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 مصطلح جودة احلياة: املفهوم والّتطّور
 * 1وهيب وهيبة .د/ أ
 املركز اجلامعّي مغنية 1

    د. صغري فاطمة2
 املركز اجلامعّي مغنية  2

 
 امللخص 

تطّور  ومراحل  احلياة  مفاهيم مصطلح جودة  إبراز خمتلف  إىل  عنوانه  يدّل  املقال، كما  يرمي هذا 
املصطلح،   مفهوم  هذا  بتناول  األّول  العنصر  اختّص  عناصر،  ثالثة  إىل  تقسيمه  مّت  الغاية  هذه  ولبلوغ 

مصطلح اجلودة كما ورد يف املعاجم العاّمة واملتخّصصة، واهتّم العنصر الثّاين ابلّتطّرق إىل املفاهيم املتعّددة 
تناولت هذا املفهوم، العلوم اليت  بتنوّع  تنّوعت  أّما    ملصطلح جودة احلياة واليت  الّنفس،  ويف مقّدمتها علم 

 العنصر الثّالث فكان مبثابة احلصيلة، أحصى خمتلف الّتطّورات اليت حلقت هبذا املصطلح. 
 :الكلمات املفتاحّية
 املفهوم. -الّتطّور   -جودة احلياة  -اجلودة  -املصطلح 

Summary: 

This research aims at shiddi,g light on the way to detect the set of 

cocepts that concern the term «The best quality of life» as well as its 

growth through different phases. It has been divided into three elements: the 

first one deals with the term quality as it appeared in the general 

dictionnaries and also in those of specialized. The second ine however is 

about the various meanings of such a term linked to other sciences as 

psychology. The third element is concidered as a result satting all kinds of 

promotions that this term witnessed. 

Keywords:Term – quality – quality of life – growth – concept. 
  

 
 وهيب وهيبة  .د/ أ : املؤلف املرسل * 
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 :متهيد
الّلغة    معاجم  معظم  تداولته  وقد  الفساد،  نقيض  هو  الذي  الّصالح  معىن  من  مصطلٍح  كلمة 

اد به اّتفاق طائفٍة على وضع الّشيء عن املعىن الّلغوّي إىل  معىن آخر العربّية هبذا املفهوم، أّما اصطالحاً فُير
لبيان املراد، كون الّتسمية ختضع للّتطّور عرب احلقب الّزمنية، شريطة أن يقوم ذلك الوضع على عالقٍة أو  

 1مالبسٍة بني املعىن الّلغوّي واملعىن االصطالحّي.
االختصاص كاخلوارزمي    أهل  يرْطِبق  ولذلك  العلوم،  مهمٌّ وضروريٌّ يف كّل  املصطلح  أّن  الشّك 
صطلحات مفاتيح العلوم؛ ألّن إدراك املعارف متوّقٌف على فهم مصطلحاهتا اليت هي يف األصل على أّن امل

 نتاج العلم وخالصة احلقائق. 
وألمهّية املصطلح وخطورته يف ذات الوقت كثررت الّدراسات واألحباث بشأنه يف العصر احلديث   

ست اهليئات العلمّية واجملامع الّلغويّة ألجل  واملعاصر؛ فأرقيمت يف سبيله املؤمترات وعرقدت الّندوات، وأتسّ 
 حبث قضاايه كالّدّقة والّتوحيد والوضع والّنقل.

علم    إنّه  له  موضوعاً  املصطلح  يّتخذ  جديٍد  علٍم  ظهور  العلمّية  واجلهود  األحباث  أمثرت  ولقد 
 2 عنها.املصطلح الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمّية واأللفاظ الّلغويّة اليت تعرّب 

احلياة،    املعرفة وشؤون  ميادين  يف كّل  املصطلحات  من  هائلٍة  برتسانٍة  احلديث  العصر  ويطالعنا 
 ومنها مصطلح جودة احلياة يف علم الّنفس اإلجيايب. فما املراد به؟ وما الّتطّور الذي حلقه؟ 

 : مفهوم مصطلح اجلودة وتطّوره  -أّوال
"، واجلّيد عكس الّرديء، وجاد ابلّشيء  َجَودَ من الفعل الّثالثي "  (Qualityمصطلح اجلودة )

