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الرياضية  األنشطةممارسة  إسهاماتهدفت الدراسة الى التعرف على : ملخص الدراسة
الترويحية في تحقيق الرضا عن الحياة لدى أساتذة التعليم المتوسط على مستوى والية 

وفقا لبعض  معسكر, ومعرفة الفروق بين الممارس وغير الممارس ألنشطة الترويح الرياضي
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة جنس، مكان العمل، سنوات التدريس(. المتغيرات ) ال

غير  67أستاذ ممارس ألنشطة الترويح الرياضي و 63أستاذ موزعين كالتالي: 130قوامها 
ناث, وقد تم استخدام المنهج الوصفي  ممارس ألنشطة الترويح الرياضي منهم ذكور وا 

خدام مقياس الرضا عن الحياة ل د.امين عبد المسحي، ولجمع بيانات الدراسة تم است
 :كاآلتيالمقصود وقد كانت نتائج الدراسة 

لممارسة ألنشطة الترويح الرضا عن الحياة كان مرتفع لدى عينة البحث ا مستوى - 
 الرياضي 

ممارسة ألنشطة الترويح الغير  الرضا عن الحياة كان مرتفع لدى عينة البحث مستوى -
 الرياضي.

في قياس أبعاد الرضا عن الحياة بين  0.05روق ذات داللة احصائية عند مستوى توجد ف -
 الممارسة.عينة البحث الممارسة وغير 

لحياة بين عينة البحث توجد فروق ذات داللة احصائية في قياس ابعاد الرضا عن ا -
 لصالح تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث( غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضيالممارسة و 

 االناث الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.عينة الذكور و 
لحياة بين عينة البحث توجد فروق ذات داللة احصائية في قياس ابعاد الرضا عن ا-

 خارج المدينةتبعا لمتغير المكان ) غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضيالممارسة و 
الممارسة للنشاط والعاملة بالمدينة ايضا و  ةخارج المدينبعينة العاملة  /المدرينة( لصالح

 الترويحي الرياضي.
 توجد فروق ذات داللة احصائية في ق-

يح غير الممارسة ألنشطة الترو لحياة بين عينة البحث الممارسة و ياس ابعاد الرضا عن ا
 10سنوات/أكثر من 10الى  5سنوات/من 5)ألقل من الرياضي تبعا لمتغير السنوات 

سنوات في التدريس والممارسة للنشاط الترويحي  5العينة العاملة ألقل من  سنوات( لصالح
 الرياضي.



 

 
 

Résumé : L’étude visait à identifier les contributions des activités 

sportives récréatives à la satisfaction de la vie parmi les enseignants 

du collège au niveau de wilaya de mascara, et à identifier les 

différences entre le praticien et le non-praticien pour les activités de 

loisirs sportifs en fonction de certaines variables (sexe, lieu de travail, 

années d’enseignement). Pour ce faire, l’étude a été menée sur un 

échantillon de 130 professeurs répartis comme suit: 63 professeurs 

praticiens pour les activités de loisirs sportifs et 67 non-praticiens des 

activités de loisirs sportifs, y compris les hommes et les femmes, la 

méthode d’enquête descriptive a été utilisée, et pour recueillir les 

données de l’étude a été utilisée la mesure de la satisfaction de la vie 

du Dr Amin Abdel Maksoud et les résultats de l’étude ont été les 

suivants: 
- Le niveau de satisfaction de la vie était élevé dans l’échantillon de 

recherche pratiquée pour les activités de loisirs sportifs. 

- Le niveau de satisfaction de la vie était élevé dans l’échantillon de la 

recherche non pratiquante pour les activités de loisirs sportifs. 

- Il existe des différences statistiquement significatives à 0,05 dans la 

mesure des dimensions de satisfaction de la vie entre l’échantillon de 

la pratique de recherche et la non-pratique. 

- Il existe des différences statistiquement significatives dans la mesure 

des dimensions de satisfaction de la vie entre l’échantillon de 

recherche pratiquée et la non-pratique pour les activités de loisirs 

sportifs en fonction de la variable sexuelle (homme/femme) en faveur 

de l’échantillon masculin et féminin recherché pour l’activité sportive 

récréative. 

- Il existe des différences statistiquement significatives dans la mesure 

des dimensions de satisfaction de la vie entre l’échantillon de 

recherche pratiquée et non pratique pour les activités de loisirs sportifs 

en fonction du changement de lieu au profit de l’échantillon de travail 

à la campagne et de travail en ville ainsi que la pratique de l’activité 

sportive récréative. 

- Il existe des différences statistiquement significatives dans la mesure 

des dimensions de la satisfaction de la vie entre l’échantillon de la 

pratique de recherche et la non-pratique pour les activités de loisirs 

sportifs en fonction du changement d’années (moins de 5 ans/ 5 à 10 

ans / plus de 10 ans) en faveur de l’échantillon de travail pendant 



 

 
 

moins de 5 ans dans l’enseignement et la pratique de l’activité 

sportive récréative 

Summary: The study aimed to identify the contributions of 

recreational sports activities to achieving life satisfaction among 

middle school teachers at the state of mascara city, and to identify the 

differences between practitioner and non-practitioner for sports 

recreation activities according to certain variables (sex, workplace, 

years of teaching). To achieve this, the study was conducted on a 

sample of 130 professors distributed as follows: 63 professor 

practitioners for sports recreation activities and 67 non-practitioners of 

sports recreation activities, including male and female, the descriptive 

survey method was used, and to collect the data of the study was used 

the measure of satisfaction of life of Dr. Amin Abdel Maksoud and 

the results of the study were as follows: 

- The level of life satisfaction dimensions was high in the sample of 

research practiced for sports recreation activities. 

- The level of life satisfaction dimensions was high in the sample of 

non-practicing research for sports recreation activities. 

- There are statistically significant differences at 0.05 in the 

measurement of life satisfaction dimensions between the sample of 

research practice and non-practice. 

- There are statistically significant differences in measuring the 

dimensions of satisfaction from life between the sample of research 

practiced and non-practice for sports recreation activities depending 

on the sex variable (male/female) in favor of the male and female 

sample sought for sports recreational activity. 

- There are statistically significant differences in measuring the 

dimensions of satisfaction from life between the sample of research 

practiced and non-practice for sports recreation activities depending 

on the change of place (out province, in province) for the benefit of 

the working sample in the countryside and working in the city as well 

as the practice of sports recreational activity. 

