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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 مؤشرات جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات وعالقته بدافع التعلم بمراكز تعليم الكبيرات بمدينة الرياض

 د..هيفاء بنت فهد بن مبيريك  

 كلية التربية جامعة امللك سعود -قسم السيايات التربوية 

 ملخص الدراسة

االنفعالية في  -ة املدرسيةالبيئة االجتماعي  -التعليمية  البيئة-جودة الحياة: )الصحية ؤشراتمالتعرف على  يهدف هذه البحث إلى 

-ما عالقة جودة الحياااة )الصااحية، كما يهدف إلى التعرف على بمدينة الرياض  بمراكز تعليم الكبيراتاملدرسة( لدى الدارسات الكبيرات  

 بمراكااز تعلاايم الكبيااراتالكبياارات باادافع الااتعلم  نفعاليااة فااي املدرسااة( لاادى الدارساااتاال  -البيئااة االجتماعيااة املدرسااية -البيئااة التعليميااة

، وكاا  فاي شارو وجناود مديناة الريااض  ( دراسة كبيرة في مراكز تعلايم الكبيارات350)، وتكونت عينة البحث من بمدينة الرياض

الكليااة ت بمدينااة الرياااض علااى مسااتوى ا داة ر  درجااة جااودة الحياااة لاادى لاادى الدارسااات الكبيااراماان رباارا نتااارا الدراسااة: 

(، وباالنرر إلاى ااالااالت الفرعياة يالحاا ر  ااالاان الجااة  )جاودة الحيااة 136.38حسااي  )هي بدرجة )مرتفعة( وبمتوسط  

، كمااااا ( بدرجااااة )مرتفعااااة(36.14سااااط حساااااي  )للبيئااااة التعليمااااة( فااااي الترتيااااج ا ون ماااان حيااااث درجااااة جااااودة الحياااااة وبمتو 

تعلايم الكبيارات )جااودة  مراكاز د جاودة الحيااة لادى الدارساات ب  ربعااوجاود ارتباام موجاج قاوا ودان بايتاارا روضاحت الن

جاودة الحيااة االنفعالياة باملدرساة( ولدرجاة -جاودة الحيااة االجتماعياة املدرساية-جودة الحياة التعليمياة-الحياة الصحية

 .(0.01)"ر" جميعا دالة عند مستوى للتعلم، حيث كانت قيم   يةالكلية لألداة مع اختبار الدافع

 مراكز تعليم الكبيرات -الدراسات الكبيرات  -جودة الحياة كلمات املفتاحية:لا

The relation between Quality of life Indicators among female Adult Learners in Riyadh adult Centers 

Dr. Haifa Fahad Bin Mubayrik 

Educational Policies Department- College of Education- King Saud University 

Summary 

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 
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 مقدمة -

تعتبررجودررالحواة إررىحولرررئزوالهاررىفيوالعىلرر وارريوالعررىليهو الدرر ولغرريةو وحاررىوالررئ اوالبهة،رر هو رىلإررىوالررئ اوالعه إرر هو اررئ و   إرر و

وارريولبتلعرر هوغلررىوا ودررالحواة إررىحوتعررئو رر إاول ابىةإرر و  رر ولسررتازو
 
السررعىلحو اجابىةإرر وارريورإررىحوالوررهلهولإاررا و  ررااوةررى ا

و.وواة إىحواملتسىلعبيجاةواة ىلإ وايوالعىليو اا ىعوالوهلو املجتلعوايوظلوالت

(هو الذيولغرريو  رر ولةررىلغ والوررهلواملت ا رر و2030 ل ئوقىلتوامللوك والعه إ والسعالا وةإطاقوةهنىلجو"دالحواة إىح"وايولؤة و)

ةى ورر وتسررى ئوالوررهلووالوى و وايولبتلعهو أنةطتههو ليواتلكنوالوررهلولررنوإلررنولجولررنوجررااوةررهالجوتعوإلإرر وإاةوة  رر وتعوإلإرر 

و   ول لىموالعلوإ والتعوإل و    واملةىلغ واإلابىةإ وايواملجتلع.وو

زالواهتلرررىموال،رررىرذي ول رررذوةئااررر وال قررراوالذرررىنفولو ررره والعةرررهةنوةلوعرررامودرررالحواة إرررىحوغلوعرررامولررره ، و عوررريو ل رررئو

وانت وررررتولىرررر ولبررررىجةوأجررررهزوو لعررررلودررررلواألة ررررىهواىنررررتو  رررر واملسررررتازوالط رررر ههو زالةواألة ررررىهوةإررررهالرررر ويواإلابررررى فهو  لررررنوارررري 

و ة ىةوأجهزواىملهأحو اجرتإىدىةواةخىص و الطاب.وووو.شلوتوقطى ىةوالعللهو التعوإي

(هو لكررنوا ررئهوهررذاوالتلكرري ولجولررنو2030قىلتوامللوك وةىجهتلىموةىملهأحو التجغيزو   و لكإناررىوجىصرر وارريولؤةرر و) ل ئوو

(هوغلررررىواهتلررررتوالئ لرررر وةتعوررررإيوالك،يررررجاةهو ةت ررررتو ررررئحوق ررررااةو2015)السررررع يهوجررررااوالتعوررررإيو  رررراةيجورإررررىحودإررررئحو  ابىةإرررر و

لتررتلكنواملررهأحولررنواغلررىاوتعوإلعررىوغلهاغرريوتعوررإيوالك،يررجاةو ةقررااوالئال ررىةوالك،يررجاةو نررىليواللرريو اللرريو املررتعويو  رر و رر إلو

وا وو
 
 .(2018ألن،ىءوالسعالا هو) اىل واوو(%5,6أقلولن)وو ت وصونس، واأللإ ولى ووالذغهوجواة قههوةاوغهاة ولإا

غلررىوأ ودررالحواة إررىحوارريوالعلوإرر والتعوإلرر و يةررئو نظهاوأل وقطىعوالتعوإيووالذلوشررهة  ومررخل و هىلرر وارريوأيولبتلررعهو

وعبدالحميااد،  لوتررتوودررالحواة إررىحولررئزواملعولرري و املتعولرري وانظررىلوال،ررىرذي هو لناررىوللا رر و)لةررهاهإيلررنولاةعإرر والررتعويهوة ررئو

 Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010), (Henning, Hawken & Hill, 2009) Zhao ( وDyrbye et.al, 2006) ( و2016

& Doherty, 2010)  هو   رر والررهغيولررنو وررنوالئلا ررىةو غيجهررىهو(و غيجهررى2013للا رر و)ولقررطوكو  كررههو(هو2012)أةرراولا رري هو(هو

لؤشرررهاةودرررالحواة إرررىحولرررئزوالئال رررىةولرررذاوةرررإ وهرررذ والئلا ررر و ، ررر واررريوولجوا ولاضررراعوالئال رررىةوالك،يرررجاةولررريوارررئل ولرررنوق،رررله

وتعوإيوالك،يجاةوةلئا  والهةىضولهاغي،يجاةو  اقتهوةئاةعوالتعويوةالك

 رسئلة البحث:  

و-ال،  ررر واجدتلى إررر واملئل رررإ و-ال،  ررر والتعوإلإررر -درررالحواة إرررىححو)ال ررر إ ولؤشرررهاةلرررىو -1

الئلا رررىةوالك،يرررجاةوةلئا ررر وولهاغررريلك،يرررجاةوةاجنوعىلإررر واررريواملئل ررر (ولرررئزوالئال رررىةوا

 الهةىض؟

و-ال،  ررررر واجدتلى إرررررر واملئل ررررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإرررررر -لرررررىو اقرررررر ودرررررالحواة إررررررىحو)ال رررررر إ  -2

ولهاغرريوتعوررإيوالك،يررجاةاجنوعىلإرر وارريواملئل رر (ولررئزوالئال ررىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويوة

وةلئا  والهةىض؟

 رهداف البحث: التعرف على

و-ال،  ررررر واجدتلى إررررر واملئل رررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإررررر -ة إرررررىححو)ال ررررر إ درررررالحواولؤشرررررهاةو -1

ةلئا رررررر ووةلهاغرررررريوتعوررررررإيوالك،يررررررجاةاجنوعىلإرررررر وارررررريواملئل رررررر (ولررررررئزوالئال ررررررىةوالك،يررررررجاةو

 الهةىض؟
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ال،  ررررررررر واجدتلى إررررررررر وو-ال،  ررررررررر والتعوإلإررررررررر -درررررررررالحواة إرررررررررىحو)ال رررررررر إ لؤشرررررررررهاةو اقرررررررر وو -2

ةلهاغرريوتعوررإيوىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويواجنوعىلإ وايواملئل  (ولئزوالئال وو-املئل إ 

 ةلئا  والهةىض؟ووالك،يجاة

 رهمية البحث: تتجلى رهمية هذه البحث في اآلت :

أ وال، رراهوارريولبررىاودررالحواة إررىحو"لرريوتةررللواىلررلوالعررىليوالعه ررفو  نلررىورقررهةوارريو(وارريوللا ررتهو2015إغررهو)ال لررئهو

وةررإ و وال، رراهوالعه إرر ولرريو ررئل ودلإررعوة ررىةواملجتلررع. عرراوالررئ او  رر وغررهالو رروط  و لررى و لقررهو اةجيافررهوغلررىوأ "و لررنواررين

وإاوأهلإرر وارريواملجتلررع.وغلررىولغرريةو عرراوامل ظلررىةولذررلول ظلرر واجلرريواملت ررئحهولإولغرريةو  رر و
 
للا رر ودررالحواة إررىحهوتعررئولتبيررجا

و(.2009)ل ظل واجليواملت ئحهوواهلإ ودالحواة إىحهو جو إلىوغ،ىلوالسنوو

ةإنررررتوقورررر وو(2015للا رررر و)ال لررررئهو والئلا رررر هوجىصرررر و أ و عرررراوالئلا ررررىةوغئلا رررر و لررررنوه ررررىو كلررررنواهلإرررر وهررررذ

والئلا ىةوالعه إ وايودالحواة إىحول ىلن وةىلئلا ىةواألد  إ .وو

غلرررىو كتسرررةوأهلإررر وهرررذ والئلا ررر ولرررنوأهلإررر وال، ررر واررريولتبيجاةارررىهورإررر وسعتبرررجولتبيرررجيحو)درررالحواة إرررىحو الئلا رررىةو

ولررنولؤةرر و)الك،يجاة(هوة ئولغيةوامللوكرر واررو
 
(و  هنررىلجودررالحواة إررىحو  رر والتجغيررزو  رر ولةررعولسررتازوالتعوررإيو التررئلةةهو2030يوغررا

    و  رئاهوتبيجاةوايوةنإ ودذلة وايواملجتلعوالسعاليوةائ ولهةعولستازوالوهلولررنودلإررعوال ررااقيوالذ ىةإرر و اجدتلى إرر و

و غيجهىهوو

ولاررررا والتعوررررإيولرررررئزوالهاررررىفيواأل ى ررررإ ولهةررررعولسررررت
 
ازولةىهإرررر والوررررهلو زةررررىلحولسررررتازولجررررلوالوررررهلو  اقى ررررهو نظررررها

هوجىصرر و
 
وضرره لةى

 
اجدتلى إرر هوجىصرر والئال ررىةوالك،يررجاةهواىنررتوللا رر ودررالحواة إررىحولررئ انوارريولررئلا وتعوررإيوالك،يررجاةوألررها

