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:   مقدمة -1
جميع  فاعمية تعتمد حيث المختمفة، المؤسسات في الموارد أحد يعد البشري  إف العنصر    

 تتحقؽ البشري العنصر خالؿ فمف إدارتيا، في البشري العنصر كفاءة عمى المؤسسة موارد
 بؿ وغيرىا، والتسويؽ واإلدارة الماؿ ورأس خاـ مواد مف األخرى الموارد مف االستفادة الحقيقة

 أف يمكنو والتطوير واالبتكار، واإلبداع، التجديد، عمى قدرة مف لديو البشري بما والعنصر
(   15، ص2016الشنطي، ).الموارد األخرى ندرة عمى يتغمب

   وأعواف الحماية المدنية احد العناصر البشرية الميمة في المجتمع وذلؾ لما تقدمو مف 
وىي إحدى . خدمات إنسانية راقية ، في حماية األرواح والممتمكات والبيئة وتقديـ المساعدة

المياـ الشاقة ، والتي تتطمب الكثير مف توفير مجموعة مف العوامؿ المادية والنفسية والبدنية 
.  لعوف الحماية المدنية 

 مورد يعد أىـ كونو الموظؼ حياة جودة في الكبرى المنظمات اىتماـ    ومف ىنا جاء
 مف العامميف لحماية الماضي القرف بداية مع تسف والتشريعات القوانيف بدأت لممنظمة،حيث

 العماؿ واتحادات نقابات نشاط يظير بدأ الماضي القرف ثالثينات ومع بداية العمؿ، إصابات
 بدأ حيث والستينيات الخمسينيات إلى وصوال الوظيفي لمعامميف، األمف عمى التركيز في

 خالؿ مف وذلؾ العمؿ، حياة جودة المتعمقة بموضوع النظريات تطوير في العمالء نشاط
 والعالقات العامميف ومعنويات جية، مف اإلنتاج بيف إيجابية عالقة إيجاد عمى العمؿ

(.  16،ص2016الشنطي، ).أخرى جية مف اإلنسانية
   كما زاد اىتماـ الباحثيف بمفيـو جودة الحياة منذ بداية النصؼ الثاني لمقرف العشريف 

اإليجابي، والذي جاء استجابة إلى أىمية النظرة اإليجابية إلى  كمفيـو مػرتبط بعمػـ الػنفس
لمجوانب السمبية مف حياة األفراد، وقد  حياة األفراد كبديؿ لمتركيز الكبيػر أواله عممػاء الػنفس

تعددت قضايا البحث في ىذا اإلطار، فشممت الخبرات الذاتية والعادات والسمات اإليجابية 
لمشخصية، وكؿ ما يؤدي إلى تحسيف جودة الحياة، وقد أكدت دراسات القرف الماضي أف 

الجانب اإليجابي في شخصية اإلنساف ىو أكثر بروزا مف الجانب السمبي، وأف ىذيف 
نما يتحرؾ السموؾ اإلنساني بينيما طبقا  الجانبيف ال يمثالف بالضرورة اتجاىيف متعاكسيف، وا 

  (  2012رغداء عمي نعيسة ، ).لعوامؿ كثيرة مرتبطة بيذا السموؾ
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   وبناء عمى ذلؾ يرى الطالباف أف جودة الحياة تختمؼ مف شخص إلى آخر ومف عامؿ 
. حسب ما يراه مف معايير يقيـ فييا حياتو عمى ضوء مفيومو لمحياة إلى آخر 

   وعميو تختمؼ األساليب واالستراتيجيات في التعامؿ مع الحياة ومحاولة تحسيف جودتيا 
ورؤية كؿ شخص لمفيـو الحياة ،فيناؾ مف يراىا .مف خالؿ ثقافة األفراد والمجتمعات

. وغيرىا مف العوامؿ...،ومنيا اجتماعية ،واخر نفسية ،- وما أكثرىـ-مادية
 بؿ المادية الجوانب عمى فقط تعتمد ال الحياة مؤشرات جودة     حيث يؤكد حبيب تيمويف أف

 ومدى وربو نفسو ومجتمعو مع الفرد عالقة تحدد التي النفسية الجوانب إلى ذلؾ تتعدى
 في الزيادة أف أثبت المعاصر البحث أف مؤكدا يعيشيا، التي الروحية لمحياة ارتياحو

 عمى دالئؿ فيناؾ المعيشي التطور وبانتظاـ دائما يساير ال ألنو كاؼ غير المؤشرات المادية
 واإلدماف والتيميش العقمي االختالؿ نسبة ولكف جد مرتفع الخاـ ناتجيا الدوؿ مف الكثير أف

 في تحسف إلى يؤدي بالضرورة ال المادية المؤشرات في التحسف أف أي مرتفعة، واالنتحار
(. 216،ص2015مسعودي ، )األخرى  الجوانب

     ومف ىنا جاءت الحاجة لدراسة ىذا الموضوع مف اجؿ إيجاد آليات أكثر فعالية وىي 
 الممارسة تأثير أف الدراسات مف الكثير  تؤكد حيث.ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية

 خالليا مف يمكف وتوجيات قدرات وأفكار وسموكيات مف فييا بما الحياة نمط عمى الرياضية
 الرياضية الممارسة فإف جانب آخر و مف جانب مف ىذا المجتمع خدمة في الدور تعزيز
 (إلى التكامؿ جميعيا تيدؼ وبالتالي النفسية والصحة البدنية الصحة في أثرىا تترؾ

 لمعطاء الحصيمة النياية في ويكوف ) الميني االجتماعي، الخمقي، النفسي، الجسمي،
ومنو تطرقنا الى فصميف في الدراسة (.56،ص 2008، رمضاف ).المجتمع واإلبداع في

 : النظرية وقد تمثؿ الفصميف في 
 النشاط الترويحي الرياضي : الفصؿ األوؿ 
 جودة الحياة لدى أعواف الحماية المدنية : الفصؿ الثاني 

 :و تطرقنا أيضا في جانب التطبيقي أيضا الى 
 منيجية البحث و االجراءات الميدانية: الفصؿ األوؿ 
 تحميؿ و عرض النتائج : الفصؿ الثاني 
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  :مشكمة- 2
 تعددت كما والمتغيرات المفاىيـ مف الكثير مع وثيقا ارتباطا الحياة ارتبط جودة مفيـو  أف  

 المستقبؿ وجودة اإلنتاج وجودة التعميـ جودة منيا المجاالت كافة في المفيـو ىذا استخدامات
 االىتماـ ذات المجاالت بيف ومف لمفرد المقدمة الخدمات برنامج ألي ىدفا الجودة وأصبحت

 مؤشرا ويعد المصطمح ليذا بالتطبيقات وأحفميا أوسع أنو ذلؾ الميني المجاؿ الحياة بجودة
، 2014شيخي مريـ،) .بو والتنبؤ اإلنساني واألداء السموؾ تفسير في اليامة المؤشرات مف
  (. 2،3ص

   وعمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات التي تناولت جودة الحياة اال اف غالبيتيا 
أعدت لفئات ومتغيرات أخرى ، فعمى مستوى الفئات وحسب ما تـ تجميعو مف الدراسات 

فأما عمى مستوى ارتباطيا بمتغير . المرتبطة فجميا كانت مع كبار السف ،الطمبة والمعاقيف 
–  (اعواف الحماية المدنية )األنشطة الترويحية الرياضية فيي نادرة خاصة مع عينة الدراسة 

- . في حدود عمـ الطالباف
 الجامعي الطالب وخاصة الطالب عند الحياة جودة تناولت الدراسات معظـ أف والمالحظ     
 تشمؿ لـ الدراسات وبالتالي .(  2006 وكاظـ لمنسي)الطالب جودة حياة مقياس لتوفر ربما
 .المجتمع فئات كؿ

    والمتتبع لمدراسات التي تناولت جودة الحياة، يرى أف عمـ النفس مف العمـو الذي اىتـ  
 النفسية، التخصصات مختمؼ في المفيـو ىذا تبني تـ حيث. األولى بجودة الحياة بالدرجة

والعمـو الرياضية إحدى ىاتو ....ثـ تمتيا مختمؼ العمـو األخرى.والتطبيقية النظرية منيا
العمـو التي تبرز تأثير ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عمى جودة الحياة لمختمؼ فئات 

إال أف فئة أعواف الحماية المدنية لـ تمقى دراسة كافية عمى الرغـ مف الدور الكبير . المجتمع 
 .. التي تمعبو في تقديـ الخدمات اإلنسانية لممجتمع

 مف الرفع برامج ىو والناقص الحياة، جودة حوؿ بالدراسات اىتماـ ىناؾ أف المالحظو     
  .الحياة جودة

يمانا بدور ممارسة النشاط الترويحي الرياضي تبرز أىمية مشكمة الدراسة في      ومف ىنا وا 
. إيجاد إستراتيجية مناسبة ناجعة في تحسيف جودة الحياة لدى أعواف الحماية المدنية   
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لينعكس ذلؾ .ويرجع ذلؾ لخصوصية المينة وما تتطمبو مف  تحضير نفسي، بدني وميني 
.   إيجابا عمى عوف الحماية المدنية ، وعميو جاءت ىذه الدراسة لتتناوؿ ىذه المتغيرات الميمة

:    التاليالعام    وعميو نطرح التساؤؿ 
   ما مدى إسيامات  ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عمى جودة الحياة لدى أعواف 

؟ الحماية المدنية
: التساؤالت الفرعية

ما مستوى جودة الحياة لدى أعواف الحماية المدنية الممارسيف وغير الممارسيف لمنشاط  - 
 الترويحي الرياضي ؟ 

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة بيف الممارسيف وغير الممارسيف  - 
  ؟( ≤0.05α)عند مستوى الداللة لمنشاط الترويحي الرياضي لدى أعواف الحماية المدنية 

: الهدف العام- 3
   التعرؼ عمى مدى إسيامات ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عمى جودة الحياة لدى 

. أعواف الحماية المدنية
: األهداف الجزئية-  

 وغير الممارسيف الحياة لدى أعواف الحماية المدنية جودة مستوى عمى التعرؼ  - 
  .الرياضي لمنشاط الترويحي الممارسيف

لمنشاط  الممارسيف وغير الممارسيف بيف الفروؽ في مستوى جودة الحياة  تحديد  - 
.  لدى أعواف الحماية المدنية الرياضي الترويحي

: الفرضية الرئيسية- 4
ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية ايجابيا في الرفع مف مستوى جودة الحياة    تسيـ  

. لدى أعواف الحماية المدنية
: الفرضيات الجزئية- 

درجة مستوى جودة الحياة بيف المتوسط والمرتفع  لدى أعواف الحماية المدنية الممارسيف   - 
 . لمنشاط الترويحي الرياضي ،وبيف المنخفض والمتوسط لدى غير الممارسيف 

في جودة الحياة بيف الممارسيف وغير ( ≤0.05α)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية - 
  .الممارسيف لمنشاط الرياضي لدى أعواف الحماية المدنية 
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: مصطمحات البحث- 5
يعرفيا الطالباف إجرائيا بأنيا رضا عوف الحماية المدنية عف الحياة التي : جودة الحياة    - 

يعيشيا وفقا لمعايير وأىداؼ واىتمامات وطموحات يراىا مف منظوره، في كافة مجالت 
،  (المتعمقة باألبعاد الست لالستبياف)األسرية ،االجتماعية ،المينية والصحية: الحياة المتعددة

. والتي مف خالليا يشعر بالسعادة واليناء والرضا 
عممية مركبة ومتكاممة تتضمف توافر كافة االحتياجات، واإلمكانات المادية لمفرد  :اصطالحا 

، (االجتماعية)أو األسرة، كالمأكؿ والمشرب والممبس والمسكف، وكذلؾ الحاجات غير المادية 
 .كالتعميـ والعالج والنقؿ والمواصالت والبيئة النظيفة الخالية مف التموث

 :النشاط الترويحي الرياضي-   
 تحدث لذاتو الفرد بيا يقـو التي الرياضية النشاطات مف جممة الرياضي الترويح أف ىو     
 . والراحة التسمية بيدؼ داخمية لرغبة كنتيجة الفراغ وقت في

يعتبر الترويح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج الترويح لما يتميز بو  : اصطالحا
باإلضافة إلى األىمية في التنمية الشاممة . مف أىمية كبرى في المتعة الشاممة لمفرد 

 . لمشخصية مف النواحي البدنية والعقمية واإلجتماعية
 : الحماية المدنية-  . 

ىي مرفؽ عمومي  ميامو حماية األشخاص والممتمكات وطبيعة مياميا تتطور باستمرار 
لمسايرة التطورات العصرية والتقنية و ىي مرفؽ موضوع تحت وصاية وزارة الداخمية  
   تتمتع بييكؿ خاص و ميزانية مستقمة كما أنيا بالتنظيـ إداري تقني و عممي ضمانا 

   .لمتكفؿ بالمياـ االنسانية المنطوية  بيا 
: أهمية البحث-  6 

ترجع أىمية ىذه الدراسة الى طبيعة المتغيرات التي تدرسيا فالنشاط الترويحي الرياضي ، - 
، باإلضافة إلى عينة الدراسة التي تعتبر ميمة في ...وجودة الحياة مف المتغيرات الميمة

.  المجتمع لما تقدمو مف خدمات إنسانية لممجتمع
كما تسيـ ىذه الدراسة بما تحويو مف إطار نظري والدراسة التطبيقية التي اثبتت اىمية - 

ممارسة االنشطة الترويحية الرياضية عمى جودة الحياة  
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: الدراسات السابقة والبحوث المشابهة-  
 لدى الحياة جودة في الرياضية األنشطة دور:2006 ) صديق،، إبراهيم )دراسة  – 1

 .قابوس السمطان جامعة طمبة
 طمبة لدى الحياة جودة مستوى عمى الرياضية األنشطة دور معرفة    ىدفت الدراسة إلى

 الطمبة لدى الحياة جودة مستوى أبعاد في عف اختالؼ البحث قابوس،وكذا السمطاف جامعة
 .الحياة جودة في والتخصص النوع، متغير ودور

 الرياضية، األنشطة يمارسوف ( 63 ) وطالبة طالبا (123)بمغ عدد العينة :الدراسة عينة- 
 .الرياضية األنشطة ال يمارسوف وطالبة طالب ( 60 )و

 .الجامعة لطمبة الحياة جودة مقياس استخداـ تـ : الدراسة أدوات
   :الدراسة نتائج
 .الرياضية األنشطة يمارسوف الذيف الطمبة لصالح بينيـ داللة ذات فروؽ وجود   - 
 بيف الثنائي التفاعؿ وفي والتخصص، النوع، متغير في إحصائيا داؿ تأثير وجود عدـ   - 

  .والتخصص النوع

 ممارسة أنشطة الترويح الرياضي (:2014أماني الماظ ، احمد عبد القادر ،)دراسة - 2
. وعالقتها بجودة الحياة لدي طالبات كميتي التربية الرياضية بجامعتي المنيا وبني سويف