- There are statistically significant differences in measuring the 

dimensions of life satisfaction between the sample of research practice 

and non-practice for sports recreation activities depending on the 

change of years (less than 5 years/5 to 10 years/more than 10 years) in 

favor of the working sample for less than 5 years in teaching and 

practice of sports recreational activity. 
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 المقدمة:1-
لقد اصبحت االنشطة الترويحية الرياضية جزء من المقومات االنسانية في الحياة اليومية 

وفوائدها  بأهميتهاذلك عائد الى ارتفاع مستوى الوعي  لدى جميع افراد المجتمع المعاصر و
 .واالجتماعية والمهنية ...الخ النفسية

باالهتمام من قبل  يحضاحيث نجد ان الترويح الرياضي في المجتمعات القديمة لم 
, فاالهتمام رالقطاعات الحكومية او الشعوب بشكل عام كما هو حاصل في الوقت الحاض

ورا على فئة من الناس كالمتفوقين رياضيا بل اصبحت ممارسة النشاط بالرياضة لم يعد مقص
 .الرياضي متاحة للجميع عبر برامج الترويح الرياضي المتعددة

انواع االنشطة الترويحية اصبح جزءا من النظام التربوي  كأحدوالترويح الرياضي 
الفوائد البدنية  قيق العديد منواالجتماعي في كل المجتمعات وذلك لدوره الحيوي في تح

النفسية واالجتماعية والمهنية والتي تؤدي الى االرتقاء الشامل بالمجتمع وزيادة انتاجية و 
االفراد وذلك من خالل مبدا اتاحة الفرصة للجميع لممارسة االنشطة الترويحية الرياضية كل 

  (1، ص2015)وزعة، . حسب ميوله وقدراته
علم لهامة التي يتناولها علم النفس و موضوعات اموضوع الرضا عن الحياة من ال يعتبر

س الفرد للحياة و االقبال عيها االجتماع على حد سوى اذ ان الرضا عن الحياة يعني تحم
التفاؤل تغير عدة صفات اهمها االستبشار و الرغبة الحقيقية في ان يعيشها و يتضمن هذا المو 

 والطمأنينةالحياة السعادة وتوقع الخير والرضا عن الذات ,فمن مظاهر الرضا عن 
واالستقرار والتقدير االجتماعي الن من يشعر بهذه االشياء ويعمل على تحقيقها واشباع 

الرضا عن الحياة بانه  "ارجايل", اذ يعرف ايجابيةرغباته منها يكون راضيا عن حياته بصورة 
لفية عامة للعديد من تقدير عقلي لنوعية الحياة التي يعيشها الفرد ككل, ويمثل هذا البعد خ

المقاييس النوعية للرضا كالرضا عن العمل ,الرضا عن الذات , الرضا عن الحياة 
  (15،ص1993)ارجايل،  االجتماعية .
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على شخصية الفرد وعلى عمله وعلى عالقاته  تأثيربعدم الرضا عن الحياة ذو  فاإلحساس
غي اغفاله او تجاهله اذا يراد للفرد ال ينب تأثيرداخل المجال االجتماعي الذي يعيش فيه وهو 

ان يعيش حياة مستقرة,فالرضا عن الحياة هي اقصى ما يطمح اليه الفرد العاقل و ذلك 
بهدف تجنب االحباطات وضغوط الحياة االجتماعية والصراعات النفسية والقلق الذي ينتابه 

  (14،ص2006 )عيسى،نتيجة انفعاالته المختلقة بناءا على المواقف التي يمر بها. 
والذين لهم الدور والفضل الكبير في اعداد تالميذ و  تعد فئة المدرسين فئة مميزة في المجتمع

اجيال المستقبل وال شك ان تعرض هذه الفئة للضغوط النفسية واالجتماعية والمهنية يؤثر 
على صحتهم و ادائهم حيث اكدت الدراسات ان العديد من المؤسسات تعاني من تزايد 

دالت ضغوط العمل اذ شملت مهن عديدة من بينها التدريس اذ تصنف المدارس من بين مع
البيئات الضاغطة وبذلك يواجه المدرس الكثير من الظروف والصعوبات التي تجعله غير 

 فاألنشطةراضي على مهنته مما يؤثر عليه سلبا من الناحية النفسية واالجتماعية ,و لهذا 
السعادة في الحياة وهذا من  لألستاذرقى وانبل الوسائل التي تعطي الترويحية الرياضية من ا

خالل االمتيازات التي تقدمها سواء من الناحية الذاتية او من الناحية االجتماعية والمهنية 
كما تساعده على الصبر وتنمية االمل للتصدي لكافة الصعوبات والضغوطات سواء في 

  (55,ص2004 )سعدي، حياته العادية او في العمل.
كان اهتمامنا بدراسة موضوع اسهامات االنشطة الترويحية الرياضية في تحقيق الرضا عن 
الحياة لدى اساتذة التعليم المتوسط و ذلك لما تواجهه هذه الفئة من صعوبات وتحديات في 

  اداء مهامها من خالل تعليم ابنائنا ومحاولة الرفع في المستوى التعليمي .

البحث الى بابين الباب االول يخص الجانب النظري ويشمل فصلين : الفصل  ومنه تم تقسيم
االول خاص بالترويح والترويح الرياضي والفصل الثاني خاص بالرضا عن الحياة واستاذ 
التعليم المتوسط, اما الباب الثاني يخص الجانب التطبيقي ويشمل فصلين : الفصل االول 

تحليل ومناقشة دانية, والفصل الثاني يشمل عرض و مييشمل منهجية البحث واالجراءات ال
 نتائج البحث
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 مشكلة البحث:2- 
تعتبر ممارسة االنشطة الترويحية الرياضية من الضروريات في حياة االنسان حيث اكدت 

الترويحية الرياضية على اجهزة الجسم كما لها اثر  لألنشطةالدراسات على المردود االيجابي 
 المهنية للفرداالجتماعية و النفسية و  الجوانب ايجابي على

ة مهمة نبيلة وعظيمة الذي توكل له الدولستاذ ركيزة اساسية في المجتمع و حيث يعتبر اال 
ستقبل و لهاذا فان تعرضه للقلق والتوتر وضغط العمل صناعة اجيال المفي تربية واعداد و 

هذا يؤثر على ضا عن حياته و الى شعوره بعدم الر مشاكل الحياة اليومية يؤدي مسؤولياته و و 
المجتمع كما يؤثر سلبا على حالته ته االجتماعية مع افراد االسرة و على عالقاافقه المهني و تو 

 النفسية 
و يزيد النبض المزاج ايضا فهحي ليس هام فقط للجسم بل للعقل و فالنشاط الرياضي التروي