و أ وال،   والتعوإل و يةئولنوالئاةعإ ولئزوالئال ىة.و

 العلررلووالئال ررىةوالك،يررجاة نولظىههودالحواة إررىحولررئزوو  وإهو  ى اوهذ والئلا  والاقا و   وأهلإ والكةاو

و.   و  سإناىولنوأدلو   إ والتكإاواإلابى فوايوة  تانوالتعوإلإ 

 البحث:  حدود

و.اجنوعىلإ وايواملئل  (و-ال،   واجدتلى إ واملئل إ وو-ال،   والتعوإلإ -ال  إ اة ئواملاضاعيحولؤشهاةودالحواة إىحوايحو)

و ةهقو د ابولئا  والهةىض.ووهاغيوتعوإيوالك،يجاةةلواة ئواملاىنف

 2017/2018الحد الزماة  العام الالامعي:  

 مصطلحات البحث:

 جودة الحياة:  

اجتووررتوتعررىلةاودررالحواة إررىحو ةرر واجررتا واألطررهوال ظهةرر و املظررىههواملىلارر و املؤشررهاةواملىلارر واملاضررا  ول إى ررعىهو

ادتلى إرر ()الاجنفو  رروإلى و زاررفهو-نوسررإ و- رر هو ةت ررلنوارراهونررااقيوةرريحو) رر إ الد واهزوال،عاوةأناىوليوتعئواىةإ وأ ولقإ

وه(وو2017

 نررهوهررذاوالبجنررىلجوةت سرري وو هةررتودررالحواة إررىحوارريو"ةهنررىلجودررالحواة إررىحوارريوامللوكرر والعه إرر والسررعالا "و  رر وأناررىحو"و

لررررنوجررررااوةاإ رررر وال،  رررر والازلرررر ولررررئ يوونلرررر ورإررررىحوالوررررهلو األ ررررهحو   ررررىءولبتلررررعوارررر عيواةررررهال وةأ رررروابورإررررىحولتررررااز هو إلررررن

 ا ررت ئاهوجإررىلاةودئاررئحوتعرريزولةررىلغ واملررااطنو امل ررإيوارريواألنةررط والذ ىةإرر و التجةحاإرر و الهةىضررإ والدرر وتسررىهيوارريوتعيةرريو
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دالحورإىحوالوهلو األ هحهوغلىو  سعيو   إ وأهئا والبجنىلجوارريو  الإررئوالعئاررئولررنوالاظررىفاهو   ااررعوالنةررى واجقتقررىليو

و(2019هوو2030")لؤة وووولىوسسعيوايوتعيةيولاىن واملئ والسعالا وايو ه  ةواة لواملئ والعىملإ ل

 تعرررهن ول ظلررر وال ررر  والعىملإررر وال ررر  وةأنارررىورىلررر ولرررنوالسرررال وال،ئنإررر و الع وإررر وتعهةعرررىول ظلررر واجلررريواملت رررئحو و

و.(Henning, Hawken & Hill, 2009ووه2009ت ئحهوو اجدتلى إ والتىل هوجولبهلو ئمو دالواملهضو اج تااو)ل ظل واجليوامل

دررالحواة إررىحو  ت،نررهوال،ىرذرر وهررذاوالتعهةرراوارريوللا ررتاىوج ت ىلهررىهوأنررهواوررفوةررىلبهضواملطوررابهو  ررذلنوالكررنوتعهةرراو

وةأناررررررىو"ولحرررررراهوالئلا رررررر والك،يررررررجحو ررررررنودررررررالحواة إررررررىححو)ال رررررر إ 
 
ال،  رررررر وو-ال،  رررررر والتعوإلإرررررر -لررررررئزوالئال ررررررىةوالك،يررررررجاةولدهافإررررررى

يولئزوالئلا  والك،يجحولنو ئلهو".و-دتلى إ واملئل إ اجو
ُّ
واجنوعىلإ وايواملئل  و  اق وإلنوةئاةعإ والتعو

   ررىةعو  رر وواة ررىجةوالئاجوإرر و اةخىلدإرر ولووررهلوالدرر و  ررهجوالسررواجو  ادعررهو   إرر وهررئ وأ وغررهضولعرري لاةعوالتعويحوةرريو

و(.1998ا تلهالةتهوردهوات   والعئ واملهغابو امل ئلو)قطىلفهوو

 تعهةررررر وال،ىرذررررر و  ررررر وانارررررىحوةررررريوال ررررراحوامل هغررررر ولوئال ررررر والك،يرررررجحهو املادعررررر ولسرررررواغعىولت  إررررر وأة رررررلوالرررررئلدىةو املسرررررتاةىةو

و-ال،  ررررر واجدتلى إررررر واملئل رررررإ و-ال،  ررررر والتعوإلإررررر -ال ررررر إ التعوإلإررررر هواررررريورىلررررر و ررررراةهودرررررالحواة إرررررىحواملئل رررررإ و امل رررررئلحواررررريحو

و.تبىةتايولو هاةول إى والئاةعإ ولوتعويجااوا اجنوعىلإ وايواملئل  (هوو

 اإلطار النررا للبحث 

 (ووQOL Quality Of Life“مفهوم جودة الحياة )

ه  ولقررطجوو"دررالحواة إررىح"وارريوالإانىنإرر 
والرر ل واملافرريولوعرر  هو اعتبررجولقررطجوو  ررِ

 
قررئالىوةرررحو"السررعىلح"هوالررىورررئاذى

لةإرررىةوال وسرررإ ولىررر وصرررعا  وصرررإىغ وتعهةررراول رررئلوةجرررالحوتةررريجواألو"درررالحواة إرررىح"ولقرررطجووررررئا واررريوال، ررر والعو ررر هو و

(وإلررنوأنررهول لررىو سرر ةولوعررامودررالحواة إررىحهو2006(هو ةوسررهو)األنقررىليوه2006اة إررىحولغرريووشررإا ه) ،ئوالوتررى و رسرري و

إيو(هوغلررىوارره ، وةلوررىهwell being( "الترر عي"و)welfareرإرر وأنررهووارره ، وةقررالحو اإ رر وةلوعررالي وأ ى ررإي و هلررىو"الهةررى "و)

 Satisfaction(هو "لشرر،ىعواة ىدررىة"وو)Betterment(هو "الت سررن"و)Progress( "الت ررئم"و)Développentأجررهزولذررلحو"الت لإرر "و)

of needsو(.2015(ه)ايوال لئهوو

 ل ررئوال رر، ولوعررامودررالحواة إررىحو عورريوالرر ويواجابررى فوالررذيواهغرريو  رر و  لإرر واةجاانررةواإلابىةإرر و ن ررى وال رراحولررئزو

و
 
لقررررطوكو ةا رررراهو؛وو2012 ررررنووالتجغيررررزو  رررر واةجاانررررةوالسررررو،إ و ن ررررى وال ررررعاوة رررر و)دلإررررلو  ،ررررئالاهىبهووالوررررهلو اضررررى

غ،ررئالولتجغيررزوالك،يررجوو ولررىءوالرر ويولججاانررةوالسررو،إ ولررنورإررىحواألةررهالوةئلدرر وغ،يررجحهو شررللوإلررنوواةخبررجاةو(هو قررئوةررهزو2018

املؤلاررر وولت سررري ودرررالحواة إرررىحهوجىصررر و أ وأة رررىهووال ررره ووالذا إررر و العرررىلاةو السرررلىةواإلابىةإررر واررريوالورررهلهو دلإرررعوالعاالرررل

املىحررا وأ مرر تووأ واةجىنررةواإلابررى فوارريوالرخقررإ وال ةررهة ووأغجررجوةرره زاولررنواةجىنررةوالسررو  ولناررىهو أنالررىوجوالررذا وةىل رره لحو

وهوو(2012ا بىهي ولتعىغسي هورإ وأ والسواجواإلنسىنفوةإنالىوسسيجو ةتبيجوط، ىولعااللوغذيجحو)نع س وهو

(. ر  اخااتالف الباااحجو  حااون مفهااوم جااودة الحياااة، وتعااددت مؤشاارات 2012" )جميااو وعبااد الوهاااد، وتاارى كااال ماان 

جودة الحياة، قد ااد من هو االختالف والغموض،  ويضيفا  بقولهماا رناه "عاادة ماا ياتم تعريفاا فاي ياوء بعادين رساسايي  

ئوالررذاتف"هولجوأ وغىل،إرر وال،ررىرذي وقررئولغرري او  رر واملؤشررهاةواةخىصرر ولاررلولنالررىولؤشررهاةولعإ رر هو هلررىوال،عررئواملاضرراعيهو ال،عررو

ةىل،عرررررئواملاضررررراعيوةجرررررالحواة إرررررىحهو ةت رررررلنولبلا ررررر ولرررررنواملؤشرررررهاةوال ىةوررررر ولولارظررررر و ال إرررررى وامل،ىشرررررهواأ ضرررررىعوالعلرررررلو

حجرريواملسررىنئحواملتررى ولررنواألاىلالإ و   و  إلواملذررىاهو لسررتازوالررئجلو املاىنرر واجدتلى إرر و اجقتقررىلو التعوررإيهولضررىة ولىرر و
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ش،ك والعاقىةواجدتلى إ هولجوا وونتىفجو عاووال، رراهوقررئوأظعررهةووأ و"التجغيررزو  رر واملؤشررهاةواملاضررا إ وةجررالحواة إررىحوجو

وسسعيولجوايوديءوصبيجولنوالت،ىانوالك يوةجالحواة إىح".

للررىوة ئااترره.وا وا ررتفئالهوارريوالعئاررئولررنوو ةتضوولو،ىرذ وأنهوليواتو و عئو  رر ولقررطجوو)دررالحواة إررىح(هو قررئواهدررعوإلررن

العوامواىلعواموال  إ وأ والتجةاة وأ والسإى  هوأ ولستازواةخئلىةوامل ئلرر ولووررهلو لررئزواشرر،ى عىوة ىدررىةوالوررهلواملت ا رر و

وةت اعواألةهالو املجتلعىةو لبىجةواة إىح.وو

ة إرررررىحهوة رررررئوإغرررررهول والعىلررررر وأ والرررررئهلىءوق.م(واررررريوغتىةررررر و"األجررررراق"وتعهةررررراودرررررالحواو322و-384ل رررررئو  رررررى اوأل رررررطاو) و

 أ ررررر ىبوالط، ررررر والعوإرررررىوارررررئلاا واة إرررررىحواةجإرررررئحوةطهة ررررر و اررررررئحو ةررررر وأ وااانرررررااو رررررعئاءهو أ وه رررررىجواجرررررتا واررررريولاانرررررىةو

السعىلحورسةولوعاموالوهالولوسعىلحهولضىة ولى وظه ةررهو أ قى ررههوةررىلوهلواملررهةاوسعت ررئوأ والسررعىلحوارريوال رر  و  رر و رر إلو

أيوودرررالحواة إرررىحو)اررريوال لررررئهوو-(وةررريورىلررر وشررررعالة و نا رررىولرررنوالنةرررى وWell-beingهزوأل رررطاوأ واة إرررىحوالطإ،ررر و)واملذرررىاهو ةرررو

