اي بماايػػ  وا 

  النظر    بطوير وياة الناس والوماي  اي بمااي  
و ػػػػرزت   ميػػػػ  الناويػػػػ  اي بماايػػػػ  واي بلػػػػادي   ػػػػ  بويػػػػيف نوايػػػػ  الويػػػػاة  ػػػػ  

ب يف و ود م بلت بحيػرة ناب ػ  اػف الم بمعات المب دم  ذات الر ا ي  اي بلادي  و ألن  
اي بمػػاـ  الناويػػ  اي بلػػادي  مػػ  اػػدـ بػػوا ر ال ػػيـ اي بماايػػ  البػػ  بػػداـ  ػػذا الب ػػدـ ومػػف 
 ذض ال يـ اي بماايػ  اي بمػاـ  العدالػ  اي بماايػ  م الم ػارب  اي بماايػ  البػ  بػداـ  ػذا 

بماايػػػػ  الم ػػػػارب  اي بماايػػػػ  الب ػػػػدـ ومػػػػف  ػػػػذض ال ػػػػيـ اي بماايػػػػ  اي بمػػػػاـ  العدالػػػػ  اي 
ل مػػػػواطنيف وال يػػػػاـ  ػػػػذلؾ  ػػػػ  ظػػػػؿ الظػػػػروؼ البػػػػ  بعػػػػزز ر ػػػػا يبهـ تمبانػػػػابهـ المرديػػػػ   ػػػػ  
م بمعػػابهـ ليبونػػوا  ػػادريف ا ػػن الم ػػارب  وي ػػب  ف يمبػػف المػػواطنيف مػػف الولػػوؿ   ػػن 
ميػػػػبوي م  ػػػػوؿ مػػػػف األمػػػػف اي بلػػػػادي واينػػػػدماج اي بمػػػػاا  ويعي ػػػػوف  ػػػػ  م بمعػػػػات 

وببوف مواول  لبطوير بامؿ عمبانابهـ وين غ   ف ييير بؿ ذلؾ  ن ا تلػن  نػب مبمايب  
    (32) الم بم   رادايؾ اي بماا  لوم  بعزيز البم

                                                 
(32)

Veronika Gossweiner et. Al., (2002): Quality of Life and Social Quality, 

Op, Cit., P.9. 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

552 

 

 

 

ومػػف و هػػ  نظػػر ال اوحػػ   اي بمػػاـ  الناويػػ  اي بماايػػ  واي بلػػادي   ػػ  بويػػيف 
  وا  مػػاؿ الناويػػ  اعنيػػاف ي ػػعر  أنػػ  ذو  يمػػ   ػػالم بم  ولػػيس باآللػػي عػػؿ نوايػػ  الويػػاة 

  خيم  اي بمااي  يند  الن   رار و 
 المؤسسى لتحسين نوعية الحياة : أىمية السياق  –ب 

تف البحيػػر مػػف بو ػػيلت نوايػػ  الويػػاة وييايػػات البنميػػ  ال  ػػري  ب ػػ   اييػػبحمار 
يف ميػػػبويات البػػدريب مػػػف   ػػؿ بويػػػو اللػػػو  و و و ال  ػػر  و محػػػؿ البع ػػيـ  المػػػاؿ ػػن ر س 
  لعام  ل ناسالمعي   ا

ول ػػد و ػػوت العديػػد مػػف الدرايػػات الخالػػ   نوايػػ  الويػػاة   ميػػ  و ػػود منييػػات 
وال مااػػػات مػػػف خللهػػػا و  المنييػػػات لهػػػا بػػػأحير ب يػػػر ا ػػػن   ػػػراداألويػػػاة لبويػػػيف نوايػػػ  

الويػاة و بػذلؾ  هػن بػنحر  ي ػا ا ػن  ػرص البنميػذ نوايػ  البمااؿ  يف العوامؿ البػن ب ػبؿ 
الوياة و  ي ػا  البػأحيرات المنييػي  نواي   ديدة البن بهدؼ الن بعزيز النا   ل ييايات ال

اي بلػػػادييف مػػػف لهػػػا   ميػػػ  خالػػػ   ػػػن بوديػػػد نبػػػااج نوايػػػ  الويػػػاة و و ػػػد ببػػػب العديػػػد 
وال مااػات   ػراديف ووؿ   مي  و ود منييػات لبويػيف نوايػ  الويػاة لويوالمو  يف اليياي

ببطػػور مػػ  مػػرور الو ػػت وبببيػػب  ػػراي  لػػد    ػػالم بم  مػػف خللهػػا ذلػػؾ ألف المنييػػات
ا لبنميػػػذ ييايػػػ  نا وػػػ   ػػػن    و مااػػػات الم بمػػػ   المنييػػػات  مػػػر  ػػػروري     ػػػرادمعظػػػـ 

   (33)الوياة   طنواي  م اؿ مف الم ايت وليس 
ويب   مما ي ؽ  ف المنييات لها دور ب ير  ن بوييف نواي  الويػاة ألف در ػ  

انػػد   مػػحل  و   ػػرادمػػف در ػػ  ح بػػ   ػػن ال مااػػات  و األالمنييػػات  ب ػػر  ػػ  ح ػػ     تنيػػاف 
و المنييػػػ    يامنػػػا   وػػػث  ػػػن    منط ػػػ  يبػػػوف  وؿ يػػػناؿ مػػػف الم وػػػوحيف  ػػػو مػػػا ال هػػػ  

 ال اام   هذا ال وث  
 

                                                 
(33)

Mark Repley (2006): Determination of the quality of life, Austrian 

Institute for family Studies, P. 28. 
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 أىمية االىتمام لنوعية الحياة :وجيات ن ر العموم والتمصصات الممتمفة حول  -ج
بخلػص مػف البخللػات لنوايػ    ن ال ػو  ا ػن بنػاوؿ بػؿ نمف ال رور   ف 

 العديد مف الع ـو والبخللات :  الوياة وظن  إ بماـ ممهـو نواي ويث  ف الوياة 
 عية الحياة من المن ور الليئى :نو  -1

لخطػػػورة نوايػػػ  الويػػػاة     دور  عػػػاؿ  ػػػن  ػػػذا اللػػػدد والبن يػػػل ػػػد بػػػاف لع مػػػا  ال ياػػػ
ال يا  و ذلؾ  ل   ممهػـو نوايػ   الياادة والبن  دت الن بو يؽ النمو ا ن وياب ملادر

وينظر المنظور ال يان لنوايػ  و ممهـو نواي  الوياة ملر اف ا  ن ا  ام  ال يا  ي بؿ  ان   
و وال يايػػػ  والمعػػػايير اي بماايػػػ    ػػػراد ػػيف األالبماا يػػػ   الويػػاة مػػػف خػػػلؿ ب يػػػيـ العل ػػات

اوػػ  ال خلػػي  البػػن وييػػبخدـ ملػػط   ال ػػخص داخػػؿ ال ياػػ  وال بػػ   هػػا بػػدليؿ ا ػػن الر 
   (34)ال امؿ ووياة    ؿ يعيدة ل  مي بند  الن ب بيؿ نواي  الوياة  ممهومها 

و ػػؿ و وببو ػػؼ نوايػػ  الويػػاة ا ػػن ال ياػػ  البػػن نعػػيش  يهػػا ومػػد   يمػػ   ػػذض ال ياػػ  
وبيػػؼ يمبػػف  ؟امػػؿ ال يايػػ  البػػن بػػنحر  ػػن ويابنػػانوػػف  ػػن مو ػػ   يػػد  يهػػا ؟ ومػػا  ػػن العو 

   (35)ا    ام   ن بوديد نواي  الوياة ودة  يها ؟ ويث بعد  ذض األيبو يؽ البويف وال
الويػػاة يبػػوف مػػف خػػلؿ بو يػػؽ الر ا يػػ   وايػػ ويػػر  الػػ عض  ف المنظػػور ال ياػػن لن

