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 (*) بنت فهد بن مبرييك هيفاء /د

  ملخــــــــــص

 -البيئى  التعلاياى -جىدة  الحاى: ) لاليىحا  البحث إلى التعرف علىى ؤشرىرا  يهدف هذه

بيراكىىىع يعلىىىا  امنفع:لاىىى  اىىىر اليد  ىىى ا لىىىدل الدا  ىىى:  ال بيىىىرا   -البيئىىى  امجتي: اىىى  اليد  ىىىا 

البيئى  -ؤى: عقةى  جىدة  الحاى:  لاليىحا ، كيى: يهىدف إلىى التعىرف علىى بيدينى  الراى:  ال بيرا 

امنفع:لاىى  اىىر اليد  ىى ا لىىدل الدا  ىى:  ال بيىىرا   ىىداا   -امجتي: اىى  اليد  ىىا البيئىى   -التعلاياىى 

ا ة ا ى  كبيىر  اىر 350، وي دنى  عينى  البحىث ؤى  لبيدين  الرا:  بيراكع يعلا  ال بيرا التعل  

 ن ة جى  ار ررق وجندب ؤدينى  الراى: ، وكى:ن ؤى    ىرئ نتى:را الد ا ى )  ؤراكع يعلا  ال بيرا 

ل الدا  ىىى:  ال بيىىىرا  بيدينىىى  الراىىى:  علىىىى ؤيىىىتدل اجةا  ال لاىىى  هىىىر  د جىىى  جىىىدة  الحاىىى:  لىىىد

ا، ووىىى:لنإر إلىىىى اليلىىى:م  الفر اىىى  اق)ىىى   ن اليلىىى:  136.38لؤريفعىىى ا وويتد ىىىي )يىىى: ر ل

الثىى:نر لجىىدة  الحاىى:  للبيئىى  التعلايىى ا اىىر الترييىىد اجو  ؤىى  )يىىث ة جىى  جىىدة  الحاىى:  وويتد ىىي 

وجىىدة ا يبىى:ج ؤدجىىد ةىىدي وةا   ىىي  ، كيىى:  وتىىح  النتىى:را عىى اا  د جىى  لؤريف36.14)يىى: ر ل

جىىدة  الحاىى:  -يعلىىا  ال بيىىرا  لجىىدة  الحاىى:  اليىىحا  يراكىىع بعىى:ة جىىدة  الحاىى:  لىىدل الدا  ىى:  ب

جىىدة  الحاىى:  امنفع:لاىى  ب:ليد  ىى ا ولد جىى  ال لاىى  -جىىدة  الحاىى:  امجتي: اىى  اليد  ىىا -التعلاياىى 

 .ا0.01لعل ، )يث ك:ن  قا  " " جياع: ةال  عند ؤيتدل للت ا لألةا  ؤ  اختب:  الدااع

 ؤراكع يعلا  ال بيرا . -الد ا :  ال بيرا  - جدة  الحا:  :الكلمات املفتاحية

 

                                           
 .كلية التربية جامعة الملك سعود -ات التربويةسقسم السيا )*(
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The relation between Quality of life Indicators among female  

Adult Learners in Riyadh adult Centers 

Dr. Haifa Fahad Bin Mubayrik )*(  

Abstract 

The aim of the study is to identify the quality of life indicators 

(health factor - educational environment factor - school social environment 

factor - emotional factor) among adult learners in adult centers in Riyadh. 

It, also, aims to identify what is the relationship of quality of life (health 

factor - educational environment factor - school social environment factor - 

emotional factor) and motivation to learn. The sample was of (350) female 

adult learners in adult centers east and west of Riyadh . The results showed 

that: indicators of quality of life, generally was high. The mean was 

(136.38). The quality of educational environment scored the highest mean 

(36.14) from the other factors. These high indicators means that females 

adult learners. Finally, all of the four indicators had a positive relation with 

motivations of learnings. 

Keywords: quality of life- adult learners- adult education centers. 

  

                                           
(*) Educational Policies Department- College of Education- King Saud University. 
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   :ةــــــــدمــــمق

الىدو  الررابىى ،  يعتبىر جىدة  الحاى:  إ)ىىدل الركى:رع اله:ؤى  اىىر العى:ل ، والتىر  كىىع  عليهى:
و):لا: الدو  العرواى ،  هىدف يحقيىل اليىع:ة  وامال: اى  اىر )اى:  الفىرة، لا ىدن ع ىدا اى:عق  اىر 
ؤلتيع ، كي: ان جدة  الحا:  يعد  باق لإلال: ا  على ؤيتدل الفرة واليلتي  ار ظل التريىرا  

 الح:لا  ار الع:ل  وااق:ع الحا:  اليتي: ع. 
ا، 2030وا  اليعدةا  بىطالقق  رنى:ؤا "جىدة  الحاى: " اىر   اى  لولقد ة:ؤ  الييل   العر 

والذي  كع على ؤش: ك  الفرة اليتندع  الف:عل  ار ؤلتيعه و نشىتته، ولى  يىتي   الفىرة ؤى   لى  
إم ؤىى  خىىق   ىىراؤا يعلاياىى   ا   يئىى  يعلاياىى  ا:علىى  ييىى:عد الفىىرة علىىى إييىى:  العيلاىى  التعلايىى  

 ر اليلتي . وعلى اليش: ك  اإلال: ا  ا
ئاة اهتيىى:  البىى:)ثي  ؤنىىذ  دااىى  النيىىل الثىى:نر للقىىرن العشىىرا  بيفهىىد  جىىدة  الحاىى:  ولقىىد 

ولعىىىل جىىىل اجبحىىى:ي ك:نىىى  علىىىى ، وئاة  اجبحىىى:ي  اىىىهكيفهىىىد  ؤىىىريبي بعلىىى  الىىىنف  اإلالىىى: ر، 
وائىى:   .الييىىتدل التبىىر، وؤىى  تىى   انتقلىى  إلىىى ؤلىى:م   خىىرل رىىيل  ةت:عىى:  العيىىل، والتعلىىا 

  خرل ك:لير   وام)تا:ج:  الخ:ص  والتقب. 
ا، 2030ة:ؤىى  الييل ىى  ب:مهتيىى:  بىى:لير   والتركيىىع علىىى يي ينهىى: خ:صىى  اىىر   اىى  لولقىىد 

ا، كيى: 2015ول   احدي هذا التي ي  إم ؤ  خق  التعلا  ويداير )ا:  جيىد  ويال: اى  لاليىهلر، 
نىىدا  لتىىتي   اليىىر   ؤىى  اكيىى:  يعلايهىى: كيراكىىع يعلىىا  اهتيىى  الدولىى   تعلىىا  ال بيىىرا ، واتحىى  عىىد  ة

ال بيىىرا  وايىىد  الدا  ىى:  ال بيىىرا  ونىى:ةي الحىىر والحىىر واليىىتعل  علىىى  ىىبيل الىىذكر م الحيىىر، 
 .ا2018لوك:ل  اجنب:ء اليعدةا ،  %ا5,6اق غراب  إ ا  ان يتقلص نيب  اجؤا  إلى  ةل ؤ ل 

كيىىى:  ن جىىىدة  ايثىىىل رىىىراح  تىىىخي  وه:ؤىىى  اىىىر  ي ؤلتيىىى ،  ونإىىىرا جن ةتىىى:ع التعلىىىا 
جىىىىدة  الحاىىىى:  لىىىىدل اليعليىىىىي   لفتىىىى الحاىىىى:  اىىىىر العيلاىىىى  التعلايىىىى  يعاىىىىد ؤىىىى  ةااعاىىىى  الىىىىتعل ، اقىىىىد 

 ,Dyrbye et.alلا و2016واليتعليىىي  انإىى:  البىى:)ثي ، وؤنهىى: ة ا ىى  لإ ىىرايا  وعبدالحييىىد، 

 ,Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010), (Henning ا و2006

Hawken & Hill, 2009)  Zhao & Doherty, 2010) ،ة ا ى  ا، 2012ل  ىد  ا ىي ، ا
، وعلىىىى الىىىرغ  ؤىىى  يلىىى  الد ا ىىى:  وغيرهىىى:، إم ان ؤدتىىىدع ا وغيرهىىى:2013لؤيىىىتفى وو ىىىر، 
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ؤشرىرا  جىدة  الحاى:  لىدل الدا  :  ال بيرا  ل  يد س ؤ  ةبل، لذا اطن هذه الد ا   يبحىث اىر 
 يعلا  ال بيرا  بيدين  الرا:  يراكعالدا  :  ال بيرا  وعقةته  داا  التعل  ب

  ث:ــــة البحــــأسئل

امنفع:لاى   -البيئ  امجتي: ا  اليد  ىا  -البيئ  التعلايا -جدة  الحا: ) لاليحا  ؤشررا ؤ:  -1
 الد ا :  ال بيرا  بيدين  الرا: ؟ يراكعار اليد   ا لدل الدا  :  ال بيرا  ب

 -البيئىىىى  امجتي: اىىىى  اليد  ىىىىا  -البيئىىىى  التعلاياىىىى -ؤىىىى: عقةىىىى  جىىىىدة  الحاىىىى:  لاليىىىىحا  -2
امنفع:لاىىى  اىىىر اليد  ىىى ا لىىىدل الدا  ىىى:  ال بيىىىرا   ىىىداا  الىىىتعل  بيراكىىىع يعلىىىا  ال بيىىىرا  

 بيدين  الرا: ؟

 ث:ـــداف البحـــأه

 )التعرف على
 -البيئىىىىى  امجتي: اىىىىى  اليد  ىىىىىا  -البيئىىىىى  التعلاياىىىىى -اليىىىىىحا ؤشرىىىىىرا  جىىىىىدة  الحاىىىىى: ) ل -1

 بيدين  الرا: ؟ بيراكع يعلا  ال بيرا امنفع:لا  ار اليد   ا لدل الدا  :  ال بيرا  

 -البيئىى  امجتي: اىى  اليد  ىىا  -البيئىى  التعلاياىى -عقةىى  ؤشرىىرا  جىىدة  الحاىى:  لاليىىحا  -2
 بيراكىىىع يعلىىىا  ال بيىىىرا ا   ىىىداا  الىىىتعل  امنفع:لاىىى  اىىىر اليد  ىىى ا لىىىدل الدا  ىىى:  ال بيىىىر 

 بيدين  الرا: ؟

 ث:ـــة البحـــأهمي

 يتللى  هيا  هذه البحث ار اآلير)
 ن البحىىدي اىىر ؤلىى:  جىىدة  الحاىى:  "لىى  يشىىيل ك:ؤىىل ا اىىر ة ا ىىته 2015 كىىر لاؤحيىىد، 

الع:ل  العرور ويني: )ير  ار بعى  الىدو  علىى غىرا   ىلتن  عيى:ن وؤيىر واللعارىر كيى:  ن 
" وؤى  تى ف اىطن ة ا ى  جىدة  الحاى: ، يعىد ؤتريىرا   ا لبحدي العروا  ل  يد س جيا  ائ:  اليلتي .ا

 هياىى  اىىر اليلتيىى . كيىى:  كىىع  بعىى  الينإيىى:  ؤثىىل ؤنإيىى  امؤىى  اليتحىىد ، إ   كىىع  علىىى 
 ا.2009لؤنإي  امؤ  اليتحد ، اهيا  جدة  الحا: ، وم  اي: كب:  الي  
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ة ا ى  لاؤحيىد، وؤ  هن: ي ي  اهيا  هذه الد ا  ، خ:ص  و ن بعى  الد ا ى:  كد ا ى  
  ين  ةل  الد ا :  العروا  ار جدة  الحا:  ؤق: ن  ب:لد ا :  اججنبا .  ا2015