و(.2015

وارري ر إ  واأللهوأ واألصااوالتىلةفإ ولوعامودالحواة إىحوالةررىلو ولىرر وغتىةررىةو)اررىلاولررىلغي(ورإرر ولغرريوو"لررىلغي"و

و(وو18ه1999واورسةوالط، ىةواجدتلى إ واملختوو و)الب ئ لهأ وابواة إىحواملختووايغتىةى هوالسإى إ وةىلوه قوو

 ةإلررىو عررئوأصرر، تونا إرر واة إررىحولررنواأل لاةررىةواملعلرر ولررئزواملجتلعررىةوالبه إرر هو إلررنو عررئواة ررهبوالعىملإرر والذىنإرر هو

ئمولوتع،يررررجو ررررنواة إررررىحوالعىن رررر واملتاانرررر وولررررنو ررررئحولاانررررىةول  ررررتف 
ِ
ذررررلوالعلررررلو ألجررررلواملوعرررراموضررررلنول جرررريواملوررررهلاةهوغلررررىوا

و(2015املةىق، هووو؛وو2015ال لئهووو؛وو2004 املسكنوو ال،   و ال   و غيجهىوو))لقطوكورسنورسي ه

 قئوظعهواجهتلىموةهول ررذوال قرراوالذررىنفولو رره والاارررئو العةررهةنهوارريوظعررهوارريور ،رر والسررت  إىةولررنوال رره والعةررهةنو

ىو اهررررىوارررريوالتسررررعإ ىةو الظعررررالوالسررررهاعولذررررالحواةجررررالحو لررررعوةئاارررر وةتررررجحوالذلىن  ررررىةو لرررروارررريولبررررىاوال رررر  و اله ىارررر وال رررر إ هو

  أغإرررئهىودرررالحوامل تبرررىةو درررالحواملخهدرررىةهو لجرررااولعرررىايجواةجرررالحو  ط،إ عرررىواررريوالعئارررئولرررنواملجرررىجةحوالقررر ى  هواليلا ررر هو

ال، ثرر وةئلا رر واجقتقىلهوالطةهو السإى  هو اجدتلىعو الئلا ررىةوال وسررإ هواررى وأرررئونرراا جو وررنوالذررالحوةرريوزةررىلحواجهتلررىمو

و(هوو2015لوعامودالحواة إىحوايواملجىجةوالسىة  ".و)املهدعوالسىة هو

وارريولبررىاو ورريوالرر ويهولإوا تبررجحو عرراو ولررىءوالرر ويونررى جولفرر يولبررجالجوال رر  وال وسررإ وو)الرراجنفهو رروإلى هوو
 
 رررئاذى

وPsychological Well- Being(هوغلررىوأ ولوعررامو"السررعىلحوال وسررإ و)و578هوص2017زاررفهو
 
(وو اعنرر والةررعالوةىلسررعىلحهوسعررئوقهة،ررى

(و رررىمو%90-80لىررر و)و1979 رررىمو (40%وو–و30اررريوال وعرررتونسررر، وال،رررىرذي و رررنواةجرررالحولرررنو)و(و.2013ةجرررالحواة إىح)اةجلرررىاه

(هولإوا ضررروولوعولرررىءو2006ةحارررىوردرررهو قت رررىواة رررىىيو)ارررىظيو ال ارررىلىيهو هوللرررىوأغرررئو ررريزوغررراولرررنودرررالحواة إرررىحو اهلإررر وال، ررر 198

ىرذي و والوا رررو وأ وأررررئاهواة إرررىحوال رررىغط وجو رررؤليوةىل ررره لحولاغت رررىبو والعيلررر هوةررر،عاوهرررذ واةخبرررجاةوالكرررنوأ و ال،رررو

 (.2015    وهئةىولىولووهلهوةلوقئوتعإئوة ىءوالذاةو و ؤليول تىفجولابىةإ و)وال لئهوو

لناىئفو"للد و لستازواةخررئلىةوالدرر و ةلكنواجنتاىءولنوالعهضوالسىة ولى والتأغإئو   وأ ودالحواة إىحوايو  وإوعىوا

وسةعهواألةهالوةىلهحاهو السعىلحهو لنوجااوإلنونهزوأناررىوتةررللولاررا حولررىليو   ئمولألةهالهو إلنوإلش،ىعورىدىةايهو لنوايَّ

 هرراو)اىةخئلىةوامل ئل (هو ررىطوفو)لشرر،ىعواة ىدررىةهو  ىلتررىىيوالهحرراههو انوعررىىيو)اة إررىحواإلابىةإرر و السررعىلحهو املاررا واملعهارريو

ورىد والوهلو لتطو،ىةاى.وو

و

و
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 :  مراهر جودة الحياة

 وتتمجو في:

العاالرررلواملىلاررر و التع،يرررجو رررنورسرررنواة رررىاحو  تلذرررلواررريواةخرررئلىةواملىلاررر وامل ئلررر ولوورررهلهو ةررريولارررا و رررطليوةجرررالحو -3

 اة إىحهو تعتبجول إى و ىمولعى.

يورىلرر ولحرراهوالوررهلو ررنولضررى و ررنواشرر،ىعواة ىدررىةو الهضررىو ررنواة إررىححو هرراودىنررةوإاتررفهو لؤشررهولاضرراعيهواررئاواررو -4

  يجورإى ه.و

لللاجوالوررهلوال رراحو املت ررل ىةواة إى إرر هو الةررعالوةىة إررىحهوةى ت،ررىلوأ وال ررازو املت ررل ىةواة إى إرر وتعتبررجولوعررامو -5

ا و اقرررىةوادتلى إررر و
ن

أ ىسرررا ولرررنوةجرررالحواة إرررىحهوتسرررى ئوالورررهلو  ررر ولطررراقوقررراا و انةرررطتهو اةتاىلا رررهوالئاجوإررر هو  رررذلنوااررر

 لعواملجتلعهووودئا 

 اةجالحو    والوهلواةجسلإ . -6

درررالحواة إرررىحوالادالاررر حو ةررريوالاررررئحوالادالاررر وةجاانرررةواة إرررىحهو ةررريواألغجرررجو ل رررىوةجاانرررةواة إرررىحهوةرررىلوهلوسةرررعهو -7

 (.ووو2018ةادال و قإلتهوايواة إىحو)لعشا هوو

ىةوالوررهلو لغ،تررهوارريو   إرر وإا ررههو  ررهزوال،ىرذرر ولررنوجررااوالعررهضوالسررىة وأ ودررالحواة إررىحو تاررا ولررنولاانررىةوإا إرر و)رىدررو

 اسى ئوايوإلنوال،   واةخىلدإ و لقىللهىواملت ا  و املتىر هو الد وتسى ئوالوهلوايو   إ وأهئاةه(هولإاوجةئولنو ررااةهوة  رر و

واهة وتة،عورىدىةوالوهل.وو

 ومن خالن ذلك يمكننا القون ا  جودة الحياة لدى الدراسات الكبيرات هي:

يرررجحوووإلشررر،ىعورىدتارررىواأل ى رررإ هو ةرررريحوالوهصررر ولوتررررجإعو الت ،رررلو لت  إررر وأهئاةرررهواررريو لوإرررر ورىدررر والئال ررر والك، -1

 تعولعىو اة إىحوةقو و ىل .

رىدرر والئال رر والك،يررجحولج إررىحولتعوررإيوسسررى ئهىوارريولااغ،رر ورإررىحواملجتلررعو    إرر وإاةاررىوةإررههو تسررتطإعولررنوجالررهو -2

 التوى لولعولتبيجاةواة إىحواملت ا  واملتسىل  .و

ورىد والئال  والك،يجحولوتأايجواإلابى فوايورإىةاىو رإىحوا هةاىو لبتلععى.وو -3

 :
ً
 نحو التعلم يةالدافعثانيا

م
ُّ
 :  مفهوم الدافعية نحو التعل

أيوقررراحواة لرررى و الهغ،ررر وواملئلسرررا هةررريوال ررراحوالدررر وامل هغررر ولولرررتعويولإرررؤليو لورررهوالك  رررىوتعهةررراوالرررئاةعو  ررر وأنرررهحوو

و(2017ا  ول هو)ايواملإىقيو الوتا يهوولو إىموةلعىموالئل واملطو

  ت،نهوال،ىرذ وهذ والتعهةاهوةعاوواه ، وةفقىفصواملتعويوالك،يررجولررنونىرإرر ووأ واملررتعويوالك،يررجوواررئاهو لوإرر وتعولررهوة وسررههو

لرررهو ل
ُّ
قرررىللو املعورريولبرررهلولهشرررئو لادرررههوةعررراوا،نررر و  رر وجبجا رررهوالسرررىة  هوة  لرررىوا رررامواملعوررريوةتادحاررهواررريو لوإررر و فطرررإ وتعو

يو)
ن
و.(Holyoke& Larson ,2009التعو

افع الدراسات الكبيرات للتعلم  :دو

م، منها:
ُّ
افع التي تدفع الدارسات الكبيرات للتعل  هناك العديد من الدو
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ي. .1
ُّ
 الئاةعوالئان ولوتعو

يحواىلهغ، وايواة قااو   والتجقإ ولت سنوالاضعواملىلي. .2
ٌّ
 الئ اةعواجقتقىلا ولوتعو

يحواىلهغ،رررر وارررريو  سرررري والاضررررعواجدتلررررىعيهو قررررهاءحواله ررررىفلواةخىصرررر و السررررهة واةخىصرررر والررررئ اةعواجدتلى  .3
ٌّ
إرررر ولوررررتعو

 ةىلوهلوة وسههوو

ولتااإ واإلنبررىزاةو .4
 
يحوملعهة ولىوهاودئائوايولبىاواة ى ةواجىيو العاا اوال  ىل هواا ى

ٌّ
الئ اةعوالتك الادإ ولوتعو

  لنةهوالوهلول  عىلىة.