داخػػؿ الم بمعػػات المو يػػػ  مػػف خػػلؿ ال ػػد   األيػػرة و ػػػ بات   ػػرادلو  والمو ػػواي  الذابيػػ
يدلو يػػػ   ربمػػػ  مػػػف خػػػلؿ الم بمػػػ  المو ػػػن و العل ػػػات اي بماايػػػ  وال را ػػػ  واألاػػػراؼ حػػػـ ب

الم بمػػ  وح ا بػػ  وبو يػػؽ ال وميػػ  والمواطنػػ  حػػـ اييػػبمادة مػػف المػػوارد الط يعيػػ  الديم راطيػػ  
و ذا ما يو ػو  المخطػط والمناخ اليااد لبو يؽ البنمي  الميبدام  وبوييف نواي  الوياة و 

 البالن : 

                                                 
(34)

Hans Werner Wahlelal (2007): Environment Aspects of Quality of Life, In 

Hairdos Mollwn Kopf and Alan Walker (ed): Quality of Life in Old Age 

International and Multidisciplinary Perspectives, Social Indicators Research 

Series, Vol. 31, P. 101. 
(35)

Sylaja, S. Rinivsan and Geoffste Wart (2004): The Quality of Life in 

England and Wales, Black Well Publishing Ltd, London, P. 4. 
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 ة الحياةح المن ور الليئى لنوعييو ( 4 كل رقم )

يب   مما ي ؽ  ف المنظور ال ياػن يػر ط  ػيف نوايػ  ويػاة المػر ة العام ػ  و يابهػا و 
 ل وت العوامػؿ ال يايػ  مػف الموػددات األيايػي  البػن ي  نػن انهػا  ػن تدراؾ المػرد ويث 

ػػالنوايػ  ويابػػ  و  البمااػػؿ  ػػيف المػػرد وال ياػػ  ومولػػ    ػػذا البمااػػؿ  ػػن بويػػيف نوايػػ   و ي  
  اع اوبيا ابها األيايي   ويابها وا  

 الحياة من المن ور االقتصادي : نوعية -2
ي ػػػػير المنظػػػػور اي بلػػػػاد  الػػػػن بو يػػػػؽ الر ا يػػػػ  اي بلػػػػادي  مػػػػف خػػػػلؿ  عاليػػػػ  

المخزونػػات مػػف المػػوارد اي بلػػادي  واعنبا يػػ  وبوزيػػ  الػػدخؿ وبخمػػيض  ػػ  ايػػبهلؾ المػػرد 
   (36)ة اينباج المو نالدخؿ وزياد   معديت الم ر وبو يؽ المياواة 

                                                 
(36)

David Philps (2006): Quality of Life Concept Policy and Practice, 

Routledge, New York, P242. 
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 نواي  الوياة  ب ر مػف ميػبو  المعي ػ    ػد يبػوف  نػاؾ  ػخص ميػبواض المعي ػن 
واع هػػاد واػػدـ ال ػػعور و ػػود يػػااات اديػػدة ي ػػعر  يهػػا  ال ػػيؽ مػػف مربمػػ  ولبنػػ  يعػػانن 

   (37) ايربياح
يب   مما يػ ؽ  ف المنظػور اي بلػاد  منظػور  وػاد  ي يعطػن لػورة مببام ػ  

الوياة ويهبـ  نليب المرد مف الػدخؿ ال ػومن واليػ   والخػدمات و ي ػا نواي  ات اف من ر 
بوزيػ  بػـ ونػوع  ػذض اليػ   والخػدمات و ػرص الولػوؿ    ا ن بو يؽ العدال  اي بمااي  

العام ػػ  مػػف  ب ػػر  ػػدر مػػف المػػاؿ  عػػد ل مػػر ة ا يهػػا و ويػػرب ط  ػػذا المنظػػور  مػػد  مػػا يب  ػػن 
 و ف يبػوف لػديها الو ػت البػا ن و ػرص   ػا ض  طري ػ  يػارض يايي  و ت  اع ال روريات األ

 وبوا ر  در مف الخيرات بطري   الوياة  
 الحياة من المن ور االجتماعى : نوعية -3

 بـ المنظور اي بمػاان   ػبـ المنظػور اي بمػاان  م ا  ػ  ايوبيا ػات اييايػي  ا
بمػػػاان والميػػػاواة اي بماايػػػ  وبػػػو ير  ػػػرص اييػػػب لؿ واييػػػبمباع والبمايػػػؾ اي   ػػػرادلو

   (38) راداع بمااي   يف األالعل ات والود مف اييب عاد اي بماان وبعزيز 
وينبد ا ما  اي بماع  ف المنظور اي بماان لنواي  الوياة  و البمااؿ  يف ادد 
مػػػػف العوامػػػػؿ و ػػػػن األمػػػػف اع بمػػػػاان واي بلػػػػاد  و واينػػػػدماج اي بمػػػػاان و والبمايػػػػؾ 

     (39)اان والبمبيف اي بمااناي بم
وي ػمؿ المنظػػور اي بمػػاان لنوايػػ  الويػػاة ا ػػن اػػدد مػػف الممػػا يـ الهامػػ  لب ػػبيؿ 

  ػػػػػرادنوايػػػػ  الويػػػػاة بال ػػػػ بات والعل ػػػػػات اي بماايػػػػ  البػػػػن بوػػػػػيط  ػػػػالمرد وخلػػػػااص األ
                                                 

(37)
Lars Osberg & Andrew Sharpe (2002): International Comperision of trends 

in economic well-being, Social Indicators Research volume 58, P. 382. 
(38)

Louise Bellefeuille-Prégent, and Tim Wilson (2004) : Societal Indicators 

and Government-wide Reporting in the Government of Canada, Statistics 

and knowledge OECD World Forum on Key Indicators, Palermo, P. 9. 
(39)

Regina Berger-Schmitt  (2002): Considering Social Cohesion in Quality of 

Life Assessments: Concept and Measurement, Social Indicators 

Research volume 58, P. 408. 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015748220026#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015748220026#auth-2
https://link.springer.com/journal/11205
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015752320935#auth-1
https://link.springer.com/journal/11205
https://link.springer.com/journal/11205
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يف والب ػػانس والػػػداـ آلخػػر وبلػػورابها اػػف الويػػاة و يػػامهـ و  ميػػ  البوالػػػؿ والبمااػػؿ مػػ  ا
ا ػػػػػن ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػلؿ اليػػػػػ وؾ اي بمػػػػػاان واينػػػػػدماج اي بمػػػػػاان والبمايػػػػػؾ والومػػػػػاظ 

   (40)الببيمن
لنوايػػ    ومػف و هػػ  نظػػر ال اوحػ   ػػذا يعبػػس   ميػػ  المن ػرات المو ػػواي  والذابيػػ

 ألخػػر  إن ػػازات الع ػػـو ا  ي  نػػ  ي ػػب اييػػبعانتالويػػاة ويعب ػػر    ػػؿ المنظػػورات المميػػرة 
 الوياة   نواي ل ياس لببويف منظور ببام ن 

 ية الحياة من المن ور النفسى : نوع -4
ا  العديػػد مػػف المبغيػػرات النميػػي  بممهػػـو ا وحي  ػػرب اط ػػاويػػرب ط ممهػػـو نوايػػ  الويػػاة 

  الويػػػاة بمػػػا نػػػدربها  عػػػض النظػػػر امػػػا نم بػػػ  مػػػف تمبانيػػػات ماديػػػ   ػػػ عض ايدراؾ مػػػحل  
  وي ي ػػ ن اينيػػاف اي  ع  ػػ   مػػف األ نيػػا  بعيػػا  و عػػض الم ػػرا  بعيػػا  والعبػػس لػػوي

 درؾ تمبانيابػػػ  ا ػػػن  نهػػػا با يػػػ  لبو يػػػؽ مػػػػا يوبػػػاج تليهػػػا  نػػػا  هػػػو يػػػعيد ومػػػػف  درؾ  ف 
   (41)ر با ي   هو   ير دااما و ن   ا تمبانياب  ا ن  نها  ي