كيىى: ي تيىىد  هياىى  هىىذه الد ا ىى  ؤىى   هياىى  البحىىث اىىر ؤتريرايهىى:، )يىىث اعتبىىر ؤتريىىري) 
ا وورن:ؤا جىدة  2030لجدة  الحا:  والد ا :  ال بيرا ا، اقد  كع  الييل   ار كق  ؤ    ا  ل

الحا:  على التركيع على  ا  ؤيتدل التعلا  والتد اد، وعلى وي)داي يريرا  ار  نا  جذ ا  ار 
 اليعدةي يهدف لرا  ؤيتدل الفرة ؤ  جيا  الندا)ر الثق: ا  وامجتي: ا  وغيره:،  اليلتي 

ونإىىرا  ل ىىدن التعلىىا  إ)ىىدل الركىى:رع اج : ىىا  لراىى  ؤيىىتدل  ا:ياىى  الفىىرة وئاىى:ة  ؤيىىتدل 
ةخل الفرة وعقة:يه امجتي: ا ، خ:ص  الدا  :  ال بيرا ، ك:ن  ة ا   جدة  الحا:  لديه  ار 

 ل بيرا   ؤرا  ترو ا: ، خ:ص  و ن البيئ  التعلاي  يعاد ؤ  الدااعا  لدل الدا  : . ؤد اس يعلا  ا
وعلاىىه يحىى:و  هىىذه الد ا ىى  الدةىىدف علىىى  هياىى  ال شىىل عىى  ؤإىى:هر جىىدة  الحاىى:  لىىدل 
 الدا  :  ال بيرا  والعيل على يحيينه: ؤ   جل يحقيل الت اف اإلال: ر ار  يئته  التعلايا .

 ث:ـــالبح دودـــح
البيئىىىىى   -البيئىىىىى  التعلاياىىىىى -اليىىىىىحا الحىىىىىد اليدتىىىىىدعر) ؤشرىىىىىرا  جىىىىىدة  الحاىىىىى:  اىىىىىر) ل

 .امنفع:لا  ار اليد   ا -امجتي: ا  اليد  ا 
 الحد الي :نر بيراكع يعلا  ال بيرا  بشرق وجندب ؤدين  الرا: .

 2017/2018الحد العؤ:نر الع:  الل:ؤعر) 

 ث:ــــات البحــمصطلح

اختلف  يع: اف جدة  الحا:  وال اختقف اجالىر النإراى  واليإى:هر الي:ةاى  واليشرىرا  
الي:ةاىى  اليدتىىىدع  لاا: ىىىه:، التىىىر يىىرل الىىىبع  بةنهىىى: لىىى  يعىىد ك: اىىى   و ةقاقىىى ، وات ىىىي  تىىىقي 

 ،ا 2017لالدمنر و لاي:ن وئكر،  اجتي: ا ا-نفيا  -ندا)ر هر) لصحا 
ة  الحاىى:  اىىر الييل ىى  العرواىى  اليىىعدةا " علىىى  نهىى:) عراىى  جىىدة  الحاىى:  اىىر " رنىى:ؤا جىىد 

عنى هذا البرن:ؤا  تحيي  نيي )ا:  الفرة واج ر  وون:ء ؤلتي  ينع  ااراةه بة ىلدب )اى:  ؤتىدائن، "
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و ل  ؤ  خق  يهيئ  البيئ  القئؤ  لدع  وا تحداي خا: ا  جديد  يععئ ؤش: ك  اليىداال  والياىا  
يهاىى  والرا:تىىا  التىىر ييىى:ه  اىىر يععاىىع جىىدة  )اىى:  الفىىرة واج ىىر ، كيىى: اىىر اجنشىىت  الثق: اىى  والترا

 ايىىه  يحقيىىل  هىىداف البرنىى:ؤا اىىر ويدليىىد العديىىد ؤىى  الدظىى:رل، وينداىى  النشىى:ج امةتيىى:ةي ؤيىى: 
 ا2019، 2030"ل  ا   ايه  ار يععاع ؤ :ن  اليدن اليعدةا  ار يرييد اا ل اليدن الع:ليا 

ويعىىرفف ؤنإيىى  اليىىح  الع:لياىى  اليىىح  بةنهىى: ):لىى  ؤىى  د  يعراهىى: ؤنإيىى  امؤىى  اليتحىىو 
اليىىقؤ  البدناىى  والعقلاىى  وامجتي: اىى  الت:ؤىى ، م ؤلىىرة عىىد  وجىىدة اليىىر  وامعىىتق  لؤنإيىىى  

 .(Henning, Hawken & Hill, 2009 ،2009امؤ  اليتحد ، 
اليتلىدب، ووىذل  ويتبنى الب:)ث  هذا التعراف ار ة ا ته: معتق:ةهى:،  نىه افىر بى:لرر  

اي   يعراف جدة  الحا:  لدل الدا  :  ال بيرا  إجرارا:  بةنه: " تى الد ا   ال بيىر  عى  جىدة  
امنفع:لاى  اىر اليد  ى  وعقةى   -البيئى  امجتي: اى  اليد  ىا  -البيئ  التعلاياى -الحا: ) لاليحا 

  ل   دااعا  التعلُّ  لدل الد ا   ال بير  ؤ  عدؤه".
 ) هر الح:م  الداخلا  والخ: جا  للفرة التر يحىر  اليىلد  ويدجهىه يحقيىل هىدف ةاا  التعل
 ا.1998ويح:ا  على ا تيرا اته )تى يتحقل الهدف اليرغدب واليحدة لةت:ؤر،   و غر  ؤعي 

ويعرا  الب:)ث  على انه:) هر القد  اليحرك  للدا  ى  ال بيىر ، واليدجهى  ليىلدكه: لتحقيىل 
دا:  التعلاياىىى ، اىىىر ):لىىى  يىىىدار جىىىدة  الحاىىى:  اليد  ىىىا  واليحىىىدة  اىىىر)  ا ىىىل الىىىد ج:  والييىىىت

امنفع:لاىىىىى  اىىىىىر اليد  ىىىىى ا، خىىىىىق   -البيئىىىىى  امجتي: اىىىىى  اليد  ىىىىىا  -البيئىىىىى  التعلاياىىىىى -اليىىىىىحا 
 .ا تل: ته  لفقرا  ؤاا:س الدااعا  للتعل 

 حثـــري للبـــار النظـــاإلط

“QOLQuality Of Life

ةىداي:  ىى) "اليىع:ة "، اؤى: )ىديث:  الىنيي اليقرى   ُعِرف ؤيتلح "جىدة  الحاى: " اىر اليدن:ناى 
يشىىير اجة اىى:  للعىىا ، واعتبىىر ؤيىىتلح "جىىدة  الحاىى: " ؤيىىتلح )ىىديث اىىر البحىىث العليىىر، و 

رىىىىيدعهلعبد الفتىىىى:  و)يىىىىي   النفيىىىىا  إلىىىىى صىىىىعدو  صىىىىا:غ  يعراىىىىف ؤحىىىىدة للىىىىدة  الحاىىىى:   غىىىى 
يىريبي  ا  ل   نه  وي: بيبد ؤفهد  جدة  الحاى: ، )يىث  نىه2006: ي ،ا، وافير لاجني2006
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ا، كيى: يىريبي well beingاو"التىنع " لwelfareبيد   وتاق  بيفهدؤي    : يي  وهي: "الراى:ه" ل
ا، و"التحيىىىىىىىىىى " Progressاو"التقىىىىىىىىىىد " لDéveloppentبيفىىىىىىىىىى:يا   خىىىىىىىىىىرل ؤثىىىىىىىىىىل) "التنياىىىىىىىىىى " ل

 ا.2015ا،لار اؤحيد، Satisfaction of needsل ا، و"إرب:ع الح:ج: "Bettermentل
ولقىىد ا يىىبي ؤفهىىد  جىىدة  الحاىى:  بعلىى  الىىنف  امالىى: ر الىىذي يركىىع علىىى ينياىى  اللدانىىد 

التركيىع علىى اللدانىد اليىلبا  ونقى:ج ال ىعل اقىىي  اإلال: اى  ونقى:ج القىد  لىدل الفىرة عدتى:  عىى 
علي:ء  كبديل لتركيع ال بيرا، وةد  رئ 2018ؤيتفى واد ل، ؛  2012لجييل وعبدالده:ب، 

الخبىىىرا  الذاياىىى  والعىىى:ةا   الىىىنف  لللدانىىىد اليىىىلبا  ؤىىى  )اىىى:  اجاىىىراة  د جىىى  كبيىىىر ، ورىىىيل  لىىى 
 لتحيىي  جىدة  الحاى: ، خ:صى  و ن  بحى:ي واليي:  اإلال: اى  اىر الفىرة، وجياى  العداؤىل اليشةاى 

ر  ىىروئا ؤىى  الل:نىىد  كثىى  ن الل:نىىد اإلالىى: ر اىىر الشخيىىا  البشىىرا  القىىرن الي:تىىر  وتىىح 
اليلبر ؤنه:، و نهي: م ايثقن ب:ل رو   ايل:هي  ؤتع:كيىي ، )يىث  ن اليىلد  اإلنيى:نر  ينهيى: 

  .ا2012ايير واترير البق: لعداؤل كثير  لنعاي ، 
ا.  ن اخىتقف البى:)ثدن )ىد  ؤفهىد  جىدة  2012"لجييل وعبد الده:ب، ويرل كق ؤ  

وا ىىاف:ن بقدلهيىى:   ، ةىىد ئاة ؤىى  هىىد امخىتقف والريىىد ،الحاى: ، ويعىىدة  ؤشرىىرا  جىىدة  الحاى:
 نىىىه "عىىى:ة  ؤىىى: يىىىت  يعرافىىى: اىىىر تىىىدء بعىىىدي    : ىىىيي  ل ىىىل ؤنهيىىى: ؤشرىىىرا  ؤعينىىى ، وهيىىى: البعىىىد 
اليدتىىدعر، والبعىىد الىىىذاير"، إم  ن غ:لباىى  البىى:)ثي  ةىىىد  كىىعوا علىىى اليشرىىىرا  الخ:صىى  ب:لبعىىىد 

ليشرىرا  الق: لىى  لليق)إى  والااى:س اليب:رىىر اليدتىدعر للىدة  الحاى: ، وات ىىي  ؤليدعى  ؤى  ا
كةوتىى:ع العيىىل اجك:ةاياىى  علىىى  ىىبيل اليثىى: ، وؤيىىتدل الىىدخل والي :نىى  امجتي: اىى  وامةتيىى:ة 

 نتى:را بعى  والتعلا ، إت:ا  إلى )لى  الييى:ند  اليتى:  ؤى  رىب   العقةى:  امجتي: اى ، إم ان
تىد ا  للىدة  الحاى:  م ايىه  إم اىر جىعء  ن "التركيىع علىى اليشرىرا  اليد  البحدي ةىد  ظهىر 

 صرير ؤ  التب:ي  ال لر للدة  الحا: ".
وات ح للب:)ث   نه ل  يتفل بعد على ؤيتلح لجدة  الحا: ا، وةد يرج   ل  إؤ: لحداتته. 
او ا ىىتخداؤه اىىر العديىىد ؤىى  العلىىد  كىى:لعلد  اليىىحا   و التروداىى   و اليا: ىى ،  و ؤيىىتدل الخىىدؤ:  