يح .5
ٌّ
 ملعهة والاقىا ولنواأللهاضهوأ و ادعىهوا ولعهة واةجئائولنواجلهاضوأ والعاج.وووالئ اةعوال  إ ولوتعو

يحو ائ و ه إ واألة ىءهو  اجوا و وىليوأيولةكاةو ه اة .و .6
ٌّ
 الئ اةعوالتجةاة ولوتعو

يحوملعهة واألرئاهوالسإى إ واةجىلة و)لقجوو األغىو اةجهدى يهوو .7
ٌّ
 (.وو2016الئ اةعوالسإى إ ولوتعو

واوإلنوالكنوال ااوا ول لولعويوا ولعول والك،يجاةوااا ولنورإ وزةىلحوالئاةعإ ولوئال ي والك،ىلوةيحوولنوجا

يوالك،يج.ووو-أو
ُّ
واجنت،ى ولى ول اةعواملتعويوالك،يجولتعو

يو انةطته ادإهواملتعويوالك،يجواى ولقىللوووو–بو
ُّ
يوالك،يج.ووالتعو

ُّ
والد و ججيوهذاوالئةعوامل ئلولتعو

يأ   إ وووو–جو
ُّ
والك،ىلوالتعوإلإ وا والتئلة، و غيجهى.ووووهئا وةهالجوتعو

 :الدراسات السابقة 

ولرررنو)و
 
 ةررريو ع ررراا حو"وللا ررر واإللهرررىقو اجغت رررىبو درررالحواة إرررىحواررريوطرررابوالطرررةواررريو(وDyrbye et.al, 2006للا ررر وغرررا

غت ررررىبو دررررالحواة إررررىحوارررريو عرررراو هررررئةتوالئلا رررر ولىرررر وللا رررر واجرتررررجاقوال و ررررا و اج"هوأقوإررررىةولفتوورررر وارررريوالاجاررررىةواملت ررررئح

و طىل،رررر ولررررنو)1098األقوإررررىةو غيررررجواألقوإررررىةوارررريوالاجاررررىةواملت ررررئحواألليجغإرررر .وو  اانررررتو إ رررر وال، رررر ولررررنو)
 
(وارررريواوإررررىةو3(وطىل،ررررى

الطررررةهو ا ررررتفئموال،ررررىرذا حو ررررئحوأل اةوة ذإرررر ول   رررر هوغلررررىو رررريو ررررؤااوالعإ رررر و ررررنوأةررررهزوأرررررئاهواة إررررىحوالرخقررررإ والعىلرررر و

املىضررررإ هولضررررىة و  رررر و اج ررررتجا إبإىةواملسررررتفئل ولوتعىلررررلولررررعواإلدعررررىل.و قررررئوا رررروهةونتررررىفجوو12األشررررعهوالرررررووةىلنسرررر، ولعرررريوارررري

الئلا ررر و رررنوأ ودلإرررعوأةرررهالوالعإ ررر وسعرررىنا ولرررنوأ رررهاضواجغت رررىبو اجلهرررىقوةقرررو و ىلررر هولجوأ وطرررابواألقوإرررىةوارررىنااوأغجرررجو

"لإنسررررا ى"هولضررررىة ولىرررر واأللررررهاضووجررررىلجو جارررر لوأ وا ط ررررا و هضرررر ولوةررررعالو عررررئواإلنبررررىزهو اجغتررررجابهوجىصرررر ولررررنولررررئ ايوطوررررو

يولررئ ايهو زةررىلحواةخبررجحوالتعوإلإرر و
ُّ
الرخقررإ واملت ا رر هو اررى ولررنوأةررهزوالتاصررإىةوحو  سرري ورإررىحوطررابواألقوإررىةهو جبررجحوالررتعو

وو ولألط،ىء.لئ ايهوأل وإلنوا وصولنوحجيوالت ىقصوةي وطابوالطةوايواألقوإىةو تعيةيوالت ااعوايوال ازوالعىل

لؤشهاةودررالحواة إررىحوارريو اقتاررىوةلؤشررهاةوال رر  وال وسررإ ولررئزو إ رر ولررنوو(هو ةيو ع اا حو"2008للا  و)ل لئهوو

"هو هررئةتوالئلا رر ولىرر حولعهةرر ودررالحواة إررىحو لؤشررهاةوال رر  وال وسررإ ولررئزوطررابودىلعرر و رراهىجهو'طررابودىلعرر و رراهىج

هوالتعرره و  رر ورىدرر والطررابواىرر و  اقتالىوة،عاهو لعهة وأاررهولتبيررجواةجررنيو التفقررو
 
صو)العولإرر و األلةإرر (وارريوإلررنهو أجيررجا

دررالحواة إررىحو ال رر  وال وسررإ .و ا ،ررعوال،ىررر واملرر خيوالاصرروفوالترخإ ررا هو  اانررتو إ رر والئلا رر وةررهالجوالتئلة إرر ولتعيةرريو

و–إررى حودررالحواة إررىحو(ولررنوطررابودىلعرر و رراهىجولررنواةجنسرري هو  اانررتوأل اةوالئلا رر ولررنوارراهول ررىا يوةرريحول و400لررنو)

املسررتازواجدتلررىعيواجقتقررىليولأل ررهح.و اررى ولررنواهرريونتررىفجوالئلا رر حو دررالو اقرر ووو–ل إى وال   وال وسإ ولررئزوالةرر،ىبوو

دالحواة إىحو لؤشهاةوال   وال وسإ هوغلىوا دئةو ئمو دالوةه قولئزوطابو طىل،ىةودىلع و رراهىجوارريوال ،ىطإ وةي وو

تعررالوملتبيررجواألقسررىموالعولإرر و األلةإرر هولجوأنررهو ادررئوةرره قوارريووال رر  وال وسررإ ولررئزوالةرر،ىبوالحواة إىحو ول إررى ل إىسا ود
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تعررررالوملتبيررررجواألقسررررىموالعولإرررر و األلةإرررر هوغلررررىوووالحواة إررررىحو ول إررررى وال رررر  وال وسررررإ ولررررئزوالةرررر،ىب عرررراوأ عررررىلول إىسررررا ودررررو

وأغئةوالئلا  و   وأهلإ و دالوجئلىةو ادإهو اإللشىلوالتجةايو ال و ا .

 ةيو ع اا حو"دالحواة إىحولئزوأط،ىءو طو، واوإرر والطررةوارريونإازةو ررئاهولررىوإاوو(Henning, Hawken & Hill, 2009للا  و)

 هررئةتوالئلا رر ولىرر و ضررعول ررتجا إبإىةولت سرري ودررالحواة إررىحولررئزواألط،ررىءو طو،رر ووالكرريو لوررهولت وإررلواجرتررجاقوال و ررا ؟"وو 

امله ،ط وةبررالحواة إررىحولررئزواألط،ررىءو طو،رر واوإرر والطررةهو إلررنووألنارريوسعررىنا ولررنوواوإ والطةهو إلنولنوجااو  وإلواأللةإىةو

ولرررىوسعرررىنفولرررنوالرررتانوالطرررةحواجنارررىجوالعرررىطوفهو
 
العئارررئولرررنوال ررربا و الت رررئاىةواملع إررر هوالدررر وقرررئو رررؤاهو  ررر ورإرررىةاي.ووةبىل،رررى

لذررررررلواجغت رررررررىبو ال ورررررر و التوكيرررررررجو اجغتررررررجابهو الةررررررعالو عرررررررئمواإلنبررررررىزهو ه رررررررىجوق ررررررىاىوأجرررررررهزوا مرررررر تاىو عرررررراوالئلا رررررررىةو

املةىالو العيهو  ئموالهضررىو ررنوشرر،اىةوالررئ يواجدتلررىعيهو لررنواملجررىجةوالدرر و ذيررجو اجنت ىليهو  ئموال ئلحو   والتعىللولع

هوال وررررىعولعررررئجةواإللهررررىقولررررئزوطررررابوالطررررةو األط،ررررىء.و ا ،ررررعوال،ررررىرذا واملرررر خيوالت وإ رررريولت وإررررلوالئلا ررررىةو
 
قو ررررىوةىلبررررىوأا ررررى

ىة  هو قئوجهدتوالئلا  و لررنوجررااو  وإررلوالئلا ررىةوالسررىة  وارريوهررذ واملجررىاولىرر واجتررفحوضرره لحو رراةيجواةخبررجحوالتئلة إرر والس

و-لألط،ررىءولضررىة و  رر وا ىةرر و لررلوامل ظلرر هو لررنوضررلنوالتررئلة،ىةحوالإررىةوالتعىلررلولررعوضرربا والعلررلهو لعىةجرر واملةرركاةو
 
أاررى

ىقوالطىلرررررةوةاوإررررر والطرررررةهو لةررررركا هوأا رررررىءوالتعورررررإيواةجرررررىل يو الترررررئلةةو  ررررر و  ررررر ودلإرررررعواملسرررررتاةىةوةرررررئءوةىلت ررررروو-ارررررى ونا عرررررى

اج تعئالوةىجن لىمو   والئلا ىةوالعوإىهو   سي ونظيوالئ يواملت ا  ورإررىاوأيوتبإيررجاةوارريوظرره  والعلررل.و أجيررجاوا صررتو

 غيررج ولررئزواألط،ررىءو طررابواوإرر ووالئلا رر و  رر وضرره لحو  ئاررئوالعاالررلوالاقىفإرر ولتعيةرريودررالحواة إررىحو اة ررئولررنوجطررهواإللهررىق

الطةهو إلنولنوجااوالتعوإيواملستلههو  دهاءوتبإيجاةولابىةإ وايوا ىة ولاى والعللو التعويوللىواؤليوايوناىارر واملطررى ولىرر و

ول ىا وأة لولولهحاه.

إررىحو لاةعإرر و ةرريو ع رراا حو"دررالحواة و(  (Henning, Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010وغةرروتوللا رر وغرراولررن

يحوللا ررر و  ررر وطو،ررر واوإررر والطرررة"هو
ٌّ
يهو  اانرررتو إ ررر ووالرررتعو

ُّ
 رررنوالعاقررر وةررري ونا إررر ورإرررىحووطرررابواوإررر والطرررةو ل اةععررريولورررتعو

(وطىل،رررىو طىل،ررر ولرررنواوإررر والطرررةوالرررذانوائل رررا واررريوالسررر ااةواألل رررعواأل ىررر هو ا ،رررعوال،رررىرذا واملررر خيوالتبهة ررر هوو19الئلا ررر ولرررنو)

(وطررابولررنواةجنسرري هورإرر واررى وال ى رريو6 رر ولىرر ولبلررا تي حولبلا رر ودلى رر والتجغيررزو  اانررتولررنو)رإرر وقررىموةت سررإيوالعإ

(وطىلررةولررنواةجنسرري هو اررى ولررنو13املةررتججوةإررنايوهرراوو  ررىلبوابلاءوارريو عرراوداانررةودررالحواة إررىحهو لبلا رر وضررىةط وةوبررتو)

ههوغلررررىوأ وه ررررىجولةررررىالواررررىل و و اةخررررا ولررررنونتررررىفجوالئلا رررر حوا وررررىقوالعإ رررر و  رررر وا وه ررررىجولةررررىالوارررريوال ررررامو اة هلررررى ول ررررو

التررررئلةةوالعإررررىليهو ال ورررر ورإررررىاونظررررهحواألط،ررررىءولعرررريوارررريورىلرررر وأجررررذهيولدررررىزحوة ررررعاولسررررتااهيوالت قررررإ يهو اررررى ولررررنواةررررهزو

 التجةرررراةي و شرررر ا والطررررابهو غررررذلنوالطىلررررةو  رررر ولقىلرررر واج ررررتجا إبإىةوو البررررجالجو التاصررررإىةحولوررررتوانظررررىلوللالحواةجىلعرررر و

ولحواة إىحولئزوطابواوإ والطةهوولت سي وداو

حو"ودررالحواة إررىحهواجرتررجاقوال و ررا هوال رره ضوالتعوإلإرر و اةخبررجحوالط،إرر ولررئزو(و ةرريو ع رراا و( Shanafelt & Kolars, 2011للا رر و)

ط،إرر واألط،ررىءوامل إلررا وارريوالطررةوال،ررىطن "هو هررئةتوالئلا رر ولىرر و  ئاررئودررالحواة إررىحهواإللهررىقهوالررئاا والتعوإلإرر و اةخبررجحوال

(وط، رررةول رررإيهو اانرررتو16و394(هو  اانرررتو إ ررر والئلا ررر ولرررنو)2009-200لرررئزواألط،رررىءوامل إلرررا واررريوالطرررةوال،رررىطن واررريو رررىمو)