 وانػب الويػاة  ةومف و ه  نظر ال اوح  يعبػس المنظػور النميػن لنوايػ  ويػاة المػر 
ييـ الػػذابن لهػػا ومػػد  الر ػػا اػػف الويػػاة واعويػػاس  األمػػاف والراوػػ  النميػػي  واي بمػػاـ  ػػالب 

 واليعادة و  مؿ ال وانب المو واي   ن  نا  من رات نواي  الوياة  
 الحياة من المن ور األمالقى : نوعية -5

ا  ػػن بنميػػ  الم بمعػػات ويػػث ا  يايػػي  خل ػػن لنوايػػ  الويػػاة دور  األي عػػب المنظػػور 
 امػػػػ  لػػػػداـ ال ػػػػيـ والم ػػػػادت اييايػػػػي  والبػػػػن ب ػػػػـو وب نػػػػن ا يهػػػػا تنطل ػػػػ   ديػػػػافبعب ػػػػر األ

 ػػن بوديػػػد ما يػػ  نوايػػػ  الويػػاة وذلػػػؾ مػػػف   ػػػرادالم بمعػػات المعالػػػرة   ميػػ   ػػػذض ال ػػيـ لو
خػػػػػلؿ الم ػػػػػارب  اي بماايػػػػػ  والببا ػػػػػؿ والببامػػػػػؿ وال ػػػػػيـ الروويػػػػػ  واييػػػػػب لؿ ال خلػػػػػن 

                                                 
(40)

Ann Bowling (2005):A geing quality of life on Old Age, McGrew Hill 

Education, London, 32. 
رؤييية نفسييية اجتماعييية   مرجييع  سييلق  الف يير ونوعييية الحييياة(: 2007العػػارؼ  ػػاهلل مومػػد الغنػػدور )(41)

 . 153ذكره   ص
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  والرووي  والبن بو ػؽ اليػ وؾ الببيمػن وبولػف مػف والمعب دات والم اار وال وانب الديني
   (42)والم بمعي الر ا ي  ال خلي  

يربػػز المنظػػور األخل ػػن لنوايػػ  الويػػاة ا ػػن الػػنهج والوا ػػب األخل ػػن مػػف خػػلؿ 
مػػػدخؿ ايوبيا ػػػات اينيػػػاني  ووػػػؽ بػػػؿ  ػػػرد  ػػػن الولػػػوؿ ا ػػػن الوػػػد األدنػػػن اللاػػػؽ مػػػف 

الم بمعي  اف  يرض مف األ داؼ والمو واات و و   ميبويات المعي   والوؽ  ن األولوي
د يميؿ الن   يم  ييايػي   وميػ  خالػ   ػن الم بمعػات الم يػرة والبػن بلػارع مػف   ػؿ الوػ

   (43)األدنن ل   ا  ا ن  يد الوياة
( ا ػػن   ميػػ  ال وانػػب الروويػػ  وال و ريػػ  وال عػػد الرووػػن 2005ول ػػد  بػػد )لػػويس 

   (44) رادح العاـ والوياة ال يدة لوربيا اليعادة وايوال ب  ل   ري  
يعب ػػر المنظػػور األخل ػػن مػػف المنظػػورات البػػن بعبػػس ال وانػػب اي بماايػػ  البػػن 

درايػ  نوايػػ  الويػاة  ػن    م بمػػ  ولػذلؾ بب ػػمف ال وانػب األخل يػػ  انػػد ي ػب مرااابهػا 
رايػػات نوايػػ  اي بمػػااييف والنميػػييف العػػام يف  ػػن م ػػاؿ دا بمػػاـ  ػػز  ي ييػػبهاف  ػػ  مػػف 

 و وؽ اعنياف  م اؿ الوياة و نا  المن رات اي بمااي  و ن 

                                                 
(42)

John Bond and Lynne Corner (2004): Quality of Life and Older People, 

New York, McGrew Hill, P. 31. 
(43)

David Philps (2006): Quality of Life Concept Policy and Practice, Op, Cit., 

P. 84. 
(44)

Martin Valenkamp and Johannes L. van der Walt (2009): The Spiritual 

Dimension of Quality of Life, with Special Reference to Education and 

Spirituality, In Valerie Moller and Denis Hushke (ed). Quality of life and the 

Millennium Challenge, Social Indicators Research Series, Vol. 35, P. 91. 
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 لحياة من المن ور السياسى :نوعية ا -6
ينبد المنظور اليياين لنواي  الوياة ا ن   مي  تريا  الديم راطي  الييايػي  البػن 

مػػف  ويػػاة المػػواطنيف بمػػا يربػػز  ػػذا المنظػػور ا ػػن بويػػيف نوايػػ  الويػػاةنوايػػ  بعػػزز مػػف 
ام ػن يو ػؽ ميػبويات معي ػ  مربمعػ  و  ػبؿ مع ػوؿ مػف بإ را  خلؿ ترياؿ الديم راطي  

 اليعادة  
 الحياة من المن ور التكاممى : نوعية -7

ينبػػػد الػػػ عض ا ػػػن   ميػػػ  و ػػػود نظريػػػ  مببام ػػػ  لنوايػػػ  الويػػػاة مػػػف خػػػلؿ و ػػػود 
و ػوان وال عػد الػذابن األ عػاد لنوايػ  الويػاة ويػث بب ػمف ال عػد الم ومبنوا نظري   ام   

 الر ػػا اػػف الويػػاة حػػـ العػػادة حػػـ معنػػن الويػػاة حػػـ اعنيػػاف ويػػاس االػػذ  يهػػبـ   يػػاس مػػد  
 الوياة نواي  ميبو   امؽ داخؿ اعنياف و ن  و ر و ودي  

ويربز ال عد المو وان ا ن   مي  م ا    ايوبيا ات األيايػي  ل مػر ة العام ػ  حػـ 
ة و  ميػ  ال وانػب ال يولو يػ  ل   ػر و حػـ ميػبو  داخ ػن  امػؽ ومبانػ  الويػالنواي  تدرابها 

و و و ودي  نواي  الوياة  ف ال عد الذابن وال عد المو وان مبوناف  يايػياف لنوايػ  ويػاة 
   (45)واي  الوياة الذابي  والمو واي المر ة العام    بوا ر ما معا يو ؽ بوييف ن

 اة :ونحدداث جحنيو نوعيت الحي : نكوناث راحعا  

بببػوف نوايػػ  الويػاة مػػف مبونػات اػػدة منهػا مػػا ير ػ  الػػن الم ػاار الذابيػػ  المرديػػ  
ور ا الناس و ػدرابهـ ا ػن الم ػارب  والبػأحير  ػن ال ػرارات المػنحرة ا ػن نوايػ  ويػابهـ ومػا 

   (46)لظروؼ المخب م   أ دا ها البمي ير   ل م بم  وال يا  وا
                                                 

(45)
Ruut Veen Haven (2005): Apparent Quality of Life Nations How Long and 

Happy People Live, In Shek Deniel Ying (ed):Quality of Life Research in 

Chines Westers and Global Context, Social Indicators Research Series, Vol. 25, 

P. 90. 
و مر ػ  يػ ؽ  لكة األمان االجتماعى وتحسين نوعية حيياة الفيرا  (: 2010ي  خزاـ خ يؿ )منن اط(68)

   272ذبرض و ص
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 (47)الحياة ( يو ح مكونات نوعية1جدول )
 المجتمع الفرد ليان

 ػػػػػػػػػػػعور المػػػػػػػػػػػر ة العام ػػػػػػػػػػػ   الم اار الذابي  )النواي (
 الر ػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػف نميػػػػػػػػػػػػػػها 

 وظرو ها 

 ػػعور ور ػػا المػػر ة العام ػػ  
اػػف م بمعهػػا و ػػدربها ا ػػن 
الم ػػػػػػػػارب  والبػػػػػػػػأحير ا ػػػػػػػػػن 
ال ػػدرات المػػنحرة ا ػػن نوايػػ  