تحقيق و  الطمأنينةالسعادة و سين المزاج كما يشعره بينشط الهرمونات التي تعمل على تحو 
يؤثر ايجابيا على دوره في التوازن االنفعالي في شخصيته و الذات ويعطيه االرتياح النفسي و 

 الحياة االجتماعية و المهنية خصوصا 
اهتمت العديد من الدراسات السابقة بالمدرس من بينها دراسة الدكتور بوعزيز محمد و 
الرياضية في التخفيف من القلق  الترويحيةتحت عنوان اسهامات الممارسة  (2018)
( 2016دراسة طالبي عبد القادر )عالقته بالتوافق المهني لدى اساتذة التعليم المتوسط, و 

تحت عنوان دور النشاط الرياضي الترويحي في التخفيف من الضغوط النفسية لدى اساتذة 
به العديد من  الدراسات من  اما بالنسبة لمتغير الرضا عن الحياة اهتمت، التعليم الثانوي
( تحت عنوان "المشاركة في االنشطة الترويحية 2009اناس محمد غانم ) بينها دراسة

سماح يحيى خليل دراسة  ,نالتوافق النفسي لكبار السضية وعالقتها بالرضا عن الحياة و الريا
اة لدى ( حول فاعلية تطبيق برنامج إرشادي لتحسين مستوى جودة الحي2015أبو حمادة )
تحت عنوان اسهامات االنشطة الرياضية ( 2018)بوتليليس صحيح و  دراسةو  كبار السن،
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وهذه الدراسات بينت اهمية البرامج  .الترويحية في تحسين الرضا عن الحياة لدى كبار السن
 اإلرشادية والبرامج الترويحية في احسين مستوى الرضا عن الحياة لدى الكبار.

قيقي الذي يعيشه المدرس في المؤسسات التعليمية اثناء ادائه لمهنة من خالل الواقع الحو 
التدريس حيث يعاني من ضغوط العمل و التوتر الناجم عنها, زيادة الى كثرة عدد التالميذ 

 في القسم الواحد مما يزيد من صعوبة مهنته و مسؤولياته.
االنشطة الترويحية على ضوء حديثنا هذا فان دراستنا تهدف الى معرفة مدى مساهمة و 

من خالل الممارسين  الرياضية في تحقيق الرضا عن الحياة لدى اساتذة التعليم المتوسط 
  :الترويحية الرياضية وعليه نطرح السؤال التالي لألنشطةالغير الممارسين  باألساتذةمقارنتهم 

التعليم  تذةأساالرضا عن الحياة لدى  تحسينالترويحية الرياضية في  األنشطةهل تساهم -
      المتوسط ؟

 االسئلة الفرعية:-
مستوى قياس الرضا عن الحياة لدى عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة انشطة الترويح  ما-

 الرياضي ؟
الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا  مستوىهل توجد فروق ذات داللة احصائية في -

 لمتغير ممارسة انشطة الترويح الرياضي ؟
الترويحية  لألنشطةغير الممارسة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا وىمست ما-

 الرياضية تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث( ؟
الرضا عن الحياة بين عينة البحث  مستوىد فروق ذات داللة احصائية في هل توج-

 ور/اناث( ؟الممارسة و غير الممارسة النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذك
غير الممارسة النشطة الترويح لحياة لدى عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا مستوى ما-

 ؟ (/ المدينةخارج المدينة ) العمل الرياضي تبعا لمتغير مكان
سة الرضا عن الحياة بين عينة البحث الممار  مستوىفي  ااحصائي الةوجد فروق دهل ت-
 ؟ (/ المدينةخارج المدينة) مكانالياضي تبعا لمتغير غير الممارسة النشطة الترويح الر و 
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غير الممارسة النشطة الترويح لحياة لدى عينة البحث الممارسة و مستوى الرضا عن ا ما-
 الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس ؟

لحياة بين عينة البحث الرضا عن ا مستوىهل توجد فروق ذات داللة احصائية في -
  رسة النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس ؟غير المماالممارسة و 

 اهداف البحث:-3
تحديد مستوى الرضا عن الحياة لدى عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة انشطة الترويح  -

 الرياضي
الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا  مستوىمعرفة الفروق ذات داللة احصائية في  -

 لترويح الرياضيلمتغير ممارسة انشطة ا
 لألنشطةغير الممارسة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و تحديد مستوى الرضا عن ا  -

 الترويحية الرياضية تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(
غير الممارسة لحياة بين عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا مستوىمعرفة الفروق في  -

 جنس )ذكور/اناث(النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير ال
غير الممارسة النشطة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و تحديد مستوى الرضا عن ا -

 / المدينة خارج المدينة  العمل الترويح الرياضي تبعا لمتغير مكان
غير الممارسة لحياة بين عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا مستوىمعرفة الفروق في  -

 / المدينةخارج المدينة بعا لمتغير المكان النشطة الترويح الرياضي ت
غير الممارسة النشطة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و تحديد مستوى الرضا عن ا -

 الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس
غير الممارسة لحياة بين عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا مستوىمعرفة الفروق في  - 

 اضي تبعا لمتغير سنوات التدريسالنشطة الترويح الري
 الفرضية العامة:4-
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 اساتذةالرضا عن الحياة لدى  تحسين مستوىتساهم االنشطة الترويحية الرياضية في  -
  التعليم المتوسط
 الفرضيات الجزئية:

 الترويح الرياضي أنشطةمستوى الرضا عن الحياة لدى عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة  -
   ممارسةارسة و متوسط لدى العينة الغير المم مرتفع لدى العينة

الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا لمتغير  في إحصائيةد فروق ذات داللة توج-
 ممارسة انشطة الترويح الرياضي

الترويحية  لألنشطةغير الممارسة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و مستوى الرضا عن ا-
ة الممارسة ومتوسط لدى العينة مرتفع لدى العين (إناثكور/الرياضية تبعا لمتغير الجنس )ذ

 غير الممارسة
غير لحياة بين عينة البحث الممارسة و في الرضا عن ا إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -

 الممارسة النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(
غير  متوسط لدى العينةسة و لدى عينة البحث الممار  مرتفع مستوى الرضا عن الحياة-

 / المدينةخارج المدينة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان  ألنشطةالممارسة 
غير ممارسة و الرضا عن الحياة بين عينة البحث ال في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة _

 / المدينةخارج المدينة الممارسة النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان 
غير متوسط لدى العينة لدى عينة البحث الممارسة و  مرتفع لحياةالرضا عن ا مستوى-

 الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس ألنشطةالممارسة 
غير ين عينة البحث الممارسة و في الرضا عن الحياة ب إحصائيةتوجد فروق ذات داللة - 