 وَجوَّده أي صار جّيًدا. 
( إضافة إىل  Consistency( واالّتساق )Exellenceإّن اصطالح اجلودة يفيد الّتمّيز )

أو   تعّلق األمر مبنتوٍج ماّديٍّ  للّشيء سواء  أّن اجلودة خاّصية دائمة ومرافقة  عمٍل رمزيٍّ عّدة معاين منها 
 حيظى بقيمٍة. ومن مثّ صران نقول جودة الّتعليم وجودة الّتكوين أو جودة اخلدمات.

متوالية  طبعات  عّد  يف  تطّوره  وكشفت  اجلودة  مبفهوم  الّدولّية  املنّظمة  اعتنت  بسنة    3لقد  بداية 
ٍج أو خدمٍة واليت حيث جاء عنها أّن اجلودة هي جمموعة من اخلاّصيات واملمّيزات املرتبطة مبنتو   1987

 متنحه أو متنحها القدرة على تلبية حاجات املستهلك. 
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سنة   القدرة    1994أّما  متنحه  واليت  املرتبطة ابلّشيء  اخلاّصيات  من  اجلودة جمموعة  فقد صارت 
 على تلبية حاجات صرحية أو مضمرة. 

طبعة   مفهوم  جاء  عل  2000مثّ  اخلاّصيات  من  جمموعة  قدرة  اجلودة  أّن  يرى  تلبية الذي  ى 
 املتطلّبات. 

إذ بدأ مّتصالً حباجات  إذا أتّملنا هذه املفاهيم الحظنا تطّورا حصل ملعىن مصطلح اجلودة  وحنن 
عن   الّتعبُي  على  ذلك  بعد  املفهوم  ليستقّر  املستفيدة،  أو  الفاعلة  األطراف  ابقي  مشل  مثّ  املستهلك، 

 (. Exigencesاملتطلّبات )
شهده   الذي  الّتطّور  الّشاملة وهذا  اجلودة  مفهوم  إىل   املطاف  هناية  يف  أفضى  املصطلح، 

(Qualité totale بعد أن مشل نظام العمل والّتسيُي، األمر الذي أّدى إىل ( والذي صار متداوالً 
"، وبذلك صارت األحباث منصّبًة على تدبُي اجلودة يف خمتلف القطاعات، كتدبُي الّتدبريظهور مصطلح "

 4 أنواعه وتدبُي جودة اخلدمات يف خمتلف املؤّسسات واإلدارات. جودة الّتعليم بكلّ 
اجلودة  ضمان  هو  آخر  مصطلٍح  ظهور  إىل  بدوره  قاد  اجلودة،  بتدبُي  االهتمام  أّن  واحلقيقة 

(Assurance qualité)    الّثقة عنها كسب  ينتج  اليت  املنّظمة  العمليّات  جمموع  به  يراد  والذي 
 5وإضفاء املصداقّية. 

ة اجلهود املهتّمة ابجلودة ابعتبارها خاّصية ضرورية يف كّل جماالت العمل، توّصل الباحثون  ومبضاعف
( الّشاملة  اجلودة  إدارة  مصطلح  إنّه  ابجلودة،  املّتصلة  املصطلحات  من  آخر  مصطلٍح   Totalإىل 

quality management وهو مصطلٌح حديٌث، اكتسب عّدة مفاهيم منها أّن إدارة اجلودة )
الّنشاطات والعالقات داخل  الّشام الّتحسني املستمّر يف خمتلف أوجه  إدارية ترّكز على  فلسفة وأدوات  لة 

 6املنّظمة وخارجها، هبدف حتقيق رضا الزّبون، وضمان استمرار املنّظمة أمام منافسيها يف بيئة األعمال. 

إلى الموكلة  المهام  تنفيذ  كيفية  بيان  الّشاملة،  الجودة  بإدارة  يراد  ضبط    كما  عن  المسؤولة  اإلدارة 
 7الجودة للمنتجات والخدمات المقّدمة.