 ة وؤدل ارب:عه: لح:ج:  الفرة اليتندع   تندع اجاراة واليلتيع:  وؤل:م  الحا: . اليقدؤ  للفر 
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ق. ا ار كت:ب  "اجخقق" يعراف جدة  الحاى: ، اقىد  كىر إن  322 -384لقد ين:و     تد لو 
الع:ؤىى   و الىىدهي:ء و صىىح:ب التبقىى  العلاىى: يىىد كدن الحاىى:  الليىىد  بتراقىى  وا)ىىد  وهىىى  ن ا دنىىدا  ىىعداء، 

ن هن:  اختقف ار ؤ دن:  اليع:ة  )يد ؤفهىد  الفىراة لليىع:ة ، إتى:ا  إلىى ظرواىه و وة:يىه، اى:لفرة و 
-Wellاليىىرا  اعتقىىد  ن اليىىىع:ة  اىىر اليىىىح  علىىى  ىىبيل اليثىىى: ، واىىرل    ىىىتد  ن الحاىى:  التيبىىى  ل

beingا.2015جدة  الحا:  لار اؤحيد،   ي -ا هر ):ل  رعد ا  وندع: ؤ  النش:ج 
اجؤىىىر  ن اجصىىىد  الت: اخاىىى  ؤفهىىىد  جىىىدة  الحاىىى:  الشىىى:ؤل  إلىىىى كت:بىىى:  لكىىى:   و)ااقىىى  

  ىىلدب الحاىى:  اليختلىىل )يىىد  اىىركت:ب:يىىه اليا: ىىا  بىى:لفروق  اىىر"ؤىى: ك "  ؤىى: ك ا )يىىث  كىىع
 ا 18 ،1999 التبق:  امجتي: ا  اليختلف  لالرندو ،

عى:  الررواى ، و لى  و اي: بعد  صىبح  ند اى  الحاى:  ؤى  اجولداى:  اليهيى  لىدل اليلتي
بعىىد الحىىرب الع:لياىى  الث:ناىى ، و ةخىىل اليفهىىد  تىىي  ؤعلىى  اليفىىرةا ، كيىى: ُا ىىتِخد  للتعبيىىر عىى  

لؤيىتفى  والبيئى  واليىح  وغيرهى: ؤ  عد  ؤ دن:  ؤثل العيل والييى   الحا:  اله:نئ  اليت دن 
 ا2015اليش:قب ،  ؛2015اؤحيد،  ؛2004 )ي  )يي ،

النيىىل الثىى:نر للقىىرن الدا)ىىد والعشىىرا ، تىى  ظهىىر اىىر )ابىى   وةىىد ظهىىر امهتيىى:  بىىه ؤنىىذ
وؤ   داا  اتر  الثي:نين:  وؤى: اليتينا:  ؤ  القرن العشرا  ار ؤل:  اليح  والرع:ا  اليحا ، 

يقه: ار التيعين:  والإهىد  اليىرا  لثىد   اللىدة  ويةكيىده: جىدة  الينتلى:  وجىدة  اليخرجى: ، 
ر العديد ؤ  اليل:م ) الين:ع ، الع اع ، امةتيى:ة، التىد، وةخد  ؤع:يير اللدة  ويتباقه: ا

واليا: ىى ، وامجتيىى:ع والد ا ىى:  النفيىىا ، كىى:ن  )ىىد نىىدايا يلىى  الثىىد   هىىر ئاىى:ة  امهتيىى:  البحثىىر 
  .ا2015 د ا   ؤفهد  جدة  الحا:  ار اليل:م  الي:بق ". لاليرج  الي: ل، 

عليىى:ء الىىنف  نىى:يا  رىىا  لبىىراؤا اليىىح   و)ىىديث:  اىىر ؤلىى:  علىى  الىىنف ، إ  اعتبىىر  بعىى 
ا، كيىىىىىىىى:  ن ؤفهىىىىىىىىد  "اليىىىىىىىىع:ة  النفيىىىىىىىىا  578، ص2017ئكىىىىىىىىر،  لالىىىىىىىىدمنر،  ىىىىىىىىلاي:ن، النفيىىىىىىىىا 

 لالليى: ، واعنىر الشىعد  ب:ليىع:ة ، اعىد ةرابى:  للىدة  الحاى:  اPsychological Well- Beingل
-80إلىىىى ل 1979عىىى:   ا40% – 30تىىى  ا يفعىىى  نيىىىب  البىىى:)ثي  عىىى  اللىىىدة  ؤىىى  ل ا.2013

، ؤيىى:  كىىد عىىعئ كىىق ؤىى  جىىدة  الحاىى:  واهياىى  البحىىث ايهىى: )تىىى وةتنىى: الحىى:لر 198ا عىى:  90%
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ا، إ  اي ىىح للعليىى:ء والبىى:)ثي  والفق ىىف   ن  )ىىداي الحاىى:  ال ىى:غت  م 2006لكىى:ظ  والبهىى:ةلر، 
 ىل ةىد يعيىد  يشةي ب:ل رو   لقكتئ:ب والععل ،  بع  هذه الخبرا  اي    ن يحقل هىدا: ؤى: للفىرة،

 ا.2015 ن:ء الذا  ويشةي لنت:را إال: ا  لاؤحيد، 
واي   امنته:ء ؤ  العر  الي: ل إلى التةكيد على  ن جدة  الحا:  ار يحليله: النهى:رر 
"ة جىىى  وؤيىىىتدل الخىىىدؤ:  التىىىر يقىىىد  لألاىىىراة، و لىىى  إلرىىىب:ع ):جىىى:يه ، وؤىىى  تىىى   اشىىىعر اجاىىىراة 

 نه: يشيل ؤ ىدن) ؤى:ةي لك:لخىدؤ:  اليقدؤى ا، عى:الفر  ب:لرتى واليع:ة ، وؤ  خق   ل  نرل 
لإرب:ع الح:ج: ، وو:لت:لر الرتى، وانفع:لر لالحاى:  اإلال: اى  واليىع:ة ، والي ىدن اليعراىر وهىد 

  ):ج  الفرة وؤتتلب:يه:.

 ويتيثل ار)
الي:ةاى  والتعبيىر عى  )يى  الحى: ) ويتيثىل اىر الخىدؤ:  الي:ةاى  اليقدؤى  للفىرة،  العداؤل -1

 وهر ؤ دن  تحر للدة  الحا: ، ويعتبر ؤاا:س ع:  له:.

ارب:ع الح:ج:  والرت: ع  الحا: ) وهد ج:ند  اير، وؤشرر ؤدتدعر، يد  ار ):ل   -2
  تى الفرة ع   ت:ه ع   ير )ا:يه. 

  الحا:يا ، والشعد  ب:لحا: ، ب:عتب:   ن القدل واليت ين:  إة ا  الفرة القد  واليت ين: -3
الحا:يا  يعتبر ؤفهد    : ر ؤ  للىدة  الحاى: ، ييى:عد الفىرة علىى إالىقق ةىداه وانشىتته 

 وا ت : ايه الداخلا ، ووذل  ا فدن عقة:  اجتي: ا  جدا  ؤ  اليلتي ، 

 اللدة  وصح  الفرة اللييا . -4

الد)د  الدجدةا  للداند الحا: ، وهىر اجكثىر عيقى: للدانىد جدة  الحا:  الدجدةا ) وهر  -5
  ا.2018الحا: ، ا:لفرة اشعر  دجدةه وقايته ار الحا:  لؤعشر، 

ويىىىرل الب:)ثىىى  ؤىىى  خىىىق  العىىىر  اليىىى: ل  ن جىىىدة  الحاىىى:  يت ىىىدن ؤىىى  ؤ دنىىى:   اياىىى  
: اليتندعىى  ل):جىى:  الفىىرة و غبتىىه اىىر يحقيىىل  ايىىه، وايىى:عد اىىر  لىى  البيئىى  الخ: جاىى  وؤيىى:ة ه

 واليت:) ، والتر يي:عد الفرة ار يحقيل  هدااها، إ ا م د ؤ  يداار  يئ  ترا  يشب  ):ج:  الفرة. 
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 وؤ  خق   ل  اي نن: القد  ان جدة  الحا:  لدل الد ا :  ال بيرا  هر)
إلرب:ع ):جته: اج : ا ، وهر) الفرص  للتشلا  والتقبل ولتحقيل  ):ج  الدا    ال بير  -1

 اه ار عيلا  يعليه: والحا:  بيف  ع:ؤ . هدا

):ج  الدا    ال بير  للحا:  لتعلا  اي:عده: ار ؤداكب  )ا:  اليلتي  ويحقيل  ايه:  اه،  -2
 وييتتا  ؤ  خقله التف:عل ؤ  ؤتريرا  الحا:  اليتندع  اليتي: ع . 

 ):ج  الدا    ال بير  للتةتير اإلال: ر ار )ا:يه: و)ا:  ا ريه: وؤلتيعه:.  -3

 م:  ــو التعلُّــة حنــدافعيــوم الــمفه
 اليد  ىر،هىر القىد  التىر اليحركى  لليىتعل  ليىشةي عيلىه اي نن: يعراىف الىداا  علىى  نىه) 

 ا2017 ي ةد  الحي:س والرغب  للاا:  بيه:  الد س اليتلدو  ؤنه لار اليا:)ر والفتقوي، 
 ن اليىتعل   يىريبي بخيى:رص اليىتعل  ال بيىر ؤى  ن:)اى  ويتبنى الب:)ثى  هىذه التعراىف، اهىد

يدير عيلا  يعليه  نفيه، واليعل  ؤلرة ؤررد وؤدجه، اهد يبنر علىى خبرايىه اليى:بق ،  ينيى:  ال بير
 .اHolyoke & Larson, 2009قد  اليعل   تدجيهه ار عيلا  يختاي يعلُّيه وؤي:ة  التعلف  لا

 هن:  العديد ؤ  الدواا  التر يدا  الدا  :  ال بيرا  للتعلُّ ، ؤنه:)
 الداا  الدينر للتعلُّ . -1

 الحيد  على الترقا  لتحي  الدت  الي:ةي.الدواا  امةتي:ةا  للتعلٌّ ) ك:لرغب  ار  -2

الىىىدواا  امجتي: اىىى  للىىىتعلٌّ ) ك:لرغبىىى  اىىىر يحيىىىي  الدتىىى  امجتيىىى:عر، وةىىىراء  الر ىىى:رل  -3
 الخ:ص  واليرا  الخ:ص  ب:لفرة  نفيه، 

الىىىدواا  الت ندلدجاىىى  للىىىتعلٌّ ) ليعراىىى  ؤىىى: هىىىد جديىىىد اىىىر ؤلىىى:  الح: ىىىد املىىىر والهدايىىىل  -4
 نل:ئا  ولنشر الفرة لإل ه:ؤ: .النق:ل ، اا :  لتدتيل اإل
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الدواا  اليحا  للتعلٌّ ) ليعرا  الدة:ا  ؤى  اجؤىرا ،  و عقجهى:، او ؤعراى  اللديىد ؤى   -5
 امؤرا   و العقج. 