   ىدفت الدراسة إلى محاولة رصد العالقة بيف ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية 
 .لطالبات كميتي التربية الرياضية بجامعتي المنيا وبني سويؼ في مستوي جودة الحياة

 ".أسموب المسح" استخدما الباحثاف المنيج الوصفي :المنهج- 
.  غير ممارس200 ممارس و200 طالب  موزعيف عمى 400 شممت :العينة- 
:   استخدما الباحثاف:أدوات البحث- 

.  (إعداد الباحثاف)استمارة جمع البيانات     - 
.  (منيسي و كاظـ: إعداد )مقياس جودة الحياة    - 
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جودة حياة العاممين في معاهد التربية الخاصة وأثرها : (2017رشا البغدادي،)دراسة - 3

  .في درجة رضاهم الوظيفي

أثر جودة حياة العاممين في معاهد التربية الخاصة في    ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى 

. درجة رضاهم الوظيفي ،والكشف عن الفروق لديهم في جودة الحياة ورضاهم الوظيفي

 .محافظة دمشؽ. عامال وعاممة ،تـ اختيارىـ بالطريقة المقصودة193بمغت : العينة- 

  .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي:  المنهج- 

:  استخدمت الباحثة مقياسيف:أداة الدراسة- 

. (مف إعداد الباحثة)مقياس جودة الحياة      - 

 .(مف إعداد الباحثة)مقياس الرضا الوظيفي     - 

: أفرزت الدراسة النتائج التالية: النتائج- 

 الخاصة التربية معاىىد في العامميف الحياة لدى لجودة إحصائياً  داال إيجابي أثر وجود   - 
 .الوظيفي رضاىـ درجة في الحكومية

 الخاصة التربية معاىىد في درجات العامميف متوسطي بيف إحصائياً  دالة وجود فروؽ    -
 الخبرة ذوي العامميف لصالح الخبرة سنوات وفًقا لمتغير الحياة جودة مقياس عمى الحكومية
. األكثر

: التوصيات- 
 الخاصة التربية معاىد في العامميف لدى الحياة جودة لتحسيف إجراء دورات تدريبية  - 

 عدـ يقمؿ مف حاالت قد مما والنفسي، واالجتماعي االقتصادي الصعيد عمى وخاصة
 .لدييـ الوظيفي الرضا

 في العامميف لدى الوظيفي والرضا الحياة جودة لتحسيف ونفسية إرشادية برامج بناء - 
 .مدينة دمشؽ في الخاصة التربية معاىد
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: نتائج الدراسة- 
وجود مستوي ضعيؼ مف جودة الحياة لدي الطالبات غير الممارسات لألنشطة    - 

.  بجامعتي المنيا وبني سويؼ–الترويحية الرياضية بكؿ  مف كميتي التربية الرياضية
كاف لممارسة األنشطة الترويحية الرياضية تأثيرا ايجابيا داال عمى أبعاد مقياس جودة     - 
  .الحياة

: التوصيات- 
توفير كوادر ترويحية لتسيـ برفع الوعي الترويحي لممارسة األنشطة الترويحية    - 

 .الرياضية لطالبات الجامعة
 الممارسين بين الحياة جودة في مقارنة دراسة: (2018خماس ، منصور،  )دراسة - 4

. )سنة (60- 50  السن كبار لدى الرياضي لمنشاط وغير الممارسين
 وغير الممارسيف السف كبار لدى الحياة جودة مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة      ىدفت
 لمنشاط ممارسيف
. السف كبار لدى الحياة جودة مقياس أبعاد في بينيما الفروؽ عمى والتعرؼ الرياضي،

البحث ،  طبيعة لمالئمة الوصفي المنيج الطالباف  استخدـ:المنهج-    
 ( (100 بواقع السف كبار العشوائية مف بالطريقة الدراسة عينة  تـ اختيار:العينة-    

 بعض ينتموف إلى ، ممارس غير شخص ( (100و الرياضي لمنشاط ممارس شخص
. تيارت والية بمديات

 
: أدوات الدراسة   - 

. مقياس جودة الحياة                - 
: نتائج الدراسة-   

 الممارسيف ولصالح السف كبار لدى مرتفع الحياة جودة مستوى أف النتائج أظيرت      - 
 .الممارسيف غير لدى ومنخفضة الممارسيف لدى مرتفعة كانت حيث لمنشاط الرياضي

 السف كبار لدى الحياة جودة مقياس في معنوية فروؽ ىنالؾ أف النتائج أظيرت   - 
  . الرياضي لمنشاط الممارسيف.ولصالح 
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: التوصيات- 
 الرياضي النشاط لممارسة خاصة وصاالت مراكز إنشاء و والساحات المياديف تأىيؿ   - 
 .الصحة عمى أجؿ المحافظة مف
 وكافة السف كبار مف أوسع عينات تشمؿ أبحاث و مشابية دراسات إجراء ضرورة   -

  .الفئات العمرية
تأثير ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عمى  (2018بن شميسة العيد ، )دراسة - 5

. األمن النفسي وجودة الحياة لدى كبار السن بوالية تيارت
    ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستويات كؿ مف األمف النفسي وجودة الحياة لدى كبار 

. السف الممارسيف لألنشطة الترويحية الرياضية
.  استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي:المنهج- 
.  مف كبار السف 25 :العينة- 
. استبياف األمف النفسي- :أدوات الدراسة- 

. استبياف جودة الحياة                   - 
:  توصمت الدراسة الى:نتائج الدراسة- 

مما يعني توفره بدرجة عالية لدى  (%72)مستوى األمف النفسي بمغ الوزف النسبي      - 
 .كبار السف
مما يعني توفره  (%54)مستوى جودة الحياة لدى كبار السف بمغ الوزف النسبي      - 

. بدرجة متوسطة
: التوصيات- 
التوعية بأىمية ممارسة النشاط الترويحي الرياضي لكبار السف بيدؼ تحقيؽ التكيؼ - 

 .النفسي
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: التعميق عمى الدراسات - 

عند عرض الدراسات المشابية المذكورة سابقا ومقارنتيا ، نجد أف جؿ الدراسات اتفقت 

في استخداـ المنيج الوصفي باعتباره مناسب ومالئـ لمثؿ ىذه المواضيع ،إال أنيا تباينت 

بف شميسة ) فردا كدراسة 25مف حيث حجـ ونوع العينة حيث تراوح عدد أفرادىا ما بيف 

 كما.(2014أماني الماظ ،احمد عبد القادر ،) فردا كما في دراسة 400، إلى  (2018،

أماني )اتفقت معظميا في جنس العينة تقريبا فمعظميـ استخدـ جنس الذكور، إال دراسة 

التي 2006 ) وصديق إبراهيم )فكانت إناث، وكذا دراسة (2014الماظ ،احمد عبد القادر ،

 أما بالنسبة لنوع العينة فجؿ الدراسة عممت مع كبار السف، والطمبة كدراسة.شممت الجنسين 

 )، ودراسة (2014أماني الماظ ،احمد عبد القادر ،)ودراسة  . (2018خماس، منصور،  )

رشا ) إال دراسة.التي كانت عينتيا طمبة وطالبات الجامعة2006 ) وصديق، إبراهيم

ومف حيث النتائج فقد .التي أجريت عمى العاممين في التربية الخاصة  (2017البغدادي،

أجمعت معظـ الدراسات عمى دور ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية في الرفع مف 

.  مستوى جودة الحياة لدى األفراد

:  نقد الدراسات3.7

مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة والمشابية تبيف لمطالباف بعض االختالفات - 

: ونقاط التشابو ما بيف الدراسات المشابية والدراسة الحالية ومف أىميا ما يمي

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات المشابية باف الدراسة اشتممت عمى عينة لـ يتـ - 

حيث تـ العمؿ مع أعواف الحماية المدنية – في حدود بحث الطالباف – دراستيا مف قبؿ 
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التي تعتبر فئة مميزة في المجتمع ، والتي ليا الدور الكبير في تقديـ المساعدة لممجتمع، 

وعمى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى ىذه الفئة ، وتقديـ حؿ مف اجؿ 

كما عالجت مشكمة كيفية تحسيف جودة الحياة لدى أعواف الحماية . تحسيف جودة حياتيـ 

المدنية مف خالؿ استخداـ أساليب فعالة وغير مكمفة ،والمتمثمة في ممارسة األنشطة 

 . الترويحية الرياضية التي أثبتت نجاعتيا
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: تمػػػػييد

فيو ييتـ بو مف جميع النواحي , يمعب الترويح دورا و ىاـ جدا في تربية الفرد    

 . و بذلؾ يسيـ في النمو المتوازف لمفرد ,واالجتماعية النفسية , العقمية ,البدنية 

اذ يعد النشاط الترويحي ركف أساسي مف أنشطة األفراد و الذي مف خاللو يتـ تحقيؽ 

لما يتـ فيو مف أىمية كبيرة في تحقيؽ تنمية المتكاممة ,  لوقت الفراغاستثمار األفضؿ

ولذلؾ تدعونا ,النواحي البدنية و الصحية و العقمية و االجتماعية  لشخصيتو مف

االنشطة الترويحية و مدى استثمارىا في وحدة أعواف الحماية  الحاجة الماسة لدراسة

 المدنية

: مفهوم الترويح 1.1

 يعني إعادة الخمؽ إذ أف المقطع األوؿ مف  recréationإف مصطمح الترويح  

ويفيـ أيضا مف ,  يعني الخمؽ creation يعني إعادة بينما الجزء منو  Re المصطمح

  لممارسة outcomesمصطمح الترويح عمى  أنو التجديد أو االنتعاش كحصائؿ 

. مناشطو 

 أف الترويح ىو نشاط و مشاعر ورد فعؿ عاطفي و إنو romneyو يرى رومنى   

. سموؾ و طريقة لتفيـ الحياة

 أف وقت الفراغ ىو تمؾ األوجو مف النشاط التي تجمب لمفرد   nashبينما يوضح ناش 
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السعادة و تتيح لو الفرصة لمتعبير عف الذات و تتفؽ و دوافع الفرد و تتوافر فييا حرية 

.  االختيار

 إلى  الترويح بأنو النشاط الذى  يسيـ في توفير de geazziaو يشير دى  جرازيا 

. الراحة لمفرد مف عناء العمؿ و يوفر لو سبؿ استعادة حيويتو 

 أف الترويح ىو تمؾ األوجو مف النشاط أو الخبرات التى تنتج  krausبينما كراوس 

و التي يتـ اختيارىا وفقا إلرادة الفرد و ذلؾ بغرض تحقيؽ السرور و , عف وقت الفراغ 

. المتعة لذاتو و اكتسابو لمعديد مف القيـ الشخصية و االجتماعية

 عمى أف الترويح يعد أسموب لمحياة و أنو يعمؿ  brightbillفي حيف يؤكد برايتبؿ 

.   عمى تنمية الفرد الممارس ألوجو مناشطو في وقت الفراغ 

 بيترسوف ,deppeديب , macleanماكميف , carlsonويوضح كؿ مف كارسموف 

Peterson , أو أنو , أف الترويح ىو النشاط و حالة وجدانية و نمط اجتماعي منظـ

أو أنو االختيار اإلرادي لمخبرة في وقت , أسموب الستعادة حيوية و قوى الفرد لمعمؿ 

  (29صً,2001,عايدة عبد العزيز , محمد الحماحمي )  الفراغ

:   تعريفات معاصرة الخاصة بالترويح  2.1

:  معظـ التعريفات الحديثة الخاصة بالترويح تناسب واحد مف الثالثة أنواع التالية 

الترويح الذي يعتبر نشاطا يتـ تنفيذه مف خالؿ مجموعة مف الظروؼ  : النوع األوؿ 

.  أو الدوافع , و الشروط 
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الترويح الذي نراه عمى أنو عممية أو حالة وجود خاصة بشيء  : النوع الثاني 

, او بواسطة الشخص مف خالؿ قيامو بالعديد مف أنواع النشاط , ما يحدث مف خالؿ 

 .مع وجود مجموعة مف األماؿ و التوقعات 

أو كياف معرفة أو مجاؿ , الترويح الذي يستخدـ كِمؤسسة اجتماعية : النوع الثالث 

(  89ص,2015, كماؿ عبد الحميد اسماعيؿ ).  ميني 

: تعريف الترويح 3.1

 يمكف تقديـ تعريؼ لمترويح طبقا, بالنظر في وجية النظر المضادة في معنى الترويح 

الترويح يحتوي أنشطة إنسانية و خبرات تحدث في أوقات الفراغ و عادة ما : "لمايمي 

والتي , يتـ اختيار النشاط بصورة تطوعية حرة مف أجؿ بعض األىداؼ الداخمية الذاتية 

و عمى الرغـ مف وجود اعتبار الترويح كحالة عاطفية تنتج مف . تؤدي إلى السعادة 

 .المشاركة 

أو صناعة  و عند , أو تجارة , أو مجاؿ عمؿ ,  أو يمكف اعتباره نضاـ اجتماعي    

يجب أف يكوف , أو برنامج وكالة التطوع , تقديـ الترويح كجزء مف المجتمع المنظـ 

و يجب اف يكوف مقبوؿ اجتماعيا مف خالؿ قيـ , الترويح بناء عف الناحية االجتماعية 

 (99ص,2015,كماؿ عبد الحميد اسماعيؿ )وعادات الجتمع   
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:  أهم خصائص الترويح  . 2

ومف دراستنا لمفيـو الترويح , لمترويح خصائص تميزه عف غيره مف المناشط األخرى

:  يتضح أف أىـ خصائصو ىي

:   نشاط بناء 2.

فيو يساىـ في تنمية و تطوير شخصية الفرد , وذلؾ يعني أف الترويح يعد نشاطا ىادفا

.  مف خالؿ المشاركة في ممارسة مناشطو المختمفة 

  : اختياري2.2

 و ذلؾ ال يعني إغفاؿ التوجيو التربوي, حيث يختار الفرد نشاطو وفقا لرغبتو و دوافعو 

نحو إرشاد الفرد لممارسة نوع مف النشاط يتفؽ و ميولو و دوافعو و حاجاتو و 

.  استعداداتو و قدراتو و مستوى نضجو 

: حالة سارة  3.2

 اى أف الترويح يجمب السرور و المرح و السعادة إلى نفوس الممارسيف لمناشطو نتيجة 

 .لمتعبير عف الذات و االبداع في النشاط مع مراعاة عدـ اإلضرار بمشاعر الغير 

: يتـ في  وقت الفراغ 4.2

فالترويح عف الذات يتـ في الوقت الذي يتحرر فيو الفرد مف قيود العمؿ أو مف أية  

 . ارتباطات أو واجبات أو التزامات أخرى 
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:  يحقؽ التوازف النفسي  5.2

و تمؾ , وذلؾ مف خالؿ إشباع الفرد الممارس لمناشط الترويح لحاجاتو النفسية 

كما أف المشاركة , الحاجات النفسية ال يمكف إشباع بعضيا إال مف خالؿ وقت الفراغ 

مما يحقؽ لمفرد , في مناشط الترويح تؤدي الى  تحقيؽ االسترخاء و الرضا النفسي 

 (33ص, 2001, عايدة عبد العزيز , محمد الحماحمى ) . التوازف النفسي 

: أهمية الترويح . 3

يعد الترويح مظيرا مف مظاىر النشاط اإلنساني و لو دور ىاـ في تحقيؽ التوازف بيف 

و تشير الجمعية . و لو إسياماتو في تحقيؽ السعادة إلنساف, العمؿ و راحة مف عنائو

الى إسيامات الترويح في   ((AAHPERاألمريكية لمصحة و التربية البدنية و لمترويح 

 : في النقاط التالية , الحياة العصرية 

  تحقيؽ الحاجات االنسانية لمتعبير الخالؽ عف الذات  .