الّشاملة هي فلسفٌة تعتمد على أساليب الّتحسني املستمّر   وجيمع الباحثون على أّن إدارة اجلودة 
 8ألجل الوصول إىل األمثلّية. 
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 : Quality of Life مصطلح جودة احلياة -اثنيا
العلوم   يف  املفاهيم احلديثة اليت القت اهتماماً كبُياً  الطّبيعّية واإلنسانية  مصطلح جودة احلياة من 

)كالّطب، وعلم االقتصاد، وعلم االجتماع ...(، ومن بني العلوم اليت اهتّمت بدراسة جودة احلياة: علم  
 الّنفس، حيث تبىّن هذا املفهوم يف خمتلف الّتخّصصات الّنفسية الّنظريّة منها والّتطبيقّية. 

مله من جوانب متعّددة ومتفاعلة. وقد كان لعلم  ويرعّد تعريف جودة احلياة من املهاّم الّصعبة؛ ملا حت
الّنفس الّسبق يف فهم وحتديد املتغُّيات املؤثّرة على جودة حياة اإلنسان، ويرجع ذلك يف املقام األّول إىل  

ما   أنّ  هي  لإلنسان  ابلّنسبة  فاحلياة  اجلودة،  لتلك  الّذايت  اإلدراك  عن  تعبٌُي  هي  الّنهاية  يف  احلياة  جودة 
 9ا. يدركه منه

والّنفسي  : جودة خصائص اإلنسان من حيث تكوينه اجلسمي  ويرقصد جبودة احلياة بشكٍل عامٍّ
 واملعريف، ودرجة توافقه مع ذاته ومع اآلخرين وتكوينه االجتماعي واألخالقي.

 الّرضا  أو  الّذات  تقدير  أو   الّسعادة  أو  اجلّيدة  الّصحة   إىل  يشُي"  احلياة  جودة   مفهوم  أنّ   كومنس  ويرى -
 ". الّنفسّية  الّصحة  أو احلياة نع

  الّسلبية  واألمور  للعقبات  والّتصّدي  الّصعاب  تذليل  على  تقتصر  ال   احلياة   جودة  أنّ   ليتوين  ويرى -
 10. اإلجيابية الّنواحي تنمية  إىل تتعّدى بل فقط،

  تتأثّر   وأهّنا  احلالية،  احلياة  ظروف  ضوء  يف  والّرضا   ابلّسعادة   األفراد  إحساس: "وآخرون  رينيه  وعّرفها -
  املوضوعية  احلياة  جودة  تقييم  يرتبط  كما   والّشعور،   الوجدان  حّدة  وتغُّي   والعالقات  احلياة   أبحداث
 11". الفرد ابستبصار ويتأثّر والّذاتية 

  يف   الّسعادة،  هلم  حتّقق  اليت  الّثروة  ابمتالك  البعض  لدى  متّثل  قد"  احلياة  جودة  أنّ   إىل  العاديل  ويشُي -
 آخرون  ويراها  والّدراسة،  العمل  فرص  فيها  يتوافر  اليت  هي  اجلّيدة   احلياة   أنّ   اآلخر  البعض  يرى  حني
 12".جهد أو عناء دون مبتغاه على احلصول من الفرد فيها يتمّكن اليت

  ألفراد   تقّدم  اليت  واالجتماعية  املاّدية   اخلدمات  ومستوى  رقيّ   درجة  يف  تتمّثل: "أبهّنا  األشول  وعّرفها -
  أن   ميكن  وال  املختلفة،  حلاجاهتم  هلم  تقّدم  اليت  اخلدمات  إشباع  ملدى  األفراد  هؤالء  وإدراك  اجملتمع،

 احلياة  جودة  إنّ   أي  معهم،  يتفاعل  الذين  األفراد   عن  مبعزل  له  تقّدم  اليت  اخلدمات  جودة  الفرد  يدرك
 13".الفرد فيها يعيش اليت  االجتماعّية  الّنفسّية   والبيئة  املاّدية  ابلبيئة  ترتبط
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أنّه عادة ما يرشار يف  إالّ  الّرغم من عدم االّتفاق على تعريف واحٍد ملفهوم جودة احلياة،  وعلى 
(، بوصفه أقرب الّتعريفات إىل توضيح املضامني  1995أدبيّات اجملال إىل تعريف منّظمة الّصحة العاملّية )