 ويابها 
معر ػػػػػػ  ال ػػػػػػرا ة والببا ػػػػػػ  و   دؼ بمن )الظروؼ(

والوالػػػػػػ   الوالػػػػػػ  الوظيميػػػػػػ 
 البع يمي   

ال يا  والظروؼ اي بماايػ  
واي بلػػػػػػػػػػػػػػادي  واليػػػػػػػػػػػػػػلم  
اللوي  ل يباف نوو معػدؿ 

 األدا  الوبومن  
ومف حـ بببػوف نوايػ  الويػاة مػف مبػونيف  يايػيف  مػا الظػروؼ واألو ػاع ال يايػ  
والم بمعيػػػ  المخب مػػػ  و ػػػعور المػػػر ة العام ػػػ   الر ػػػا اػػػف  ػػػذض الظػػػروؼ واألو ػػػاع البػػػن 

عػاد ح ا يػ  بخب ػؼ مػف م بمػ  يمبرض  نهػا ب ا ػؿ   ػدا ها وبط عابهػا والبػن بػرب ط  ػدور ا  أ 
   (48)آلخر

بمػػػا  نهػػػا بػػػرب ط  ال ػػػدرات البخطيطيػػػ  ل م بمػػػ  و عاليػػػ  البخطػػػيط لم ا  ػػػ  وا ػػػات 
ف مبونػػػات الويػػػاة منهػػػا مػػػا  ػػػو  و  و وبغييػػػر وبويػػػيف الظػػػروؼ ال يايػػػ  والم بمعيػػػ   ػػػراداأل

                                                 
و  السياسيية االجتماعييية فيير إةييار المتعيييرات العالمييية الجديييدة(: 2004ط عػػت ملػػطمن اليػػرو ن )(63)

  380ال ا رة و دار المبر العر ن و الط ع  األولن و ص

و مر ػ  يػ ؽ ذبػرض  التنمية االجتماعية من الحداثة الى العولمة(: 2010ط عت ملطمن اليرو ن )(48)
   238و ص
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و  (49)مو وان ومنها مػا  ػو ذابػن ويعبمػد الممهػـو ا ػن البمااػؿ  ػيف المو ػوان والػذابن
 مػػف ال ػػرور  ا ػػن مػػف يعمػػؿ  و يهػػبـ  بويػػيف نوايػػ  ويػػاة المػػر ة العام ػػ   ف ي ػػ   ػػن 

 ػ   ػن خططػ   و  رام ايببوف  محا    يس ييػير ا يهػا ااب ارض مبونات نواي  الوياة ألنه
موػددات بر مػ   و الم بمعػات و ويمبػف   ػرادها لبوييف نوايػ  الويػاة يػوا  لومالبن يلم

  يوها مف خلؿ ال دوؿ البالن :نواي  الوياة وبو 
 ( يو ح محددات نوعية الحياة2جدول )

 المحور األول : 
 ما ال مص الذي يمتمك المصائص التالية؟ ال عور لالذات

يمػػارس  –ويػػف المظهػػر  –بغذيػػ   يػػدة  –نظا ػػ   خلػػي   –ة لػػو   يػػد – 1 ال انب الع و 
 ل  مظهر  يد   –بمريف ريا ي  

 يبمب   لو  نميي   يدة  – 1 ال انب النمين 
 لدي  ال درة ا ن  هـ األمور   – 2
 ي در ذاب  وييبطي  البعرؼ ا يها    ط نمي    – 3

 لي   هـ  خلي  ينمف  ها – 1 ال انب الروون
 يير ل ي وؾ ال خلن  لدي  معا – 2
 لدي  معب دات رووي  ونميي    – 3

 
 
 
 
 
 

                                                 
و  التنميييية االجتماعيييية فييير إةيييار المتعييييرات المحميييية والعالميييية(: 2012منػػػن اطيػػػ  خػػػزاـ خ يػػػؿ )(49)

   530اعيبندري  و المببب ال امعن الوديث و ص
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 المحور الثانى : 
 العالقة لين اإلنسان وليئتو المصوصيات

 الم بم    –ال يراف  –  الدراي –مباف العمؿ  – ياب   – 1 ال انب الماد 
 العل    األيرة   –يف آلخر العل    ا – 1 ال انب اي بماان 

 العل    زمل  العمؿ   –ا  العل    األلد  – 2
 العل    ال يراف والم بم    – 3

 البوظيؼ   –لدي  دخؿ منايب  – 1 ال انب الم بمعن 
 الخدمات اللوي  واي بمااي   – 2
 ال رامج البر يهي    –ال رامج البع يمي   – 3
 العل    ال يراف والم بم    -3
  خ ار الم بم  و ن طب    – 4

 :  لثالثاالمحور 
 المال واألىدام المراد الوصول إلييا المست لل

  ن ط     ي    -1 األن ط  الع مي  الملام 
 العمؿ المد وع   -2
 العمؿ البطوان    –المدري   -3
 بط   ل لو  ال يدة وا   اع الوا ات اي بمااي    -4

   ا ن المرد   ن ط  ايبرخااي  لب  يؿ ال غوط الب  ب  -1 بوظيؼ منايب لو ت المراغ
 ال ياـ  م موا   ن ط  لبر ي  بوييف نواي  وياة المرد   – 1 اليعن ل نمو اللاـ

 الببيؼ م  البغيير  – 2

بعبس الموددات اليا     ف نواي  الوياة ممهـو مع د ل وانب مبعددة منهػا مػا  ػو 
تذا مػػا بمبػػ   ليويػػا اعنيػػاف نوايػػ  ويػػاة  يػػدة ذابػػن ومنهػػا مػػا  ػػو مو ػػوان يبمػػاالف معػػا  

ذا مػػا و ػػر لػػ  الم بمػػ  الخػػدمات  المػػرد  اللػػو  واييػػب رار النميػػن والبوا ػػؽ اي بمػػاان وا 
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ابػ  واييػبمباع  بػؿ البن ب    اوبيا اب  وبو ؽ بط عاب   ما يو ؽ ل  البوظيػؼ ال يػد ألو 
   (50)لوظات وياب 

 : نجالاث جحنيو نوعيت الحياة : خاننا 

 : (51)م ايت نواي  الوياة ومنهاؿ بو د و هات نظر اديدة وو 
الر ا يػػ  الط يعيػػ  و الر ا يػػ   سييتة مجيياالت لنوعييية الحييياة ىييى : Felceأقتييرح  -

 المادي  و الر ا ي  اعنبا ي  و الر ا ي  العاطمي  و الو وؽ و الر ا ي  المدين   
الر ا يػػػ  الط يعيػػػ  و ثمانيييية مجييياالت لنوعيييية الحيييياة ىيييى :  Schalockاقتيييرح  -

  الماديػػ  و  اعدراج اي بمػػاان و الر ا يػػ  العاطميػػ  و الو ػػوؽ و العل ػػات الر ا يػػ
 ال خلي  و ب رير الملير  

اللػػػو  :  حيييددت من مييية الصيييحة العالميييية سيييتة مجييياالت لنوعيييية الحيييياة ىيييى -
ال يدي  و ال ياي  و العل ات اي بمااي  و اللو  النميي   و ميبو  اييػب لؿ و 

 الروواني   
اللػػػو  و الر ا يػػػ  سيييلعة مجييياالت لنوعيييية الحيييياة ىيييى :  Cummins اقترح  -

الماديػػػػ  و ر ا يػػػػ  الم بمػػػػ  و العمػػػػؿ و والن ػػػػاط اينبػػػػا ن و الر ا يػػػػ  العاطميػػػػ  و 
 ايرب اطات اي بمااي  واأليري   

اللػو  و الر ا يػ  وآمرون سلعة مجاالت لنوعية الحياة ىى :  Hagertyاقترح  -
 ػز  مػف الم بمػ  المو ػن و العمػؿ والن ػاط اعنبػا ن و المادي  و  عور المػرد  أنػ  
 العل    األيرة واأللد ا   

                                                 
(50)

Section for Nursing Science Department of Public Health Care (2002): 

Quality of Life Compendium, Center for Quality of Life Research in 

Nursing, University of Bergen, P. 2-4. 