  تطوير الصحة البدنية و الصحة االنفعالية و الصحة العقمية لمفرد  .

 التحرر مف الضغوط و التوتر العصبي المصاحب لمحياة العصرية  .

  توفير حياة شخصية و عائمية زاخرة بالسعادة و باالستقرار  .

  (34ص, 2001,عايدة, الحماحمي ).   تنمية و دعـ القيـ الديمقراطية    
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: نظريات الترويح. 4

: نظريات التلخيص 1.4

و تقوؿ  ىده النظر ية اف كائف الحي يتطور في لعبو " تسانمي ىوؿ" قد نادى  بيا 

تطور يشبو التطور الذي مر بو أجداده منذ بدأ خميقتيـ فيو تمخيص لمحضارات 

السابقة التي مر عمييا الجنس البشري منذ عيد انساف الغاب الذي في صراع مع 

الطبيعة و الوحوش الى عيد الجماعات البدائية غير المنظمة التي يغمب عمييا طابع 

صداـ احمد ضياء  ) .االنانية الفردية ثـ العيدالحديث الذي تركز فيو الحياة عمى التعاوف

( 14,15الصفحات , 1997, القرويني 

:  نظرية االسترخاء 2.4

فيي تؤكد عمى  أف الفرد يشعر بالسعادة في المعب و ذلؾ " باتريسؾ  "وقد نادى  بيا 

أنو وسيمة مف وسائؿ تنشيط الجسـ و استعادة الطاقة المستخدمة في العمؿ و منفذ 

التخمص مف توتر األعصاب و االجياد العقمي و القمؽ النفسي  

: نظرية التغيير الذاتي  3.4

و ىي تاكد عمى  أف " ميتشؿ و ماسوف "مف احدث النظريات المعب و قد نادى  بيا 

المعب تعبير  وفعؿ طبيعي لمكائف الحي مع اعتبار طبيعتو و قدراتو المختمفة و كذلؾ 

فيي تؤكد عمى أف الرغبة في , تكوينو  الفيزيولوجي و االستراتيجي و ميولو النفسية 

. التعبير عف النفس مف الحاجات األساسية لمفرد 
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:  نظرية الطاقة الفائضة  4.4

تشير ىذه النظرية الى  أف الكائنات الحية البشرية قد وصمت الى  القدرات عديدة 

الستخداـ في الوقت واحد و كنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة و وقت فائض 

ليستخدماف في تزويد احتياجات معينة و مع ىذا فاف االنساف قوة معطمة لفترات طويمة 

 )و اثناء فترات تعطيؿ ىذا تتراكـ  الطاقة في مراكز األعصاب السممية و النشيطة 

   (227صفحة ,1990. أمنيف خولي. كماؿ درويش 

:  نظرية االعداد للحياة  5.4

بأف المعب ىو الدافع العاـ لتمريف الغرائز لبقاء حياة البالغيف و '' كارؿ جروس '' يرى  

 )ىنا يكوف قد نظر الى  المعب عمى  أنو شيء  لو غاية كبرى  في الحياة المستقبمية 

 أىمية النشاط الرياضي في تقميؿ مف المشاكؿ النفسية عند الرياضي, بشير حساـ 

 . (المعاؽ حركي 

:  الترويح الرياضي.  5

أف المقصود بالترويح الرياضي ىو  (1997)يذكر الحماحمي و عايدة عبد العزيز   

ذلؾ النوع مف الترويح الذي تتضمف برامجو العديد مف المناشط البدنية و الرياضية 

يعتبر أكثر أنواع الترويح تأثيرا عمى الجوانب البدنية و الفسيولوجية لمفرد الممارس ,

 .Sports و الرياضات Gamesألوجو مناشطو التي تشتمؿ عمى األلعاب 
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:  أهداف الترويح الرياضي 1.5

لمترويح الرياضي العديد مف األىداؼ التي تسعى الى  تحقيقيا لممشاركيف في مناشطو 

:  المختمفة و مف أىميا 

 المتعة بغرض المتعة و ليس بغرض الوصوؿ الى  مستوى عاؿ .

  تعويض نقص الحركة البدنية لمفرد .

  التخمص مف الضغط العصبي .

  تحسيف و تطوير الحالة الصحية لمفرد .

  المحافظة عمى  المياقة البدنية لمفرد .

  تعميـ المميارات الحركية لاللعاب منذ الصغر .

 تنمية الحس الحركي منذ الصغر  .

   تنمية المياقة البدنية .

 االسترخاء العضمي و العصبي .

  الوقاية مف بعض االنحراؼ القواـ  .

  تجديد النشاط و حيوية الجسـ  .

 محمد عبد العزيز سالمة ) .زيادة المناعة الطبيعية لمجسـ و مقاومتو لألمراض ,

 .( 22ص, 2013, اماني متولي البطراوي
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:  أهمية النشاط  الرياضي الترويحي  2.5

, محمد األفندي  ) المعب و النشاط الرياضي مخفض لمقمؽ و التوتر لدى  االفراد -

 (  444صفحة ,1956

االنشطة  البدنية و الرياضية تساىـ في تحسيف التوازف النفسي و االجتماعي  -

  .لإلنساف

ممارسة االنشطة الترويحية ضرورية لكؿ األعماؿ باإلضافة الى بناء شخصية   -

  .السميمة

تصبح الممارسة جزء  –يزيد مف الثقة بالنفس و تقدير الذات و الشعور  باالنجاز   -

 ( 94صفحة , 2002, مصطفى  حسيف و اخروف  )مف الروتيف اليومي لمفرد 

: تقسيم مناشط الترويح الرياضي. 6

:  ىناؾ عديد مف التقسيمات الخاصة بالترويح الرياضي نذكر منيا

:  االلعاب و المسابقات للتنظيم البسيط  1.6

اف االشتراؾ في ىذا النوع مف المناشط الترويح الرياضي ال يحتاج الى مستوى  عاؿ 

مف الميارة أو االداء كما أنو يمكف لمختمؼ األعمار االشتراؾ فييا بما يتفؽ مع 

.  مستوى قدراتيـ البدنية و العقمية 

: االلعاب والرياضات الفردية  2.6
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ىناؾ بعض االفراد المذيف يفضموف ممارسة الرياضات الفردية و يرجع دلؾ الى  بعض 

 .الصفات النفسية و االجتماعية  او نتيجة الستمتاعيـ باألداء الفردي 

:  االلعاب أو الرياضات الزوجية 3.6

: االلعاب الزوجية ىي التي تستمـز اشتراؾ فرديف عمى  االقؿ لمعب و مثاؿ عمى ذلؾ 

.  الريشة الطائرة بادمونتوف , الراكت , المبارزة, تنس الطاولة , التنس األرضي 

:  االلعاب و الرياضات الفرق  4.6

تعتمد عمى تكويف فرؽ و تكوف ذات أىمية لمشباب نظرا التفاقيا مع ميوليـ و 

.  ىوكي , كرة الطائرة , كرة القدـ : اىتماماتيـ مثؿ 

 :خالصة  

     لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى النشاط الترويحي الرياضي ، حيث تـ التعريؼ 

بالترويح بصفة عامة مع اإلشارة إلى أىميتو وخصائصو ونظريات المفسرة لو ، وبعد 

ذلؾ التعريؼ بالترويح الرياضي كنوع مف أنواع الترويح ، وأىداؼ النشاط الترويح 

 .الرياضي ، وفي األخير إلى مناشط الترويح الرياضي
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: تمييد 
      لقد قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى جزئين جزء خاص بجودة الحياة حيث تطرقنا فيو 

إلى تعريف جودة الحياة  وكذلك مؤشرات جودة الحياة ومكوناتيا ، باإلضافة إلى 
مقوماتيا وكذا مجاالت دراسات جودة الحياة ومنو فان جودة الحياة ىي انعكاس 

لممستوى النفسي ونوعيتو وما بمغو اإلنسان اليوم من مقومات الرقي و التحضر تعكس 
وجزء خاص بالحماية المدنية وتم عرض فيم . بال شك  مستوى معين من جودة الحياة 

. نشأتيا ، التقسيمات اإلدارية الخاصة ، وكذا مياميا اإلنسانية 
  :الجودة الحياة:  أوال 
: تعريف جودة الحياة _ 1

جودة الحياة أنيا إدراك الفرد  (  1994who)    تعرف منظمة الصحة العالمية 
لوضعو المعيشي في سياق أنظمة الثقافة و القيم في المجتمع الذي يعيش فيو وعالقة 

( 64 ص2006،منسي،كاظم).ومستوى اىتمامو ىدا اإلدراك بأىدافو وتوقعاتو
إلى وجود العديد من المفاىيم  (2006)يشير إبراىيم الينداوي نقال عن الغنبوصي     و

المتعددة التي تقابل مفيوم جودة الحياة مثل النوعية و التميز واإلتقان وانديمالن 
 بأنو ينتمي إلى عائمة المفاىيم    ANDILMAN  OTHER)1999)وآخرون 

. الشائعة السعادة و الرضا و الحياة الجيدة والرضا الذاتي 
 تشمل كل من المؤشرات عمى انياجودة الحياة         كما يعرف فوقية واخرون 

القابمة لمقياس ويظير من خالل الدرجة الكمية التي يحصل عمييا عون الحماية المدية 
جودة الصحة العامة و جودة الحياة األسرية و الحياة : وتشمل األبعاد التالية 

فوقية أحمد .االجتماعية و السعادة الشخصية و الرضا عن الحياة  و الصحة النفسية 
( 11، ص2006،وآخرون، 
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: مؤشرات جودة الحياة -  2
أو التوافقف مع , وتتبدى في شعور الفرد بالقمق و االكتئاب : المؤشرات النفسية_2-1

. المرض أو الشعور بالسعادة و الرضا 
فضال .وتتضح من خالل العالقات الشخصية ونوعيتيا:  المؤشرات االجتماعية_ 2-2

. عن ممارسة الفرد لألنشطة االجتماعية و الترفييية 
و القدرة , وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن مينتو وحبو ليا : المؤشرات المينية _ 2-3

.    عمى تنفيذ ميام وظيفتو وقدرتو عمى التوافق مع واجبات عممو 
وتتمثل في رضا الفرد و حالتو الصحية  و : المؤشرات الجسمية و البدنية_ 2-4

. التعايش مع اآلالم و النوم و الشيية في تناول الغداء و القدرة الجنسية 
ويمكن استخداميا عند .و المؤشرات السابقة تعتبر مؤشرات جيدة لقياس جودة الحياة 

(  45، ص2010منسي، كاظم، ). إعداد مقاييس موضوعية في ىدا المجال 
: مكونات جودة الحياة _ 3

إن جودة الحياة لدى الفرد ال ترتبط بمحدداتو الشخصية فقط وال بمجاالت وموضوعات 
نما أيضا بالمتغيرات المرتبطة باألفراد الدين يكونون في مجال , الحياة المختمفة  وا 

وجودة الحياة , إدراكو الشخصي كاآلباء و األميات ة األخوة و األقارب و األصدقاء 
بأن  (231، ص2011محمد ، )تشتمل كافة جوانب الحياة التي يدركيا الفرد ويرى

مكونات الرضي عن الحياة تشتمل مجموعة من األبعاد التي تقيس جودة الحياة لدى 
: األفراد وىي 

مستوى المعيشة ,الصحة البدنية : وتشتمل المكونات التالية : مكونات موضوعاتية _1
, الصحة النفسية , األنشطة المجتمعية , العالقات األسرية , العالقات االجتماعية ,  

. الحقوق و وقت الفراغ , فمسفة الحياة , العمل 
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 (اإلدراك الذاتي و خصائص شخصية الفرد)وىي عبارة عن : المكونات الذاتية _ 2
: أما شالوك فيرى بأن مكونات جودة الحياة عبارة عن ثالثة و ىي 

. التقييم الشخصي من خالل الرضا و السعادة : المكونات الذاتية _
الظروف و األحداث , التقييم الوظيفي ومالحظة المشاركة : المكونات الموضوعاتية _

التحكم الشخصي أوضاع , تقرير المصير , التفاعل في األنشطة اليومية , البيئية 
. المينة و السكن, التعميم , الدور 

. و توقعات الحيات , مستوى العمل , المنبئات االجتماعية: المكونات الخارجية _ 3
( 72ص.2013.محمد ابو يونس .ايمان محمود )
: أهداف الجودة -4
التأكيد عمى أن الجودة و إتقان العمل و حسن إدارتو مبدأ إسالمي بنصوص - 1

وأنو من سمات العصر الذي نعيشو , الكتاب و السنة و األخذ بو واجب ديني ووطني 
و ىو مطمب وظيفي يجب أن يحتضن جميع جوانبيا  , 
تنمية روح العمل التعاوني الجماعي  - 2
لن , ترسيخ مفاىيم الجودة الشاممة و القائمة عمى الفاعمية تحت شعارىا الدائم - 3

.  نعمل األشياء بطريقة صحيحة من أول مرة و في كل مرة 
تحقيق نقمة نوعية في عممية التربية و التعميم تقوم عمى أساس التوثيق لمبرامج  - 4

و اإلجراءات و التفعيل ألنظمة و الموائح و التوجييات و االرتقاء بمستويات العاممين  
االىتمام بمستوى األداء لإلداريين و الموظفين في المنظمات من خالل المتابعة  - 5

يجاد اإلجراءات التصحيحية الالزمة و تنفيذ برامج التدريب المقننة و , الفاعمة وا 
مع تركيز الجودة عمى جميع أنشطة مكونات النظام  , المستمرة و التأىيل الجيد 

( 25 – 24ص  ,2014, حيران عفاف )(المخرجات ,العمميات , المدخالت )
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 :الحياة جودة مقومات - 5  
 حسب آلخر شخص من يختمف نسبي تعريف الحياة جودة بأن نقول أن      نستطيع