(هو وIn-Training Examination (IM-ITE) scoresأل اةوالئلا رر ولررنحوللدررىةواجت،ررىلو ررئلةةواألط،ررىءوامل إلرري وارريوالطررةوال،ررىطن و)

اجرتررررجاقوو(هو قررررئوأظعررررهةوال تررررىفجولسررررتاةىةولررررنوIM-ITE surveyامل إلرررري وارررريوالطررررةوال،ررررىطن و)اج رررت إى واملسررررليوامل رررر  وألط،ررررىءو

ال و ررا والعررىمو لسررتاةىةو ىلإرر ولررنواإللهررىقوالعررىطوفهو ةيةررئوإلررنولررعوزةررىلحوال رره ضوالتعوإلإرر .وغيررجوا و وررنواملسررتاةىةو  ررلو

وغيجوواألدىنةو)غيجواأللهةكإي (.ووووالطابولنلعوو
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(و ةرررريو ع رررراا وحو"وةعىلإررر وةهنررررىلجو ررررئلة  ول تررررج ولت سررررنودرررالحواة إررررىحولررررئزوطو،رررر والررررئةواموالتجةررررايو2012للا ررر و)أةرررراولا رررري هو

ةبىلعرررر واملوررررنوجىلررررئ"هو هررررئةتوالئلا رررر ولىرررر ولعهةرررر ولسررررتازودررررالحواة إررررىحولررررئزوطررررابوالررررئةواموالتجةررررايوق،ررررلو ط،إرررر وةهنررررىلجو

ق، رررريوهنررررىلجو ررررئلة  ولررررنول ررررئال هو ارررراهواجت،ررررىلاةوالتررررئلة  وةجررررالحواة إررررىحولررررئزوطررررابوالررررئةواموالتجةررررايهو ا ررررتفئموال، رررر وة

  عرررئيو  ت، ررريهو ارررى ولرررنواةرررهزونترررىفجوالئلا ررر حوأ ولسرررتازودرررالحواة إرررىحولرررئزوطرررابوالرررئةواموالتجةرررايولرررىو رررئاو عرررئيحوالتعورررإيو

يهو الئلا رر وةاررى وةرراقواملتا رر هو دررالوةررالقوارريولسررتازودررالحواة إررىحولررئزوطررابوالررئةواموالتجةررايولقررىةوواججت،ررىلوال،عررئ

  التت، يوايولستازودالحواة إىحولئزوطابوالئةواموالتجةاي.وو  ئمو دالوةه قوةي واججت،ىلةنوال،عئي

درررررالحواة إررررىحوغل  ررررر ول ورررر واملسرررررت ،لولررررئزوطرررررابواوإرررر والتجةإررررر و ابلابوارررريودىلعررررر و(و ةررررريو ع رررراا حو"2015للا رررر و)املةررررىا  هو

بواوإرر والتجةإرر وئزوطرراوهئةتوالئلا  ولى والتعه و  رر ولسررتازودررالحواة إررىحهو لسررتازوقورر واملسررت ،لولررو و "هاة ئ لوالةلىلإ 

وللاىنإرر والتن،ررؤ ابلابوارريودىلعرر واة ررئ لوالةررلىلإ هوغلررىوهررئةتولىرر والتعرره و  رر والعاقرر وةرري ودررالحواة إررىحو قورر واملسررت ،لهو

(وطىل،ررىولررنوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابوارريودىلعرر وو284) ولررنوة و واملست ،لولررنوجررااودررالحواة إررىحولررنو ئلرره.و  اانررتوالعإ ررو

 وا ررتفئموال،ىررر ول إررى ودررالحواة إررىحهو ل إررى وقورر واملسررت ،لهو أظعررهةوال تررىفجو دررالولسررتازوله وررعواة ئ لوالةلىلإ هو

تررىفجو دررالولررنودررالحواة إررىحولررئزوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابهو  دررالولسررتازولرر فواولررنوقورر واملسررت ،لوهوغلررىوأظعررهةوال 

لهو أنررهوالكررنوالتن،ررؤوة ورر واملسررت ،لولررنوجررااودررالحو اقرر وال ،ىطإرر و ررىل، و لالرر ولرقررىفإىوةرري ودررالحواة إررىحو قورر واملسررت ،

و.اة إىح

ح"و  ررر ودرررالحواة إرررىحو  اقتارررىوةىجنتلرررىءو ال ،رررااواجدتلرررىعيولرررئزوطو،ررر ودىلعررر وو ةررريو ع ررراا و(2013للا ررر و)ولقرررطوكو  كرررههو

ئزوطو،رر ودىلعرر وصررا والئلا  ولى والتعه و   ودالحواة إررىحو  اقتاررىوةىجنتلررىءو ال ،ررااواجدتلررىعيولرروصا والئانو"هو هئةتوو

املهرورر والئلا ررإ و الاوإرر و) ولإرر ةولنسررىنإ (هو ا ،ررعوو-الررئانهو ملعهةرر ولررىوإاواررى وهتررنوةرره قوةرري وأةررهالوالعإ رر وتعررالولررروحواةجررني

امل ىةورررررر وغيررررررجوامل   رررررر هو ارررررراهول ررررررىا يولرررررررحودررررررالحواة إررررررىحو اجنتلررررررىءووال،ىررررررر واملرررررر خيوالاصرررررروفوالت وإ رررررريهو ا ررررررتفئموال،ىرذررررررى 

هو واى ولنوأةهزونتىفجوالئلا رر حو دررالحو اقرر وإاةولجلرر وةرري ودررالحو430ال ،ااواجدتلىعيهو  وبتوالعإ  و)اجدتلىعيو و
 
(وطىل،ى

ل ،ررااواجدتلررىعيوسعررئا وغلذىةرر ولت   رري واة إررىحو واجنتلررىءو ال ،ررااواجدتلررىعيولررئزوالطو،رر ولررنواةجنسرري هووغلررىوأ واجنتلررىءو ا

وايجاو   والتااىيحواجنتلىءو اةجنيو املهرو والئلا إ .ووةجالحواة إىحهو اى وأ   واملتبيجاةو أ

ة ررراهودرررالحواة إرررىحواررريوالعرررىليوالعه رررفوللا ررر و  وإوإررر "هو هرررئةتوالئلا ررر واىررر وو(و ةررريو ع ررراا و"2015للا ررر و)ال لرررئهو

عررىليوالعه ررف.و(وللا رر وو  ى لررتودررالحواة إررىحوارريوال18عررىليوالعه ررفهو قررىموال،ىررر وةحاررىوةت وإررلو)دررالحواة إررىحوارريوالو  وإررلوة رراه

  ررهضوال،ىررر ولىرر و ررىلةلودررالحواة إررىحهو  ئاارر واجهتلررىمو اررىهوغلررىوقررئموال،ىررر وتعررىلةاولفتقررهحوغتعهةرراول ظلرر وال ررر  و

هحوةجرررالحواة إرررىحهواررريو ررريوالتطرررهقولىررر والئلا رررىةوالعىملإررر و  عررراوال،رررىرذي والعرررهبهو  عرررئهىو اضرررإ واج بىهرررىةوال ظهةررر واملوسرررو

واة إىحو  اقتهوة،عاواملتبيجاةوال وسإ و الئالبهاةإ .ووالعه إ والد و  ى لتولقطجوودالح

 جوقتوالئلا  وولى وأ وال، اهوليوتةللواىللوالعىليوالعه فو  نلىورقهةوايو عاوالئ او   وغهالو رروط  و لررى و

والعه إ وليو ئل واىة وة ىةواملجتلع. لقهو اةجيافههووغلىوأ وال، اهوو

 إىحو  اقتاررىوةاررلولررنوالسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررئزو إ رر ولررنو(و ةيو ع اا و"دالحواة2018للا  و)لعشا هوو

هئةتوالئلا  وولىرر والتعرره و  رر ودررالحواة إررىحو  اقتاررىوةاررلولررنوالسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررئزو إ رر ولررنواملهاه ي "وو

وا رررتفئاموول146(ولهاه رررىوةوبرررتو)١٤٦ هو  اانرررتوالعإ ررر ولرررنو)املرررهاه ي  إرررى ودرررالحواة إرررىحولرررنول رررئالو(ولرررنواةجنسررري ههو  ررريَّ
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 ل إررى واأللررنوال و ررا ولررنول ررئالو)اةهاهررىمولى رروا(و  (1993)ال،ىررر و ل إررى والسررواجواجدتلررىعيولررنول ررئالوليجاررلو  جرره  

 ررررىل، (وةرررري وللدررررىةودررررالحواة إررررىحو- اقرررر وال ،ىطإرررر و)لاد،رررر و(.و قررررئو اصررررلوال، رررر ولىرررر و ررررئحونتررررىفجولررررنوأهلعررررى؛و دررررالو1993)

ووللاىنإرر والتن،ررؤوةىلسررواجواجدتلررىعيو األلررنوال و ررا ولررنودررالحو السررواجواجدتلررىعيو األو
 
لررنوال و ررا ولررئزو إ رر وال، رر .وأا ررى

و.تبيجوال اعاة إىح.وغلىو اصوتولى و ئمو دالوةه قوايوللد والسواجواجدتلىعيو األلنوال و ا ولعإ  وال،  و ة ىومل

 ولررنواررا ولاضرراعوللا رر ودررالحواة إررىحو(و قررئون،عررتوالئلا ررو Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019للا رر و)

لئزواألط،ىءو طابوالطةولنواملااضإعوالد و لتوللا تاىووايوالبهبوةئلد ونس إ هولجوأ وه ىجونررئلحوارريوللا ررتاىوارريوالع ررئهولررذاو

والحواة إىحولئزوطابو طىل،ىةواوإ والطةوايول تقاواةج ررابوارريوالع ررئهوةررىل هبولررنهئةتوهذ والئلا  ولى والتعه و   ود

(وطىل،ررررىوارررريواوإرررر والطررررةولررررنواةجنسرررري هو ا ررررتفئموال،ررررىرذا واج ررررت إى وشرررر،هو1774رإررررئلواةررررىلهو  اانررررتو إ رررر والئلا رررر ولررررنو)

-  والعىملإرررر وةجررررالحواة إررررىحوو)املرررر ظيوملعهةرررر والعاالررررلوالئالاغهاةإرررر و اجدتلى إرررر هووغلررررىو رررريوا ررررتفئامول إررررى ول ظورررر وال ررررو

BREFبو   والطىل،ىةوايواملجررىاوال و ررا هوة  لررىو ورراقوالطىل،ررىةو  رر وزلا اررنوارريو(هو قئوا وهةوال تىفجو نواجتفحوو واقوالطاو

امل رررىاوالعاقرررىةوواجدتلى إررر هوغلرررىوارررى وانفورررىضوودرررالحواة إرررىحواملجرررىاوال و رررا وواغجرررجولرررئزولرررئلن والك رررااو املرررئج ي هوغلرررىو

للرررنوسع ةرررا وواررريوالسررركنوالطرررابولطرررابولرررنواةجنسررري و  ررر وللدررر و ىلإررر واررريواملجرررىاوال،إمررر و الع  ررريهولجوا ونظرررها ايورظررركوا

رقرررروااو  رررر وللدرررر وأقررررلوارررريواملجررررىاوال و ررررا هوواةجررررىل يو رررررىزووالطررررابولررررنوإ يوالت قررررإلوامله وررررعوولررررنواةجنسرررري و  رررر وللدرررر و