(51)Susan Galloway (2005): A Literature Review in Scottish Executive Social 

Research, Well-being and Quality of Life, Measuring the benefits of culture and 

Sport, A Literature Review and Think Piece, P. 23-24. 
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در ػػ  مػػف أرلعيية مجيياالت لنوعييية الحييياة ىييى :  Katherine Duffyاقترحييت  -
األمػػف األ بلػػاد  و ميػػبو  اينػػدماج اي بمػػاان و مػػد  البمايػػؾ اي بمػػاان  و 

    (52)الب امف و ميبو  الوبـ الذابن ولو  المواطنيف
وامومػػػػػا  ف الم ػػػػػايت الباليػػػػػ  بػػػػػدرس  ػػػػػن    ػػػػػب األويػػػػػاف  ػػػػػن درايػػػػػات نوايػػػػػ  

 : (53)الوياة
 الر ا ي    -
 ال درة الط يعي  لعمؿ وظااؼ يومي     -
 البباليؼ اي بمااي  واي بلادي    -
 ميبويات المعي ي  والدخوؿ   -
 الم ر وادـ المياواة   -
 المواطن  واييب عاد اي بماان   -
 مااي   الرااي  اي ب -
 الر ا   ميبويات المعي   وايخبيارات   -
 ال يا  ونوايبها   -
 ال يت والون )ال يرة(   -
 م ارنات  يف األمابف الو ري  والريمي    -
 الب وث  ي وب الوياة وب دير البنوع   -
 المن رات الذابي  والمو واي    -
 المن رات الولمي  والب ويمي    -
 ين  و دا  األن ط   ال ا  ي  وايخبيار ألياليب وياة مع -

                                                 
(52)

Veronika Gossweiner et. Al., (2002): Quality of Life and Social Quality, 

Op, Cit., P.8. 
(53)

Adrian Jones & MoyraRise Borough (2002): A Guide to Doing Quality of 

Life Studies Curs, Khool of Public Policy, University of Birmingham funded 

by the housing Corporation, P. 7. 
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 ء ن شراث جحنيو نوعيت الحياة :: نداخل حنا  اد ا  

 نػػاؾ مػػداخؿ بعػػد بمو هػػات نظريػػ  وام يػػ  نوػػو  هػػـ وبميػػير نوايػػ  ويػػاة المػػر ة 
 العام   ومن رابها ويمبف بوديد  ذض المداخؿ    : 

 مدمل الحاجات األساسية :  -1
ي  ويهػػبـ  الخػػدمات البػػن ب ا ػػؿ يربػػز  ػػذا المػػدخؿ ا ػػن بوديػػد ايوبيا ػػات األيايػػ

  اعنيػػاني   ػػذض ايوبيا ػػات لإلنيػػاف  ػػن الم بمػػ  واأل ػػداؼ والغايػػات البػػن بو ػػؽ الوظيمػػ
   (54)لإلنياف  ن الم بم 

ومػػػف   ػػػـ النظريػػػات البػػػن و ػػػعت لب يػػػيـ ايوبيا ػػػات األيايػػػي  الػػػن ميػػػبويات 
ط   يوبيا اب   ن نظاـ   برض ي ي   اوبيا ات لإلنياف  يل   مب"ماي و" و يها نظري  

ميػػػبو  مػػػػف ايوبيا ػػػات يػػػػأبن داامػػػا  عػػػػد تر ػػػا  الوا ػػػػات ت ػػػػ اع بلػػػااد   ويػػػث  ف 
األمف  –ول د ودد "ماي و" ميبويات الوا    ن )ايوبيا ات األيايي  و األيايي  األولن 

 ت(بو يؽ الػذا –ن  اي بماايى  ب دير الذات والمبا –والوا ات اي بمااي   -والطمأنين   

(55)   
وبػػػاف ي ػػػير  ػػػو ر نظريػػػ  الوا ػػػات األيايػػػي  الػػػن الميػػػا م  الوايػػػع  لإل بمػػػاـ 

 ن نظري  البنميػ  اي بلػادي  و  هػذض النظريػ  بانػت بهػبـ بانت ميبخدم  اعنياني   الوياة 
  ػرادربيز ا ػن األ المرص البن بمبػنهـ مػف  ف يويػوا ويػاة بريمػ   ػالب  راداأل إاطا   مي  
   (56)ا  األبحر ورمان

                                                 
و  السياسيية االجتماعييية فيير إةييار المتعيييرات العالمييية الجديييدة(: 2004ط عػػت ملػػطمن اليػػرو ن )(54)

   384مر   ي ؽ ذبرض و ص
و  تنمية المجتمعات الح رية والريفييةالمدمل فر تمةية المدمات و ( : 2004 ومد  ميؽ اليػبر  )(55)

   6دار المعر   ال امعي  و اعيبندري  و ص
(56)Izete Bagolin (2003): Human Development Index (HDI) A Poor 

Representation to Human Development Cambridge, UK, P. 6. 
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 مدمل التنمية الل رية : -2
   (57)ينظر  ذا المدخؿ لإلنياف ليس   ط بويي   ولبف بهدؼ  ي ا  

مػػػف الملمػػػ  األبحػػػر ايػػػبخداما لممػػػا يـ  ديػػػدة ل بنميػػػ   ػػػن ب ػػػؾ المهبمػػػ   ػػػال نس 
  الوطنن بونها وال  نمو األ بلاد ال  ر  ويث بمهـ البنمي  بوال  ر ا ي    ري   بحر مف

الل    ممهوـ البنمي  المبمربز ا ن اينياف  ػن اي بمػاـ  بوزيػ    ر وحي والمظا 
 و ال مااػات اي بماايػ   و األ ػاليـ   ػرادمنا   البنمي   اف ب  يص در   اللمياواة  يف األ

يعب ػر معيػػار ل يػاس البنميػػ  واوػد   دا ػػ  وبػـ  ػػن  ػذا ايطػػار بويػي  ممهػػـو البنميػ  لي ػػمؿ 
   (58)اعنياف والوري انب  ديدة بو وؽ  و 

وير   ذا المدخؿ تف اعنياف ببياف   ر   و الملدر الرايين ل  ػوة اي بلػادي  
و ػن خيػارات ي نهاايػ    ػرادو و الحروة الو ي ي  أل   م  مػف خػلؿ زيػادة الخيػارات  مػاـ األ

نميػػ   ط يعبهػا بػرب ط  موػددات ا بلػادي  وا بماايػػ  وح ا يػ  وييايػ  و و ػذلؾ ي ببو ػؽ الب
باوػػ  المػػرص مبيػػاوي  لو  ػػرادال  ػػري  اي مػػف خػػلؿ زيػػادة  ػػدرات األ ل ميػػا م   ػػن   ػػرادوا 

   (59) بلادي  واييبمادة مف خيرابهالن  البنمي  اي
 ولػمهـ الحػػروة الو ي يػ  أل  م بمػػ    ػػرادبمػا ينظػر ممهػػـو البنميػ  ال  ػػري  الػن األ

و ير ال يا  الملام  ل   ر والعمؿ ا ن  اف الهدؼ األياين ل بنمي  ي ب  ف ي بمؿ ا ن ب
بويػػػي  الخيػػػارات المباوػػػ   مػػػامهـ وب ػػػبيؿ ال ػػػدرات اينيػػػاني  وبويػػػيف ميػػػبويات اللػػػو  

  ػػدرابهـ المببيػ    ػػن م ػػايت العمػػؿ وو ػت المػػراغ وبربيػػز ممهػػـو   ػػرادوالمعر ػ  وانبمػػاع األ

                                                 
عاصيير واالتجاىييات الحديثيية فيير عمييم االجتميياع الريفييى الم(: 2003مومػػد اػػل  الػػديف ا ػػد ال ػػادر )(57)

   179و من أة المعارؼ و اعيبندري  و ص دراسات التنمية الريفية
و المعهد العر ن ل بخطيط و ي يػ    يػر البنميػ  و العػدد  مفيوم التنمية(: 2002مومد ادناف ودي  )(58)