 جودة مقومات تحديد في تتحكم كثيرة عوامل وتوجب حياتو تقييم معايير يراه من ما
 :الحياة
 .المرضى جانب إلى الصحة تأثير فييا تعتبر التي العامة الصحة  - 
 .اليومية الوظائف عمى اإلنسان قدرة   - 
 .القرارات وأخذ التفكير عمى القدرة   -
 وأخذ التنفيذ عمى القدرة إلى األنشطة وتأدية الحياة لنمط واختياره اإلنسان قدرة  - 

 .القرارات
 .واالجتماعية االقتصادية التكاليف  - 
  .خلوالد المعيشة وأساسيات ومعايير والحضارية الثقافية والقيم الدينية المعتقدات  - 
  .وجودتيا البيئية والخيارات المعيشة أساسيات عن الرضا  - 
 .االجتماعي المجال تحميالت   - 
 .والريفية الحضارية المناطق بين المقارنة   - 
  .فييا التنوع وارد الحياة أنماط  - 
( 96، ص 2014شيخي ، ). الرفاىية   - 

 :الحياة جودة دراسات مجاالت - 6
 .المرض جانب إلي الصحة تأثير فييا يعتبر التي العامة الصحة    - 
 .اليومية الوظائف تنفيذ عمى اإلنسان قدرة    - 
 .األنشطة وتأدية الحياة لنمط واختياره اإلنسان قدرة    - 
 .واالجتماعية االقتصادية التكاليف    - 
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 .والدخل المعيشة وأساسيات معايير    - 
 .المساواة وعدم الفقر    - 
 .االجتماعي والتيميش الجنسية    - 
 .والسفر الرفاىة    - 
 .والخيارات المعيشة أساسيات عن الرضا    - 
 .وجودتيا البيئة    - 
 .والجيرة السكن    - 
 .االجتماعي المجال تحميالت    - 
  .والريفية الحضرية المناطق بين المقارنة    - 
 .التموث    - 
دراك الحياة أنماط    -  ( 97-96، ص 2014 ،  مريمشيخي) .فييا التنوع وا 

 

الحماية  المدنية : ثانيا     
: تاريخ الحماية المدنية      2 .1    

ظيرت فكرة إنشاء الحماية المدنية ألول مرة بصفة تمقائية دون نظام أو قانون       
سواء تعمق األمر بالمخاطر )ينظميا وذلك بسب المخاطر التي كانت دد حياة الناس 

حيث شممت إنقاذ اإلنسان والحيوان عمى حد سواء من أخطار الحريق  (التقنية 
والفيضانات والزالزل وغيرىا من الكوارث الطبيعية ومن صنع اإلنسان وتعتبر سفينة 
نوح المثل األول في إنقاذ البشرية من الطوفان الجازف الذي أصاب قوم نوح ، ولقد 

عمد اإلنسان عبر الزمن إلى تطور ىذه الفكرة وتنظيميا وتقنينيا انطالقا من الكوارث 
 (107عصام، صفحة ):  واألخطار التي تعرض إلييا ومن بين ىذه الكوارث نجد
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والذي دمر  (نيرون)حريق روما الشيير في القرن األول لمميالد في عيد االمبراطورية  -
 الذي أتى 1966عشرة أحياء سكنية بين أربعة عشرة حي، وكذلك حريق لندن سنة 

 ىكتار كما نشير إلى عدة زاللزل وحرائق 157 مسكن ومساحة تقدر ب 13200عمى 
 : نذكر منيا

 . . والذي دمر ثمثي الجزائر العاصمة1716زلزال الجزائر سنة  -
 . م1856زلزال مدينة جيجل سنة 

 .  مسكن3800 دمر أربعة أخماس المدينة و1812حريق موسكو سنة  -
 شخص ولم 3800 مسكن وقتل 17400 واحرق 1871حريق شيكاغوا أكتوبر سنة  -

 . يخمد إال بعد سقوط أمطار غزيرة 
 مسكن وتسبب في 27800م والذي أتى عمى 1906حريق سان فرانسيسكو سنة  -

 شخص 500ىالك 
ومن بين الكوارث التي كانت من صنع اإلنسان الحروب وفي مقدمتيا الحربين 
العالميتين األولى والثانية والتي جربت فييما مختمف األسمحة وماترتب عنيا من 
مدينة )مخاطر فقد دفع كل ىذا إلى التفكير في وضع خطة عممية لمواجية األخطار  

 2015الحماية المدنية الوالية المسيمة 
 :نشأة الحماية المدنية الجزائرية وتنظيمها  2.2

خضعت الجزائر كباقي دول المغرب : الحماية المدنية خالل الفترة االستعمارية1.2.2
 العربي لالستعمار 

م فكانت ىناك عدة مقاومات شعبية وانتفاضات 1830الذي غزى الجزائر سنة 
متواصمة لموقوف والتصدي الحتالل الذي سمب ودمر وخرب ممتمكات الشعب وحرمو 

من جميع األعمال اإلنسانية النبيمة بما في ذلك حماية نفسو وممتمكاتو من مختمف 
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األخطار سواء كانت ذات  مصدر صناعي أو إنساني و من جية أخري عمد 
المستعمر إلى خدمة مصالحة وحماية ممتمكات المعمرين بإنشاء وحدات لمتدخل عبر 

 والذي نص عمى إنشاء  ثكنات خاصة 1938التراب الوطني وذلك بمقتضي قانون 
لرجال المطافئ حيث ركزوا عمى توزيع مراكزىا في المدن الشمالية الجزائرية ذات 

 (108عصام، صفحة ) .الكثافة السكانية العالية واألخطار المعتبرة
الحماية المدنية مرفق مكمف بحماية األشخاص : تعريف الحماية المدنية_ 3 .

ن طبيعة , والممتمكات موضوع تحت وصاية وزارة الداخمية والجماعات المحمية وا 
, مياميا تتطور باستمرار لمسايرة التطورات التكنولوجية والنمو الديموغرافي لمبالد 

لضمان التكفل الخاص بالميمة اإلنسانية  (تقني عممي)حيث تتمتع بتنظيم إداري 
.   المنوطة بو

   :خصائص عون الحماية المدنية . 4
 طاعة الرئيس واحترام المرؤوسين   -
 األمانة بحيث يحافظ عمى ممتمكات الغير الطالعو عمى عورا م   -
   (الكفاءة  )الضمير الميني -
 احترام القانون داخل المنظمة    -
    (السر الميني )الكتمان  -
 المياقة البدنية   -
 التحمي بالصبر والشجاعة   -
 المباس النظامي والشارة   -
 حمل الطابع االنساني الخير   -
 حماية االرواح والممتمكات -
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   :مهام اعوان الحماية المدنية -  5
 :  المهام المتعمقة بالجانب االجتماعي  - 5-1  

إسعاف المرضى والمصابين ونقميم نحو المؤسسات االستشفائية بصفة مجانية وبدون  -
 تمييز عنصري  

 إسعاف ضحايا حوادث الطرقات السكك الحديدية الطيران والمالحة البحرية  -
 التدخل في مختمف الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية واالنفجارات   -
 الغطس في اعماق البحار والسدود وانقاذ األشخاص الغرقى  -
 حراسة الشواطئ خالل موسم االصطياف ضمانا لراحة المصطافين  -
توزيع المؤونة عمى المنكوبين من خيم وافرشة الى غير ذلك عند وقوع النكبات مثل  -

  .الفيضانات والزالزل 
تموين المواطنين والييئات الحساسة بالماء الصالح لمشرب عند الضرورة القصوى  -

وتنعكس ىذه الخدمات عمى نفسية المواطنين وذلك بشعورىم باالمان والسالم كمما 
وجدوا من يسير عمى راحتيم وحمايتيم من أي خطر محتمل يؤىميم لتأدية أعماليم 

 (42، ص2017توامة، الراىم،  ).بصفة عادية وممارسة حيا م بصفة طبيعي
 : المهام المتعمقة بالجانب االقتصادي 2.4

تقدم وحدات الحماية المدنية خدمات لممؤسسات االقتصادية عمى كل انواعيا من  -
خالل التدخالت في كل خطر طبيعي او صناعي كالحريق عند اندالعو باالضافة 
الى التدخل عند كل حادث تتعرض لو ممتمكات المواطنين و كذا عند تسربات أي 

   .بصفة عامة مواد كيمياوية خطيرة ليا أضرار عمى صحة اإلنسان والبيئة
ضمان تكوين أعوان األمن لفائدة الوحدات اإلنتاجية في مجال األمن الصناعي  -

   .والداخمي
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توفير األمن لمسائحين األجانب  كمساىمة غير مباشرة في العممة الصعبة لمبالد فيي  -
  .تعد كعامل محفز لتنمية السياحة

وضع جياز موسمي متخصص في إطفاء الحرائق الغابات حفاظا عمى التوازن البيئي  -
 . وعمى الثروة الغابية خاصة حماية األشجار المثمرة والمنتجة لمختمف الفواكو

 :  المهام المتعمقة بالجانب األمني 3.4
تزداد ميام الحماية المدنية في أوقات السمم من خالل المراقبة األمنية في المؤسسات  -

 الصناعية والمستقبمة لمجميور كقاعات السنما والمستشفيات والمالعب 
 مواكبة عممية نقل المواد الخطرة مثل المواد المشعة   -
 التغطية األمنية خالل تنظيم مختمف التظاىرات الرياضية  -
 المساىمة في تغطية عممية االنتخابات الوطنية  -
البكالوريا، إمتحان شيادة التعميم )تدعيم الجياز الفني في االمتحانات المدرسية  -

  (األساسي 
توامة، الراىم،  ).باالنييارالمعاينات الميدانية في إطار المجان التقنية لممنازل الميددة  -

 (.43، ص2017
: تنظيم اإلداري المركزي لقطاع الحماية المدنيةال- 5

, وقاية ، التضامن :تحت شعار إن جياز الحماية المدنية تأسس عمى أساس      
 وال يأتي ىذا إال بمساىمة.متمكاتالم بغرض حماية األشخاص و، إسعاف ،تقدير 

 حيث يتعمق 129 -64جميع المواطنين ولقد حددت ىذه المادة األولى من المرسوم 
دارة الحماية المدنية ولقد دعم ىذا المرسوم بالمادة الثالثة التي تبين تكفل وزير  بتنظيم وا 

الداخمية بالحماية المدينة عمى المستوي الوطني وىذا خرين يدرسون ويقترحون 
 .متوالمقاييس المتعمقة بقطاعا
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فان وزير الداخمية ىو المسؤول األول المكمف بتوجيو ومراقبة تحضير وتنفيذ    
ومن ىذا المنطمق , المقاييس المتعمقة باستثناء الحماية المدنية عمى المستوي الوطني 

مستوي الواليات والبمديات عمى تم إنشاء المصمحة الوطنية لمحماية المدنية وكذا خاليا 
يئة مجال التدخل وىياكل التغطية تو تماشيا مع متطمبات الساعة ونظر لمتحوالت في ،

 المؤرخ في 39 - 76 وجاء المرسوم التنفيذي رقم .عمى المستوى المركزي  المحمي
حيث حولت ، إعادة تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الداخمية  الذي جاء فيوفيفري

 : التي كانت تحتوي عمى مديريتين ىماالمصمحة الوطنية إلى مديرية عامة مديرية
 : DAO))  النشاط العمميمديرية النشاط العممي-   أ 

    :حيث تكفمت ىذه المديرية ب        
 . دراسة وتعريف اإلمكانيات والوسائل المتعمقة بتنظيم وتنسيق اإلسعافات - 
 دراسة طرق تسيير واستغالل شبكة المواصالت واالتصاالت لدى الحماية  -

  .المدنية
السير عمى تحسين وتطوير نوعية عمميات التدخل وتنظيم العدد األمنية خالل  - 

  .الحمالت الموسمية والكوارث الكبرى
  : DEM)) مديرية الدراسات والوسائل-  ب 
  :حيث تكفمت ىذه المديرية ب   

 .دراسة وتعريف المعايير والقواعد الوقائية لمكافحة الحرائق وأخطار اليمع   - 
عداد النصوص التشريعية والتنظيمية بأمن األشخاص والممتمكات   -  . دراسة وا 
 دراسة وتحديد القروض الميزانية المتعمقة بتوزيع الوسائل البشرية التي يتوفر    -

 .عمييا قطاع الحماية المدنية
 : أما عمى المستوي المحمي فتم إنشاء   
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 .ىياكل إدارية وتقنية تتكفل بالتسيير-  
 .ىياكل تتكفل بالوقاية ووضع المخططات وتحرير المعطيات العممية- 
-32، ص2017توامة،الراىم،  ).وحدات عممية مكمفة بالدفاع عن قطاع تدخميا- 
33.) 
: دور مديرية الحماية المدنية  - 6

 والتكنولوجية الطبيعية األخطار ضد بالوقاية مكمفة أنيا في الوقاية مديرية دور يتمثل
 القطاعات مختمف في واليمع واالنفجار الحريق أخطار ضد األمنية المقاييس وضبط

الخرائط وتحضير  والممتمكات األشخاص وتنظيمية لحماية تشريعية نصوص وتحضير
 وجمع األخطار والتحسس لمختمف اإلعالم عمى واالعتماد باألخطار الخاصة الوطنية
 .اإلحصائيات وتحميل

 وسائل وتعريف بدراسة مكمفة أنيا في اإلسعافات وتنسيق تنظيم مديرية دور يظير   
 خالل واألمن الحماية جياز وتنسيق وتنظيم التنفيذ حيز وتوزيع ووضع وتنظيم وقواعد

 تسيير وكذلك والفصمية الموسمية الحمالت
بالغ االتصال شبكة  .العمميات وا 
 نوعية وتحسين بتدعيم تسمح التي المقاييس كل التنفيذ حيز ووضع دراسة -

 اإلسعافات؛
 وىذا بدراسة.الكبرى الكوارث حالة في ونشاطيا عمميا وتنسيق ومتابعة اإلسعافات -

 .التدخل مخططات مختمف وتحضير
 بتسيير المديرية ىذه تكفل في والتكوين والموظفين المستخدمين مديرية ور د يتمثل
 وتحديد البيداغوجية، البرامج ودراسة التدريبية سياسات وتطبيق البشرية الموارد وتوزيع
 .تطبيقيا وشروط قواعد

 المستخدمين؛ سمك وتسيير المدنية الحماية في االنخراط سياسة تحضير -
 واالجتماعي؛ الطبي النشاط ترقية -
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 وتضمن المدنية، الحماية لمستخدمي والتخصص واإلتقان التدريب سياسة تحديد -
 .البيداغوجي النشاط ومتابعة تطبيقيا
 االحتياجات وتنفذ وتقرر بالتجييز، تكفل في والهياكل اإلمداد مديرية دور يتمثل
 المدنية بالحماية الخاصة و التجييزات المنشآت وصيانة سيرىا شروطراقب وت المالية

 و المراقبة والمتابعة والتجييز المنشآت برامج وتحضير
 لجميع بالصرف واألمر الحساب لتصفية اولتدخل والتجييز العتاد وصيانة تنفيذىا

