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  مستخلص الدراسة باللغة العربية
إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين الحاجات النفسية وجودة الحياة  هدفت الدراسة

طالب المرحلة الثانوية ، والتعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين القيم وجودة الحياة لـدى  لدى 
طالب المرحلة الثانوية ، كما هدفت إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث على مقاييس البحث 

حيث  ، وكذلك التعرف على الفروق بين التخصص العلمي والتخصص األدبي على مقاييس البحث ،
طالب وطالبة من طالب المرحلة الثانوية التـي تتـراوح    ١٢٨من  تكونت عينة الدراسة األساسية

واستخدمت ذكور ،  ٦٣إناث ،  ٦٥سنة مقسمة إلى  ١٧سنة بمتوسط عمر  ١٨إلي  ١٦أعمارهم من 
ة /  إعداد الحیاة جودة مقیاس الدراسة اس  ، الباحث یة  الحاجات  مقی داد  النفس ماء /  إع اني  ، يالسرس  أس  أم

، ) ب ت(جابر عبد الحميد جابر ، منال محمود / ، مقياس التفضيل القيمي إعداد ٢٠٠١عبد المقصود 
وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين درجات الطالب على مقياس الحاجـات  وأسفرت النتائج عن 

ة إلى وجود فروق دالة ، كما توصلت الدراس ومقياس القيم مقياس جودة الحياةدرجاتهم على النفسية و
إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقاييس جودة الحياة ، والقيم 
، والحاجات النفسية في الدرجة الكلية لصالح الذكور ، كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة 

جات طالب القسم العلمي علـى  إحصائياً بين متوسطات درجات طالب القسم األدبي ومتوسطات در
  . مقاييس جودة الحياة ، والقيم ، والحاجات النفسية في الدرجة الكلية
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Abstract 
  

This study aimed at identifying the nature of the relationship between 
psychological needs and quality of life among secondary school 
students, in addition to identifying  the relational nature of the 
relationship between the values and quality of life among secondary 
school students, and identifying  the differences between the male and 
females depending on the  metrics of the research, as well as 
identifying  the differences between scientific and literary 
specializations depending on the metrics of the research. The basic 
sample of the study consisted of 128 Secondary stage, aged from 16 to 
18 years old with an average age of 17 years, they are divided into 65 
of females & 63 males. The study utilized the scale of quality of life and 
the scale of psychological needs that are prepared by the researchers 
Asmaa' Elsersy and Amani Abdel Maqsoud 2001. in addition to the 
scale of value preference ;prepared by Abd ElHamid Jaber, Manal 
Mahmoud (BTO). The findings revealed a statistically significant 
correlation between the average scores of students on the scale of  
psychological needs and the scale of quality of life, and A statistically 
significant correlational relationship between the between averages of 
student grades on the scale of values and the scale of quality of life. 
 The study found statistical significant differences between the 
average scores of males and females on the scale of quality of life, the 
scale of values, and the scale of psychological needs in the total score 
for boys. The study found no statistically significant differences 
between the average scores of students of literary section and the 
average scores of students of scientific section on the scale of quality 
of life, the scale of values, and the scale of psychological needs in the 
total score.  

  

  

  
  
  