   8األوؿ و ص
و مبب ػػ  الع ػػـ ل   ػػر و  ةليعيييةإدارة وتنمييية المييوارد الل ييرية وال(: 2000اػػدلن ا ػػن   ػػو طػػاووف )(59)

   156المنو ي  و ص
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 ار ا وػؽ مػف و ػوؽ اعنيػاف البنمي  ال  ري  ا ن و وؽ اعنياف والوري  والديم راطي   ااب
الم رواي  بما يهػبـ الممهػـو  ي ػا  بويػيف نوايػ  الويػاة لإلنيػاف واوبػراـ تنيػانيب   ػن  ف 

   (60)عي ها مف خلؿ و و   ومياولياب يويا وياة بريم  والر ا اف نواي  الوياة البن ي
 مدمل ال درات اإلنسانية :  -3

ن ػػاز امػػؿ مػػا  و الببيػػؼ  ػػػن ت يػػ  ا ػػن  ال ػػدرات اعنيػػاني   ػػن م ػػدرة المػػر  المع
   (61)طري العمؿ  ن اح وبو يؽ   عاؿ ويي  بانت  و ذ ني  و د ببوف  

مبانيػات بػند    رادوببط ب ام ي   نا  ال درات اعنياني  بدريب األ ا ن مهارات وا 
الػػن بويػػيف  و ػػااهـ وبعػػزز مبػػانبهـ  ػػن الم بمػػ  وبػػداو الػػن  ياػػ  داامػػ  ل ميػػاواة  ػػن 

اادة البأ يؿوايابراؼ  ب  ي  ايوبيا ات  الو وؽ    (62)الم بمعن بو وؽ وا 
و ن الع د األخير باف ا بماـ  ديد  دراي  نظري  ال درات وخال  لداع الييايػ  

لب ػػيـ الوػػايت المرديػػ  والظػػروؼ واألوػػواؿ اي بماايػػ   معياريػػا   ويعػػد مػػدخؿ ال ػػدرات تطػػارا  
وؿ البغيػػػػر اي بمػػػػاان وبهػػػػبـ نظريػػػػ  ال ػػػػدرات وبلػػػػميـ الييايػػػػات وب ػػػػديـ اي براوػػػػات وػػػػ

حير ػا ا ػن  الر ا ي  اي بمااي  والر ا ي  اي بلادي  والييايي  وب ييـ الييايػات ودرايػ  بأ
   (63) رادبوييف  درات األ

 

                                                 
و مبب ػػ  األن  ػػو الملػػري  و ال ػػػا رة و  رأس المييال االجتميياعى(: 2004ط عػػت ملػػطمن اليػػرو ن )(60)
   419ص
و  يروت و مبب ػ  ل نػاف ل ن ػر والبوزيػ  معجم مصةمحات العموم اإلنسانية (: 1982 ومد زبن  دو  )(61)

   9و ص
(62)Harry Finken Flugel (2009): Prospects for community based rehabilitation 

in the new millennium In Valerie Moller and Denis Hushke (ed): Quality of 

Life and Millennium Challenge, Social Indicators Research Series, P23. 
(63)Ingrid Robeyns (2004): The capability Approach, A Theoretical survey, 

Journal of Human Development, P. 3 
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 ون شراث جحنيو نوعيت الحياة : : أحعاد  احعا  

البعريػؼ اللػوي  يبمؽ البحير مف الع مػا  المبهمػيف  درايػ  نوايػ  الويػاة ا ػن  ف 
لنواي  الويػاة ي ػب  ف يرااػن و ػود  عػديف مػرب طيف  ػالممهـو وبوديػد ال عػد النميػن وال عػد 

 الر ػا  الويػاة  ويايػا  اال يان و  ال عػد النميػن يػرب ط  اآلليػ  النميػي  الداخ يػ  ل مػرد منب ػ  
 هػػػو يػػػرب ط  رآلخػػػوييػػػمن  ػػػذا ال عػػػد  ال عػػػد الػػػذابن  و المػػػرد  لنوايػػػ  الويػػػاة و  مػػػا ال عػػػد ا

لػػػذا  ػػػإف الممهػػػـو الػػػذ  و  الميػػػبو  الم بمعػػػن  و ال ياػػػن وييػػػمن  ػػػذا   ال عػػػد المو ػػػوان 
ايػػ  الويػػاة ل ػػخص مػػا  و يرااػػن دمػػج ال عػػديف  ػػو األ ػػرب عاطػػا  لػػورة بام ػػ  اػػف نو 

   (64)مباف ما
   ودة ال ام   بب    يما ي ن : و ناؾ مف   ار الن  ف  ناؾ  عديف  ياييف ل

 لفنى :اللعد ا -

و ػػو ي ػػمؿ ا ػػن ال انػػب المػػاد  الم مػػوس  ػػن ام يػػ  ب ػػديـ الخدمػػ   و اليػػ ع  و 
 يػػػر تف ذلػػػؾ لػػػيس  ال ػػػ  الحا ػػػت تذ ب بلػػػر الخلػػػااص المنيػػػ  ل خػػػدمات ا ػػػن األ ػػػيا  
الم موي    ط تذ  ف  ناؾ لعو    ن  عض الخدمات البن ببوف   زا  بحيرة منها معنويػ  

  ير م موي   
 
 
 
 
 
 

                                                 
(64)Bryan H. Massam (2002): Quality of Life Public Planning and Private 

Living Progress in Planning, Elsevier Science Ltd., P. 145 
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 ى :اللعد العير فن -

 ػػػن ب ػػػؾ المبع  ػػػ   العل ػػػات والبمااػػػؿ اي بمػػػاان والنميػػػن  ػػػيف العميػػػؿ وم ػػػدمن 
الخػػدمات وذلػػؾ لط يعػػ  العل ػػات الريػػمي  و يػػر الريػػمي   ػػيف زمػػل  و مااػػات العمػػؿ  ػػن 

   (65)ويطور ويويف الخدم  والعبس لوي و ود مناخ ين ط 
س نوايػ  الويػاة يو ػد وا ن الر ـ مف و ود ابماؽ   أف المن رات الميبخدم  ل يػا

 ي ا اخبلؼ  يف األد يات   أف بلنيؼ ب ؾ المن رات  يف من رات ذابي  ومو واي  و 
   (66)ادي  وييايي  وا بمااي  و ياي ومادي  و ير مادي  و ا بل

ويمكن تصنيم مؤ رات نوعية الحيياة فيى مجميوعتين مين األلعياد الماديية و يير 
 المادية كالتالى : 

 ادية لنوعية الحياة وت مل :الماأللعاد  -
و و يعرؼ  ميبو  المعي    و الميبو  اي بلاد  الذ  يويا  اللعد األقتصادي : -

 ي  المرد و األيرة األم  و ويب مف م دار الماؿ الذ  يمب ب  المػرد و ي ػا ولػول  
ا ػػن الوا ػػات األيايػػي  ل ويػػاة محػػؿ  ػػذا  لػػون و  ػػوا  نظيػػؼ و ميػػاض نظيميػػ  

 و ير ا  
 لعاد  ير المادية لنوعية الحياة وت مل :األ -

 بوري  البع ير ووري  الع ادة    رادويب مف و وؽ ووريات األ اللعد السياسى : -
ويب ػػػمف و ػػػود ال ػػػات ا بماايػػػ  و ر ػػػا  وظيمػػػن و واػػػدـ  اللعيييد االجتمييياعى : -

 و ود  مراض نميي  بال  ؽ وايببااب  
 : (67) رات بوييف نواي  الوياة النويمبف بلنيؼ من 

                                                 
و اعيػبندري  لمعاصيرة اللحث االجتماعى والمتعيرات ا(: 2011مومد ييد  همن و  مؿ مومد يلم  )(65)

   357 - 356و دار الو ا  لدنيا الط اا  والن ر و الط ع  األولن و ص
و ريػػال  دببػػوراض  يػػر من ػػورة و الحكييم الر يييد ونوعييية الحييياة (: 2010 مػػانن ا ػػد الهػػاد  ال ػػو ر  )(66)