 .المستحقات
 / 92 التنفيذي المرسوم حسب وذلك المدنية الحماية لمصالح العامة المفتشية دور يتم

 1992 / 02 / 04 في المؤرخ 43
 وتتمثل وميمتيا، المدنية الحماية لمصالح العامة المفتشية وتنظيم عمل المتضمن
 :في مياميا

 وتنظيم بالحماية والخاص بو المعمول والتنظيم التشريع وتطبيق والمراقبةة التفتيش -
 اليياكل أعضاء عمل

 المدنية؛ الحماية ومؤسسات
 ووضع رقبة ا وم السمك لعمل المعطمة العمل وحل النزاعات العمل عجز من الوقاية -
  التنفيذ حيز
 التي المقاييس لمنشاطات السنوية التقارير واستغالل والمؤسسات اليياكل عمل تقييم -

 أساس عمى عمميا وتمارس النشاط ودعم وتطوير وتدريب ترقية إلى تؤدي أن يمكن
 .(33ص , 2017،زليخة ) .لمنشاط،  سنوي برنامج
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 الهياكل الموضوعة تحت سمطة المدير العام- 7

: المفشية العامة لمصالح الحماية المدنية - 1.7

 المتضمن إنشاء 1992 فيفري 04 المؤرخ في 43 – 92  المرسوم التنفيذي رقم 
المفشية العامة لمصالح الحماية المدنية و تنظيميا و سيرىا جياز التفتيش ىذا يوضع 

.  تحت سمطة المدير العام  لمحماية المدنية

 :مكمفة ب  مفتشين03يسيير المفتشية العامة لممصالح، مفتش عام يساعده     

مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم الجاري بيما العمل و الخاصين بالقطاع و تنظيم عمل 
 .األجيزة و اليياكل و المؤسسات التابعة لقطاع الحماية المدنية

 :مهامها

تراقب حسن سير اليياكل و المؤسسات و األجيزة التابعة لقطاع الحماية المدنية و 
تتوقى حدوث النقائص في سير اليياكل و المؤسسات و الييئات التابعة  تتحقق منو

لقطاع الحماية المدنية ، و كل نزاع في العمل يمكن ان يظير و يعرقل السير العادي 
تعنى بالمحافظة عمى الموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح الحماية  لممصالح

تتأكد من  المدنية و تسير عمى استعماليا في إطار التنظيم المعمل بو في ىذا المجال
تتولى تقييم سير اليياكل و  تنفيذ اإلجراءات و القرارات و التوجييات و تتابع ذلك

األجيزة و المؤسسات التابعة لقطاع الحماية المدنية، و تستغل التقارير السنوية عن 
األنشطة تقترح كل إجراء من شانو تحسين عمل المصالح و تعززه كما تعمل المفتشية 

يمكنيا أن تقوم بأي ميمة رقابة  العامة لممصالح عمى أساس برنامج تفتيش سنوي
  (http://www.protectioncivile.dz ).مباغتة تقتضييا أية وضعية خاصة

 

 

 

http://www.protectioncivile.dz/
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 :مديرية الدراسات- 2.7

-93 المذكور سابقا المتمم بالمرسوم رقم 503-91         أنشئت بموجب المرسوم 
ثالث  (03 )، إذ يساعد المدير العام لمحماية المدنية1993-06-22 المؤرخ في 147

( 04)مدراء دراسات و 

بالقيام بتنسيق و متابعة  (02)أربعة مكمفون بالدراسات، حيث يكمف مديري دراسات 
:  الغير مرتبطة بإطار صالحيات ىياكل المديرية العامة و المتمثمة في النشاطات

تسيير و إدارة المراسالت اإلدارية    - 

االتصاالت مع الصحافة    - 

تنظيم و تنسيق العالقات الخارجية    - 

دراسة الممفات الخاصة و االستثنائية    - 

التكفل بميام التوجيو و القيام بالدراسات و التحميل    - 

و بالنظر إلى ما حققتو الحماية المدنية في شتى المجاالت أسندت ليا ميام أخرى 
 حيث 22/06/1993سميت بالميام الجديدة نظمنيا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 

 مكمفين بالدراسات بمتابعة و تنشيط و تنفيذ الميام 04يكمف مدير دراسات يساعده 
الخاصة و األنشطة التقنية التي سميت ميام جديدة 

: و المتمثمة في

تنظيم و إقامة شبكة وطنية إلزالة األلغام و القنابل المتفجرة - 

إقامة وسائل جوية و تنظيميا و استعماليا في إطار الحماية المدنية - 

تنظيم و تطوير الغطس في الماء و ميمة البحارة اإلطفائيين لإلسعاف و اإلنقاذ - 
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تسيير العممية ذات الصمة باستعمال عناصر فوج الخدمة الوطنية بمقتضى ميام - 
  "SIG"كما أنشئت خمية لإلعالم الجغرافي سميت  الحماية المدنية

 : الحظيرة المركزية لمعتاد3.7

 فيفري 21 المؤرخ في 21/02/1999 المؤرخ في 99/54 أنشئت بموجب المرسوم 
.  الذي يحدد صالحياتيا، تنظيميا، وسيرىا1999

وتعتبر ىيكل تقني موضوع تحت سمطة المدير العام لمحماية المدنية، وحدد مقرىا 
. بالجزائر العاصمة، ويمكن ليا أن تتوفر عمى حظائر جيوية أو والئية

 :صالحياتها 

  صالحو و تجديده صيانة كل عتاد و سيارات الحماية المدنية وا 
  مسك بطاقة عتاد و سيارات الحماية المدنية وطمب الحاجات من قطع الغيار و

. الموازم األخرى لمصيانة
 تسيير مخازن قطع الغيار و لوازم الصيانة .
  عتاد و سيارات الحماية المدنية من  (إعفاء  )المشاركة في إجراءات صرف

. الخدمة
  تكوين مستخدمي الحماية المدنية في مجال اختصاصيا و التي ليا عالقة

. بوظيفة الصيانة و تحسين مستواىم
 نشر المقاييس و اإلرشادات التقنية الخاصة بمواصفات العتاد و السيارات .
 عبور العتاد و السيارات المستعممة قيد التخصيص .

 :تنظيمها 

باإلظافة إلى الحظائر الجيوية او الوالئية المذكورة سابقا فان الحظيرة المركزية تضم 
 (تحدد بقرار وزاري مشترك  )ورشات ومخازن متخصصة 
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 : سيرها 

يسير الحظيرة المركزية لمعتاد رئيس حظيرة يعين من بين ضباط الحماية المدنية 
ويساعده رؤساء 

 الورشات ورؤساء المخازن 

كما يتولى الميام ذات الطابع اإلداري و التقني مكتب لإلدارة واإلمداد يوضع لدى 
 (http://www.protectioncivile.dz .)رئيس الحظيرة المركزية

 :المصالح الخارجية لمحماية المدنية- 4.7 

 المتضمن تنظيم 12/02/1992 المؤرخ في 92/54     أنشئت بموجب المرسوم رقم 
المصالح الخارجية لمحماية المدنية و عمميا 

 :تنظيمها

تجمع المصالح الخارجية لمحماية المدنية في مستوى كل والية ضمن مديرية تحتوي 
: ثالث مصالح (03)عمى 

 :مكمفة ب:مصمحة الوقاية- (أ

تتابع وتراقب تطبيق التنظيم وتدابير األمن المطبقة في مجال الوقاية - 

تجري دراسات المخاطر و األمن لفائدة مؤسسات وىيئات عمومية أو خاصة، - 
وتشارك في الدراسات ذات الصمة بميام الحماية المدنية والتي تبادر بيا مختمف 

. الييئات

. تعد خطط الوقاية أو تأمر من يعدىا و تراقبيا- 

تبادر مجالت اإلعالم و التوعية بشان المخاطر التي تيدد سالمة األشخاص و - 
. الممتمكات وتنظميا

http://www.protectioncivile.dz/
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 :مكمفة ب: مصمحة الحماية العامة–  (ب

أو تأمر بإعدادىا و / تعد خطط تنظيم اإلسعافات و تطبيقيا عند حدوث الكوارث - 
. تسير عمى ضبطيا باستمرار

.  تقيم مختمف دوائر اإلنذار وتراقب صالحية استعماليا-

 تتابع استخدام وسائل التدخل في إطار تشاوري عند حدوث األخطار -

 تنظم و تنفذ و تراقب األجيزة المخصصة لضمان سالمة األشخاص و الممتمكات و -
 .تنظميا

 مكمفة ب :مصمحة اإلدارة و اإلمداد- (ج 

تتولى التسيير غير الممر كز لممسائل المادية و المالية لمصالح الحماية المدنية في 
تتابع و تنسق أعمال  تتابع إنجاز برامج التجييز و المنشات و تتولى صيانتيا الوالية

 .التكوين، و تسير عمى تطبيق برامج التدريب و التمارين الميدانية

تتولى تسيير المحاسبة العامة و مسك مختمف السجالت و دفاتر الجرد و دخول   
تتولى  المعدات و اإلمدادات و خروجيا وتتابع نشاط الحظائر و ورشات الصيانة

تطوير الحياة المينية لمستخدمي الحماية المدنية في الوالية ضمن حدود التنظيم 
الخاص بيذا المجال  

يمكن أن تظم كل مصمحة حسب أىمية الميام المضطمع بيا و خصوصية الوالية *- 
ح م ، م ع )م ع )من مكتبين إلى أربعة مكاتب تحدد بواسطة قرار وزاري مشترك بين 

كما يعتبر مدير الحماية المدنية في الوالية ىو األمر بصرف اإلعتمادات *- (و ع
. المخولة إياه

النسبية التعميمات لممنظمة، وتعريف البعثات "وشممت البعثات بروتوكول قرطاجنة في 
 .1992 يونيو1في " اليياكل التابعة لممديرية العامة لمحماية المدنية
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 :الوحدة الوطنية لمتدريب والتدخل لمحماية المدنية- 8 

 الذي يحدد 1998 سبتمبر 12 المؤرخ في 277-98 أنشئت بوجب المرسوم رقم 
تنظيميا ومياميا وسيرىا 

ىي عبارة عن ىيكل عممي يوضع تحت سمطة المدير العام لمحماية المدنية يحدد 
مقرىا بمدينة الجزائر ويمكن نقمو إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من السمطة 

. المكمفة بالحماية المدنية

 :   مهامها

مركز عضوي محمي لإلسعافات في قطاع التدخل عند النداء األول والثاني 

وحدة تدريبية وتجديد المعارف  مركز إسعاف عممي عمى مجموع التراب الوطني
يمكن أن تستدعى في إطار التضامن الدولي .وتحسين المستوى في الرتب القاعدية

. لممشاركة في عمميات اإلسعاف خارج التراب الوطني

. تتوقف ىذه المشاركة عمى موافقة الوزير المكمف بالحماية المدنية  

 :تنظيمها و سيرها

      يقود الوحدة الوطنية لمتدريب والتدخل لمحماية المدنية ضابط سامي من الحماية 
:  مكاتب03وتتوفر من أجل عمميا عمى  المدنية

مكتب لمتدريب ومتابعة اإلعداد     - 

مكتب مكمف بالمقتصدية      - 

  .مكتب مكمف بالمحافظة والصيانة و اإلمداد     - 

(  http://www.protectioncivile.dz)  

 

http://www.protectioncivile.dz/
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 :  خالصة
نشأة الحماية المدنية و التعرف عمى الدور  إلىمن خالل ىذا الفصل تم التطرق     

كما تم التعريف بجودة الحياة من . المنوط بعون الحماية المدنية واليياكل اإلدارية ليا
 . األبعاد التي تقيس جودة الحياة لدى األفراد خالل مقوماتيا و
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الفصل األول 

 منيجية البحث و اإلجراءات الميدانية

. تمييد       

. منيج البحث -1

. مجتمع عينة البحث  -2

. مجاالت البحث  -3

 .ضبط متغيرات البحث -4

. أدوات البحث -5

. األسس العممية ألدوات البحث -6

. الوسائل اإلحصائية المستعممة  -7

صعوبات البحث  -8

خاتمة        _ 
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  :تمييد

    تطرقنا في الجانب التطبيقي إلى تقديم المناقشة و تحميل النتائج الخاصة 

باالستبيان الذي وزع عمى الذي كانت أسئمتو تتمحور أساسا عمى الفرضيات التي 

، كما نستنتج طريقة التحميل و مناقشة النتائج بحيث نقوم  وضعت في ىذا البحث

بوضع جداول لألسئمة تتضمن عدد أفراد العينة و كذا عدد اإلجابات ثم إضافتيا إلى 

و يكون كل جدول متبوع بتحميل خاص بو و كذا التمثيل  النسب المئوية المرافقة ليا ،

البياني و نقوم بعرض اإلستنتاج و توضيح مدى تحقق و صدق الفرضيات التي 

 .وضعت في بداية ىذا البحث 

:  منيج البحث_ 1

      إن اختيار المنيج المتبع يخضع لطبيعة المشكمة محل الدراسة إذ أن ىذه األخيرة 

ىي التي تحدد طبيعة المنيج المتبع، وبما أن موضوع دراستنا ييدف إلى الكشف عن 

مستوى الجودة الحياة لدى أعوان الحماة المدنية، وعن الفروق في مستويات جوده 

الحياة لدى الممارسين وغير الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية، وبناء عمى ذلك 

.  تم اختيار المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالئمتو لخصائص بحثنا

طريقة من طرق التحميل و التفسير بشكل عممي و منظم من أجل الوصول    ولكونو 

إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكمة اجتماعية و يتضمن ذلك عدة عمميات كتحديد 

الغرض منو و تعريف المشكمة و تحميميا و تحديد نطاق و مجال المسح و فحص 
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جميع الوثائق المتعمقة بيا و تفسير النتائج لموصول إلى استنتاجات و استخداميا 

. (1995عمار، ) ألغراض معينة

: مجتمع و عينة البحث  -  2

عين تموشنت )يتكون المجتمع األصمي لمدراسة من أعوان الحماية المدنية        

  (عين الطمبة- مركز

  عونا غير ممارس60 عونا ممارسا ، و60بمغت عينة البحث :عينة البحث     - 
. يبين عينة البحث  (01)جدول رقم 

النسبة العدد الممارسة 

 50 60الممارسين لألنشطة الترويحية 

غير الممارسين لألنشطة 
الترويحية 

60 50 

 100 120المجموع 

 

( 60)أن عدد الممارسين لالنشطة الترويحية بمغ  (01)     يتضح من الجدول رقم 

 .  عونا (60)،اما غير الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية 
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: مجاالت البحث  - 3

 60منيم  (ذكور) عون حماية مدنية 120تم العمل مع :المجال البشري  - 1.3    

 غير ممارس لألنشطة الترويحية الرياضية من أعوان الحماية المدنية 60ممارس و 

.  لوالية عين تموشنت

أجريت الدراسة في مراكز أعوان الحماية المدنية لوالية عين :المجال المكاني - 2.3   

 . (عين الطمبة- عين تموشنت مركز)تموشنت 

 الى غاية شير ماي  2018بداية من شير أكتوبر : المجال الزمني  - 3.3    

2019 .