 الدواا  الترودا  للتعلٌّ )  هدف يروا  اج ن:ء، وعقج او يف:ةي  ي ؤش ق  يرودا .  -6

اليا: ىىىىىىىىا  الل: اىىىىىىىى  لؤيىىىىىىىىلح واجغىىىىىىىى: الىىىىىىىىدواا  اليا: ىىىىىىىىا  للىىىىىىىىتعلٌّ ) ليعراىىىىىىىى  اج)ىىىىىىىىداي  -7
 ا. 2016واللرج:وي، 

ؤىىى  خىىىق   لىىى  اي ىىى  القىىىد  ان ةو  ؤعلىىى  او ؤعليىىى  ال بيىىىرا  ا ىىىدن ؤىىى  )يىىىث ئاىىى:ة  
 الدااعا  للدا  ي  ال ب:  هر) 

 امنتب:ه إلى ةواا  اليتعل  ال بير لتعلُّ  ال بير.  ا  
 التر يثري هذا الدا  اليحدة لتعلُّ  ال بير. التعلُّ  وانشتتهيدجاه اليتعل  ال بير الى ؤي:ة   اب 
 ال ب:  التعلايا  او التد اب  وغيره:.   هداف  راؤا يعلُّ يحقيل  اج 

 ة:ـــــــابقـــات الســـدراســـال
وهىىر بعنىىدان) " ة ا ىى  اإل هىى:ق وامكتئىى:ب  (Dyrbye et.al, 2006دراســة ًــن  مــن ) 

وهىىدا  الد ا ىى  إلىىى "، وجىىدة  الحاىى:  اىىر الىىقب التىىد اىىر  ةلاىى:  ؤختلفىى  اىىر الدماىى:  اليتحىىد 
ة ا   ام)تراق النفير وامكتئ:ب وجىدة  الحاى:  اىر بعى  اجةلاى:  وغيىر اجةلاى:  اىر الدماى:  

ا اىر كلاى:  التىد، 3ال:لب:  وال:لبى  ؤى  لا 1098وي دن  عين  البحث ؤ  ل اليتحد  اجؤيركا .
وا ىىىتخد  البىىى:)ثدن) عىىىد   ةوا  بحثاىىى  ؤقننىىى ، كيىىى: يىىى   ىىىشا  العينىىى  عىىى    ىىىرئ  )ىىىداي الحاىىى:  

الي:تىىىىا ، إتىىىى:ا  علىىىىى وام ىىىىترايالا:   12الشخيىىىىا  اله:ؤىىىى  ب:لنيىىىىب  لهىىىى  اىىىىر اجرىىىىهر الىىىىى 
يا   اراة العين  اعى:ندن ؤى  الييتخدؤ  للتع:ؤل ؤ  اإلجه:ة. وةد ا فر  نت:را الد ا   ع   ن ج

 عرا  امكتئ:ب وام ه:ق بيف  ع:ؤى ، إم  ن الىقب اجةلاى:  كى:ندا  كثىر عرتى  للشىعد  بعىد 
"ؤينيىىىدي:"، إتىىى:ا  إلىىىى  خىىى: ج وماىىى اإلنلىىى:ئ، وامغتىىىراب، خ:صىىى  ؤىىى  لىىىديه  الفىىىل  و اقتنىىىدن 

جةلاى: ، وخبىر  اجؤرا  الشخيا  اليتندع ، وك:ن ؤى    ىرئ التدصىا: ) يحيىي  )اى:  الىقب ا
التعلُّ  لديه ، وئا:ة  الخبر  التعلايا  لديه ، جن  ل  اقلص ؤ  )ل  التن:ةص  ي  القب التىد 

 ار اجةلا:  ويععاع التندا  ار القدل الع:ؤل  لألالب:ء.
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ــد    ــة )،مـ ؤشرىىىرا  جىىىدة  الحاىىى:  اىىىر عقةتهىىى: بيشرىىىرا  وهىىىر بعنىىىدان) " ( 2008دراسـ
"، وهىدا  الد ا ى  إلىى) ؤعراى  جىدة  الحاى:  ب ج:ؤعى   ىده:جاليح  النفيا  لدل عين  ؤ  الق

وؤشرىىرا  اليىىح  النفيىىا  لىىدل الىىقب ج:ؤعىى   ىىده:ج، وعقةتهيىى:  ىىبع ، وؤعراىى   تىىر ؤتريىىر 
اللن  والتخيص لالعليا  واجة اى ا اىر  لى ، و خيىرا ، التعىرف علىى ):جى  التىقب الىى  ىراؤا 

 . وايبىىى  الب:)ىىىث اليىىىنها الدصىىىفر التشخايىىىر، جىىىدة  الحاىىى:  واليىىىح  النفيىىىاالتد اباىىى  لتععاىىىع 
ا ؤىىى  الىىىقب ج:ؤعىىى   ىىىده:ج ؤىىى  اللنيىىىي ، وي دنىىى   ةوا  400وي دنىىى  عينىىى  الد ا ىىى  ؤىىى  ل

 –ؤااى:س اليىح  النفيىا  لىدل الشىب:ب  –الد ا   ؤ  تقي ؤق:يا  هر) ؤااى:س) جىدة  الحاى:  
) وجدة عقة  ا يب:الاى   ىي  الييتدل امجتي:عر امةتي:ةي لأل ر . وك:ن ؤ  اه  نت:را الد ا  

جىىدة  الحاىى:  وؤشرىىرا  اليىىح  النفيىىا ، كيىى: اوجىىد  عىىد  وجىىدة اىىروق لىىدل الىىقب وال:لبىىى:  
يعىىىدة ليتريىىىر  دة  الحاىىى:  وؤااىى:س اليىىىح  النفيىىىا  لىىدل الشىىىب:بج:ؤعىى   ىىىده:ج اىىىر ؤاا: ىىر جىىى

وؤااىىى:س دة  الحاىىى:  اجةيىىى:  العلياىىى  واجة اىىى ، إم  نىىىه يدجىىىد اىىىروق اىىىر بعىىى   بعىىى:ة ؤاا: ىىىر جىىى
يعىىىدة ليتريىىر اجةيىىى:  العلياىى  واجة اىىى ، كيىى:  كىىىد  الد ا ىى  علىىىى  اليىىح  النفيىىا  لىىىدل الشىىب:ب

  هيا  وجدة خدؤ:  يدجاه واإل ر:ة الترودي والنفير.

وهر بعندان) "جدة  الحا:  لدل  البى:ء  (Henning, Hawken & Hill, 2009دراسة )
وهىىدا  الد ا ىى  إلىىى  و ه لتقليىىل ام)تىىراق النفيىىر؟"واللبىى  كلاىى  التىىد اىىر نيدئالنىىدا، ؤىى:  ا اي ىى  عيلىى

وتىى  إ ىىترايالا:  لتحيىىي  جىىدة  الحاىى:  لىىدل اجالبىى:ء واللبىى  كلاىى  التىىد، و لىى  ؤىى  خىىق  يحليىىل 
العديىد ؤى   جنهى  اعى:ندن ؤى  اجة ا:  اليريبت  بلدة  الحا:  لدل اجالبى:ء واللبى  كلاى  التىد، و لى 

ار:لبى:  ؤى: اعى:نر ؤى  ايىته  التىد) امنهى:   يشتر علىى )اى:يه .ال ردج والتحدا:  اليهنا ، التر ةد 
العىى:الفر، وامغتىىراب، والشىىعد  بعىىد  اإلنلىى:ئ، وهنىى:  ة ىى:ا:  خىىرل اوتىىحته: بعىى  الد ا ىى:  ؤثىىل 

اليشى:كل والهى ، وعىد  الرتى: عى   امكتئ:ب والقلىل والتف يىر امنتحى: ي، وعىد  القىد   علىى التع:ؤىل ؤى 
وؤى  اليلى:م  التىر يثيىر ةلقى: ب:لرى:  ا ى: ، ا يفى:ع ؤعىدم  اإل هى:ق لىدل رب :  الىدع  امجتيى:عر، 

الىىىقب التىىىد واجالبىىى:ء. وايبىىى  البىىى:)ثدن اليىىىنها التحليلىىىر لتحليىىىل الد ا ىىى:  اليىىى:بق ، وةىىىد خرجىىى  
الد ا ىىى  وؤىىى  خىىىق  يحليىىىل الد ا ىىى:  اليىىى:بق  اىىىر هىىىذه اليلىىى:  إلىىىى اميىىىر) تىىىرو   يىىىداير الخبىىىر  
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:ا  على تق:ا  عيل الينإي ، وؤ  تي  التد اب: ) الا:  التع:ؤىل ؤى  تىردج التد ابا  لألالب:ء إت
علىىى جياىى  الييىىتدا:   ىىدء ب:لتحىى:ق الت:لىىد ب لاىىى   - اىى:  كىى:ن ندعهىى:-العيىىل، وؤع:للىى  اليشىى ق  

التىىد، وؤشىى قيه  تنىى:ء التعلىىا  اللىى:ؤعر والتىىد اد علىىى ام ىىتعداة ب:من ىىي:  علىىى الد ا ىى:  العلاىى:، 
لىىىدع  اليتندعىىى  )اىىى:   ي يرييىىىرا  اىىىر ظىىىروف العيىىىل. و خيىىىرا اوصىىى  الد ا ىىى  علىىىى ويحيىىي  نإىىى  ا

تىىرو   يحديىىىد العداؤىىىل الدة:راىىى  لتععاىىىع جىىىدة  الحاىىى:  والحىىد ؤىىى  ختىىىر اإل هىىى:ق وغيىىىره لىىىدل اجالبىىى:ء 
والقب كلا  التد، و ل  ؤ  خق  التعلا  الييتير، ويجراء يرييرا  إال: اى  اىر تق:اى  ؤ ى:ن العيىل 

 : يشةي ار نه:ا  اليت:ف إلى  ع:ا   ا ل لليرتى.والتعل  ؤي

ن مـن   (Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010) ًشفت دراسةً 
ع  العقة   ي  ند ا   وهر بعندان) "جدة  الحا:  وةااعا  التعلٌّ ) ة ا   على اللب  كلا  التد"،

ا ال:لب: وال:لب  ؤى  كلاى  19الد ا   ؤ  لالقب كلا  التد وةوااعه  للتعلُّ ، وي دن  عين   )ا: 
)يىىث ةىى:   التىىد الىىذي  يد  ىىدن اىىر اليىىندا  اج وىى  اجولىىى، وايبىى  البىى:)ثدن اليىىنها التلرابىىر،

ا الىقب ؤى  اللنيىي ، 6 تقيا  العين  إلىى ؤليىدعتي ) ؤليدعى  جي:عى  التركيىع وي دنى  ؤى  ل
نىىد جىىدة  الحاىى: ، وؤليدعىى  يقىى: ب اآل اء اىىر بعىى  جدا )يىىث كىى:ن الق: ىى  اليشىىتر   يىىنه  هىىد

ا ال:لد ؤى  اللنيىي ، وكى:ن ؤى  نتى:را الد ا ى ) ايفى:ق العينى  علىى ان هنى:  13ت:بت   لر  ل
ؤشىى:كل اىىر النىىد  والحرؤىى:ن ؤنىىه، كيىى:  ن هنىى:  ؤشىى:كل كىى:لقلل والخىىدف ؤىى  التىىد اد العاىى:ةي، 

، وكىى:ن ؤىى  والقلىىل )اىى:  نإىىر  اجالبىى:ء لهىى  اىىر ):لىى   خىىذه  إجىى:ئ  ب ىىعل ؤيىىتداه  التحيىىيلر
والتروىىىداي  ورىىىئدن التىىىقب، وكىىىذل  الت:لىىىد علىىىى  ا ىىىرئ التدصىىىا: ) لفىىى  انإىىى:  إةا   الل:ؤعىىى 

  والبراؤا لتحيي  جدة  الحا:  لدل القب كلا  التد، إة:ؤ  ام ترايالا: 