   67ب ي  اي بلاد والع ـو الييايي  و  امع  ال ا رة و ص
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 مؤ رات اللعد المو وعى :  -1
ا ػػن ولػػؼ الظػػروؼ واألوػػواؿ اي بماايػػ  اليػػاادة والبػػن يمبػػف يعبمػػد  ػػذا ال عػػد 

بويػػػينها مػػػف خػػػلؿ الييايػػػات العامػػػ   و العمػػػؿ ال مػػػاان وب ػػػؾ البػػػن بخػػػبص  ػػػالظروؼ 
 المبع     نواي  وياة المر ة العام   ا ن الميبو  المرد   

 :مؤ رات اللعد الذاتى  -2
يعبمػػػد  ػػػذا ال عػػػد ا ػػػن درايػػػ  نوايػػػ  الويػػػاة ل من ػػػرات البػػػن بعبػػػس تدراؾ وب يػػػيـ 

لويابهـ يػوا  بػاف ذلػؾ الب يػيـ ل ويػاة ببػؿ او لم ػايت معينػ  و ويعب ػر  ػذا  محا ػ    راداأل
 ب ارير انعباس م ا ر ل ودة وياة المر ة العام    

 : (68)دد المن رات ا ن النوو البالنو ناؾ مف يو
  ي  اللوي   الر ا -1
 الر ا ي  الي وبي    -2
 الر ا ي  اي بمااي    -3
 الر ا ي  الوظيمي    -4
 الر ا ي  المادي    -5

و ناؾ مف يودد المن رات  النظر الػن نوايػ  الويػاة بممهػـو  ػامؿ لعنالػر ذابيػ  
 ومو واي  بالبالن : 

 للعد الذاتى لنوعية الحياة ( :العناصر الذاتية )ا -أ
 ال انب اللون   –ال انب البع يمن  –ال انب اي بلاد   -
 العل    األ ارب وال يراف   –البوا ؽ وايني اـ األير     -

                                                                                                                                   
   69و مر   ي ؽ ذبرض و صالحكم الر يد ونوعية الحياة (: 2010و ر  ) مانن ا د الهاد  ال (67)

محييو أمييية المييرأة وتحسييين نوعييية الحييياة كمةمييب لتح يييق (: 2008 ويػػدا مومػػد ا ػػد المػػنعـ خ يمػػ  )(68)
و  وث من ور    درايات الخدم  اي بمااي  و العدد الرا   والع روف و ب يػ  الخدمػ   التنمية المستدامة

   1210ي  و  امع  و واف و صاي بماا



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

563 

 

 

 

 لعد المو وعى لنوعية الحياة( : العناصر المو وعية )ال –ب
 الخدمات الم بمعي    -
 األمف   -
 البر ي  و غؿ و ت المراغ   -
 األيرة    دوار -

 :  (69)نودت نواي  الوياة  ن بيع   و ناؾ مف ودد من را
 ميبو  المعي     -1
 اللو  وطوؿ العمر   -2
 ايربياح ال  ر    -3
 مبط  ات الوياة   -4
 ر س الماؿ اي بماان   -5
 اييبولو يا والموارد اللوي    -6
 اييب لؿ الذابن   -7
 الماا ي  الذابي    -8
 البو عات وال يـ   -9
 : (70) ناؾ مف ولؼ نواي  الوياة  نو 

 –ميػبو  ال ياػ   -العل ات اي بماايػ    –الم ارب   –ببويف األيرة  –اعيباف 
 اليلم  ال خلي    –العمؿ  –اللو  

                                                 
(69)Stan for E. Rubin et. Al. (2003): Assessment in the Life Skills and Quality 

of Life Resulting from Rehabilitation Services, Journal of Rehabilitation, Vol. 

69, P. 7. 
رة فيير تحسييين نوعييية الحييياة دور الم ييروعات الصييعي(: 2009 يمػػا  ا ػػد الػػرومف لػػال  ال ػػ هوب )(70)

و الم  ػػد الوػػاد  ا ػػر و ب يػػ   المػػنبمر الع مػػن الػػدولن الحػػانن والع ػػروف ل خدمػػ  اي بماايػػ لم ييلاب   
   5256الخدم  اي بمااي  و  امع  و واف و ص
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  : (71)يودد من رات نواي  الوياة  ن و ناؾ مف
 المن رات المو واي  )الو   اي بماان واي بلاد  واللو  العام  (   -
 المن رات الذابي  : )ايربياح النمين والح    النمس (   -
 : (72)ات نواي  الوياة  ن براح من ر و ناؾ مف ا -
ب رير  –الر ا ي   –البنمي  المو ي   –ايندماج اي بماان  –)العل ات ال خلي   -

الػػػػوطف  –األيػػػػرة  –الر ا يػػػػ  العاطميػػػػ   –الر ا يػػػػ  الماديػػػػ   –ال دنيػػػػ   –الملػػػػير 
  واألمف واليلم  (    ام  المراغ والبر يالوال  المعي ي  واع –وال يا  

 : (73)ف المن رات لنواي  الوياة  ن اام  م و ناؾ مف و   -
 –العمػػػػر المبو ػػػػ  انػػػػد الػػػػويدة  –العمػػػػر  –المن ػػػػرات اللػػػػوي  )معػػػػدؿ الو يػػػػات  -

 األمراض المعدي  (   –معدؿ األخطار  –اينماؽ العاـ ا ن اللو  
 –معػػػػديت ال ريمػػػػ   –وريػػػػ  اللػػػػوا    –المن ػػػػرات اي بماايػػػػ  ) دا  الوبومػػػػ   -

 العام (   ايربياح  ن الوياة
 –معػػديت ال طالػػ   –معػػديت اييػػبحمار  –)بب مػػ  اليػػبف   المن ػػرات اي بلػػادي -

 األ ور الو ي ي (   –الدخؿ ال ومن  –الظروؼ اي بلادي   –يوؽ العمؿ 
اللػػو   –الب ػػوث  –ال و ػػا   – ػػودة الميػػاض  –المن ػػرات ال يايػػ  )ب ػػوث الهػػوا   -

  ميبوطن  ( األمراض ال –النمايات المو ي   -العام 
 :  (74)مف ير   ف لنواي  الوياة م موا  مف المن رات  ن و ناؾ  ي ا  

                                                 
(71)

Neena L. Chappell (2007):Quality of Life In Haidrun Mollenkopf and Alan 

Walker (ed): Quality of Life in Age international and mult Disciplinary 

Perspective, Social Indicators Research Series, Vol. 31, P. 15. 
(72)

Jan Delhey And Wolfcang (2002): Quality of Life in European Perspective: 

The Euromodule as a New Instrument for Comparative Welfare Research IN 

Michael R. Hagerty and Valeria Muller (ed): Assessing Quality of LivingGuide 

National Policy, Social Indication to Series, Vol. 11, P. 169. 
(73)

John Bond and Lynne Corner (2004): Quality of Life and Older People, Op, 

Cit., P. 4. 
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 –و ػػػوؽ اعنيػػػاف  –الػػػدخؿ  –الطا ػػػ   –اللػػػو   –ال ياػػػ   –البوظيػػػؼ  –البع ػػػيـ  -
 المأو   –يلم  المام   –ال ني  البوبي   –األمف ال ومن 
 : (75)  عاد  ديدة لنواي  الوياة  نو ناؾ مف ودد لنا 

 –البغذيػػػػػػ   –البع ػػػػػػيـ  –الػػػػػػدخؿ  –اللػػػػػػو   –امػػػػػػؿ اي بماايػػػػػػ  والييايػػػػػػي  )العو 
 –الموارد ال  ػري   –اليلم  العام   –ال يا   –العدال   –المرا ؽ  –اييباف  –اييبهلؾ 

  الوراؾ اي بماان (  –ال يـ الييايي  واي بمااي  
 :  (76)وودد مربز   وريدا من رات نواي  الوياة  ن

 –الح ا ػػػ   –اللػػػو   –البع ػػػيـ  –ال ياػػػ   –اعيػػػباف  –الوبومػػػ   –اـ )األمػػػف العػػػ
 اي بلاد (   –الن ؿ والمواللت  –واألدب والبر ي  