وله وع وايودالحواة إىحوةقو و ىل و ايودلإعواملجىجة.وو

 روجه االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة: تتمجو في:

للررىوالتعوررإيواةجررىل يوو   ى لررتهونعىلررىيوال، اهو الئلا ىةوالسىة  والعه إ وايودالحواة إررىححورئاذرر واتضووللىو ، وأ ولعظ

واتضرررروولررررنط رررر هوغلرررىوا وغيرررج هوألررررىواألد  إررر وة ررررئواىنرررتوأقررررئمونا ررررىولرررىولررررنوالئلا رررىةوالعه إرررر هو قرررئو  ررررى اولعظلعررررىواملجرررىاوال

  ررر وررررئو وررريوو-ك،يرررجاةهوغلرررىوانرررهوجو ادرررئوللا ررر و رررىة  الئلا رررىةوالسرررىة  وأهلإررر واملاضررراعونوسرررهوجىصررر ولرررئزوالئلا رررىةوال

ادهةررتو  رر ونورريوالعإ رر و املهرورر والئلا ررإ و لتبيجا ررههو لررنوه ررىواررأتفوأهلإرر والئلا رر و  وهلهررىو  رر والررهغيولررنولاررهاءوو-ال،ىرذرر 

وا ررررت،ىن   ررررئالوهو واة إررررىحاإلطررررىلوال ظررررهيوارررريولبررررىاوالئاةعإرررر و دررررالحوولجوأ وال،ىرذرررر وا ررررتوىلةولررررنحالئلا ررررىةوالسررررىة  ولعررررىهو

و  وإلو  وسيجو ل ىقة ونتىفجوال،  واة ىىي.هو وال،  و    إناى

 رسئلة البحث: -

 مشكلة البحث

 تتحدد مشكلة الدراسة من خالن:

    ولستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ ؟ولىوللد ودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  والهةىض •

لهاغرريوزواأللاحوالاوإرر و لبىجةاررىوالوه إرر ولررئزوالئال ررىةوالك،يررجاةوةررئاةعوالررتعويوةلىو اقرر ودررالحواة إررىحو  رر ولسررتاو •

 ةلئا  والهةىض؟وووتعوإيوالك،يجاة

 :اإلجراءات املنهالية للبحث

 :  إجراءات البجث امليداة  -ر

 عينة البحث -1
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 ررررتلىلحهوأيوةااقرررررعو(وا320(وا ررررتلىلحوا ررررت،ىن و  ررررر وأةررررهالوالعإ ررررر هو  لك ررررتولررررنودلرررررعو)350ىرذرررر وةتازارررررعو)قىلررررتوال،

(وا ررتلىلحهو هررذاوسعنرر وأ و30%(ولنولدلررىىيواج ررتلىلاةهو قررئواىنررتو ررئلواج ررتلىلاةواملو ررالحو)الدرر ولرريوتسررتا واإلدىةرر (و)88)

%(رإررر ولررريوتسرررتكللولدىةىةارررىو.و  قررر، و5ا رررتلىلحوةنسررر، و)و22%(هوغلرررىوقىلرررتوال،ىرذررر وةى رررت،عىلو12نسررر، والو رررئوقرررئوةوبرررتو)

ولئزولهرو و)لتا  وغ،يجاة(.لهاغيوتعوإيوالك،يجاةووةنوالئلا ىةوو(ول198العإ  والناىفإ و)

 منهج البحث: -2

تبع في هذه الدراسة املنهج الوصف  االرتباط 
ُ
 .ا

 :رداة البحث -3

 إعداد/الباحجة  ملتوسطةاستبيا  جودة الحياة للدارسات الكبيرات باملرحلة ا -1

 (.1989للتعلم ليوسف قطام  ) مقياس الدافعية -2

 رداة الدراسة   بناء  –ر 

  رر وأل عرر ول ررى لو   ررتو ررت إى و قئواشررتللواجوهوالسىة  والعه إ و األد  إ وولنوالئلا ىةاشت ىقوألاحوالئلا  وو يوو

  ررعوج(هورإرر و-نررىللاو-أرإىنررىو–اج ررتبىة و)لافلررىووللدررىةولررنوأل ررع ،ررىلحواررلووالع،ررىلاةهو ألررىمامل ررى لو ررئلولررنوول ررالولررناررلو

و.ىتعبجو نولأ اوالد اج تبىة وألىموو(و√الك،يجحو)والئال  

  :  صدو وثبات رداة الدراسة

 :الصدو -ر

 :صدو ااحكمي  -1

 هضرررررتوال،ىرذررررر وواج رررررت إى و  ررررر ولبلا ررررر ولرررررنوامل كلررررري واملختقررررري وةبىلعررررر واملورررررنو رررررعالوهولرررررنوا  رررررىءووهإ ررررر و

لررررنوج،يررررجاةوالتجةإرررر و التعوررررإيوارررريولبررررىاو(و5اىرررر و)وةىإلضررررىة اوإرررر والتجةإرررر وارررريودىلعرررر واملوررررنو ررررعالولررررنواةجنسرررري هووهوالتررررئلايوارررريو

ارررريواج ررررت إى هولررررنورإرررر ونا إرررر وو لا اررررن(و رررر ااةوإلةررررئاءو3للررررنولررررئ انوجبررررجحوجو  ررررلو ررررنو)وةلهاغرررريوتعوررررإيوالك،يررررجاةالتررررئلايو

ا والتعررئالوا واإلضررىة وا واة ررذ وامل ى ررةوارريورىلرر ول ى رر تههو  عررئواملوررهلاةو صررإىغتاىو  ضررارعىهو انتلررىءولول ررالهولررعواقتررجو

%(؛ورإرر و رريوصررإىغ و80كإيهوو  عئولناىءواججت،ىلو  للوالتعئااةوالد واقتجرعىوالسىلحوامل كلررا هو ا ورر و وحاررىوةنسرر، و)الت 

(و ،ررىلحو40صررالةاىوالناىفإرر و) عرراوالع،ررىلاةو تعررئالوأجررهيهو رررذ وأجررهزولناررىو ا ررت،ئااو ع ررعىهولىرر وأ وأصرر، تواججت،ررىلوارريو

دررالحواة إررىحو)و ز ررتو  رر وأل عرر ول ررى لو  رر وال  رراوالتررىىيحهو  رر ولررنوالذ،ررىةولعررىصررىة  ولوتط،إرر و  رر و إ رر والئلا رر و عررئوالت

 (.دالحواة إىحواجنوعىلإ وايواملئل  وو-دالحورإىحوال،   واجدتلى إ واملئل إ وو-دالحواة إىحولو،   والتعوإلإ و-ال  إ 

( ،رررررىلحهوو36مل إرررررى ولرررررنو)واتارررررا وا(هو هررررراو  ررررر وال  ررررراواجترررررفحو1989 رررررتفئامول إرررررى والئاةعإررررر ول طرررررىلفو)غلرررررىو ررررريوا

  بإررررةوةإررررهواملو اصرررر و  رررر والع،ررررىلاةوةاضررررعو الرررر و  رررر ولرررررئزواإلدىةررررىةواةخلرررريواملادررررالحوألررررىمواررررلو ،ررررىلحههو  رررر ول إررررى وو

(هو اقررلوللدرر و180ة إرر و اررا وأ  رر والررئلدىةو)و(هو ةادررئوارريوامل إررى و ،ررىلاةولاد،رر و  ررىل، ه5-و1"لإكررهة"واةخلىسررا ولررنحو)

 (.وو36)

 :  داخليصدو االتساو ال -2

 ( التالى: 1توضحها الباحجة كما يلي في جدون )
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 ( معامالت االرتبام بي  ااحاور الفرعية والدرجة الكلية لالستبيا  ككو 1جدون )

(هو الررذيواؤغررئوصررئقواجتسررىقو0.01(والسررىة وأ ودلإررعولعررىلاةواجل ،ررى ولالرر و  ررئولسررتازو)1 ةتضرروولررنودررئ او)

وجت،ىلولوتط،إ .وو،ىلو أنهوةادهو ىموصىلقوايوقإى هو ضعول إى ههو هذاواؤغئوصارإ واجوالئاج يولاجت

 :  (Reliabilityثبات االختبار )-د

 معامو "رلفا كرونباخ" على النحو االت :     التطبيق وطريقةتم حساد معامو الجبات باستخدام طريقة إعادة  

 :طريقة إعادة تطبيق االختبار -1

اإللارررى هواررريولابرررىلو ررر ولرررنواألةرررهالهواررريول رررىلحواجت،رررىلهيولرررهحوأجرررهزو  رررتوظررره  ولتةرررى ا وة رررئلورإررر و ررريواجت،رررىلو إ

و(2لعىللواجل ،ى وةي وال تىفجوايواة ىلتي هو  يورسىبولعىللواجل ،ى هو ةامووإلنودئ او)

 ( 2جدون )

 معامو الجبات باستخدام طريقة التطبيق وإعادة تطبيق االختبار 

 

 

 

و

و

و

و

الئلدررر والاوإرررر و دلإععرررىولالرررر و  رررئولسررررتازو(واتضررررووأ ولعرررىلاةوا،ررررىةواج رررت إى و ىلإرررر ولول رررى لو و2لرررنواةجرررئ او)

و ت إى و تلتعوةئلد و ىلإ ولنوالذ،ىةو لنوايوصارإتاىولوتط،إ و   وأةهالوالعإ  .(هوللىوسةيجولى وا واجو0.01)

ولعىللو"ألوىوغه ن،ىخ"حووو-2

 ( 3ذلك جدون ) كرونباخ ويوضححيث تم التحقق من الجبات باستخدام معامو رلفا 

 

 

 

 

 

 معامو االرتبام بالدرجة الكلية  ااحور  م

 0.82 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 جودة الحياة للبيئة التعليمية  2

 0.84 اعية املدرسيةجودة حياة البيئة االجتم 3

 0.88 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة 4

 0.92 الدرجة الكلية 

 بالدرجة الكلية  معامو االرتبام  ااحور  م

 0.81 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 التعليمية جودة الحياة للبيئة 2

 0.83 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية 3

 0.86 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة 4

 0.92 الدرجة الكلية  
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 ( 3جدون )

 لجبات باستخدام معامو رلفا كرونباخ لالختبار ا معامو 

 

 

 

 

 

 

 

و

 الئلدرررر والاوإرررر و دلإععررررىولالرررر و  ررررئولسررررتازوأ ولعررررىلاةوا،ررررىةواججت،ررررىلو ىلإرررر ولول ررررى لو( 3يتضااااح ماااان الالاااادون )

 للىوسةيجولى وا واججت،ىلو تلتعوةئلد و ىلإ ولنوالذ،ىةو لنوايوصارإتاىولوتط،إ .وو(ه0.01)

 :  تطبيق االداة  –ج 

 ي  تمَّ تطبيق رداة  في  صورتها  النهارية  على  عينة  الدراسة .بعد إجراء التعديالت التي رشار إليها السادة ااحكم

 :الصورة النهارية لالستبيا  -3

عررهضو  رر و إ رر والئلا رر هورإرر وا،ررئانو لا اررنو40 يوة ىءواج ت إى و ة وامل ى لواألل ع والسىة و هضررعىوارريو)
ِ
(و ،ررىلحوت

و ة وأهلإ والو ،ىلحوايوأل ع ولستاةىةو"للدىةولنواألهلإ ".