) "جىىدة  الحاىى: ، ام)تىىراق وهىىر بعنىىدان (Shanafelt & Kolars, 2011)دراســة 
والخبىىر  التباىى  لىىدل اجالبىى:ء الياايىىدن اىىر التىىد البىى:النر"، وهىىدا  النفيىىر، القىىرو  التعلاياىى  

الد ا   إلى يحديد جدة  الحا: ، اإل ه:ق، الديدن التعلايا  والخبر  التبا  لىدل اجالبى:ء الياايىدن 
ا البيىىىد 16 394ا، وي دنىىى  عينىىى  الد ا ىىى  ؤىىى  ل2009-200اىىىر التىىىد البىىى:النر اىىىر عىىى:  ل

 جىى:  اختبىى:  يىىد اد اجالبىى:ء الياايىىي  اىىر التىىد البىى:النر ؤاىىا ، ي دنىى   ةوا  الد ا ىى  ؤىى ) ة
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ا، و ام ىتبا:ن الييىحر اليقىن  جالبى:ء In-Training Examination (IM-ITE) scoresل
ام)تىراق  ا، وةىد  ظهىر  النتى:را ؤيىتدا:  ؤى IM-ITE surveyالياايي  ار التد الب:النر ل

اعاىىد  لىى  ؤىى  ئاىى:ة  القىىرو  التعلاياىى . النفيىىر العىى:  وؤيىىتدا:  ع:لاىى  ؤىى  اإل هىى:ق العىى:الفر، و 
 اجج:ند لغير اجؤرا يي ا.  غير التقب ؤ غير ان يل  الييتدا:  يقل ؤ  

وهر بعندان) "اع:لا   رن:ؤا يد ابر ؤقتىر  لتحيى  جىدة  الحاى:   (2012دراسة )أبو راسني  
ؤيىتدل جىدة  الحاى:  لدل اللب  الد لد  التروىدي بل:ؤعى  اليلى  خ:لىد"، وهىدا  الد ا ى  إلىى ؤعراى  

لدل القب الد لد  الترودي ةبل يتبيل  رن:ؤا التد ابر للدة  الحا:  لدل القب الد لد  الترودي، 
وا ىىتخد  البحىىث  رنىى:ؤا يىىد ابر ؤىى  إعىىداةه، وتىىقي اختبىى: ا  ةبلىىر ووعىىدي ويتبعىىر، وكىى:ن ؤىى  

: عىىدا بعىدي) التعلىىا  ا ىرئ نتىى:را الد ا ى )  ن ؤيىىتدل جىدة  الحاىى:  لىدل الىىقب الىد لد  التروىىدي ؤى
والد ا ى  ا ىى:ن اىدق اليتد ىىي، وجىدة اىىد ق اىر ؤيىىتدل جىدة  الحاىى:  لىدل الىىقب الىد لد  التروىىدي 
ليى:لح امختبىى:  البعىدي، وعىىد  وجىىدة اىروق  ىىي  امختبى: ا  البعىىدي والتتبعىىر اىر ؤيىىتدل جىىدة  

 الحا:  لدل القب الد لد  الترودي.

دة  الحا:  كينبئ لقلل الييتقبل لدل الىقب كلاى  وهر بعندان) "ج (2015دراسة )املشايقة  
وهىىدا  الد ا ىىى  إلىىىى التعىىرف علىىىى ؤيىىىتدل جىىىدة   الترواىى  واآلةاب اىىىر ج:ؤعىىى  الحىىدوة الشىىىي:لا "،

الحا: ، وؤيىتدل ةلىل الييىتقبل لىدل الىقب كلاى  الترواى  واآلةاب اىر ج:ؤعى  الحىدوة الشىي:لا ، كيى: 
بقلىل الييىتقبل ؤى   إؤ :نا  التنبشا:  وةلل الييتقبل، هدا  إلى التعرف على العقة   ي  جدة  الح

ا ال:لبىى: ؤىى  الىىقب كلاىى  الترواىى  واآلةاب 284لخىق  جىىدة  الحاىى:  ؤىى  عدؤىىه. وي دنىى  العينىى  ؤىى  
اىىىر ج:ؤعىىىى  الحىىىدوة الشىىىىي:لا ، وا ىىىتخد  الب:)ىىىىث ؤااىىى:س جىىىىدة  الحاىىى: ، وؤااىىىى:س ةلىىىل الييىىىىتقبل، 

الحاىى:  لىىدل الىىقب كلاىى  الترواىى  واآلةاب، ووجىىدة و ظهىىر  النتىى:را وجىىدة ؤيىىتدل ؤريفىى  ؤىى  جىىدة  
ؤيىىىتدل ؤىىىنخف  ؤىىى  ةلىىىل الييىىىتقبل، كيىىى:  ظهىىىر  النتىىى:را وجىىىدة عقةىىى  ا يب:الاىىى   ىىى:لب  وةالىىى  

 .إ)ي:را:  ي  جدة  الحا:  وةلل الييتقبل، و نه اي   التنبش بقلل الييتقبل ؤ  خق  جدة  الحا: 

"على جدة  الحا:  وعقةتهى: ب:منتيى:ء والقبىد   )وهر بعندان (2013دراسة )مصطفى وبكر  
امجتيىى:عر لىىدل اللبىى  ج:ؤعىى  صىىق  الىىدي "، وهىىدا  الد ا ىى  إلىىى التعىىرف علىىى جىىدة  الحاىىى:  
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وعقةته: ب:منتي:ء والقبد  امجتي:عر لدل اللب  ج:ؤع  صق  الىدي ، وليعراى  ؤى:  ا كى:ن هتى  
لد ا ا  وال لا  لعليا / إني:نا ا، وايب  الب:)ث الير)ل  ا -اروق  ي   اراة العين  يعدة لى) اللن 

اليىىىنها الدصىىىفر التحليلىىىر، وا ىىىتخد  الب:)ثىىى:ن اليق: لىىى  غيىىىر اليقننىىى ، وتىىىقي ؤقىىى:يا  لىىىى) جىىىدة  
ا ال:لبىى: ، وكىى:ن ؤىى    ىىرئ 430الحاىى:  وامنتيىى:ء امجتيىى:عر والقبىىد  امجتيىى:عر، وولرىى  العينىى  ل

ي  جىىدة  الحاىى:  و امنتيىى:ء والقبىىد  امجتيىى:عر لىىدل نتىى:را الد ا ىى ) وجىىدة  عقةىى   ا  ةملىى   ىى
كيىى:  ن امنتيىى:ء والقبىىد  امجتيىى:عر اعىىدان كيث:بىى  ؤتنبئىىي  للىىدة  الحاىى: ،  التلبىى  ؤىى  اللنيىىي ،

 وك:ن  على اليتريرا  يةتيرا على التدالر) امنتي:ء واللن  والير)ل  الد ا ا . 

بحىدي جىدة  الحاى:  اىر العى:ل  العروىر ة ا ى  يحليلاى "، وهىر بعنىدان " (2015دراسة )ا،مـد   
ا 18جىىدة  الحاىى:  اىىر العىى:ل  العروىىر، وةىى:  الب:)ىىث ايهىى:  تحليىىل ل يحليىىل بحىىديوهىىدا  الد ا ىى  الىىى 

ين:ولىىى  جىىىدة  الحاىىى:  اىىىر العىىى:ل  العروىىىر. وعىىىر  الب:)ىىىث إلىىىى يىىى: ا  جىىىدة  الحاىىى: ، وودااىىى   ة ا ىىى 
اف ؤختيىىر  كتعراىىف ؤنإيىى  اليىىح  الع:لياىى  ووعىى  البىى:)ثي  امهتيىى:   هىى:، كيىى: ةىىد  الب:)ىىث يعىى:  

العىىىرب، ووعىىىده: يدتىىىاح اميل:هىىى:  النإراىىى  اليفيىىىر  للىىىدة  الحاىىى: ، تىىى  يىىى  التتىىىرق إلىىىى الد ا ىىى:  
وخليى   العروا  التر ين:ولى  ؤيىتلح جىدة  الحاى:  وعقةتىه  ىبع  اليتريىرا  النفيىا  والدايررا اى .

ك:ؤىىل العىى:ل  العروىىر وينيىى: )يىىر  اىىر بعىى  الىىدو  علىىى غىىرا   إلىىى  ن البحىىدي لىى  يشىىيل الد ا ىى 
 كي:  ن البحدي العروا  ل  يد س ك:ا  ائ:  اليلتي .  لتن  عي:ن وؤير واللعارر،

وهىىر بعنىىدان "جىىدة  الحاىى:  وعقةتهىى: ب ىىل ؤىى  اليىىلد  امجتيىى:عر  (2018دراســة )معشــ   
ى التعىىرف علىىى جىىدة  الحاىى:  وعقةتهىى: إلىى هىىدا  الد ا ىى واجؤىى  النفيىىر لىىدل عينىى  ؤىى  اليىىراهقي " 

ا 146ب ل ؤ  اليلد  امجتيى:عر واجؤى  النفيىر لىدل عينى  ؤى  اليىراهقي ، وي دنى  العينى  ؤى  ل
ؤااىى:س جىىدة  الحاىى:  ؤىى  إعىىداة الب:)ىىث وؤااىى:س  ا ؤىى  اللنيىىي ، ويىى   ا ىىتخدا 146ؤراهقىى:  لرىى  ل

اجؤى  النفيىر ؤى  إعىداة لا راهى:  وؤااى:س   (1993)اليىلد  امجتيى:عر ؤى  إعىداة ؤيراىل و خىرون 
-ا. وةد يدصل البحث إلى عىد  نتى:را ؤى   هيهى:؛ وجىدة عقةى  ا يب:الاى  لؤدجبى  1993ؤ: لدا ل

  ىىى:لب ا  ىىىي  ة جىىى:  جىىىدة  الحاىىى:  واليىىىلد  امجتيىىى:عر واجؤىىى  النفيىىىر لىىىدل عينىىى  البحىىىث.  ا ىىى:  
 . كيى: يدصىل  إلىى عىد  وجىدة إؤ :نا  التنبىش ب:ليىلد  امجتيى:عر واجؤى  النفيىر ؤى  جىدة  الحاى:

 .اروق ار ة ج  اليلد  امجتي:عر واجؤ  النفير لعين  البحث واق: ليترير الندع
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وةىد نبعى  الد ا ى  ؤى   (Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019)دراسـة  

 كدن ؤدتدع ة ا   جدة  الحاى:  لىدل اجالبى:ء والىقب التىد ؤى  اليداتىا  التىر ييى  ة ا ىته:
 د جىى  نيىىبا ، إم  ن هنىى:  نىىد   اىىر ة ا ىىته: اىىر الهنىىد، لىىذا هىىدا  هىىذه الد ا ىى  إلىىى اىىر الرىىرب 

التعىىرف علىىى جىىدة  الحاىى:  لىىدل الىىقب وال:لبىى:  كلاىى  التىىد اىىر ؤنتيىىل اللنىىدب اىىر الهنىىد، 
ا ال:لبى: اىر كلاى  التىد ؤى  اللنيىي ، 1774ب:لقرب ؤ  )يد  اب:ة، وي دن  عين  الد ا   ؤى  ل

كيىىى: يىىى   با:ن رىىىبه اليىىىنإ  ليعراىىى  العداؤىىىل الدايدغرا اىىى  وامجتي: اىىى ،وا ىىىتخد  البىىى:)ثدن ام ىىىت
ا، وةىىىد ا ىىىفر  النتىىى:را عىىى  BREF-ل ا ىىىتخدا  ؤااىىى:س ؤنإفىىى  اليىىىح  الع:لياىىى  للىىىدة  الحاىىى: 

يفدق التقب على الت:لب:  ار اليل:  النفير،  يني: يفدق الت:لب:  على ئؤقرهى  اىر  امير)
اكثىر لىدل ؤىدؤنر  جىدة  الحاى:  اليلى:  النفيىر ي: ك:ن انخفى: امجتي: ا ، ك اليح:  العقة: 

ال حىىىد  واليىىىدخني ، كيىىى: )إىىىى التىىىقب ؤىىى  اللنيىىىي  علىىىى ة جىىى  ع:لاىىى  اىىىر اليلىىى:  البيئىىىر 
اىىر اليىى   التىىقب )يىىلدا علىىى ة جىى   ةىىل اىىر اليلىى:   والعقلىىر، إم ان نإىىراره  ؤيىى  اعاشىىدن 

ؤ  اللنيي  على ة جى  ؤريفعى  اىر  يريف التقب ؤ   وي التحييل ال الل:ؤعر و):ئ النفير،
 جدة  الحا:  بيف  ع:ؤ  وار جيا  اليل:م . 