 لتدريسالممارسة النشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات ا
 اهمية البحث:5-
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على اهمية استغالل وقت  حثهمو  باألساتذةاالهتمام ثل اهمية البحث في القاء الضوء و تتم
رياضية لما لها من فوائد نفسية واجتماعية تحفيزهم لممارسة االنشطة الترويحية الالفراغ و 

 مهنية تساهم في تحقيق الرضا عن الحياةو 
 مصطلحات البحث:6-
على انه  ”kraws“كراوس  ( نقال عن2013يشير عبد العزيز ): رويحيالنشاط الت 6-1

 إلرادةتلك االوجه من النشاط او الخبرات التي تنتج عن وقت الفراغ, والتي يتم اختيارها وفقا 
الفرد, وذلك بغرض تحقيق السرور والمتعة لذاته واكتسابه العديد من القيم الشخصية 

 , (13-12ص,2013)عبد العزيز،  واالجتماعية.
النشاط ضي مبني على الممارسة الرياضية و الترويح الريا النشاط الرياضي الترويحي: 6-2

الهزيمة وصوال الى متعة ي مع تقليل االهتمام بالمنافسة والصراع و تجاوز قيم النصر و البدن
  (135,ص1990امين، )كمال و بذل جهد بدني 

ية رياضية تمارس في اوقات الفراغ هو عبارة عن انشطة بدنالتعريف االجرائي:  6-3
استعادة الطاقة, هدفها الترويح فراد للحصول على خبرات ايجابية وتجديد الروح و تساعد اال

 عن النفس بعيدة عن التنافس 
بانه امتالك االفراد الرضا عن الحياة  (2008) علوان تعرف: الرضا عن الحياة 6-4 

واالستقالل  , والقبول بالواقع,قبل الذات واحترامهاوت لمجموعة من الصفات كالتفاؤل, والحماس
عبد اهلل،  ،)رامي .الطمأنينةبالسعادة و الى حالة من الشعور  باإلفرادالمعرفي الذي يصل 

 (450,ص2015
بشان  مشاعرهمالتي يظهر بها الناس احاسيسهم و  هي الطريقة التعريف االجرائي: 6-5

 للمستقبل خياراتهمتوجهاتهم و 
: هو الشخص المكلف بالتدريس في مرحلة التعليم المتوسط اذ التعليم المتوسطاست 6-6

 ,يقوم بتدريس مادة واحدة حسب تخصصه و تكوينه. التأهيليتمتع بالكفاءة و االعداد و 
 الدراسات السابقة 7-
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( بعنوان "تصميم برامج الترويح لكبار 2005)إسماعيلدراسة سلطان عبد الصمد  7-1
دراسة الى تصميم برامج الترويح لكبار السن, اعتمد البحث على المنهج هدفت ال السن"

فردا تم اختيارها بالطريقة  251التحليلي, وباستعمال عينة بلغت  باألسلوبالوصفي 
العشوائية معتمدا على تصميم استشارة استبيان للتعرف على محددات برنامج ترويحي 

من خالل الممارسة لبرامج الترويح يمكن  للمسن, اهم نتيجة توصل اليها الباحث هو ان
للمسن التخلص من توتر الحياة اليومية, للتخلص من الشعور بالعزلة االجتماعية و استثمار 

 وقت الفراغ و الوقاية من البدانة.
برنامج مائي على الرضا عن  تأثير( بعنوان 2002)دراسة ايمان رفعت السعيد 7-2

 الحياة لدى المراة المسنة,
االيجابي على الرضا  للتأثيرف هذه الدراسة الى تصميم و تنفيذ برنامج ترويحي مائي تهد 

المسنة, حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام القياس  المرأةعن الحياة لدى 
سيدة تم اختيارها  20القبلي و البعدي للمجموعة الواحدة, اجريت الدراسة على عينة قوامها 

 دية .بالطريقة العم
حيث استخدمت الباحثة في جمع البيانات لدراستها: مقياس الرضا عن الحياة من اعداد 

 البرنامج الترويحي المائي-2مجدي محمد الدسوقي.
روق بين المتوسطات كما استخدمت الباحثة معامل االرتباط "سبيرمان", اختبار داللة الف

 وية للتغير.استخدمت النسبة المئ الالبرمتري, اءاإلحصباستخدام 
دة, القدير االجتماعي, خلصت نتائج البحث الى وجود فروق دالة احصائيا في مقياس السعا

 ايجابي على عينة البحث.  تأثير. مما يؤكد ان البرنامج المقترح له الطمأنينةالقناعة و 
( تحت عنوان "المشاركة في االنشطة الترويحية 2009دراسة اناس محمد غانم ) 7-3

 وعالقتها بالرضا عن الحياة و التوافق النفسي لكبار السن.الرياضية 
ة حيث هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين المشاركة في االنشطة الرياضية الترويحي

, وعلى العالقة بين عدم المشاركة في االنشطة الترويحية سنة( 60_50والرضا عن الحياة )
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على الفروق بين كل من , وكذا التعرف سنة( 60_50الرضا عن الحياة )الرياضية و 
 60_50الرضا عن الحياة )في االنشطة الترويحية الرياضية و عدم المشاركة المشاركة و 

 438على عينة قوامها المسحي و  األسلوبج الوصفي متبعة سنة(, حيث استخدمت المنه
حية غير ممارسين للنشطة التروي 177الترويحية و لألنشطةممارسين  261مسن ومسنة 

بمحافظتي القاهرة و الجيزة, و باستعمال االدوات البحثية التالية: المقابالت الشخصية, 
استمارة جمع البيانات, مقياس التوافق النفسي لمحمد عبد المقصود, مقياس الرضا عن الحياة 

 لنيوجارتن.
لكبار السن  حيث اسفرت الدراسة الى النتائج التالية: يتمتع المشاركون في االنشطة الترويحية

كبار يتصف الغير المشاركون في االنشطة الترويحية ل، قاهرة و الجيزة بالرضا عن الحياةبال
وجود عالقة ارتباطية طردية بين المشاركة في  الرضا عن الحياة.السن بعدم التوافق النفسي و 

 .االنشطة الترويحية الرياضية وبين التوافق النفسي و الرضا عن الحياة لكبار السن
( تحت عنوان اسهامات ممارسة االنشطة 2018) بوتليليس دراسة صحيح, 7-4

 سنة 60_50الترويحية الرياضية في تحسين الرضا عن الحياة لدى كبار السن 
الرضا هدفت الدراسة الى التعرف على اسهامات ممارسة انشطة الترويح الرياضي لتحقيق 