 (مستويات االستجابة على عبارات االختبار 4دون )ج

 ال نادرا احيانا دارما

4 3 2 1 

ي
 
وألىواجت،ىلولاةعإ والتعو

علاى النحاو  قىلتوال،ىرذ واة ىلإ وةررىلت   ولررنوصررئقو ا،ررىةواججت،ررىلوارريوال،  رر والسررعالا و  رر والئلا ررىةوالك،يررجاة

 االت :

طهة رررر و  رررر ول ىلنرررر وال تررررىفجواة ىلإرررر وةررررأجهزهورإرررر و رررريول ىلنرررر وصررررئقوامل ررررنواةخررررىلكيحوتعتلررررئو وررررنوال -الصاااادو:  -ر

ر(هو قررئورقرروتوال،ىرذرر و  رر ولعىلررلوال ،ررى و2017وإرر ولولعررىموةىلئلدرر والاوإرر ولوت قررإلوالئلاسررا وارريونقرراوالعررىمو)الئلدرر والا

  هاوقإل وله وع .وو0.83قإلتهوو

 الجبات: وقد تم حساد ثبات االختبار من خالن:    د

 واأل او الذررررىنفو ررررىلحوالتط،إرررر حوقىلررررتوال،ىرذرررر وة سررررىبولعىلررررلواجل ،ررررى وةرررري وللدررررىةوالتط،إرررروالذ،ررررىةوةررررىلتط،إ و  و-

و هاواى ولوذ  وايوا،ىةواججت،ىل.وووو0.92(واامهو قئوجوقتولى ولعىللوال ،ى و21ةوىصلوزلن و)

و

و

 م بالدرجة الكليةمعامو االرتبا ااحور  م

 0.77 جودة الحياة الصحية 1

 0.79 جودة الحياة للبيئة التعليمية 2

 0.82 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية  3

 0.86 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة  4

 0.94 الدرجة الكلية
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 :  ا ساليج اإلحصارية املستخدمة 

اة سرررررىةإ واملتا رررررطىةو)  ررررر وال  ررررراوالترررررىى حووو إلرررررنوو(SPSS) ررررريوا رررررتفئامواأل رررررىلإةواإلرقرررررىفإ ولرررررنوجرررررااوةهنرررررىلجوو

و(.ت،ىلو"ة"ولئجل والوه قوةي واملجلا ىةاج-وو اجن هاةىةواملعإىلة 

 :نتارا الدراسة امليدانية

و عئولدهاءواملعىةج واإلرقىفإ هوايولصئوال تىفجوايوصالحودئا اولرقىفإ و   وإوعىو  وسيجهىو   وال  اوالتىى حوو

 ون:عرض نتارا السؤان ا   -1

 ستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ ؟لىوللد ودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  والهةىضو   ول

إلدىةرر والسررؤااواأل او رريورسررىبواملتا رر واة سررى فو اجن ررها واملعإررىليو التج  ررةولاررلولبررىاولررنواملجررىجةوالوه إرر و

لهةىضو   ولستازواأللاحوالاوإ و لبىجةاىوالوه إ هو  يواة قررااوالد و   يودالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوةلئا  وا

 ل تىفجوالتىلإ ح   وا

 ( درجة جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات بمدينة الرياض على مستوى ا داة الكلية ومجاالتها الفرعية5جدون )

 ااالاالت 
املتوسط  

 الحساي 

االنحراف  

 املعيارا 
 الترتيج 

درجة جودة  

 الحياة 

 متوسطة 4 0.57 33.22 دة الحياة الصحيةجو 

 مرتفعة  1 0.56 36.14 ة جودة الحياة للبيئة التعليمي

 متوسطة 3 0.68 33.37 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية

 مرتفعة  2 0.56 33.65 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة

 مرتفعة  - 3.39 136.38 ا داة الكلية 

لسررررتازواأللاحوأ وللدرررر ودررررالحواة إررررىحولررررئزولررررئزوالئال ررررىةوالك،يررررجاةوةلئا رررر والهةررررىضو  رررر وو(5تةرررريجونتررررىفجودررررئ او)

(هو  ررررىل ظهولىرررر واملجررررىجةوالوه إرررر واارررررعوأ واملجررررىاوالذررررىنفو)دررررالحو136.38الاوإرررر وةرررريوةئلدرررر و)له وعرررر (و  لتا رررر ورسررررى فو)

و(وةئلد و)له وع (.36.14 ورسى فو)اة إىحولو،   والتعوإل (وايوالتج  ةواأل اولنورإ وللد ودالحواة إىحو  لتا 

ةلهاغرريوتعوررإيوايوللد ولقيولستازواةخئلىةواملىلارر و اجدتلى إرر والدرر و  ررئموارريوو  هزوال،ىرذ وأ ودالحواة إىحو تلذل

هو  للاجوهررؤجءواألةررهالول ررئلحواةخررئلىةوالدرر و  ررئمولعرريو  رر ولشرر،ىعورىدررىةايواملختوورر ,ولإو تسرريوةلبىنإرر والتعوررإيولررعوووالك،يجاة

هو   رررررى انولرررررعوأ رررررههنوله رررررىاتانهولضرررررىة و  ررررر وقرررررهبوامل ررررراة
 
ئل ررررر ومل رررررىزلعنهو لرررررذلنودرررررىءةوللدررررر ولللاجويجواملااصررررراةولبىنرررررى

الئال رررىةوالك،يرررجاةوةجرررالحواة إرررىحوللدررر وله وعررر و إلرررنولهضرررى انو رررنوهرررذ واةخرررئلىةوامل ئلررر ولعرررنهوو هرررذاولررر يووةلعرررياو رررنو

 لعرره؛ولررذلنودررىءولبررىاودررالحواة إررىحولو،إرر والتعوإلإرر وارريوالتج  ررةوالا رر واجدتلررىعيوالررذيوتعرر  وةإررهوالئلا رر و  توى ررلوةإررهو

 ل لىوسةيجولى وأ و اقررىةوالئال ررىةوالك،يررجاةولاجررلواملئل رر و لررعوزلإاةاررىو تسرريوةىلررئ ءو التعررىطاولررذاوتةررعهوةىلهضررىواأل اوو

والئال ىةوالك،يجاةوةىملئل  . اجنتلىءو ال ،ااواجدتلىعيوأيوأ ودالحواة إىحو ه ، وةىل،   والتعوإلإ والد وسع  وةحاىو

لىرررر وأ ولسررررتازودررررالحواة إررررىحولررررئزوالطىل،ررررىةوله وررررعولررررعونتررررىفجوللا ررررىةوو  تورررر ونتإبرررر والئلا رررر واة ىلإرررر والدرررر وتةرررريج

 ((ه2013(,و للا رررررر و)ولقررررررطوكو  كررررررههو2015هوللا رررررر وللا رررررر و)املةررررررىا  هو(و2012للا رررررر و)أةرررررراولا رررررري هو(ه(هو2008))ل لررررررئهو

 ,Biswas, Molangur & Reshaboyina)وللا رر (وهو2018(هو للا رر وللا رر و)لعشررا هو2018 للا رر وللا رر و)لقررطوكو ةا رراهو

هورإرر وأ مرر تونتررىفجوهررذ والئلا ررىةوأ ووالطىل،ررىةووواتلتعررا و(ووالدرر ول طررتودررالحواة إررىحوةىل وررىعولسررتازوالت قررإل 2019
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أ م تووأ ولنوالعااللوالد و  وررلولررنووالد و(Dyrbye et.al, 2006)وةلستازوله وعولنودالحواة إىحهوغيجواناىو فتواولعوللا  

الدرر وأ مرر توا وطررابو(و Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019)وللا رر هحهو غررذلنودررالحورإررىحوالطو،رر وال،عررئو ررنواج ررو

 ,Henningوغررراولررنوغلرررىو فتورراولرررعوللا رر ووالسرركنورقرروااو  ررر وللدرر ولتئا ررر وارريودرررالحواة إررىحواررريولبررىاوال ىرإررر وال وسررإ هو

Krageloh, Hawken, Zhao & Doherty, 2010)  )ىحو الت قررإلولررئزوالطررابحوهرراوال ورر والدرر وأ مرر توأ و رر ةو ررئنفودررالحواة إررووو

(والدرر واررى ولررنونتىفبعررىولضررىة و  رر و Shanafelt & Kolars, 2011 اةخررا و ن ررصو ررى ىةوال ررامو العيلرر واجدتلى إرر هو وللا رر و)

(والدررر ونورررتوالعاقررر وةررري ودرررالحواة إرررىحو2015لا ررر وللا ررر و)املةرررىا  هونترررىفجوالئلا ررر والسرررىة  حوال ررره ضوالتعوإلإررر هو نرررذغهولو

(والدرر و2017التن،ررؤوةىملسررت ،لهوةررىلتعوإيو املااصرراةولبىنإرر و ارريواررلوقرريو رركن هوغررذلنو فتورراولررعوللا رر و)اةررنوالررئانهو قورر 

وأ م توأ و  إإيودالحواة إىحول  ولتا  وملختواور ااواة إىحواةجىلعإ ه

 لجاة :عرض نتارا السؤان ا -2

رعياااة لااادى الدارساااات الكبيااارات بااادافع الاااتعلم ماااا عالقاااة جاااودة الحيااااة علاااى مساااتوى ا داة الكلياااة ومجاالتهاااا الف

 بمدينة الرياض؟  بمراكز تعليم الكبيرات

إلدىةررر والسرررؤااواأل او ررريورسرررىبولعرررىجةواجل ،رررى ولارررلولبرررىاولرررنواملجرررىجةوالوه إررر والدررر و  ررر يودرررالحواة إرررىحولرررئزو

الررتعويوهو  رريواة قررااو  رر وال تررىفجواةوةلئا رر والهةررىضو  رر ولسررتازواأللاحوالاوإرر و لبىجةاررىوالوه إرر و لاةررعوالئال ررىةوالك،يررجو

 التىلإ ح

( معامالت ارتبام بيرسو  بي  جودة الحياة لدى الدارسات الكبيرات بمدينة الرياض على مستوى ا داة الكلية ومجاالتها  6جدون )

 الفرعية مع اختبار الدافعية للتعلم 

 ااالاالت

اختبار  

الدافع 

 للتعلم

 مستوى الداللة

 معامو االرتبام )ر(

 0.01 0.84 جودة الحياة الصحية

 0.01 0.78 جودة الحياة للبيئة التعليمية

 0.01 0.88 جودة حياة البيئة االجتماعية املدرسية

 0.01 0.92 جودة الحياة االنفعالية في املدرسة

 0.01 0.83 ا داة الكلية

ةلهاغرررريوتعورررررإيولرررررئزوالئال ررررىةوو(و درررررالوال ،ررررى ولادررررةوقررررايو لااوةررررري وأ عررررىلودررررالحواة إررررىح6تضرررروولررررنواةجررررئ او)ا

درررررالحواة إرررررىحواجنوعىلإررررر و-درررررالحواة إرررررىحواجدتلى إررررر واملئل رررررإ -درررررالحواة إرررررىحوالتعوإلإررررر -)درررررالحواة إرررررىحوال ررررر إ والك،يرررررجاة

و.0.01 واىنتوقإيو"ل"ودلإعىولال و  ئولستازووةىملئل  (و لئلد والاوإ ولأللاحولعواجت،ىلوالئاةعولوتعويهورإ

وو(Biswas, Molangur & Reshaboyina, 2019ا ررررررررررررررررر و  توررررررررررررررررر وهرررررررررررررررررذ والئلا ررررررررررررررررر ولرررررررررررررررررعوللو

 & Henning, Krageloh, Hawken, Zhaoوغرراولررنوهوغلررىو فتورراولررعوللا رر و(الد ول طررتودررالحواة إررىحوةىل وررىعولسررتازوالت قررإل

Doherty, 2010)  )دررالحواة إررىحو الت قررإلولررئزوالطررابحوهرراوال ورر و اةخررا و ن ررصو ررى ىةووالدرر وأ مرر توأ و رر ةو ررئنفوو

ومو العيل واجدتلى إ هال او
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 توصيات ومقترحات الدراسة:

واجل  ىءوةبالحواة إىحولئزوالئال ىةوالك،يجاةوايودلإعواملجىجة.ووو •

 اررررىو رو ررررىةوال  ررررى وةرررري وونةررررهوا ىةرررر ودررررالحواة إررررىحولررررئزوال ررررىفلي و  رررر وتعوررررإيوالك،يررررجاةهولررررنوجررررااوالررررئ لاةوالتعهةوإرررر  •

 اةجلإعهول لى وا تإعى اىو  ط،إ عى.