 أوجه االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة: تتمثل يف:

يت ىىح ؤيىى:  ىىبل  ن ؤعإىى  البحىىدي والد ا ىى:  اليىى:بق  العرواىى  اىىر جىىدة  الحاىى: ) )ديثىى  
اججنباىى  اقىىد ك:نىى   ةىىد  ندعىى: ؤىى: ؤىى  الد ا ىى:  إؤىى: التعلىىا  اللىى:ؤعر او غيىىره،  ؤىى:  وين:ولىى ، نع:ؤىى:

الد ا :  الي:بق   هيا  اليدتدع نفيىه  يت ح ؤ العروا ، وةد ين:و  ؤعإيه: اليل:  التبر، كي: 
اجراىى   -علىىى )ىىد علىى  الب:)ثىى  -خ:صىى  لىىدل الد ا ىى:  ال بيىىرا ، كيىى: انىىه م يدجىىد ة ا ىى   ىى:بق 

، وؤ  هن: اةير  هيا  الد ا   ويفرةه: على الىرغ  ؤى  على نف  العين  والير)ل  الد ا ا  وؤتريرايه
اإلال:  النإري اىر ؤلى:  الدااعاى  وجىدة   إتراء الد ا :  الي:بق  له:، إم  ن الب:)ث  ا تف:ة  ؤ )

 يحليل ويفيير وؤن:ةش  نت:را البحث الح:لر.، و البحث ويقنينه: ا تب:ن يعداة الحا: ، و 
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 ثـــــــة البحـــــمشكل
 الد ا   ؤ  خق )يتحدة ؤش ل  

   ؤ: ة ج  جدة  الحا:  لدل الدا  ى:  ال بيىرا  بيدينى  الراى:  علىى ؤيىتدل اجةا  ال لاى
 وؤل:ميه: الفر ا ؟

   :ؤىىى: عقةىىى  جىىىدة  الحاىىى:  علىىىى ؤيىىىتدل اجةا  ال لاىىى  وؤل:ميهىىى: الفر اىىى  لىىىدل الدا  ىىى
 ال بيرا   داا  التعل  بيراكع يعلا  ال بيرا  بيدين  الرا: ؟ 

 ث:ــــة للبحــــراءات املنهجيــــاإلج

 ثـــة البحـــعين -1
ا ا ىىىتي:   ا ىىىتب:ن  علىىىى  اىىىراة العينىىى ، ويي نىىى  ؤىىى  جيىىى  350ة:ؤىىى  الب:)ثىىى   تدئاىىى  ل

%ا ؤ  إجي:لر ام تي: ا ، وةد ك:ن  عدة ام تي: ا  اليفقدة  88ا ا تي:  ،  ي  داة  ل320ل
%ا، كيىىى: 12ا ا ىىىتي:  ، وهىىىذا اعنىىىر  ن نيىىىب  الفقىىىد ةىىىد  لرىىى  ل30ييىىىتدف اإلج:بىىى ا للالتىىىر لىىى  

%ا)يىىىث لىىى  ييىىىت يل إج:ب:يهىىى:. وييىىىبح العينىىى  5ا ىىىتي:    نيىىىب  ل 22ة:ؤىىى  الب:)ثىىى  ب: ىىىتبع:ة 
 يراكع يعلا  ال بيرا  لدل ؤر)ل  لؤتد ي كبيرا ا.با ؤ  الد ا :  198النه:را  ل

 ث:ـــج البحـــمنه -2
 .هذه الد ا   الينها الدصفر ام يب:الر ُايب  ار

 :ثــــأداة البح -3
 إعداة/الب:)ث   ا تبا:ن جدة  الحا:  للدا  :  ال بيرا  ب:لير)ل  اليتد ت  -1

 ا.1989ؤاا:س الدااعا  للتعل  ليد ل ةت:ؤر ل -2

واججنباىى ، وةىىد ارىىتيل ام ىىتبا:ن الد ا ىى:  اليىى:بق  العرواىى   يىى  ارىىتق:ق  ةا  الد ا ىى  ؤىى 
  وعىى   و ؤىى:  كىىل  بىى:   ؤىى  اليحىى:و  عىىدة ؤىى  العبىى: ا ، علىىى   وعىى  ؤحىى:و  ويحىى  كىىل ؤحىىد 

ا  ؤىىىى:  √الدا  ىىىى  ال بيىىىىر  ل ما، )يىىىىث ي ىىىى -نىىىى:ة ا - )ا:نىىىى: –ؤىىىى  ام ىىىىتل:ب  لةاريىىىى:  ة جىىىى: 
 التى يعبر ع    يه:. ام تل:ب 
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   ة:ـــدراســـات أداة الـــدق وثبـــص

 دق:ـــــالصأ( 

 ين:ـــــدق المحكمـــــص -1

 يىىىي  اليختيىىىي  بل:ؤعىىى  اليلىىى  ام ىىىتبا:ن علىىىى ؤليدعىىى  ؤىىى  اليح عرتىىى  الب:)ثىىى 

هيئىىى  التىىىد ا  اىىىر كلاىىى  الترواىىى  اىىىر ج:ؤعىىى  اليلىىى   ىىىعدة ؤىىى  اللنيىىىي ،  ، ؤىىى  اع ىىى:ء ىىىعدة

ؤيىى   ا  ال بيىىرا بيراكىىع يعلىىا ؤىى  خبيىىرا  الترواىى  والتعلىىا  اىىر ؤلىى:  التىىد ا  5الىىى ل ب:إلتىى:ا 

اىىر ام ىىتبا:ن، ؤىى  )يىىث ند اىى  اليفىىرةا     ارهىى ا  ىىندا  إل ىىداء 3لىىديه  خبىىر  م يقىىل عىى  ل

وصا:غته: ووتد)ه:، وانتيى:ء لليحىد ، ؤى  اةتىرا  التعىديل او اإلتى:ا  او الحىذف الين: ىد اىر 

اليىىىى:ة  ووعىىىىد إنهىىىى:ء امختبىىىى:  وعيىىىىل التعىىىىداق  التىىىىر اةتر)هىىىى:  ):لىىىى  ؤن: ىىىىبته، ووعىىىىد التح ىىىىا ،

%ا؛ )يث ي  صا:غ  بع  العب: ا  ويعديل  خري، و)ذف 80اليح يدن، وايفل عليه:  نيب  ل

ا  بىىى:   40 خىىىرل ؤنهىىى: وا ىىىتبدا  بع ىىىه:، إلىىىى  ن  صىىىبح  امختبىىى:  اىىىر صىىىد يه: النه:راىىى  ل

وئعى  علىى   وعى  ؤحى:و  علىى ، ص:لح  للتتبيل على عين  الد ا   بعد التحقل ؤى  الثبى:  لهى:

جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا   -جدة  الحا:  للبيئ  التعلايا  -جدة  الحا:  اليحا ل لر)النحد الت:

 ا.جدة  الحا:  امنفع:لا  ار اليد    -اليد  ا 

ا، وهىىىىد علىىىىى النحىىىىد اميىىىىر) يت ىىىىدن 1989كيىىىى: يىىىى  ا ىىىىتخدا  ؤااىىىى:س الدااعاىىىى  لقتىىىى:ؤر ل

 دتىىى  عقؤىىى  علىىىى إ)ىىىدل  بىىى:  ، ويليىىىد  اىىىه اليفحدصىىى  علىىىى العبىىى: ا   ا36اليااىىى:س ؤىىى  ل

ا، وادجىد 5- 1"لا ىر " الخي: ىر ؤى ) ل اإلج:ب:  الخي  اليدجدة   ؤ:  كل  بى:  ، علىى ؤااى:س

 ا. 36ا، واةل ة ج  ل180ار الياا:س  ب: ا  ؤدجب  و :لب ، بحيث ي دن  على الد ج:  ل

 ي: ــــداخلــــاق الــدق االتســص -2

 ت:لى) ا ال1يدتحه: الب:)ث  كي: يلر ار جدو  ل
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 ( معامنت االرتباط بني احملاور الفرعية والدرجة الكلية لنستبيان ًكل1جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية ورـــــــــــــــاحمل م

 0.82 جدة  الحا:  اليحا  1

 0.79 جدة  الحا:  للبيئ  التعلايا  2

 0.84 جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا  اليد  ا  3
 0.88 الحا:  امنفع:لا  ار اليد   جدة   4

 0.92 الد ج  ال لا 

ا، 0.01ا الي: ل  ن جيا  ؤع:ؤق  ام يبى:ج ةالى  عنىد ؤيىتدل ل1وات ح ؤ  جدو  ل
والذي يشكد صىدق امييى:ق الىداخلر لقختبى:  و نىه  دجىه عى:  صى:ةق اىر قاى:س، وتى  لاا: ىه، 

 وهذا يشكد صق)ا  امختب:  للتتبيل. 

 (: Reliabilityاالختبار ) ثباتب( 

ؤع:ؤىل " لفى: كرونبى: "  التتبيىل والراقى ي  )ي:ب ؤع:ؤىل الثبى:  ب: ىتخدا  الراقى  إعى:ة  
 على النحد امير) 

 طريقة إعادة تطبيق االختبار: -1
)يىث يى  اختبى:  عينى  ؤى  اجاىراة، تى  إعى:ة  اختبى: ه  ؤىر   خىرل يحى  ظىروف ؤتشىى: ه  

ام يبى:ج  ىي  النتى:را اىر الحى:لتي ، ويى  )يى:ب ؤع:ؤىل ام يبى:ج،  بقد  اإلؤ :ن، ت  إال:ة ؤع:ؤىل
 ا2وادتح  ل  جدو  ل
 ( معامل الثبات باستخدام طريقة التطبيق وإعادة تطبيق االختبار2جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية ورــــــــــــــــــــــاحمل م

 0.81 جدة  الحا:  اليحا  1

 0.79 التعلايا جدة  الحا:  للبيئ   2

 0.83 جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا  اليد  ا  3
 0.86 جدة  الحا:  امنفع:لا  ار اليد    4

 0.92 الد ج  ال لا 
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ا يت ىىىح  ن ؤعىىى:ؤق  تبىىى:  ام ىىىتبا:ن ع:لاىىى  لليحىىى:و  والد جىىى  ال لاىىى  2اللىىىدو  ل ؤىىى 
ا، ؤي: اشير إلى ان ام ىتبا:ن يتيتى   د جى  ع:لاى  ؤى  الثبى:  0.01وجياعه: ةال  عند ؤيتدل ل

 وؤ  ت  صق)يته: للتتبيل على  اراة العين .