ير الممارس, ولذك اجريت غلممارس و عن الحياة لدى كبار السن ومعرفة الفروق بين ا
ممارس النشطة الترويح و  70من فئة كبار السن  140الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

قد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي, ولجمع ارس من فئة كبار السن و غير مم 70
المقصود وقد بيانات الدراسة تم استخدام مقياس الرضا عن الحياة للكبار للدكتور امين عبد 

 اسفرت نتائج الدراسة عن التالي:
 درجة الرضا عن الحياة لدى الممارسين النشطة الترويح الرياضي كانت ايجابية بدرجة كبيرة

في جميع االبعاد لمتغير الرضا عن  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
 ويح الرياضي (الحياة ) كبار السن الممارسين وغير الممارسين النشطة التر 
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( تحت عنوان دور النشاط الرياضي الترويحي في 2016دراسة طالبي عبد القادر ) 7-5
 التخفيف من الضغوط النفسية لدى اساتذة التعليم الثانوي

النفسية  الضغوطهدفت الدراسة الى معرفة دور النشاط الترويحي الرياضي في التخفيف من 
الترويحية الرياضية, حيث  لألنشطةالممارسين  غيرين و تذة التعليم الثانوي الممارسعند اسا

غير في مستوى الضغوط عند الممارسن و  فرض الباحث وجود فروق ذات داللة احصائية
ا , معتمدأستاذ وهي عينة عشوائية 80مستعينا بعينة قدرها  الممارسين للنشاط الترويحي,

 ةتوصل الى النتائج التاليعلى المنهج الوصفي التحليلي, و 
الترويحية الرياضية يتميزون بضغوط نفسية منخفضة مقارنة  لألنشطةاالساتذة الممارسين 

 غير الممارسين الذين يتميزون بضغط مرتفع باألساتذة
غير الممارسين للنشاط الرياضي ت داللة احصائية لدى الممارسين و توجد فروق ذا

 لصالح الممارسين 0.05الترويحي, عند مستوى الداللة 
 ليق على الدراسات:التع

رياضي في تحقيق التوافق النفسي اهتمت اغلب الدراسات الى اسهام النشاط الترويحي ال
اعتمد قليلة و  باألساتذةالرضا عن الحياة لدى كبار السن, في حين كانت الدراسات الخاصة و 

ها الى توصلت اغلبو التجريبي بنسبة اقل, في دراستهم على المنهج الوصفي و  اغلبية الباحثين
لدى كبار   الرضا عن الحياةي الرياضي يحقق التوافق النفسي و ان ممارسة النشاط الترويح

 السن.
 جديد الدراسة الحالية:

هذا النوع  بإجراءالطالبان ان يحذوا في هذا المسعى  ارتأىعلى ضوء نتائج هذه الدراسات 
الحياة لدى اساتذة  انشطة الترويح الرياضي في تحقيق الرضا عن إسهاماتمن البحوث )

بسبب قلة الدراسات عن هذه الفئة   باألساتذةاالهتمام متوسط( على البيئة الجزائرية و التعليم ال
ذلك بغرض معرفة اسهامات انشطة الترويح ومهاهمها النبيلة في المجتمع و  األهميتهنظرا 

 .الرياضي في تحقيق الرضا عن الحياة لدى اساتذة التعليم المتوسط
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 تمهيد:
بأنشطة أوقات الفراغ أو األوقات الحرة، وتتجلى أهمية الرياضة في كونها أحد  الترويح يعرف

لذي تعتبر مخرجات النشاط أشكال الترويح وهذا من خالل المتعة والسرور والبهجة ا
نجد الترويح الرياضي الذي يوفر  ة المرتبطة بين الترويح والرياضةالترويحي وعن العالق

للفرد الممارس مختلف أنواع األنشطة البدنية والرياضية والتي يطغى عليها الطابع الترويحي 
لبدنية والتي تحقق من المتعة، واكتساب الصحة الجسمية والنفسية، واكتساب عناصر اللياقة ا

في األخير التوازن للفرد مما ينعكس ايجابيا على تصرفاته وسلوكاته داخل المجتمع، ومن 
خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى مفهوم الترويح والنشاط الرياضي الترويحي، والذي 

 يعتبر هذا األخير كشكل من أشكال الممارسة الرياضية.
 مفهوم الترويح :.1-1

الي تتردد كلمة ترويح في كل مكان وعلى كل لسان، فهناك العديد من في عصرنا الح
التعارف التي تحاول تفسير معنى ومفهوم الترويح تفسيريا علميا دقيقا، وفيما يلي عرض 

 بعض التعارف ليسهل علينا فهم المعنى الواضح للترويح.
نظريتان وتفسيرات لكلمة إن كلمة ترويح باإلنجليزية تعني التجديد والخلق، واالبتكار وهناك 

الترويح و مفهومها تفوق اصطالح "اللعب". علما بأن هناك من يفسر اللعب والترويح تفسيرا 
 واحدا.

إن مصطلح  "recréation ولقد تم استخدامه في بادئ األمر لتعريف النشاط اإلنساني 
 أنه قد تباينت الذي يتم اختياره بدافع شخصي بوجه عام، إال الترويح مشتق من أصل التيني

 حول مفهوم الترويح وذلك لعدم وجود تعريف محدد له. اآلراء
يفسر الترويح على أنه رد فعل عاطفي أو حالة نفسية وشعور يحسه الفرد قبل وأثناء ممارسة 

  (104,ص2001)تهاني، نشاط ما سلبيا أو ايجابيا هادفا ويتم أثناء وقت الفراغ 
ش للقوى والروح بعد الكد فهو لهو وتسلية.                                                 انتعا وستر" بأنهيعرفه "قاموس 
  (117,ص1990)درويش كمال، 
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( بأنه De geazziaيشير دي جرازيا ) (1998) ونقال عن الحماحمي  وعايدة عبد العزيز
 إعادة حيويته. النشاط الذي يسهم في توفير الراحة للفرد من عناء العمل و يوفر له سبل

( إن وقت الفراغ هو تلك األوجه من النشاط التي تجلب للفرد Nashبينما يوضح ناش )
 السعادة وتتيح له الفرصة للتعبير عن الذات وتتفق ودوافع الفرد وتتوافر فيها حرية االختيار

 (29,ص1998)الحماحمي، 
رويح هو نوع من أنواع " أن التPetllerنقال عن بتلر " (1997) ويرى درويش والحماحمي