 : متغيرات االبحث  -4

:  المتغير المستقل

 . ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية     

: المتغير التابع

جودة الحياة لدى أعوان الحماية المدنية      
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: أدوات البحث - 5

:  مقياس جودة الحياة - 

: خطوات بناء أداة الدراسة- 

: اإلطالع عمى الدراسات النظرية: الخطوة األولى -    أ

  حيث تضمن ىذه الخطوة باالطالع عمى مختمف الدراسات والمواضيع والكتب 

وذلك ألن الخاصية . والمجالت والدوريات التي ليا عالقة بموضوع جودة الحياة

. المقاسة ينبغي أن تستند عمى أساس نظري يفسرىا

: اإلطالع عمى المقاييس واالستبيانات: الخطوة الثانية -   ب

   بعد ذلك تم اإلطالع عمى مختمف االستبيانات و المقاييس التي أعدت لقياس جودة 

محمود )دراسة : الحياة لمختمف الفئات ،كما تم اإلطالع عمى الدراسات السابقة مثل 

مقياس جودة الحياة لطمبة الجامعة   (2006عبد الحميم منسي ، عمي ميدي كاظم ، 

رشا  )ودراسة .مقياس جودة الحياة الوظيفية ( 2006وسام محمد الحسني، )،ودراسة 

جودة حياة العاممين في معاىد التربية الخاصة وأثرىا في درجة  (2017البغدادي،

 .رضاىم الوظيفي

: صياغة االستبيان في صورتو األولية وعرضيا عمى المحكمين: الخطوة الثالثة- ج
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  بعد صياغة بنود استبيان جودة الحياة في إبعاده الست ،وعرضو عمى مجموعة من 

أساتذة خبراء محكمين من معيد التربية البدنية و الرياضية  (06)المحكمين بمغ عددىم 

. بجامعة مستغانم 

 ولقد اتفقوا بنسبة عالية أن االستبيان يتناسب مع إشكالية الدراسة وفرضياتيا ،وبنوده 

بعد ذلك قام الطالبان بتعديل أداة جمع البيانات بناءا عمى آراء . تخدم إبعاد االستبيان

.  المحكمين ومالحظاتيم

: وصف المقياس – 

:         ست محاور وىي 

. العامةالصحة : المحور األول

 .الحياة األسرية و االجتماعية: المحور الثاني 

 .االستقرار و األمان الوظيفي: المحور الثالث 

.  العواطف:المحور الرابـــــع 

دارتو:المحور الخامس   جودة شغل الوقت وا 

 . الصحة النفسية:المحور السادس
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:  مكونات المقياس– 

يبين فقرات استبيان جودة الحياة  ( 02 )جدول رقم 

الفقرات المحور الرقم 

 10. العامةالصحة  01

 10 .الحياة األسرية و االجتماعية 02

 07 .االستقرار و األمان الوظيفي 03

 10. العواطف 04

دارتو 05  10 جودة شغل الوقت وا 

 10 الصحة النفسية 06

 57االستبيان ككل  

: األسس العممية ألدوات البحث-  6

 : صدق مقياس جودة الحياة   - 6-1      

:  صدق المحكمين -     أ       

 بعرض المقياس عمى مجموعة من االساتذة و الدكاترة بمعيد           قام الطالبان

. خبراء ودكاترة (06)التربية البدنية والرياضية لوالية مستغانم متكونة من 
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 :صدق-       ب 

يبين معامل الصدق لمقياس جودة الحياة   (03)جدول رقم 

معامل االرتباط االستبيان ومحاوره 

 0.98. العامةالصحة 

 0.95 .الحياة األسرية و االجتماعية

 0.90 .االستقرار و األمان الوظيفي

 0.94. العواطف

دارتو  0.91 جودة شغل الوقت وا 

 0.91 الصحة النفسية

 0.92المقياس ككل 

أن قيمة معامل الصدق سجمت في المحور األول  ( 03 )   نالحظ من الجدول رقم 

، أما 0.90 ، وفي محور الثالث كانت قيمتو 0.95، أما قيمتو في محور الثاني 0.98

 أما 0.91 وفي محور الخامس كانت قيمتو0.94في محور الرابع فبمغت قيمتو 

  .0.92 ، وبالنسبة لممقياس ككل كانت قيمتو 0.91المحور األخير فبمغت

   وىذا ما يدل عمى تمتع كل محاور االستبيان بدرجة عالية جدا من الصدق ما 

. يطمئن   بتطبيقو عمى عينة الدراسة
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: ثبات استبيان جودة الحياة- 6-2

يبين معامل الثبات لمقياس جودة الحياة   (04)جدول رقم 

معامل االرتباط االستبيان ومحاوره 

 0.98. العامةالصحة 

 0.92 .الحياة األسرية و االجتماعية

 0.70 .االستقرار و األمان الوظيفي

 0.90. العواطف

دارتو  0.84 جودة شغل الوقت وا 

 0.84 الصحة النفسية

 0.86المقياس ككل 

أن قيمة معامل الثبات سجمت في المحور األول  ( 04 )  نالحظ من الجدول رقم 

، وفي المحور الثالث كانت قيمتو 0.92، أما قيمتو في المحور الثاني فبمغت 0.98

 وفي محور الخامس كانت 0.90، أما في المحور الرابع فبمغت قيمتو 0.70

 وبالنسبة لممقياس ككل كانت قيمتو 0.84 أما المحور األخير فبمغت 0.84قيمتو

0.86.  

  وىذا ما يدل عمى تمتع كل محاور االستبيان بدرجة عالية جدا من الثبات ما 

. يطمئن  بتطبيقو عمى عينة الدراسة
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:  الموضوعية -

يقصد بيا وضوح التعميمات الخاصة بتطبيق االختبار، و حساب الدرجات و النتائج 

وترجع موضوعية االختبار في  (.179،ص2000إخالص ، باىي ، )الخاصة 

: األصل إلى النقاط التالية

 عن الصعوبة أو ا الخاصة باستبيان جودة الحياة  بعيدالفقرات  مدى وضوح  -

 .الغموض

لغة التعامل في إطار عرض و توجيو المختبرين فقد تميزت بالبساطة و أما  -

 .الوضوح ،و غير قابمة لمتأويل

كذلك تم القيام بإجراء التعديالت الالزمة حسب توجييات األساتذة المحكمين حتى  -

. يتحقق لالختبار شرط الموضوعية

واستنادا عمى كل اإلجراءات الميدانية و االعتبارات السالفة الذكر يستخمص الطالبان  -

 .تتمتع بموضوعية عالية (االستبيان)أن أداة جمع المعمومات 

:  الوسائل اإلحصائية المستعممة - 8

. المتوسط الحسابي        - 

. االنحراف المعياري        - 

 (ستيودنت) tاختبار         - 
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    كما قمنا بتحديد مدى الدرجات لكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة حيث قمنا 

 مثال في 5 والمدى األقصى ضرب 1بحساب المدى األدنى بضرب عدد العبارت في 

) والحد األقصى (10x 1=10 ) إذا الحد األدنى10بعد الصحة العامة عدد العبارت 

x5 10=50)  (.05)وىذا ما يوضحو الجدول رقم 

. يبين مدى الدرجات لمعبارات حسب أبعاد المقباس   : (05)جدول رقم 

 أبعاد المقياس عدد العبارات مدى الدرجات

10 -50  الصحة العامة  عبارات10 

10 – 50  الحياة األسرية واإلجتماعية  عبارة10 

07 -35  االستقرار و األمان الوظيفي  عبارة07 

10 – 50  (الجانب الوجداني )العواطف   عبارة10 

10 – 50  الصحة النفسية  عبارات10 

10 – 50  شغل الوقت و إدارتو  عبارة10 

وعميو يقترح الطالبان تقسيم جودة الحياة إلى ثالثة مستويات منخفض، متوسط، مرتفع  

 ( .  06)وىذا مع كل  بعد من أبعاد المقياس حسب الجدول

حيث تم حساب قيم المستويات بتقسم مدى الدرجات عمى ثالثة ، والنتيجة تضاف إلى 

 . أدنى درجة لكل عبارة وصوال إلى أعمى درجة 
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 40 ومنو نالحظ وجود 50 إلى 10في بعد الصحة العامة مدى الدرجات من : مثال

 13.33نجد  (عدد المستويات المقترحة) ، والتي ىي 3 عمى 40درجة ،وبتقسم 

 لنتحصل 10 الى ادنى درجة وىي 13.33درجة، وبعممية حسابية بسيطة نضيف 

 وىكذا 23-10محصور بين  (المنخفض) ،ومنو نقول أن المجال األول 23.33عمى 

.   نعمل مع جميع المستويات وجميع األبعاد

. يبين تقسيم مستويات درجات العبارات حسب أبعاد القياس  : (06)جدول رقم 

 أبعاد المقياس مستويات التقييم

 منخفض متوسط مرتفع

 الصحة العامة 23.33-10 36.66-23.34 50-36.67
 الحياة األسرية واالجتماعية 23.33-10 36.66-23.34 50-36.67

25.67-35  16.34-25.66  07-16.33  االستقرار و األمان الوظيفي 
الجانب  )العواطف  23.33-10 36.66-23.34 50-36.67

 (الوجداني
 الصحة النفسية 23.33-10 36.66-23.34 50-36.67
 شغل الوقت و إدارتو 23.33-10 36.66-23.34 50-36.67

209 -285 133 -209 57 -133 المقياس ككل  
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: صعوبات البحث-  9

 :  لقد صادف الطالبان خالل إجراء ىذا البحث عدة صعوبات نذكر من منيا

. صعوبة استرجاع بعض االستمارات - 

تمقى الطالبان بعض الصعوبات والعراقيل في الحصول عمى بعض - 

. المعمومات الخاصة عن تعداد مجتمع البحث 

صعوبة الحصول عمى الدراسات المشابية خاصة فيما تعمق باألنشطة - 

-. في حدود عمم الباحث- الترويحية الرياضية، وندرتيا

. قمة المصادر والمراجع عن موضوع الحماية المدنية -         

 :خالصة

    من خالل ىذا الفصل تم عرض مختمف اإلجراءات التي قمنا بيا إلتمام الدراسة 

الميدانية و التي من خالليا نستطيع التوصل إلى نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطأ 

ضرورية  الفرضيات التي تقوم عمى أساسيا ىذه الدراسة بحيث تعتبر ىذه اإلجراءات

في كل دراسة، ألنو من دون إجراءات ميدانية ال يمكن التوصل إلى اإلجابة عن 

. مشكمة الدراسة
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             :تمييد

لقد تم التعرض في ىذا الفصل إلى عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا ، والتي أسفرت    

عنيا الدراسة بحيث قام الطالبان بعرض النتائج في جداول ثم محاولة تحميميا ،ثم 

 . تمثيميا بيانيا

 : عرض وتحميل النتائج1.2

    :عرض وتحميل نتائج السؤال األول1.1.2

ما مستوى جودة الحياة لدى أعوان الحماية المدنية الممارسين وغير الممارسين - 

 لمنشاط الترويحي الرياضي ؟ 

يبين قيم األوساط الحسابية ومستوى التقييم لدى أعوان الحماية  : (07)دول رقم ج

المدنية الممارسين وغير ممارسين لمنشاط الترويحي الرياضي 

 

 

غير الممارسين 

الممارسين 

مفتاح التصحيح لممقياس 

وسط متال

الحسابي 

وسط متال

الحسابي 

مرتفع متوسط منخفض 

 36.67-50 23.34-36.66 10-23.33 23.66 33.75الصحة العامة 

 36.67-50 23.34-36.66 10-23.33 27.23 40.46 الحياة األسرية واإلجتماعية

16.33-07 25.16 27.6 االستقرار و األمان الوظيفي  16.34-25.66  25.67-35  
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 36.67-50 23.34-36.66 10-23.33 33.16 52.61 (الجانب الوجداني )العواطف 

 36.67-50 23.34-36.66 10-23.33 17 38.68 الصحة النفسية

 36.67-50 23.34-36.66 10-23.33 19.28 38.35 شغل الوقت و إدارتو

285- 209 209- 133 133- 57 145 231المقياس ككل   

الذي يبين المستويات المقترحة  لجودة الحياة ،والجدول  (07)ومن خالل الجدول رقم 

رقم والذي يحتوي عمى المتوسطات الحسابية والتي  تعتبر عن مستوى درجات جودة 

.  الرياضي الترويحي الحياة أعوان الحماية المدنية  الممارسين والغير ممارسين لمنشاط 

 :بالنسبة لمممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية-   أ

نالحظ أن مستويات األبعاد الستة لجودة الحياة  بالنسبة أعوان الحماية المدنية  - 

 الرياضي  ما بين مرتفعة و متوسطة  ، فالمتوسط  الترويحيالممارسين لمنشاط

  وىو محصور بين مدى 33.75الحسابي لجودة الصحة العامة  لدييم  كان يساوي 

 مما يعني أن جودة الصحة العامة  لدى أعوان الحماية المدنية  37-24الدرجات 

 . الممارسين متوسطة 

اما بالنسبة لممتوسط الحسابي لمبعد الثاني والخاص بجودة الحياة األسرية و   - 

 مما 50-37 وىو محصور بين مدى الدرجات 40.46االجتماعية   كان يساوي 

يعني أن جودة الحياة األسرية و االجتماعية  لدى أعوان الحماية المدنية الممارسين 

 . مرتفعة
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 وىو 27.6و المتوسط الحسابي لجودة االستقرار و أمان الوظيفي كان يساوي 

  مما يعني أن  جودة ا االستقرار و أمان 35-26محصور بين مدى الدرجات 

 . الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية  الممارسين مرتفعة

 وىو محصور بين مدى 52.61والمتوسط الحسابي لجودة العواطف كان يساوي

 مما يعني أن  جودة  العواطف و الرضا لدى أعوان الحماية 50- 37الدرجات 

.  المدنية  الممارسين مرتفعة

 وىو محصور بين 38.68   والمتوسط الحسابي لجودة الصحة النفسية كان يساوي 

 مما يعني أن  جودة الصحة النفسية   لدى أعوان الحماية 50-37مدى الدرجات 

.  المدنية  الممارسين مرتفعة

  وىو محصور 38.35.و المتوسط الحسابي لجودة شغل الوقت و ادارتو  كان يساوي

دارتو  لدى أعوان 50-37بين مدى الدرجات   مما يعني أن  جودة شغل الوقت وا 

. الحماية المدنية  الممارسين مرتفعة 

 وىو 231   وفي األخير بالنسبة لممقياس ككل فكان يساوي المتوسط الحسابي 

 مما يعني أن جودة الحياة لممقياس ككل لدى 285- 209محصور بين الدراجات 

. أعوان الحماية المدنية مرتفع

 ذلك إلى إسيام ممارسة األنشطة الترويحية في تحسين جودة الطالبان    ويعزو 

الحياة لدى عون الحماية المدنية وذلك من خالل تفريغ المكبوتات الناجمة عن 
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وىذا .الظروف االجتماعية و المينية و كذا الصحية أحيانا ، نتيجة الممارسة الرياضية 