 اخ": ــرونبــا كــل "ألفــامــمع -2

 ا 3 ل  جدو  ل كرونب:  وادتح:  ب: تخدا  ؤع:ؤل  لف: )يث ي  التحقل ؤ  الثب
 الثبات باستخدام معامل ألفا ًرونباخ لنختبار ( معامل3جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية ورــــــــــــاحمل م

 0.77 جدة  الحا:  اليحا  1

 0.79 جدة  الحا:  للبيئ  التعلايا  2

 0.82 جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا  اليد  ا  3
 0.86 جدة  الحا:  امنفع:لا  ار اليد    4

 0.94 الد ج  ال لا 

ا  ن ؤعىىى:ؤق  تبىىى:  امختبىىى:  ع:لاىىى  لليحىىى:و  والد جىىى  ال لاىىى  3يت ىىىح ؤىىى  اللىىىدو  ل
ؤيى: اشىير إلىى ان امختبى:  يتيتى   د جى  ع:لاى  ؤى  الثبى:   ا،0.01وجياعه: ةال  عنىد ؤيىتدل ل
 وؤ  ت  صق)يته: للتتبيل.

 ق االداة: ــــتطبيج( 

 صىىىد يه: اىىىر بعىىىد إجىىىراء التعىىىداق  التىىىر  رىىى:  إليهىىى: اليىىى:ة  اليح يىىىي  يىىى   يتبيىىىل  ةا  
 الد ا  . عين  على النه:را 

 الصورة النهائية لالستبيان: -3

ا  بىى:   ُيعىىر  علىىى 40يىى   نىى:ء ام ىىتبا:ن واىىل اليحىى:و  اج وعىى  اليىى: ل عرتىىه: اىىر ل
 ره  وال  هيا  كل  ب:   ار   وع  ؤيتدا:  "ة ج:  ؤ  اجهيا ".عين  الد ا  ، )يث يبدي    ا
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 (مستويات االستجابة على عبارات االختبار4جدول )

 ال نادرا احيانا دائما
4 3 2 1 

ة:ؤىىى  الب:)ثىىى  الح:لاىىى  بىىى:لتحقل ؤىىى  صىىىدق وتبىىى:  امختبىىى:  اىىىر البيئىىى  اليىىىعدةا  علىىىى 
 على النحد امير) الد ا :  ال بيرا 

صدق اليح  الخ: جر) يعتيد يل  التراق  على ؤق: ن  النت:را الح:لا  بةخرل، )يث  الصدق:أ( 
يىىى  ؤق: نىىى  الد جىىى  ال لاىىى  لليهىىى:  ب:لد جىىى  ال لاىىى  للتحيىىىيل الد ا ىىىر اىىىر نيىىىل العىىى:  

 وهد قاي  ؤريفع . 0.83ىا، وةد )يل  الب:)ث  على ؤع:ؤل ا يب:ج قايته 2017ل
 وةد ي  )ي:ب تب:  امختب:  ؤ  خق )  ات:الثبب( 

   :الثبىى:  بىى:لتتبيل ويعىى:ة  التتبيىىل) ة:ؤىى  الب:)ثىى  بحيىى:ب ؤع:ؤىىل ام يبىى:ج  ىىي  ة جىى
 0.92ا يىد ، وةىد خليى  إلىى ؤع:ؤىل ا يبى:ج 21التتبيل اجو  والث:نر بف:صل ئؤنىر ل
 وهد ك:ف للثق  ار تب:  امختب: . 

علىى النحىد التى:لى)  و لى  (SPSS) ي  ا تخدا  اج :ليد اإل)ي:را  ؤ  خىق   رنى:ؤا
 ا.اختب:  " " لدمل  الفروق  ي  اليليدع: - اليتد ت:  الحي: ا  وامنحراا:  اليعا: ا ل

 ة:ـــدانيــة امليــدراســج الــائــنت
  جىىداو  إ)يىى:را  ويحليلهىى: بعىىد إجىىراء اليع:للىى  اإل)يىى:را ، تىى   صىىد النتىى:را اىىر صىىد  

 ويفييره: على النحد الت:لى) 

ؤ: ة ج  جدة  الحا:  لدل الدا  ى:  ال بيىرا  بيدينى  الراى:  علىى ؤيىتدل اجةا  ال لاى  
 وؤل:ميه: الفر ا ؟
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اليىىشا  اجو  يىى  )يىى:ب اليتد ىىي الحيىى: ر وامنحىىراف اليعاىى: ي والترييىىد ل ىىل  إلج:بىى 
ؤلىى:  ؤىى  اليلىى:م  الفر اىى  التىىر ياىىا  جىىدة  الحاىى:  لىىدل الدا  ىى:  ال بيىىرا  بيدينىى  الراىى:  

 على ؤيتدل اجةا  ال لا  وؤل:ميه: الفر ا ، وي  الحيد  على النت:را الت:لا )
 (5دول )ـــــــــج

 درجة جودة احلياة لدى الدارسات الكبريات مبدينة الرياض على مستوى األداة الكلية وجماالتها الفرعية
 درجة جودة احلياة الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلساب  االتــــــــاجمل

 ؤتد ت  4 0.57 33.22 جدة  الحا:  اليحا 

 ؤريفع  1 0.56 36.14 جدة  الحا:  للبيئ  التعلايا 

 ؤتد ت  3 0.68 33.37 جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا  اليد  ا 

 ؤريفع  2 0.56 33.65 جدة  الحا:  امنفع:لا  ار اليد   

 ؤريفع  - 3.39 136.38 اجةا  ال لا 

الدا  ىىى:  ال بيىىىرا  بيدينىىى   ا  ن ة جىىى  جىىىدة  الحاىىى:  لىىىدل لىىىدل5يشىىىير نتىىى:را جىىىدو  ل
ا، ووى:لنإر 136.38الرا:  على ؤيتدل اجةا  ال لا  هىر  د جى  لؤريفعى ا وويتد ىي )يى: ر ل

إلى اليل:م  الفر ا  اق)   ن اليل:  الث:نر لجىدة  الحاى:  للبيئى  التعلايى ا اىر الترييىد اجو  
  ا.ا  د ج  لؤريفع36.14ؤ  )يث ة ج  جدة  الحا:  وويتد ي )ي: ر ل

ويرل الب:)ث   ن جدة  الحا:  يتيثىل اىر ة جى   ةىر ؤيىتدل الخىدؤ:  الي:ةاى  وامجتي: اى  
، وية ا  هشمء اجاراة لقد   الخدؤ:  التر يقد  له  علىى إرىب:ع بيراكع يعلا  ال بيرا التر يقد  ار 

إ  يتيىىى  بيل:ناىىى  التعلىىىا  ؤىىى  يىىىداير اليداصىىىق  ؤل:نىىى: ، ووقىىى:ره  ؤىىى    ىىىره   ،):جىىى:يه  اليختلفىىى 
لرعىىى:يته ، إتىىى:ا  علىىىى ةىىىرب اليد  ىىى  لينىىى:ئله ، ولىىىذل  جىىى:ء  ة جىىى  إة ا  الدا  ىىى:  ال بيىىىرا  

بيعىع  عى   وهىذا لىا  للدة  الحا:  ة ج  ؤريفع  و ل  لرت:ره  ع  هذه الخىدؤ:  اليقدؤى  لهى ،
يعا   اه الد ا   ويتف:عل  اه وؤعه؛ لىذل  جى:ء ؤلى:  جىدة  الحاى:  للباى  الد ي امجتي:عر الذي 

التعلاياىى  اىىر الترييىىد اجو  و ويىى: اشىىير إلىىى  ن عقةىى:  الدا  ىى:  ال بيىىرا  ةاخىىل اليد  ىى  وؤىى  
ئؤاقيهىىى: يتيىىى  ب:لىىىدفء والتعىىى:الل لىىىذا يشىىىعر ب:لرتىىى: وامنتيىىى:ء والقبىىىد  امجتيىىى:عر  ي  ن جىىىدة  

 يئ  التعلايا  التر اعا  ايه: الدا  :  ال بيرا  ب:ليد   .الحا:  يريبي ب:لب
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ويتفل نتال  الد ا   الح:لا  التر يشىير إلىى  ن ؤيىتدل جىدة  الحاى:  لىدل الت:لبى:  ؤريفى  
، ة ا ىىىى  ة ا ىىىى  لاليشىىىى:اق ، ا 2012ة ا ىىىى  ل  ىىىىد  ا ىىىىي ، ا، 2008ؤىىىى  نتىىىى:را ة ا ىىىى:  لؤحيىىىىد، 

ا، وة ا ى  2018   ة ا   لؤيىتفى واد ىل، ا، وة ا2013ا، وة ا   لؤيتفى وو ر، 2015
التىر  ا Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019ة ا   لا ، 2018ة ا   لؤعشر، 

 الت:لبىى:  ، )يىىث  وتىىح  نتىى:را هىىذه الد ا ىى:   ن وتىى  جىىدة  الحاىى:  ب: يفىى:ع ؤيىىتدل التحيىىيل
ا Dyrbye et.al, 2006يتيتعدن بييتدل ؤريف  ؤ  جدة  الحا: ، غيىر انهى: يختلىل ؤى  ة ا ى  ل

 ة ا ىى  ن ؤىى  العداؤىىل التىىر يقلىىل ؤىى  جىىدة  )اىى:  التلبىى  البعىىد عىى  ام ىىر ، وكىىذل   التىىر  وتىىح 
التىىر  وتىىح  ان الىىقب اليىى   ا Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019ل

كىق  كيى: يختلىل ؤى  ة ا ى  )يلدا على ة ج  ؤتدين  اىر جىدة  الحاى:  اىر ؤلى:  الن:)اى  النفيىا ،
التر  وتح   ن  ا(Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010ؤ  

 بد يدنر جدة  الحا:  والتحييل لدل التىقب) هىد القلىل والخىدف ونقىص  ى:ع:  النىد  والععلى  
ا التىر كى:ن ؤى  نت:رلهى: إتى:ا  علىى Shanafelt & Kolars, 2011امجتي: اى ، و ة ا ى  ل

ا التىىىر نفىىى  2015تعلاياىىى ، ونىىىذكر ة ا ىىى  ة ا ىىى  لاليشىىى:اق ، نتىىى:را الد ا ىىى  اليىىى:بق ) القىىىرو  ال
العقة   ي  جدة  الحا:  وةلل التنبش ب:لييتقبل، ا:لتعلا  واليداصق  ؤل:نا  وار كل )ىر  ى نر، 

ا التىىر  وتىىح   ن يقيىىا  جىىدة  الحاىى:  ةون ؤتد ىىي 2017كىىذل  يختلىىل ؤىى  ة ا ىى  لا ىى  الىىدي ،
 ليختلل )قد  الحا:  الل:ؤعا ،

 ض نتائج السؤال الثان :عر -2
ؤىىى: عقةىىى  جىىىدة  الحاىىى:  علىىىى ؤيىىىتدل اجةا  ال لاىىى  وؤل:ميهىىى: الفر اىىى  لىىىدل الدا  ىىى:  

 بيدين  الرا: ؟ بيراكع يعلا  ال بيرا ال بيرا   داا  التعل  
ق  ام يبىى:ج ل ىىل ؤلىى:  ؤىى  اليلىى:م  الفر اىى  ؤإلج:بىى  اليىىشا  اجو  يىى  )يىى:ب ؤعىى:

ل الدا  ىىى:  ال بيىىىرا  بيدينىىى  الراىىى:  علىىىى ؤيىىىتدل اجةا  ال لاىىى  التىىىر ياىىىا  جىىىدة  الحاىىى:  لىىىد
 وؤل:ميه: الفر ا  وةاا  التعل ، وي  الحيد  على النت:را الت:لا )
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 ( معامنت ارتباط بريسون بني جودة احلياة لدى الدارسات الكبريات 6جدول )
 اختبار الدافعية للتعلممبدينة الرياض على مستوى األداة الكلية وجماالتها الفرعية مع 

 االتـــــــــــــاجمل
 مستوى الداللة اختبار الدافع للتعلم

 معامل االرتباط )ر(

 0.01 0.84 جدة  الحا:  اليحا 

 0.01 0.78 جدة  الحا:  للبيئ  التعلايا 

 0.01 0.88 جدة  )ا:  البيئ  امجتي: ا  اليد  ا 

 0.01 0.92 جدة  الحا:  امنفع:لا  ار اليد   

 0.01 0.83 اجةا  ال لا 

ا وجىىىدة ا يبىىى:ج ؤدجىىىد ةىىىدي وةا   ىىىي   بعىىى:ة جىىىدة  الحاىىى:  لىىىدل 6يت ىىىح ؤىىى  اللىىىدو  ل
جىىىدة  الحاىىى:  -جىىىدة  الحاىىى:  التعلاياىىى -لجىىىدة  الحاىىى:  اليىىىحا  بيراكىىىع يعلىىىا  ال بيىىىرا الدا  ىىى:  

جىىدة  الحاىى:  امنفع:لاىى  ب:ليد  ىى ا ولد جىى  ال لاىى  لىىألةا  ؤىى  اختبىى:  الىىداا  -امجتي: اىى  اليد  ىىا 
 .0.01للتعل ، )يث ك:ن  قا  " " جياع: ةال  عند ؤيتدل 

 ا(Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019ويتفل هذه الد ا   ؤ  ة ا   
 كىىىىىق ؤىىىىى  ، كيىىىىى: يختلىىىىىل ؤىىىىى  ة ا ىىىىى التىىىىىر  وتىىىىى  جىىىىىدة  الحاىىىىى:  ب: يفىىىىى:ع ؤيىىىىىتدل التحيىىىىىيل

Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010) التىر  وتىح   ن  ا
 ىىىبد يىىىدنر جىىىدة  الحاىىى:  والتحيىىىيل لىىىدل التىىىقب) هىىىد القلىىىل والخىىىدف ونقىىىص  ىىى:ع:  النىىىد  

 .والععل  امجتي: ا 
 ة:ــدراســات الــرحــات ومقتــوصيــت

  . ام يق:ء بلدة  الحا:  لدل الدا  :  ال بيرا  ار جيا  اليل:م 
   نشر تق:ا  جدة  الحا:  لىدل القى:ريي  علىى يعلىا  ال بيىرا ، ؤى  خىق  الىدو ا  التعرا اى

  ه: و)لق:  النق:ش  ي  الليا ، ل ي:ن ا تاع: ه: ويتباقه:.

  . :يد نت:را الد ا :  الي:بق ) يداير  راؤا إ ر:ةا  يععئ ؤ  جدة  الحا( 

 يهيئىى  الينىى:  التعلايىىر الين: ىىد لللايىى  لتفعيىىل جىىدة  الحاىى:  بيىى: اىىر  لىى  ؤىى  ؤبىى:ن- 
 واةا   وؤن:ها وغيره:.

  :ليعليى:  الدا  ى:   و خىرل اىر جىدة  الحاى:  يقدا   راؤا يريبي ب:لتع:ؤل ؤ  ال ردال
  نفيه .ال بيرا  والدا  :  
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 عـــــراجـــــامل

 

ا، "يقيا  جدة  الحا:  الل:ؤعا  وال اليرج  اللديد ل ىي:ن جىدة  2017ا   الدي ،  ؤحيد ل -1
 والتيىىىىيير امةتيىىىى:ة علىىىىد  ؤللىىىى  ،"التعلىىىىا  العىىىى:لر بىىىى:للعارر) ة ا ىىىى  ؤيداناىىىى  بل:ؤعىىىى   ة ا 

، 35ع  كلا  العلد  امةتي:ةا  والعلىد  التل: اى  وعلىد  التيىيير، -ج:ؤع  اللعارر ، والتل:  
 98 – 81ص ص 

ا "اع:لاىى   رنىى:ؤا يىىد ابر ؤقتىىر  لتحيىى  جىىدة  الحاىى:  لىىدل 2012  ىىد  ا ىىي ، ؤحيىىد )يىى  ل -2
، ييد  ع  ؤركىع اإل رى:ة ؤلل  اإل ر:ة النفيراللب  الد لد  الترودي بل:ؤع  اليل  الييد"، 

 234-188، ص ص 30النفير، ع 

، 7،  20ع  ؤلل  الب:)ث ار العلىد  اإلنيى:نا  و امجتي: اى  ا، 2015اؤحيد، ؤيعدةي ل -3
 220-203ص ص 

ا، "اليع:ة  النفيا  وعقةتهى: ب:لتحيىيل الد ا ىر واإليلى:ه 2013اللي: ،  يا   )يد ؤحيدل -4
ؤللىىى  ة ا ىىى:  يروداىىى  ونفيىىىا  ج:ؤعىىى  يبىىىد "،  نحىىىد الد ا ىىى  الل:ؤعاىىى  لىىىدل الىىىقب ج:ؤعىىى 

 230-171، الين ، ص ص 78كلا  التروا ، العدة  - العة:ئال

ا "جىىىىدة  الحاىىىى:  اىىىىر تىىىىدء بعىىىى  2012جييىىىل،  ىىىىياه الىىىىه، وعبىىىىدالده:ب، ةالاىىىى: خيىىىىري، ل -5
ة ا ى:  الذك:ءا  اليتعدة  لىدل الىقب وال:لبى:  الير)لى  الث:نداى  ؤى  يخييى:  ؤختلفى "، 

 .106 -69، ص ص 1، ج22، ع ا  وعل  النف عروا  ار الترو

يىىىىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىىىىترج:عه علىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىرابي ا، " رنىىىىىىىىىىى:ؤا جىىىىىىىىىىىدة  الحاىىىىىىىىىىى:  "، 2019ل 2030  اىىىىىىىىىىى   -6
https://vision2030.gov.sa/ar/programs/QoL   2019-6-16 ت: ا، 

ا.   ىىلدب )ىىل اليشىى ق  وعقةتىى   ند اىى  الحاىى:  ة ا ىى  1999العىى: ف بىى:م ؤحيىىد الرنىىدو  ل -7
الدولر الي:ةس ليركع اإل ر:ة النفير، ج:ؤع  عي  ري  "جدة  الحا:  يدجىه  نإرا ، اليشيير

 ا.82-66ا، ص ل26ندايبر، العدة ل 1012ةدؤر للقرن الح:ةي والعشرا " ار الفتر  ؤ  
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ا، "جىىىىىدة  الحاىىىىى:  اليد كىىىىى  2017عثيىىىىى:ن، عبىىىىىدالر)ي  صىىىىىدار وي ىىىىىرايا ، ؤحيىىىىىدة ؤحيىىىىىد ل -8
دل اللب  ج:ؤع  اليلت:ن ةى: دس) ة ا ى  ينبشاى "، وعقةته: بيداجه  اليش ق  امجتي: ا  ل

 . 56-2، ص ص 3، ج 2، ع ؤلل  العلد  الترودا 

 ةا  الشروق -) ا دلدجا  التعل  والتعلا  اليفر  1998ةت:ؤر يد ل  -9

ا. ؤيىتدل جىدة  الحاى:  لىدل اللبى  2006ك:ظ ، علر ؤهدي والبه:ةلر، عبد الخى:لل نلى  ل -10
 17 لتن  عي:ن،  وجدة  الحا: ، ج:ؤع  اليلت:ن ة: دس،الل:ؤع ، وة:ر  ندو  عل  النف  

 . 78-63ةاييبر،  19 –
ا،" جىىدة  الحاىى:  كينبىىئ لقلىىل الييىىتقبل لىىدل الىىقب 2015اليشىى:قب ، ؤحيىىد ا)يىىد خىىدا  ل -11

 ؤللىىى  ج:ؤعىىى  اليبىىى  للعلىىىد  التروداىىى ،  كلاىىى  الترواىىى  واآلةاب اىىىر ج:ؤعىىى  الحىىىدوة الشىىىي:لا "،
 .49-33، ص ص 1، ع 10  

ا، "ؤيتدل ة ج  الحا:  لدل ال:لبى:  الييىلا ) 2018ؤيتفى، بعلر، وجرلدلر، يد ل ل -12
ؤللىى  اللىى:ؤ  اللعارىىر"،  -، ة ا ىى  ؤيداناىى  علىىى ال:لبىى:  ةيىى  علىى  الىىنف  بل:ؤعىى  الييىىلا 

 ، 431-413، ص ص 8، ع ار الد ا :  ار الد ا :  النفيا  والعلد  الترودا 

 "جىىىىىىدة  الحاىىىىىى:  وعقةتهىىىىىى: ب:منتيىىىىىى:ء ا، 2013ؤيىىىىىىتفى، يد ىىىىىىل )يىىىىىىه صىىىىىى:لح، وو ىىىىىىرل -13
 ، 2، اآلةاب، ع ؤللىىىى  ج:ؤعىىىى  اليلىىىى   ىىىىعدةوالقبىىىىد  امجتيىىىى:عر لىىىىدل اللبىىىى  الل:ؤعىىىى "، 

 431-405ص ص 

ا، " 2016ؤيىىلح، ؤحيىىىد علىىر عىىىد  واجغىى:، صىىىهيد كيىى:  واللرجىىى:وي، ئاىى:ة عيىىىر ل -14
  ىىىى:ل   ا ىىىترايالا  ؤقتر)ىىى  لتفعيىىىل  رنىىىى:ؤا يعيىىىا  ال بىىى:  ؤحىىىد اجؤاىىىى  بيح:اإىىى:  غىىىع "،

 ؤ:جيتير غير ؤنشد  ، ةي   صد  التروا ، كلا  التروا ، ج:ؤع  العهر، غع ، اليتي .

جىىدة  الحاىى:  وعقةتهىى: ب ىىل ؤىى  اليىىلد  امجتيىى:عر ل ا،2018ل علىىر  ىى  ؤحيىىد ؤعشىىر، -15
كلاىىى   -، ج:ؤعىىى    ىىىيدج الترواىىى  كلاىىى  ؤللىىى  ا،واجؤىىى  النفيىىىر لىىىدل عينىىى  ؤىىى  اليىىىراهقي 

 270- 231 ، ص ص2ع ،34ؤاالتروا ، 
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"، يى  يىداير الخىدؤ:  اليىحا  والراى:ه اىر  ى  الشىاخدخ ا، "2009ؤنإي  امؤ  اليتحد  ل -16

  ا ترج:عه على الرابي

https://www.un.org/arabic/esa/ageing/medicaltreatment.html  
 2019-6-16 ت: ا  
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 138-94التنيا  وج:ؤع   ده:ج، ص ص 
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 ا، ةؤشل،  د ا:.1ل 28ج:ؤع  ةؤشل، 
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 دجا  التعل  اليفى، عي:ن، اج ةن، ةا  الشروق ا)  ا دل2012يد ل ةت:ؤر، ن:اف  ةت:ؤى ل -22

https://www.un.org/arabic/esa/ageing/medicaltreatment.html
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