النشاط التي تمارس في وقت الفراغ والتي يختارها الفرد لممارستها بدافعية ذاتية والتي تكون 
      من نتائجها اكتساب الفرد لقيم بدنية، خلقية، معرفية واجتماعية.                                                                 

  (21,ص1997، ، الحماحمي)درويش 
( يقول إن الترويح هو زمن نكون في غضونه غير P-FOULQquieأما بول فولكي ) 

مجبرين على عمل مهني محدد ويستطيع كل واحد منا أن يقضيه كما يشاء أو كما يرغب 
(p.foulquiesociale, 1978.p203)  

موجز له  مما سبق ذكره نستنتج أن للترويح عالقة بوقت الفراغ ويمكن إعطاء تعريف
   ."الترويح هو مجموعة النشاطات التي تتم في وقت الفراغ بدوافع داخلية للفرد

 :الرياضي الترويحيمفهوم النشاط .1-2
الترويحية لما يتميز به من أهمية  يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في البرامج

لشخصية من لالتنمية الشاملة أهميته في  كبرى في المتعة الشاملة للفرد، باإلضافة إلى
 النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية

يب إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغاللها لوقت الفراغ أو كان بغرض التدر 
، حيث أنه قا سلميا نحو تحقيق الصحة العامة، يعتبر طريللوصول إلى المستويات العالية

رد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للف
باإلضافة إلى تحسين كفاءة أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي 

  (9,ص1998)رحمة، والعصبي 
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" بأنه " نوع من النشاط المنمي لقدرة اإلنسان  Bucher Tكما عرفه " تشارلز بيوتشر" 
العضوية المختلفة وينتج عنها القدرة على الشفاء ومقاومة  جهزةالجسمية عن طريق األ

 التعب.
( أن المقصود بالترويح الرياضي هو ذلك النوع 1991يذكر الحماحمي وعايدة عبد العزيز)

من الترويح الذي تتضمن برامجه العديد من المناشط البدنية والرياضية ويعتبر أكثر أنواع 
البدنية والفيسيولوجية للفرد الممارس ألوجه أنشطته التي تشتمل الترويح تأثيرا على الجوانب 
 على األلعاب والرياضات .

ويعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برامج الترويح ، لما يتميز به من اهمية 
كبرى للمتعة الشاملة للفرد، باإلضافة الى أهميته في التنمية الشاملة الشخصية من النواحي 

 دنية والعقلية واالجتماعية.الب
إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغاللها لوقت الفراغ او كان بغرض التدريب 
للوصول الى المستويات العالية، يعتبر طريقا سلميا نحو تحقيق الصحة العامة، حيث أنه 

لنفسية واالجتماعية خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية وا
باإلضافة الى تحسين كفاءة أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي 

 والعصب.
ويعرف الطالبان النشاط الترويحي الرياضي: هو ممارسة الفرد للنشاطات أو األلعاب في 

 مية.اليو  والضغوطاتأوقات فراغه ، وذلك للترويح عن النفس بهدف نسيان االنشغاالت 
 أهداف الترويح الرياضي:.1-3

( الى مجموعة من اهداف الترويح الرياضي نذكرها 1998)الحماحمي وعبد العزيزيشير 
 كالتالي:

 األهداف المرتبطة بوجه عام بصحة الممارس بانتظام تتمثل:الصحية:األهداف  -3-1
 تطور الحالة الصحية للفرد.   -
 تنمية العادات الصحية المرغوبة. -
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 الوقاية واإلقالل من فرص التعرض لإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية .   -
 العصبي. والقلق والتوترالحد من اآلثار السلبية للتوتر النفسي  -
 التغذية الجيدة والمناسبة وفقا لنوع الجهد المبذول في ممارسة النشاط. -
 األهداف االجتماعية: تتضمن ما يلي: -3-2
 هرة العزلة االجتماعية .التغلب على ظا -
 لألفراد والجماعات الممارسين للنشاط الرياضي . االجتماعيتحقيق  التوافق   -
 تنمية مهارات التواصل والتفاوض بين الجماعات لدعم العمل الجماعي. -
 األهداف التربوية: تتضمن أهم األهداف التالية: -3-3
 ديد من الخبرات.تنمية الشخصية المتكاملة للفرد وتزويده بالع -
 أوقات الفراغ واالرتقاء بسلوك الفرد . استثمار -
 تنمية قوة اإلرادة واإلحساس بحب الطبيعة وحيات الخالء. - 
 األهداف النفسية :  تحتوي على أهم األهداف التالية: -3-4
 تحقيق  السعادة لحياة الفرد والًترويح عن ذاته . -
 الرياضة.هواية إشباع الميل للحركة أو للعب أو ل -
 الحد من التوتر النفسي والعصبي . -
 تحقيق  االسترخاء والتوازن النفسي للفرد. -
 األهداف البدنية : تشمل األهداف التي تهتم بالحالة البدنية للممارسين بانتظام :   -3-5
 . تنمية اللياقة البدنية وتجديد نشاط وحيوية الجسم -
   الجيدة واالحتفاظ بالقوام الرشيق.المحافظة على الحالة البدنية  -
  الوقاية من بعض انحرافات القوام. -
  االسترخاء العضلي والعصبي. -
 مقاومة االنهيار البدني في سن الشيخوخة . -
 التالية:وتشمل أهم األهداف  الثقافية:األهداف  -3-6
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 تزويد الفرد بالثقافة الرياضية .  -
 همية الرياضة للجميع في الحياة. تشكيل وتنمية مدركات الفرد بأ -
 إدراك الفرد لقدرات وحاجات الجسم للحركة .  -
 فهم أفضل للبيئة المحيطة بالفرد .  -
 :االقتصاديةاألهداف  -3-7
 اإلنتاجية للفرد واإلنتاج القومي للدولة .  الكفاءةزيادة  -
في الوقاية من العديد من التقليل من النفقات الصحية نظرا لما تسهم به الرياضة للمجتمع  -

 األمراض المرتبطة بزيادة الوزن أو نقص الحركة أو بالتوتر النفسي أو العصبي.
  (95-91,ص1998)الحماحمي، 

 : للترويح العامة الخصائص.1-4
 :يلي ما أهمها ومن الفرد، بها يتسم أن يمكن التي الخصائص من العديد هنالك

 :نشاط الترويح -4-1
 التالية المعايير تحديد يمكن المجال هذا وفي النشاط، هذا وطبيعة وعيةن تحديد من البد

 :الترويحي للنشاط
 :بناء نشاط الترويح -

 أو النفس إيذاء في يسهم الذي الهدام النشاط عن وبعيد الفرد، لشخصية بناء إلى يهدف
 . .)الخ.المراهنة المسير، لعب) الغير

