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  ملخص:

هدفت هذه الدراسة للكشف عن البنية العاملية للمقياس المئوي لجودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية 

لدى الفرد الجزائري، ولتحقيق هذا الغرض تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، باعتبار أن الدراسة تندرج 

) فرد جزائري، 150كونة من (ضمن الدراسات االستكشافية، وقد تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية م

للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، والتي أسفرت عن صالحية المقياس لالستخدام بالدراسة الحالية، 

) فرد، حيث استخدمت الستكشاف البنية العاملية للمجاالت التالية من 407قدرها ( قصديةكما تم اختيار عينة 

فسي، مجال االستقالل، مجال العالقات، المجال البيئي، المجال الديني)، المقياس (المجال الجسمي، المجال الن

بواسطة التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المحاور الرئيسية، والتدوير المائل بأسلوب البروماكس، وقد تم 

يث وجد انه التوصل إلى وجود بنية عاملية متعددة األبعاد لجميع مجاالت الدراسة، فيما عدا المجال الديني ح

قد بينت نتائج الدراسة أن المجال (الجسمي) اقتصر على عامل النوم والراحة، وعامل وذو بنية أحادية البعد، 

عد الشعور اإليجابي، والشعور األلم وعدم الراحة، في حين أن المجال الثاني (النفسي) تمثلت أبعاده في ب

ر والتعلم أخيرا عامل صورة الجسم، بالنسبة للمجال الثالث السلبي، باإلضافة لعامل تقدير الذات وعامل التفكي

(االستقالل) ظهر به عامل القدرة على العمل والنشاط وعامل اعتماد األدوية، باإلضافة إلى عامل الحركة 

والتنقل، فيما يخص المجال الرابع (مجال العالقات) تبين به عاملين اثنين هما عامل النشاط الجنسي 

(البيئي) فتمثلت عوامله في عامل الرعاية الصحية  خصية. أما فيما يخص المجال الخامسوالعالقات الش

واالجتماعية، عامل البيئة المنزلية، عامل الترفيه، عامل المواصالت والنقل، وأخيرا المجال الديني والذي 

  يحوي عامال واحد هو العامل الديني.

  البنية العاملية، المقياس المئوي لجودة الحياة، جودة الحياة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The concept of quality of life is one of the concepts that has received wide attention across 

different cultures around the world, which made researchers interested in ways and methods of 

measuring this variable, as it touches several fields of life. This concept was the subject of many 

studies that tried to design its own scale, and among the most famous these attempts, the most 

universal of which is the attempt of the World Health Organization, where it designed the centenary 

measure of quality of life. This standard has been translated into many languages, including Arabic, 

and its psychometric properties in the Libyan environment have also been verified, but what is 

noticeable is the lack of local studies to address this global standard in the Algerian environment, 

and to verify its psychometric properties. For these and other reasons, the student aimed, through 

this study, to uncover the global structure of the centenary measure of the quality of life for the 

World Health Organization for the Algerian individual, and to achieve this purpose, the descriptive 

analytical approach was adopted, as the study falls within exploratory studies, and the scale has 

been applied to an exploratory sample consisting Of (150) Algerian individuals, to verify the 

psychometric properties of the scale, which resulted in the validity of the scale for use in the current 

study, a random sample of (407) individuals was also chosen, as it was used to explore the global 

structure of the following fields of the scale (physical field, Psychological field, the field of 

independence, the field of relationships, the environmental field and the religious field), by 

exploratory factor analysis in the way of the main axes, and diagonal rotation in the style of 

Promax, and a multidimensional global structure has been found for all fields of study, except for 

the religious field where it was found to have a structure One-dimensional, the results of the study 

showed that the (physical) field was limited to the factor of sleep and rest, and the factor of pain and 

discomfort, while the second (psychological) field was represented by the dimension of positive 

feeling, and negative feeling, in addition to the factor of self-esteem and the factor of thinking and 

learning finally the factor of body image, for the third (Independence) appeared the factor of ability 

to work and activity and the factor of taking medicines, in addition to the movement factor and 

mobility, while the fourth field (of relations) showed two factors ; sexual activity and personal 

relationships factor. As for the fifth (environmental) field, its factors were represented by the health 

and social care factor, the home environment factor, the entertainment factor, the transportation and 

transport factor, and finally the religious field which contains one factor which is the religious 

factor..  

Key Words: Factorial Structure, The World Health Organization Quality Of Life Assessment 

Instrument (WHOQOL-100) , Quality Of Life. 
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