 جوالئلا ىةوالسىة  حو اةيجوةهالجوللشىلا وتعيزولنودالحواة إىح.وورسةونتىف •

  الالحو ل ىهيو غيجهى.وو-لججإلعولتوعإلودالحواة إىحوةلىوايوإلنولنول،ى ووةاإ  وامل ىخوالتعوإ  وامل ى ة •

.أنوسررعنوملعولررىةوالئال ررىةوالك،يررجاةو الئال ررىةو أجررهزوارريودررالحواة إررىحوول ررباطىة  ررئايوةررهالجو رره ، وةىلتعىلررلولررعوا •
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(هو"  إررإيودررالحواة إررىحواةجىلعإرر و ةرر واملهدررعواةجئاررئول ررلى ودررالحوالتعوررإيوالعررىىيوةررىةجيافهحو2017اةنوالررئانهوأل لررئو) .1

اوإررررر والعوررررراموو-دىلعررررر واةجيافرررررهوهو التبرررررىلحو التسرررررإيجواجقتقرررررىلوو ورررررامولبوررررر هللا ررررر ولإئانإررررر وةبىلعررررر وأللالو 

  81– 98هوصوصوو35سإيجهووعوواجقتقىلا و العواموالتبىلة و  واموالت

(و"ةعىلإ وةهنىلجو ئلة  ول تج ولت سنودالحواة إىحولئزوطو،رر والررئةواموالتجةررايوةبىلعرر و2012أةاولا ي هول لئورسنو) .2

 234-188هوصوصوو30 هوعوهو قئلو نولهغيواإللشىلوال و البو واإللشىلوال و ا املونوالسإئ"هوو

 220-203هوصوصو7هوم20عوووووامواإلنسىنإ و واجدتلى إ لبو وال،ىر وايوالعوو(هو""ه2015ال لئهولسعاليو) .3

(هو"السررررررعىلحوال وسررررررإ و  اقتاررررررىوةىلت قررررررإلوالئلاسررررررا و اإل بررررررى ون رررررراوالئلا رررررر و2013اةجلررررررىاهو ررررررلإ وأرلررررررئول لررررررئ) .4

هوالسرر  هو78اوإرر والتجةإرر هوالعررئلوو-وة و نوسإ ودىلعرر واليقررىزة لبو وللا ىةو ه اواةجىلعإ ولئزوطابودىلع و ،اج"هوو

 230-171صوصوو

(و"ودرررالحواة إرررىحواررريوضررراءو عررراوالرررذاىءاةواملتعرررئلحولرررئزوطرررابو2012هولالإرررىوجيرررجيهو)ب  ،رررئوالاهرررىدلإرررلهو رررلإهوطرررههو .5

هوصو1جهو22هوعوللا ررىةو ه إرر وارريوالتجةإرر و  ورريوالرر وي طىل،ررىةواملهرورر والذىناةرر ولررنو فققررىةولفتوورر و"هو

 .106وو-69صو

ووhttps://vision2030.gov.sa/ar/programs/QoLدى هو  رررر والررررهاة و رررريوا ررررتجو"هو(هو"وةهنررررىلجودررررالحواة إررررىحو2019)و2030لؤةرررر و .6

 ه2019-6-16ةتىلةلو

(.وأ روابورررلواملةركاةو  اقترر وة ا إر واة إررىحوللا ر ونظهةرر هواملرؤ لهوالررئ ىيوالسررىل و1999العرىل وةررىحول لرئوالب ررئ لو) .7

ليو العةرررهةنو"واررريوالوترررجحولرررنويواإللشرررىلوال و رررا هودىلعررر و ررري وشرررليو"ودرررالحواة إرررىحو ادرررهوقرررالفولو ررره واة رررىملهغررر

 (.82-66(وهوصو)26ناةلبجهوالعئلو)وو1012

(هو"درررالحواة إرررىحواملئلغررر و  اقتارررىوةلاادعررر واملةررركاةو2017 ذلرررى هو ،رررئالهرلنوصررراايو ولةرررهاهإيهول لرررالول لرررئو) .8

 .وو56-2هوصوصو3هوجوو2هوعولبو والعواموالتجةاة لسوطى وقىةا حوللا  و ن،ؤة "هوواجدتلى إ ولئزوطو، ودىلع وا

 قلالوالةه و-ح إاالادإ والتعويو التعوإيوالقوفوووو1998قطىلفواا او .9

(.ولسررتازودررالحواة إررىحولررئزوطو،رر واةجىلعرر هو قررىئعونررئ حو ورريوالرر ويو2006اررىظيهو  رريولعررئيو ال اررىلىيهو ،ررئواةخررىل ونبرريو) .10

و.و78-63لسسلبجوهووو19و–و17ع والسوطى وقىةا ,وو وط  و لى هو دالحواة إىحهودىل

دررالحواة إررىحوغل  رر ول ورر واملسررت ،لولررئزوطررابواوإرر والتجةإرر و ابلابوارريودىلعرر وو(ه"2015ل لررئوارلررئوجررئامو)املةررىق، هو .11

 .49-33هوصوصو1هوعو10مولبو ودىلع وطإ، ولوعواموالتجةاة هو"هاة ئ لوالةلىلإ 

 ر وطىل،رىةوقسريو(هو"لسرتازوللدر واة إرىحولرئزوطىل،رىةواملسروإ حوللا ر ولإئانإر و 2018ا راو)لقطوكهو ع ريهو دبوراىيهوا .12

هوصوصو8هوعولبو واةجرىلعواريوالئلا رىةواريوالئلا رىةوال وسرإ و العوراموالتجةاةر واةجيافه"هوو-هو ويوال ويوةبىلع واملسوإ و

 هو413-431

ةىجنتلرررىءو ال ،رررااواجدتلرررىعيولرررئزوطو،ررر واةجىلعررر "هو(هو"درررالحواة إرررىحو  اقتارررىو2013لقرررطوكهواا ررراورلرررهوصرررىةوهو وةكررره) .13

 431-405هوصوصو2هوابلابهوعواللبو ودىلع واملونو ع
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(هو"وا ررتجا إبإ ول تجررر ولتوعإررلوةهنررىلجو2016لقررجوهول لررئو  رريو رراضو واألغررىهوصررعإةوغلررىاو واةجهدررى يهوزةررىلو  رر و) .14

ةررالحهوقسرريوأصررااوالتجةإرر هواوإرر والتجةإرر هودىلعرر وغرريحو"هول ررىل ولىدسررتيجوغيررجولنووتعلإيوالك،ىلول اواأللإرر وةل ىةظررىة

 اليهههوغيحهوةوسطي .

دررررالحواة إررررىحو  اقتاررررىوةاررررلولررررنوالسررررواجواجدتلررررىعيو األلررررنوال و ررررا ولررررئزو إ رررر ولررررنو)و(ه2018)و  رررريوةررررنول لررررئوشررررا هلع .15

و270-وو231هوصوصووو2,وع34لجواوإ والتجةإ هوو-هودىلع وأ إا ووالتجةإ وواوإ ولبو وو(هاملهاه ي 

يوا رررررررررتجدى هو  ررررررررر والرررررررررهاة و"هو رررررررررو ررررررررراةيجواةخرررررررررئلىةوال ررررررررر إ و الهةرررررررررى واررررررررريو رررررررررنوالةرررررررررإفاج (هو"2009يواملت رررررررررئحو)ل ظلررررررررر واجلرررررررررو .16

https://www.un.org/arabic/esa/ageing/medicaltreatment.htmlه2019-6-16ةتىلةلووو 

ئاةعإرر ولوررتعوي"هو(هو"وقورر والع رراو  اقتررهوةىل2018املإررىقيهولاذررىلو ،ئامل سررنوقى رريهو والوررتا يهوةىطلرر و ،ررئاألليجو) .17

هوصو2,وعوو11اوإرر والتجةإرر ولو، ررىةولوعوررامواإلنسررىنإ هولررجوو-لااةرر ووهودىلعرر والبو واوإرر والتجةإرر ولو، ررىةولوعوررامواإلنسررىنإ 

 29-1صو

ال رر  وال وسررإ ولررئزو إ رر ولررنوو اقتاررىوةلؤشررهاةارريوواة إررىحولؤشررهاةودررالح(ه2008) ل لررئهو قررىموةهةررئو ،ررئالعيةي .18

هو2لررجو  ,ىصررهالتعوررإيو ق ررىاىواملجتلررعواملعو-ملررؤ لهوالعو رر والعه ررفوالذىلرر وولررلول ئلرر "هو لقرر و طررابودىلعرر و رراهىج

و138-94دلعإ والذ ىة ولنوأدلوالت لإ و دىلع و اهىجهوصوصوو

(وهوللةررر وهو1)و28(.ودرررالحواة إرررىحولرررئزوطو،ررر ودرررىلعد وللةررر و تةرررهةنهولبوررر ودىلعررر وللةررر وهو2012نع سررر وهولغرررئاءو  ررريو) .19

  الةى.

 لإرر والسررعىلحوغلررئجلو(هو)ةهنررىلجو ررئلة  ولت2016ع،ى هو رروإلى هو رر ىءول لررئهوزاررفهور ررى ول لررالو)الرراجنفهونبرراءوشررو .20

-573هوصوصو2017هوالسرر  و17هوالعررئلولبو وال،  والعو  وايوالتجةإرر لت سي ودالحواة إىحولئزوطىل،ىةواةجىلع "هو

 وو605

"هو رريوا ررتجدى هوو%و5,6 اإلنررىهولىرر وأقررلولررنوو(و"امللوكرر و فورراونسرر، واأللإرر وةرري والررذاالو2018 اىلرر واجن،ررىءوالسررعالا و) .21

و2018-7-15ةتىلةلووووhttps://www.spa.gov.sa/1811474الهاة ولنوو

 (حو إاالادإ والتعويوالقوكوهو لى وهواأللل وهولالوالةه قو2012اا اوقطىلفوهونىاو وقطىلكو) .22
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