 : اختياري نشاط الترويح -

 قدراته مع وتتناسب إليه، يميل الذي النشاط نوع خارجي إجبار دون بإرادته دالفر  اختيار
مكانياته  .وا 

 :سار و ممتع نشاط الترويح -
 النشاط هذا عن ناتجة ذاتية شعورية والسعادة كنواحي السرور المتعة الفرد منح منه القصد

 .الترويحي
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  : الفراغ أوقات في يحدث الترويح -4-2
 وقت في ليسو  ،الفراغ وقت في يمارس أن ينبغي ترويحيا نشاطا الممارس النشاط يكون لكي

  العمل
 : للترويح الخاصة الخصائص.1-5

 :يلي فيما اتهأهمي تحدد التي  األخرى، النشاطات من غيره عن تميزه خصائص عدة للترويح
 لقيموا المهارات تنمية في يسهم إذ بناءا،و  هادفا يعد الترويح أن بمعنى :الهادفية -

 وتنمية التطوير وبالتالي لألنشطة، الممارس الفرد لدى التربوية والمعرفية واالتجاهات
 . للفرد شخصية

 ذاته من وبدافع الفرد لرغبة وفقا يتم بنشاطاته واالرتباط اإلقبال أن بمعنى :الدافعية -
 في للمشاركة
 .إرادية المشاركة تكون ثم من  نشاطاته،

 النشطات من غيره عن يفضله الذي النشاط نوع يختار الفرد أن بمعنى :االختيارية -
  (63-62,ص1982)خطاب،  فيه للمشاركة األخرى الترويحية

 أنواع الترويح:.1-6
 الترويحية النشاطات على ويدل ،فعال ترويحي نشاط إلى الترويح الباحثين أحد قسم لقد

 غير نشاط وهو فعال غير يحيترو  ونشاط ، الخ ....الرسم و الغناء و كالرياضة المبدعة
 المستمتع. أو المتفرج موقف صاحبه يقف عملي

 أهدافها وهي:ألنوعها و  وهناك األنشطة الترويحية طبقا
 الفني:الترويح  -6-1

 ترويحية أنشطة ،وهي الفنية الهوايات مصطلح الفنية الترويحية األنشطة على كذلك يطلق
 القدرات إكسابه على وتعمل التذوق،و  بتكارواال اإلبداع بالجمال اإلحساس الفرد تمنح

 الطوابع جمع هوايات مثل أنواع إلى الهوايات تقسيم ويمكن المعلومات، وتنمي والمهارات
 هناكو  ، النبات علم الديكور، فن كالتصوير، التعلم قديمة،هوايات أثرية أشياء العمالت
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 الفنون إلى إضافة يدوية،ال األشغال الزخرفة، النحت، الخزف، كفن االبتكار هوايات
  (eduard, 1981,p53)   المختلفة بأنواعه والتمثيل التشكيلية

 الترويح االجتماعي:      -6-2  
يضم هذا الصنف كل النشاطات التي تتضمن المعامالت والعالقات االجتماعية،      

صدقاء،كما يساهم كالمشاركة في جمعيات ثقافية، الجلوس مع أفراد األسرة، زيارة األقارب واأل
، وتوثيق العالقات ص التفاعل بين األفراد والجماعاتالترويح االجتماعي في إيجاد فر 

 ، والبعد عن الشكليات والرسميات. ينهم في جو يتميز بالمرح والسروروالروابط ب
 الترويح الخلوي:   -6-3

 في الهامة األركان من ويعتبر ، الطبيعة أحضان وبين الخالء، في الفراغ وقت به يقصد    
 والتمتع ، المعرفة عن البحث  التغير و للمغامرة الفرد ميل إشباع في يسهم حيث ، الترويح
 األنشطة وتنقسم الجماعة مع والعمل النفس على االعتماد الفرد اكتساب الطبيعة، بجمال

 .والمعسكرات الصيد ، ،التجوال الرحالت : الخلوية إلى
 الرياضي:الترويح  -6-4
 انه كما والرياضية البدنية المناشط من العديد برامجه تتضمن الذي الترويح من النوع ذلك هو
 ألوجه الممارس للفرد والفسيولوجية البدنية الجوانب على تأثيرا أنواع الترويح أكثر يعد

 والرياضيات ويمكن تقسيم الترويح الرياضي كما يلي: األلعاب على تشتمل التي مناشطه
 الرشاقة،ألعاب  الصغيرة،ألعاب الكرات  الجري،ألعاب  ب الترويحية الصغيرة:األلعا-أ 

 وتتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها.
وهي األنشطة الحركية التي تمارس باستخدام الكرة، ويمكن األلعاب الترويحية الكبيرة: -ب 

ة و جماعية أو بالنسبة لموسم اللعبة كاأللعاب الشتوية أو الصيفية أو أللعاب فردي تقسيمها
 تمارس طوال العام.
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السباحة، كرة الماء  مثل:وهي أنشطة ترويحية تمارس في الماء الرياضات المائية: -ج 
الحماحمي ) الزوارق وتعتبر السباحة من أحب ألوان الترويح خاصة في بالدنا ، أوالتجديف

 (49-48ص(2009 ,عايدة  &
 العالجي:الترويح  -6-5

تخلص من ال الترويح من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض التنفسية على
 بالتالي استعادة ثقته بنفسه وتقبل اآلخرين له ، ويجعله أكثر سعادةاالنقباضات التنفسية، و 

كالسباحة  وتعاونا، ويسهم بمساعدة الوسائل العالجية األخرى على تحقيق سرعة الشفاء
 تستعمل في عالج بعض األمراض كالربو وحركات إعادة التأهيل. العالجية التي

 التجاري:الترويح  -6-7
                                                                هو مجموعة األنشطة الترويحية التي يتمتع بها الفرد مقابل نظير مادي

اري يدخل في نطاقه السينما، المسرح، اإلذاعة والتلفزيون، ح التجويرى البعض أن التروي
، ولذلك لخدمة ورعاية ؤسسات الترويحية التجارية األخرىالجرائد وغيرها من المالصحف و 

، وهي ملك للدولة وتستغلها لصالح للمساعدة في تنميتهم تنمية شاملة جميع أفراد الشعب
  (64,ص1982)عطيات،  الشعب وليس لصالح رأس المال

 أهمية الترويح :.1-7
تشير الجمعية األمريكية للصحة والتربية البيئية والترويح إلى إسهامات الترويح في الحياة 