احلياة بوصفها "إدراك الفرد لوضعه يف احلياة يف سياق الّثقافة العاّمة هلذا املفهوم، إذ ينظر فيه إىل جودة  
وأنساق القيم اليت يعيش فيها، ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه، وتوقّعاته، وقيمه، واهتماماته  

ّشخصّية،  املتعّلقة بصّحته البدنّية، وحالته الّنفسّية، ومستوى استقالليته، وعالقاته االجتماعّية، واعتقاداته ال
 14وعالقته ابلبيئة بصفٍة عاّمٍة". 

ويالحظ من الّتعريفات الّسابقة أنّه ال يوجد اّتفاٌق بني الباحثني حول تعريٍف موّحٍد ملفهوم جودة  
احلياة، وأّن هذا املفهوم ال يوجد ضمن نظريٍّة حمّددٍة ينطلق منها، ممّا جعل العديد من الّدراسات تتناول  

 بتحديد املؤّشرات الّدالة عليها. جودة احلياة، واكتفت
 وتتمّثل مؤّشرات قياس جودة احلياة يف:

 الّشعور   أو  املرض   مع  الّتوافق   أو  واالكتئاب  ابلقلق  الفرد   شعور  يف وتتجّلى:  الّنفسّية  املؤّشرات  
 . ابلّسعادة

 ممارسة   عن  فضالً   ونوعيّتها،  الّشخصية   العالقات  خالل  من  وتّتضح:  االجتماعّية  املؤّشرات 
 .والرّتفيهّية  االجتماعّية لألنشطة  الفرد

 مهامّ   تنفيذ  على  والقدرة  هلا،   وحّبه  مهنته  عن  الفرد  رضا  بدرجة  تتمّثل:  املهنّية  املؤّشرات  
 .عمله واجبات مع الّتوافق على وقدرته وظيفته،

 اآلالم،   مع  والتعايش  الّصحية   حالته  عن  الفرد  رضا  يف  وتتمّثل:  والبدنّية  اجلسمّية  املؤّشرات  
 15. اجلنسّية  والقدرة الغذاء، تناول يف والّشهية  والّنوم،

وميكن القول بعد هذه الّتعريفات أّن جودة احلياة يف حتليلها الّنهائي "وعي الفرد بتحّقق الّتوازن مع 
 واالستمتاع هبا والوجود اإلجيايب". اجلوانب اجلسمّية والّنفسّية واالجتماعّية لتحقيق الّرضا عن احلياة 

 وهناك عامالن أساسيان يف جودة احلياة:
 
 
 
 



 30/05/2021 التاريخ 01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

229 

 

 
 
 
 

 
 

لكّل   أساسني  بعدين  ضوء  يف  احلياة  جودة  تعريف  يتّم  ما  البعد وعادة  معيّنة:  مؤّشرات  منهما 
جلودة   املوضوعي  ابلبعد  اخلاّصة  املؤّشرات  على  رّكزوا  الباحثني  غالبّية  أّن  إالّ  املوضوعي،  والبعد  الّذايت، 
املباشر،   والقياس  للمالحظة  القابلة  املؤّشرات  من  احلياة جمموعة  جلودة  املوضوعي  البعد  ويتضّمن  احلياة. 

ّدخل، واملكانة االجتماعّية واالقتصاديّة وحجم املساندة املتاح من شبكة  مثل: أوضاع العمل، ومستوى ال
 16العالقات االجتماعّية. 

يّتضح من حتليل كاّفة الّتعريفات الّسابقة أّن جودة احلياة ال ختتلف عن وصف كاريبدج جاكسون و
Craing A.Jacksoon حتت مسّمى الّثالثة يب ، واملصاغThe 3B’S  لّتايل:وهي على الّنحو ا 

 Being: الكينونة  (1
 Belonging: االنتماء  (2
 Becoming: الّصُيورة (3

 17واجلدول التّايل يوّضح تفاصيل املكّوانت الفرعّية هلذه اجملاالت:
 األمثلة األبعاد الفرعية  اجملال 