ويب ػػ  مػػػف  ػػذض المن ػػػرات الببامػػؿ  ػػػيف  عػػد  نوايػػػ  الويػػاة ويػػػث بوػػدد نوايػػػ  
الويػػػاة ل مػػػر ة العام ػػػ  مػػػف خػػػلؿ المن ػػػرات البػػػن بعبػػػس نوايػػػ  الظػػػروؼ البػػػن بويػػػا  يهػػػا 

و  من ػػػرات نوايػػػ  ويػػػاة المػػػر ة العام ػػػ   (77)ونوايػػػ  المػػػرد الػػػذ  يبعامػػػؿ مػػػ  ب ػػػؾ الظػػػروؼ
نيػػاف مبعػددة ومبنواػ  ذلػؾ ألف الممهػـو نميػ  بمػا ب ػػيف ممػا يػ ؽ اػاـ و ػامؿ ويبع ػؽ  اع

 ػػن مخب ػػؼ  وانػػب ويابػػ   هػػو ينظػػر لدر ػػ  ر ػػا المػػرد اػػف ويابػػ  ال خلػػي  ومػػا يػػدور 
  الم بم   

                                                                                                                                   
(74)

Robert L. Schalock and Kenneth Keith (2005): Quality of Life and 

Measurement Important Principle and Guidelines, Journal of Intellectual 

Disability Research , Vol. 19, No. 10, P. 709. 
(75)

Ying Keung and Tanlel Deniel (2005): Quality of Life in Hong Kong the 

Chuck Hong Kong, Quality of Life Index Social Indicators Research Series, 

Vol. 25, P. 
(76)

Maria Vaariam (2007): Care Patients Quality of Life In Haidrun 

Mollenkopf and Alan Walker (ed): Quality of Life Old Age International and 

mult Disciplinary Perspective, Social Indicators Research Series, Vol. 31, P. 15. 
(77)

Hill Sborough County (2007): Quality of Life Indicators Project Florid 

Center for Community Design Research, University of South Florida, P. 56. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39928143_Robert_L_Schalock?_sg%5B0%5D=CcQWCDBRrheD6bMyuDJTJm50OKJnrczoEOhjzPoNoUHpE30b_RZF_AdNJ-dUMx7tKFegdbM.CIt5NYfwOBDQIpc08CK17d3tDPteiQIvC0m_MKJWLO3POqVtYhaGhWl8gjAio8SniwdWn2OCA8pbjJaMie2K4w&_sg%5B1%5D=55Eey9w_w2_34_H9kvlX5daVniR0CAQ3-cEERK8K6Ls2FVlKkUbjq7Ks0uZEyua4N-Uvsy8.uLCW0Apbe2mEV4AcUhqETelBqDL3BWzcfrKmFO3nwZ3SaULd1QU2dgdNyMrr9nIWjAQhmoqZDUS_dWnOVdffbA
https://www.researchgate.net/profile/Kenneth_Keith2?_sg%5B0%5D=CcQWCDBRrheD6bMyuDJTJm50OKJnrczoEOhjzPoNoUHpE30b_RZF_AdNJ-dUMx7tKFegdbM.CIt5NYfwOBDQIpc08CK17d3tDPteiQIvC0m_MKJWLO3POqVtYhaGhWl8gjAio8SniwdWn2OCA8pbjJaMie2K4w&_sg%5B1%5D=55Eey9w_w2_34_H9kvlX5daVniR0CAQ3-cEERK8K6Ls2FVlKkUbjq7Ks0uZEyua4N-Uvsy8.uLCW0Apbe2mEV4AcUhqETelBqDL3BWzcfrKmFO3nwZ3SaULd1QU2dgdNyMrr9nIWjAQhmoqZDUS_dWnOVdffbA
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 : نيو نوعيت الحياة ونعوقاجهاجح: قياس  ثاننا  

يمحؿ  ياس نواي  الوياة بطور األوػداث  ػن   ػي  ب ػايف ميػبو  الر ا يػ  ال  ػر  
 ن الزماف والمباف والم اؿ اي بماان واليياين و ن الم بم  الواود  ن الزمف و ومف لـ 

ف ومػػف زمػػ آلخػػرومػػف م بمػػ   آلخػػريب ػػايف ميػػبو  الر ا يػػ  ال  ػػر  واي بمػػاان مػػف  ػػرد 
   (78)ب ااها ب ايف الح ا ات وال درات ال  ري  والم بمعي  والر  ات اينياني  وار  آلخر

لذا يعد  ياس نواي  الوياة  الغ اللعو   و يػوا  ا ػن ميػبو  المػرد او الم بمػ  و 
و وب ػايف در ػ   آلخػرومػف و ػت  ألخػر ألي اب ادة منها ب ايف الممهوـ ودر ب  مف ح ا ػ  

ارب ػػػاط الممهػػػوـ  الوا ػػػات اينيػػػاني  و ػػػن آلخػػػر و الواوػػػد مػػػف  ػػػرد الر ػػػا  ػػػن الم بمػػػ  
و  آلخػػرومػػف و ػػت  آلخػػرومػػف م بمػػ   آلخػػرومب ػػددة وارب اايػػ  مػػف  ػػرد مبغيػػرة  ط يعبهػػا 

ت بمامػػػػػػػػات وب ػػػػػػػػايف ولػػػػػػػػذلؾ ت ػػػػػػػػبراؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف البخللػػػػػػػػات  ػػػػػػػػن بوديػػػػػػػػد الممهػػػػػػػػـو 
   (79)المبخلليف

درايػػػ  نوايػػػ  الويػػػاة  بهػػػا اػػػفو نػػػاؾ م مواػػػ  مػػػف اياب ػػػارات البػػػن ي ػػػب مرااا
 : (80)و يايها
  ن الم بم     راداوبراـ مبياو  ل مي  األ -1
    معنن ذا  يم  لنواي  الوياة ي ب  ف يعبس بو يهات المرد  -2
 نواي  الوياة مبعددة األ عاد    -3

                                                 
(78)

Heniz Herbert Noil (2008): European Survey Dute Rich Sources for Quality 

of Life Research IN Valerie Moller others (ed): Barometers of Quality of Life 

Aroung the Globe How are we doing? Social Indicators Research Series, Vol. 

33, P. 92. 
(79)

Judith A. Depalma (2001): Measuring Quality of Life of Patients of 

Traumatic Brain Injury, Cirtcare Aspen Publishers, Vol. 23, No. 4, P. 44. 
ثالثييييية التنمييييية الل ييييرية ونوعييييية الحييييياة والتحييييديث كمييييدمل (: 2003ط عػػػػت ملػػػػمن اليػػػػرو ن )(80)

ن ػػور  ػػ  المػػنبمر الع مػػن الرا ػػ  ا ػػر و ب يػػ  الخدمػػ   وػػث م السييتراتيجية وآلييية التمةييية االجتميياعى  
   384اي بمااي  و  امع  و واف و ص
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نواي  الوياة ديناميبي  ومبماا   م  مخب ؼ مبونات الوياة البن ينحر بغير ا ا ػن  -4
 ميار الوياة 

    ا اف بمااؿ المرد م   ياب   عيد  نواي  الوياة ي بن  -5
ا ػػػن  2003  (Trever Hancockويعبمػػد  يػػاس نوايػػػ  الويػػاة بمػػػا وػػددض )

 : (81)اآلبن
لنواي  الوياة وي مؿ الر ا  الويػاة واليػعادة والػر ط  ػيف الر ػا   راد هـ وادراؾ األ -1

  الوياة وال عور  اليعادة   
دراؾ نواي  الو -2  ياة ل م بم  ببؿ  بوديد وا 
  ن الم بم      رادب دير   داؼ نواي  وياة األ -3

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

                                                 
(81)

Peter M. Fayers and David Machin (2007): Quality of Life, The Assessment, 

Analysis and Interpretation of Patient Reported Outcomes, Second Edition, 

England, P. 4. 