لقد اتضح أىمية الترويح في تحقيق  (220ص1998الحماحمي ،عايدة ،)ما يؤكده 

التوازن وذلك الحتياجو لفترة سكون من العمل المتواصل بيدف استرخائو وتجديد 

      .نشاطو

 :بالنسبة لغير الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية- ب   

أما مستويات جودة الحياة بالنسبة أعوان الحماية المدنية غير ممارسين لمنشاط 

الرياضي  فقد تفاوتت من بعد إلى أخر بين منخفضة ومتوسطة، فالمتوسط الحسابي 

 وىو محصور بين مدى الدرجات 23.66لجودة الصحة العامة لدييم كان يساوي 

 مما يعني أن جودة الصحة العامة لدى أعوان الحماية المدنية  الغير 11-23

 . ممارسين منخفضة

  وىو 27.23و المتوسط الحسابي لجودة الحياة األسرية و االجتماعية  كان يساوي 

 مما يعني أن جودة العالقات األسرية 37- 24محصور بين مدى الدرجات 

 .  لدى أعوان الحماية المدنية  الغير مارسين متوسطةواالجتماعية

 وىو 25.16 الوظيفي كان يساوي واألمانو المتوسط الحسابي لجودة االستقرار 

 األمان مما يعني أن  جودة االستقرار و 26- 17محصور بين مدى الدرجات 

 . الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية  الغير ممارسين متوسطة
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وىو محصور  . 33.16و المتوسط الحسابي لجودة الشعور العواطف  كان يساوي 

  مما يعني أن جودة لجودة الشعور العواطف   لدى أعوان 37-24بين مدى الدرجات 

.  الحماية المدنية  الغير ممارسين متوسطة 

وىو محصور بين  .  17و المتوسط الحسابي لجودة الصحة النفسية  كان يساوي 

  مما يعني أن جودة لجودة الصحة النفسية لدى أعوان 23- 11مدى الدرجات 

.  الحماية المدنية  الغير ممارسين منخفضة  

دارتو  كان يساوي    وىو محصور 19.28و المتوسط الحسابي لجودة شغل الوقت وا 

دارتو  لدى أعوان 23-11بين مدى الدرجات    مما يعني أن  جودة شغل الوقت وا 

.  الحماية المدنية  الغير ممارسين منخفضة

 وىو 145   وفي األخير بالنسبة لممقياس ككل فكان يساوي المتوسط الحسابي 

 مما يعني أن جودة الحياة لممقياس ككل لدى 209- 133محصور بين الدراجات 

. أعوان الحماية المدنية متوسط

 ذلك إلى الحالة النفسية الناتجة عن الظروف الصعبة لممينة ،وال الطالبان    ويعزو 

 ؤكدهتما وىذا  . و كذا الصحية أحيانارفع جودة الحياة لدييميوجد ليم متنفسا من اجل 

 الحياة جودة مستوى أن النتائج أظيرتالتي  (2018خماس ، منصور،  )دراسة 

.  األنشطة الترويحية الرياضيةالممارسين غير لدىمنخفض 

    :عرض وتحميل نتائج السؤال الثاني 2.1.2
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة بين الممارسين وغير الممارسين   - 

( ≤0.05α)عند مستوى الداللة لمنشاط الترويحي الرياضي لدى أعوان الحماية المدنية 

؟ 

 :جودة الحياة العامة بعد –  أ 

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة  :5جدول رقم 

 . (جودة الحياة العامة )لعينة البحث 

 

 

 

قيمة ت غير الممارسين الممارسين 

المحسوبة 

قيمة ت 

الجدولية 

الداللة 

المعنوية  وسط متال

   الحسابي 

االنحرف 

المعياري 

وسط متال

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

الصحة 

  العامة

معنوي  1.98 10.20 6.30 23.66 4.33 33.75

من خالل الجدول تبين إن قيمة ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات    

الرياضي الترويحي لمعيارية أعوان الحماية المدنية  الممارسين وغير ممارسين لمنشاط ا

وىي اكبر من قيمة  10.20قد بمغ قيمة قدرىا الصحة العامة بالنسبة إلى بعد جودة 

  .0.05 ومستوى داللة 118عند درجة حرية1.98ت الجدولية البالغة 

وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية الممارسين لمنشاط 

 ىو اكبر من 33.75الرياضي  وذلك الن قيمة وسطيم الحسابي والبالغ الترويحي 
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الرياضي الترويحي الغير ممارسين لمنشاط  قيمة الوسط الحسابي أعوان الحماية المدنية

 . 23.66البالغ قيمة قدرىا 

 .(الحياة العامة ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث 1شكل 

 

 

 

 : الحياة األسرية و االجتماعية  بعد–      ب  

الحياة ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت م  :6جدول رقم 

 (األسرية و االجتماعية 

 

 

قيمة ت غير الممارسين الممارسين 

المحسوبة 

قيمة ت 

الجدولية 

الداللة 

المعنوية  وسط  متال
الحسابي 

االنحرف  
المعياري 

وسط  متال
الحسابي 

االنحراف  
المعياري 

الحياة 
األسرية 

 و االجتماعية

 

معنوي  1.98 9.84 6.98 27.23 7.71 40.46

لمعيارية  أظيرت النتائج إن قيمة ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات     

أعوان الحماية المدنية  الممارسين وغير ممارسين لمنشاط الرياضي بالنسبة إلى بعد 
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 وىي اكبر من قيمة ت 9.84جودة الحياة األسرية و االجتماعية  قد بمغ قيمة قدرىا

  وىذا يؤشر إن 0.05 ومستوى داللة118 عند درجة حرية1.98الجدولية البالغة 

ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية  الممارسين لمنشاط الرياضي وذلك 

 ىو اكبر من قيمة الوسط الحسابي أعوان 40.46(الن قيمة وسطيم الحسابي والبالغ

 .  27.23الحماية المدنية  الغير ممارسين لمنشاط الرياضي البالغ قيمة قدرىا 

الحياة األسرية واالجتماعية  )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  2شكل 

 

 

 

 

 

 

 :االستقرار و االمان الوظيفي بعد –   ج 

االستقرار )م . يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت :7جدول رقم 

 (و االمان الوظيفي 
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قيمة ت  غير الممارسين الممارسين 

المحسوبة 

قيمة ت 

 الجدولية 

الداللة  

المعنوية  الوسط  

الحسابي 

االنحرف 

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

االستقرار و 

 األمان الوظيفي 

معنوي  1.98 2.17 6.33 25.16 5.93 27.6

أظيرت النتائج إن قيمة ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية    

 الرياضي بالنسبة  الترويحيألعوان الحماية المدنية  الممارسين وغير ممارسين لمنشاط

 وىي اكبر من قيمة ت 2.17 قد بمغ قيمة قدرىا االستقرار و األمان الوظيفيإلى بعد 

  .0.05   ومستوى داللة 118  عند درجة حرية1.98الجدولية البالغة 

وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية الممارسين      

 ىو اكبر 27.6الرياضي  وذلك الن قيمة وسطيم الحسابي والبالغ الترويحي لمنشاط 

  الترويحيممارسين لمنشاطالغير  من قيمة الوسط الحسابي ألعوان الحماية المدنية

 .  25.16 الرياضي البالغ قيمة قدرىا

 (االستقرار و األمان الوظيفي ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 3 شكل
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 (:الجانب الوجداني)  بعد العواطف –د 

الجانب )م . يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت 8جدول 

 .(الوجداني

 

 

 

قيمة ت   غير الممارسين الممارسين لمرياضة 

المحسوبة 

قيمة ت 

 الجدولية 

الداللة 

وسط  متال المعنوية 

الحسابي 

االنحرف  

المعياري 

وسط  متال

الحسابي 

االنحراف  

المعياري 

 العواطف

جانب الوجداني ال

معنوي  1.98 15.85 8.98 33.16 3.08 52.61

وأظيرت النتائج إن قيمة ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات         

 الرياضي  الترويحيالمعيارية ألعوان الحماية المدنية الممارسين وغير ممارسين لمنشاط

 وىي اكبر من قيمة ت الجدولية 15.85 قد بمغ قيمة قدرىا العواطفبالنسبة إلى بعد 

  .0.05 ومستوى داللة 118 عند درجة حرية 1.98البالغة 

المدنية الممارسين لمنشاط  وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح أعوان الحماية

 ىو اكبر من قيمة 52.61 الرياضي وذلك الن قيمة وسطيم الحسابي والبالغ الترويحي

 الرياضي  الترويحيالوسط الحسابي ألعوان الحماية المدنية  الغير ممارسين لمنشاط

 .  33.16البالغ قيمة قدرىا 
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 .(الجانب الوجداني ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية   :4شكل 

   

 

 

       

 

 :الصحة النفسية بعد –ه  

 (الصحة النفسية)م . يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت9 جدول

 

 

قيمة ت  غير الممارسين الممارسين 

المحسوبة 

قيمة ت 

 الجدولية 

الداللة 

الوسط   المعنوية 

الحسابي 

االنحرف 

المعياري 

الوسط  

الحسابي 

االنحراف  

المعياري 

الصحة  

 النفسية 

معنوي  1.98 25.60 5.55 17 3.48 38.68

أظيرت النتائج إن قيمة ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية      

 الرياضي بالنسبة الترويحيألعوان الحماية المدنية الممارسين وغير ممارسين لمنشاط 
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 وىي اكبر من قيمة ت 25.60إلى بعد جودة الصحة النفسية قد بمغ قيمة قدرىا 

 .0.05ومستوى داللة  118 عند درجة حرية 1.98الجدولية البالغة 

وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية  الممارسين    

 ىو اكبر 38.68(الرياضي وذلك الن قيمة وسطيم الحسابي  والبالغالترويحي لمنشاط 

 الترويحيمن قيمة الوسط الحسابي أعوان الحماية المدنية  الغير ممارسين لمنشاط 

. 17الرياضي البالغ قيمة قدرىا 

 .(الصحة النفسية ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :" 5شكل 

 

 

 

 

 

 

دارتو –       و   :بعد جودة شغل الوقت وا 

جودة شغل )م. يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت10 جدول       

 (.الوقت و إدارتو

38,68

17
3,48 5,55

0

10

20

30

40

50

الممارسين  الغير الممارسين

الوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 



 عرض و تحليل النتائج + الجانب التطبيقي                                    منهجية البحث 
 

 
70 

 

 

 

قيمة ت  غير الممارسين الممارسين 

المحسوبة 

الداللة قيمة ت الجدولية 

المعنوية  وسط  متال

الحسابي 

االنحرف  

المعياري 

وسط  متال

الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

شغل الوقت  

 و ادارتو

 

معنوي  1.98 18.26 5.59 19.28 5.83 38.35

وأظيرت النتائج إن قيمة  ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات     

المعيارية أعوان الحماية المدنية الممارسين وغير ممارسين لمنشاط الرياضي بالنسبة 

  وىي اكبر من قيمة ت 18.26إلى بعد جودة شغل الوقت و إدارتو  قد بمغ قيمة قدرىا

 وىذا يؤشر إن 0.05 ومستوى داللة 118 عند درجة حرية 1.98الجدولية البالغة 

ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية  الممارسين لمنشاط الرياضي وذلك 

عوان أل ىو اكبر من قيمة الوسط الحسابي 38.35الن قيمة وسطيم الحسابي والبالغ 

  19.28الحماية المدنية الغير ممارسين لمنشاط الرياضي البالغ قيمة قدرىا 

. (شغل الوقت و إدارتو ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  : 6شكل 
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  : االستنتاجات -2-2

يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 

بالمقابل يتميز غير الممارسين .الصحة العامة بمستوى متوسط في جودة الحياة 

.  بمستوى منخفض

يتميز أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد الحياة - 

في حين يتميز غير الممارسين .األسرية واالجتماعية بمستوى عال في جودة الحياة 

. بمستوى متوسط

يتميز أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 

في حين يتميز غير .االستقرار و األمان الوظيفي بمستوى متوسط في جودة الحياة 

. الممارسين بمستوى منخفض

يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد -  

عكس غير الممارسين . بمستوى عال في جودة الحياة (الجانب الوجداني )العواطف 

. الذين يتميزون بمستوى متوسط

يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 

بالمقابل يتميز غير الممارسين بمستوى . بمستوى عال في جودة الحياة الصحة النفسية

. ضعيف
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شغل يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 

دارتو بالمقابل يتميز غير الممارسين بمستوى . بمستوى عال في جودة الحياة الوقت وا 

. ضعيف

تسيم األنشطة الترويحية الرياضية  إيجابا في تحسين جودة الحياة لدى أعوان - 

.   الحماية المدنية الممارسين ليا

 :  مقارنة النتائج بالفرضيات-  2-3

:   الفرضية األولىمناقشة  - 

ان درجة مستوى جودة الحياة بين المتوسط والمرتفع  : " والتي تنص عمى مايمي   

لدى أعوان الحماية المدنية الممارسين لمنشاط الترويحي الرياضي ،وبين المنخفض 

.  والمتوسط لدى غير الممارسين

    نالحظ أن النتائج تصب لصالح الفرضية ، فدرجات مستوى جودة الحياة  لدى  

مرتفعة ، حيث - أعوان الحماية المدنية  الممارسين لمنشاط الرياضي  كانت متوسطة 

مقارنة .جاءت متوسطة في بعد الصحة العامة فقط اما البعاد األخر فكانت مرتفعة 

بنتائج  مستوى جودة الحياة  لدى  أعوان الحماية المدنية  غير ممارسين لمنشاط 

الصحة  )متوسطة ،فجاءت منخفضة في البعدين – الرياضي والتي كانت منخفضة 

 ويعزو.  ، اما باقي األبعد األربع فجاءت متوسطة( شغل الوقت و إدارتوالنفسية ، 

 ذلك إلى إسيامات ممارسة النشاط الترويحي الرياضي عمى جودة الحياة لدى الطالبان
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 تجعل الحياة جودة أن ( 2007 ) عكاشة وىذا ما تؤكده دراسة.أعوان الحماية المدنية 

 يعيشيا أن أي فرد يستطيع بل والقادرين األغنياء عمى فقط مقصورة ليست حموة الحياة

 البوح يوميا، ساعة نصف المشي :منيا النصائح من مجموعة يتبع أن بشرط

 االنعزال وعدم الصداقات في االندماج جديدة، أو ىوايات الميارات تعمم بالمتاعب،

 وتعمم صحي اجتماعي نسيج في العيش ومحاولة

(. 2018،ص2015مسعودي،).االسترخاء

والتي تشير إلى 2006 ) وصديق، إبراىيم )   كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