 الكينونة 
 القدرة على الّتحّرك وممارسة األنشطة البدنّية.  - الوجود البدين 

 املأكوالت املتاحة. أنواع  -
 الّتحّرر من القلق والّضغوط. - الوجود الّنفسي 
 وجود أمل )االستبصار(  - الوجود الّروحي

 املنزل - االنتماء املكاين االنتماء 
 اجلوار  -

العامل الثّاين: القيام أبنشطة  
 إجيابية

 مقدرة

القدرة على  : األّولالعامل 
 الّتوافق

 املواجهة

 إجيايب سلب 
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 القرب من األسرة اليت أعيش فيها. - االنتماء االجتماعي
 شبكة عالقات اجتماعّية قويّة.  -

 اجملتمعياالنتماء  
 توافر فرص احلصول على اخلدمات املهنية  -
 األمان املايل.  -

 الّصُيورة 

 العمل يف وظيفة أو الّذهاب إىل املدرسة  - الّصُيورة العملّية 
 األنشطة الرّتفيهية داخل املنزل وخارجه.  - الّصُيورة الرّتفيهية 

 الّصُيورة الّتطورية 
مع    - الّتوافق  على  وحتّدايت القدرة  تغُّيات 

 احلياة. 
 
 :طّور مفهوم مصطلح جودة احلياة ت -الثاث

يراد به كذلك  أنّه  إالّ  والّتكنولوجي،  املاّدي  يطلق مصطلح جودة احلياة يف األصل على اجلانب 
العقلّية   إمكانياته  أّن جودة اإلنسان هي حسن توظيف  ممّا يعين  الفرد ووظيفته ووجدانه،  واإلبداعّية  بناء 

 وإثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلنسانّية. 
ويراه الباحثون ذلك الّشعور ابالرتياح الّنفسي والّرضى النّاجم لتقدير األشخاص لشروط حياهتم،  
ألفراد  تقّدم  اليت  واالجتماعية  املاّدية  اخلدمات  مستوى  يف  الّرقّي  عن  للّتعبُي  املصطلح  يرستخدم  كما 

 تمع، وأيضا للّتعبُي عن إدراك هؤالء األفراد لقدرة تلك اخلدمات على إشباع حاجاهتم املختلفة. اجمل
أخرى،  إىل  مرحلة  من  تطّورا  عرف  وقد  تعريفه  توحيد  صعب  مفهوم  احلياة،  جودة  مفهوم  إّن 

الّتقدم االجتماعّي لأل أرريد هبا  األمر  أّول  أّن جودة احلياة يف  الّتطور يف  مّث ارتبط حبياة  ويتحّدد هذا  ّمة، 
 الفرد الّشخصّية واألطراف املّتصلة هبا كاألصدقاء والقرية والبلد الذي يعيش فيه.

ومن هنا جاءت فكرة االرتياح الّنفسي اليت انبثقت عن فكرة أرسطو اليت تشُي إىل طبيعة الّسلوك  
فالّرجل املتخّلق هو رجل جّيد، يقول أرسطو » ألفضل هو األكثر نبال االبشري وحصره يف األخالق، 

 «. واألكثر متّيزا وهذا معىن اجلودة 
الّنفس   علم  العلوم:  هذه  مقّدمة  ويف  احلياة  جودة  موضوع  يف  ابلبحث  علوم كثُية  اعتنت  ولقد 

 اعتمد هذا املصطلح يف العديد من ختّصصاته الّنظرية منها والّتطبيقية. الذي
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وعلم  واجلغرافيا  والّسياسة  واالقتصاد  والّصحة  البيئة  وعلم  الطّبيعية  العلوم  العلوم كذلك جند  ومن 
 االجتماع وعلم الرّتبية واإلدارة. 

ك مّس هذا املفهوم خمتلف وهذا التّبيّن الواسع الذي شهده مصطلح اجلودة يعكس أمهّيته، ولذل
املسّنني،  التّلميذ، وجودة حياة  الّطفل، وجودة حياة  احلديث عن جودة حياة  فصار  االجتماعية  الفئات 

 وجودة حياة األّمهات، وجودة حياة ذوي االحتياجات اخلاّصة، وجودة احلياة األسريّة. 
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