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 .ويت الشخصية لدى تالميذ التعليم الثانببعض المتغيرا ة وعالقتهاجودة الحيا
 4قــاوةأحمد ز

 لخصم

هدفت الدراسة الى الكشف عن إدراك تالميذ التعليم الثانوي لجودة الحياة على ضوء الجنس والتخصص 

نتائج  صلت الة. وتو ( تلميذ وتلميذ 120الدراسي والبيئة الجغرافية. طبق مقياس جودة الحياة على عينة من )

رتفع. كما وجدت فروق دالة تعزى إلى الجنس في بعد جودة  ميذ يتمتعون بمستوى جودة حياة مإلى أن التال

الدراسة والتعليم لصالح اإلناث، وفي بعد العواطف لصالح الذكور. أما في متغير التخصص الدراسي، فلم 

فروق   وجدت  بينما لح العلميين.طف لصاالعوا تكن هناك فروق دالة في جميع األبعاد ما عدا بعد جودة

تعزى إلى البيئة الجغرافية في كل من الدرجة الكلية، وجودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة الدراسة 

 قت وإدارته لصالح بيئة شبه حضري. والتعليم، جودة شغل الو

 .التعليم الثانوي ؛المراهق ؛: جودة الحياةالكلمات المفتاحية

The quality of life and its relationships with some personality traits in secondary 
school students 
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Abstract 
The study aims at revealing the students perception of the quality of life in the 
light of gender, academic specialization and geographic environment. The 
quality of life scale was applied on a sample of 120 students. The results found 
that students enjoy a high level of quality of life. Significant differences were 
found, they are due to gender in the school quality dimension in favour of 
females, and in the emotions dimension in favour of males. Thre were no 
significant differences in the dimensions of study specialization except in the 
quality of emotions in favour of scientific students. There were differences due 
to geographic environment for the total score, the quality of family social life, 
the school quality, and the quality of time management in favour of semi-urban 
environment 
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