 السمطان جامعة طمبة لدى الحياة جودة في رفع  الرياضية لألنشطة الدور االيجابي

  .قابوس

 .وعميو نقول أن الفرضية األولى تحققت   

:  الفرضية الثانيةمناقشة - 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة بين "والتي تنص عمى ما يمي 

الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي لدى أعوان الحماية المدنية  ، ولصالح 

 ". الممارسين

      فإننا نالحظ أن  نتائج قيم ت المحسوبة بين األوساط الحسابية واالنحرافات 

المعيارية ألعوان الحماية المدنية  الممارسين وغير ممارسين لمنشاط الرياضي بالنسبة 

إلى كل بعد من األبعاد الستة ،وبالنسبة لجودة الحياة بشكل عام فقد بمغت قيم اكبر من 
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قيم ت الجدولية وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح أعوان الحماية المدنية 

الممارسين لمنشاط الترويحي الرياضي، ويفسر الطالبان ذلك إلى أىمية  ممارسة 

حيث اتفقت ىذه .األنشطة الترويحية الرياضية عمى تحسن جودة الحياة لدى ىذه العينة 

والتي تأكد عمى تأثير ممارسة األنشطة  (2018بن شميسة العيد ، )الدراسة مع دراسة

. الترويحية الرياضية عمى وجودة الحياة لدى كبار السن

 أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية تشير إلى     وىذا ما يحقق الفرضية الثانية والتي 

في جودة الحياة بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي لدى أعوان الحماية 

.  المدنية، ولصالح الممارسين

:  الفرضية العامةمناقشة- 

ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية ايجابيا في   تسيم"    والتي تنص عمى ما يمي

." الرفع من مستوى جودة الحياة لدى أعوان الحماية المدنية

     نالحظ من خالل النتائج المستخمصة في مستوى جودة الحياة لدى أعوان الحماية 

عمى وجود داللة إحصائية في جميع اإلبعاد " ت"المدنية ، وبعد استخدام اختبارات 

الست لممقياس ولصالح الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية عمى حساب غير 

 ذلك إلى إسيامات الممارسة الترويحية الرياضية عمى ويعزو الطالبان.الممارسين 

 أن ممارسة وعميو يفسر الطالبان الرفع من جودة الحياة لدى عون الحماية المدنية

في نوعية جودة  حياة أعوان الحماية   ليا أىمية  كبير الترويحيالنشاط الرياضي
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المدنية  ،اذ تطور بعض السمات الشخصية واالجتماعية ،والنضج االنفعالي ، والتقميل 

 والنفسية بشكل عام ،وتساىم في تنظيم لعامةمن التوتر ، والمحافظة عمى الصحة ا

التي تدعو إلى تجسيد  (2006أمال صالح عبد الرحيم، )وىذا ما تؤكده دراسة . الحياة

ثقافة الترويح لما لو من أثار ايجابية عمى الجوانب النفسية واالجتماعية والسموكية و 

. الصحية

    وتضيف الحسنات ان ممارسة أنشطة التربية البدنية و الرياضية أنيا وسيمة 

لالسترخاء ، مثل المشي الذي يمثل احد العوامل الرئيسية في الحياة المتحررة من 

عصام ) .حيث يخمص اإلنسان من اليموم الكثيرة والضغوط النفسية...ضغوط العمل 

 (41،ص2009الحسنات،

 حيث (2014أماني الماظ ، احمد عبد القادر ،)دراسة   كم اتفقت ىذه الدراسة مع 

أكدت أن لممارسة األنشطة الترويحية الرياضية تأثيرا ايجابيا داال عمى أبعاد مقياس 

. جودة الحياة

 الحياة جودة مستوى أن النتائج التي أظيرت (2018خماس ، منصور،  )ودراسة 

 غير لدى ومنخفضة لمنشاط الرياضي الممارسين ولصالح السن كبار لدى مرتفع

. الممارسين
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تي  والان تحققت يتبين الفرضية العامةومن خالل العرض السابق لمناقشة     وعميو 

ايجابيا في الرفع من مستوى تسيم ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية أن  إلىشير ت

. جودة الحياة لدى أعوان الحماية المدنية

 :  التوصيات- 4

 .(اعوان الحماية المدنية )إعداد برامج ترويحية رياضية ليذه الفئة - 

تنشيط وتفعيل الجمعيات الرياضية لخمق جو مناسب لممارسة النشاط الرياضي ألعوان 

 . الحماية المدنية

نشر ثقافة ووعي الممارسة  الترويحية الرياضية لدى ىذه الفئة و التأكيد عمى مبدأ - 

 . (العقل السميم في الجسم السميم)

 .إعداد مختصين في مجال الترويح في مراكز الحماية المدنية - 

تأىيل الميادين والساحات و إنشاء مراكز وصاالت خاصة لممارسة النشاط - 

 . الترويحي الرياضي في مراكز الحماية المدنية وتخصيص ليم وقت لذلك
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:  عامةالخالصة ال

 وىو مفيوم يعد ،يعتبر مفيوم جودة الحياة من مجاالت البحوث األسرع نموا واىتماما      
 وىو مفيوم واسع النطاق يتأثر بالصحة  .مقياسا لمدى رفاىية األفراد والمجتمعات والشعوب

 .” الجسدية لمشخص وحالتو النفسية ومعتقداتو الشخصية وعالقاتو اإلجتماعية

   وباعتبار اعوان الحماية المدنية جزء من ىذا المجتمع ، وفئة ميمة منو لما ليا من أىمية 
الزالزل، )في خدمتو حيث نجدوىم دائما في الخطوط األمامية لمواجية مختمف المخاطر 

، فإنيم رجال الميام النبيمة، إلنقاذ حياة اآلخرين، ونظرا (...الحرائق،الفيضانات، الحوادث،
لما يقدمونو من خدمات إنسانية ،حيث جاءت ىذه الدراسة إلبراز أىمية ممارسة األنشطة 

ومن اجل إيجاد آليات فعالة .  ،وذلك لمرفع من مستوى جودة الحياة لديم. الترويحية الرياضية
لذلك ،استخدم الطالبان مقياس جودة الحياة لمعرفة مستوى جودة الحياة لدى عون الحماية 

فجاءة النتائج عمى النحو .     المدنية الممارس وغير الممارس لألنشطة الترويحية الرياضية
 :التالي

يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 
بالمقابل يتميز غير الممارسين .الصحة العامة بمستوى متوسط في جودة الحياة 

.  بمستوى منخفض
يتميز أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد الحياة - 

في حين يتميز غير الممارسين .األسرية واالجتماعية بمستوى عال في جودة الحياة 
. بمستوى متوسط

يتميز أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 
في حين يتميز غير .االستقرار و األمان الوظيفي بمستوى متوسط في جودة الحياة 

. الممارسين بمستوى منخفض
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يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد -  
عكس غير الممارسين .بمستوى عال في جودة الحياة  (الجانب الوجداني )العواطف 

. الذين يتميزون بمستوى متوسط
يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 

بالمقابل يتميز غير الممارسين بمستوى .الصحة النفسية بمستوى عال في جودة الحياة 
. ضعيف

شغل يتمتع أعوان الحماية المدنية الممارسين لألنشطة الترويحية الرياضية في بعد - 
دارتو بمستوى عال في جودة الحياة  بالمقابل يتميز غير الممارسين بمستوى .الوقت وا 

. ضعيف
تسيم األنشطة الترويحية الرياضية  إيجابا في تحسين جودة الحياة لدى أعوان - 

 .الحماية المدنية الممارسين ليا
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 مجموع درجات جودة الحياة لكل فزد من أفزاد العينة وهذا لكل بعد من أبعاد المقياس 

  

غيز     

 ممارسين 
   الممارسين       

 س   5س  4س  3س  2س  1س ع   5ع  4ع  3ع  2ع  1ع

1 15 32 22 35 23 17 37 40 19 56 37 45 
2 14 36 27 40 24 15 30 32 25 50 40 33 
3 27 25 26 28 26 20 31 37 39 47 45 32 
4 22 18 28 26 24 26 32 34 26 52 35 25 
5 16 19 29 55 21 27 40 25 27 58 48 38 
6 23 17 16 47 26 29 34 27 30 52 38 37 
7 18 16 17 25 25 24 34 43 27 57 39 36 
8 17 18 19 36 2 23 36 41 26 55 36 39 
9 18 12 33 34 25 28 32 39 28 57 48 34 

10 23 28 25 32 22 26 37 32 38 55 45 39 
11 22 26 39 48 15 20 39 43 24 54 42 35 
12 19 25 33 45 18 17 33 47 25 53 41 38 
13 26 24 25 42 25 26 35 39 33 52 43 44 
14 20 23 22 41 15 18 39 47 35 52 46 48 
15 16 21 20 40 26 15 35 49 38 54 38 46 
16 23 18 18 42 26 10 47 46 40 56 39 41 
17 18 27 29 52 23 22 36 43 30 56 40 40 
18 17 25 26 40 26 12 37 35 33 48 38 25 
19 18 26 23 35 28 17 31 29 24 51 39 42 
20 19 30 34 25 29 18 32 48 18 49 36 47 
21 28 33 27 48 21 30 31 46 37 55 35 39 
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22 38 38 27 26 13 18  41 41 24 55 38 37 
23 25 24 26 34 17 12 33 36 28 53 39 38 
24 20 27 22 20 9 17  37 39 27 55 38 42 
25 23 34 24 28 12 14 33 48 26 57 42 45 
26 31 35 25 31 16 16 37 46 22 51 38 41 
27 26 22 12 38 16 18 37 50 21 48 36 32 
28 31 31 17 36 15 12 33 52 17 52 37 45 
29 15 33 15 24 16 17  35 41 15 56 39 43 
30 34 38 26 29 20 13 38 42 28 51 35 41 
31 27 14 28 55 15 14 33 44 29 55 38 26 
32 28 24 33 25 12 18 35 35 34 55 37 28 
33 32 30 37 23 13 15 35 46 36 54 36 29 
34 17 25 24 31 15 17 32 42 25 49 35 48 
35 22 33 28 34 9 16 28 41 27 49 39 45 
36 20 25 26 39 15 22  30 40 26 52 39 50 
37 29 30 22 21 12 28 35 27 28 49 35 42 
38 18 39 24 47 10 26 40 33 26 55 35 45 
39 21 31 15 45 13 27 22 38 24 56 36 43 
40 19 35 39 29 12 15 32 46 37 53 38 42 
41 33 26 24 35 11 14  35 48 25 53 39 41 
42 25 33 40 25 14 17 31 45 26 45 35 25 
43 39 39 25 34 14 18 32 45 22 48 34 39 
44 25 24 17 29 14 16 34 42 20 51 38 37 
45 18 27 16 27 17 17 25 41 23 56 39 36 
46 28 26 25 32 11 12  26 47 27 54 36 35 
47 34 29 35 29 11 17 30 34 19 53 38 40 
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48 31 22 24 22 14 28  38 48 28 52 46 35 
49 29 31 22 28 16 24 34 47 26 53 42 36 
50 34 16 27 30 14 30  37 45 24 54 41 35 
51 31 26 28 28 18 17 32 36 27 53 40 38 
52 20 33 18 23 15 15 40 46 33 47 36 39 
53 21 19 27 23 11 30 29 44 40 46 38 34 
54 27 29 33 28 13 17 30 42 30 48 33 38 
55 19 26 24 32 16 19  25 41 33 55 39 36 
56 20 33 28 21 12 17 28 46 25 54 35 39 
57 22 44 15 26 11 30 33 39 36 53 38 37 
58 29 37 27 22 10 15 30 37 25 54 35 45 
59 28 30 27 30 11 17 37 42 22 55 36 36 
60 12 17 20 50 19 12  35 41 23 51 45 35 
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:ملخص البحث   

واعتمدت , ىدفت ىده الدراسة الى التعرف عمى جودة الحياة عند الحماية المدنية 
حيث شممت الدراسة عمال مديرية الحماية المدنية , الدراسة المنيج الوصفي 

واستخدم الباحتان مقياس جودة الحياة ضمن ,   الجزائرية  بوالية عين تموشنت 
.منيا   (120)استمارة وتم استرجاع  (140)حيث تم توزيع ,متطمبات انجاز البحث   

درجة مستوى جودة الحياة مرتفعة , وقد تم الحصول عمى العديدة من النتائج أىميا 
و متوسطة لدى أعوان الحماية المدنية الممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي و 

منخفضة الى متوسطة لدى غير الممارسين وقد أظيرت النتائج الى وجود عالقة 
ايجابية لمممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي حيث نجد أن جودة الحياة مرتفعة في 

جميع مجاالت الحياة كالصحة العامة و الحياة األسرية و العواطف و الصحة 
وىذا يؤشر إن ىنالك فروق معنوية لصالح  أعوان الحماية المدنية النفسية و غيرىا 

 ىو 33.75والبالغ  الممارسين لمنشاط الرياضي  وذلك الن قيمة وسطيم الحسابي
اكبر من قيمة الوسط الحسابي أعوان الحماية المدنية  الغير ممارسين لمنشاط 

  .23.66الرياضي البالغ قيمة قدرىا 

إلى ضرورة ممارسة النشاط الرياضي الترويحي من قبل : وأوصت الدراسة   - 
أعوان الحماية المدنية ألنو ينمي جودة الحياة لدييم بشكل كبير ويشمل تقريبا جميع 

.النواحي خاصة الجسمية و النفسية   

ضرورة إنشاء قاعات رياضية في مختمف مراكز ووحدات الحماية المدنية لتمكينيم -
.من ممارسة النشاط الرياضي الترويحي     



Research Summary : 

The purpose of this study was to identify the quality of life in civil 

protection. The study adopted the descriptive approach. The study 

included the work of the Directorate of Civil Protection of Algeria in 

the state of Ain Temouchent. The two scales used the quality of life 

criterion within the requirements of completing the research. ) Of 

which  . 

The results were obtained mainly from the high level of quality of life 

of the civil protection agents practicing recreational and low to 

medium activity among the non-practitioners. The results showed a 

positive relationship between the practitioners of recreational sport 

activity, where the quality of life is high in all Areas of life such as 

public health, family life, emotions, mental health, etc. This indicates 

that there are significant differences in favor of the civil protection 

agents practicing sports activity because the value of their 

mathematical mean of 33.75 is greater than the value of the 

arithmetic mean The intention of others to exercise sports activity of 

23.66. 

 - The study recommended: The need to exercise recreational sports 

activity by the civil protection agents because it develops the quality 

of life they have a large and includes almost all aspects, especially 

physical and psychological. 

- The need to establish sports halls in various centers and units of civil 

protection to enable them to exercise sports recreational activities. 
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