 المجتمعات المعاصرة، في النقاط التالية:
 تحقيق الحاجات اإلنسانية للتعبير عن الذات. -
 الصحة العقلية للفرد.تطوير الصحة البدنية ، والصحة االنفعالية و  -
 التوتر العصبي المصاحب للحياة العصرية.التحرر من الضغط و  -
 توفير حياة شخصية وعائلية فاخرة بالسعادة واالستقرار. -
  (22,ص1985)محمد،  تنمية ودعم القيم الديمقراطية -
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اما في وتشير أحد التقارير لنقابة األطباء األمريكية إلى إن برامج الترويح تلعب دورا ه
، واإلكتآب النفسي والقلق، ومن العديد من األمراض النفسية لتوتر العصبيالتقليل من ا

 والعصبية التي يعاني منها اإلنسان في المجتمع المعاصر.
كما يرى الباحثون في مجال الترويح والصحة النفسية، أن نشاطات الترويح ذات الطابع 

لترويح دور في الوقاية من التنافسي تتيح للفرد للتعبير عن ذاته وعن ميوله، ولنشاطات ا
الملل والقلق، واإلكتآب النفسي واإلحباط والصراع النفسي والتي تعد من أمراض العصر  

 (22,ص1985)محمد، 
 األهمية البيولوجية: -7-1

إن البناء البيولوجي للجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث أجمع علماء البيولوجيا 
على أهميتها في االحتفاظ بسالمة األداء اليومي المتخصصين في دراسة الجسم البشري 

عاني المطلوب من الشخص العادي والشخص الخاص، برغم اختالف المشكالت التي قد ي
اجتماعية وعقلية، فان األهمية البيولوجية للترويح للخواص منها الخواص ألسباب عضوية و 
 (139,ص1992)الخولي انور، هو ضرورة التأكد على الحركة 

 االجتماعية:األهمية  -7-2
إن مجال الترويح يمكن أن يشجع على العالقة االجتماعية بين األفراد و يخفف من العزلة 
واالنطواء على الذات، ويستطيع أن يحقق انسجاما وتوافقا بين األفراد فالجلوس جماعة في 

ي العالقات مقهى أو في نادي أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحاديث من شأنه أن يقو 
الجيدة بين األفراد، ويجعلها أكثر أخوة وتماسكا ويبدو هذا جليا في البلدان األوروبية 
االشتراكية حيث دعت الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ 

 إلحداث المساواة المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي.
انب والقيم االجتماعية للترويح فما يلي:                                                       " الجو  COACLYوقد استعرض كوكلي" 

الروح الرياضية، التعاون، تقبل اآلخرين، التنمية االجتماعية، المتعة والبهجة، االرتقاء 
 (97,ص1984)احمد ل، االجتماعي والتكيف االجتماعي  
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 األهمية النفسية : -7-3
 بصفة عامة فيما يلي:همية النفسية للرياضة والترويح تكمن األ

 واألهمية باالطمئنان والشعور جديدة، خبرات لتجربة الفرص الترويحي النشاط يوّفر -
 .الذاتية

 عن والتعبير الذات وتأكيد االستطالع حب رغبة إلشباع الفرص الترويحي النشاط يوّفر -
 .النفس

 على ويبعث الخجل على ويقضي بالنفس الثقة تنميةل الفرص الترويحي الّنشاط يوّفر -
 .النجاح وتحقيق الوصول في السعادة

 والتبعية، والريادة المشاعر في والتحكم واإلرخاء األمانة تنمية على الترويحي النشاط يعمل -
 .الطبيعية واألصالة والشجاعة، والتلقائية

 اجتماعية ظروف في العدوانية لالميو  من للتخلص الفرص أعظم الترويحي النشاط يوّفر -
 .مقبولة

 .العقلية الصحة مستوى رفع على الترويحي النشاط يعمل -
 عديدة مواقف خالل من الممارس لدى العاطفي النضج تنمية على الترويحي النشاط يعمل -

 .الترويحية األنشطة ممارسة أثناء تنشأ ومتنوعة
 .اليقظة أحالم في التمادي لعدم الفرص الترويحي النشاط يهّيئ  -
 .للممارس والتبعية االستقاللية بين التوازن الترويحي النشاط يوّفر  -
 .والمنافسة والتعاون االجتماعية الصفات لتنمية الفرص الترويحي النشاط يوّفر -

 (119,ص2000)تهاني م.، 
 األهمية اإلقتصادية : -7-4

العمل، واستعداده النفسي والبدني وهذا ال إن االنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرته على 
ن االهتمام بالطبقة العاملة في ترويحها  يتأتى إال بقضاء أوقات فراغ جيدة في راحة مسلية وا 
وتكوينها تكوينا سليما قد يمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها ويحسن نوعيتها 
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ساعة في  55ساعة الى  96العمل من ولقد بين "فرنارد" في هذا المجال أن تحفيض سعة 
  (260ص2007،)طه ( في األسبوع % 15األسبوع قد يرفع االنتاج بمقدار)

 التربوية:األهمية  -7-5
بالرغم من أن الرياضة والترويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد أجمع العلماء أن هنالك فوائد 

 تربوية تعود على المشترك، من بينها ما يلي:
 مهارات و سلوك جديدين.تعليم  -
 تقوية الذاكرة. -
 تعليم حقائق المعلومات. 
 اكتساب القيم. 
 العالجية:األهمية  -7-6

يرى بعض المختصين في الصحة العقالنية، إن الترويح يكون المجال الوحيد الذي تستمر 
)تلفزيون،  فيه عملية "التوازن النفسي" حينما نستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا في الترويح

موسيقى، سينما، رياضة، سباحة(، شريطة أن ال يكون الهدف منها تمضية وقت الفراغ كل 
هذا من شأنه أن يجعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة، وقادرا على الخلق واإلبداع كما 
تخلصه من التوترات العصبية وربما تكون األلعاب واللجوء إلى الترويح بأنواعه خير وسيلة 

 (A.domart, 1986,p589)ج بعض االضطرابات العصبية . لعال
 الترويح:نظريات .1-8
 والمتأثرة عليه المؤثرة العوامل تعدد بسبب الترويح مفهوم حول اآلراء كل حصر الصعب من
 في جاء ما حسب مفاهيمه أهم تحديد يمكن أنه إال ، المعقدة االجتماعية في الحياة به

 وكارل " Segmund Freud "  فريد سيجموند " قدمها التي كتل ،خاصة السابقة التعاريف
 : منها نذكر مختلفة نظريات من نابعة التعاريف هذه " Karl Gros " جروس

 نظريات التلخيص:  -8-1
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قد نادى بها "تسانلي هول" وتقول هذه النظرية أن الكائن الحي يتطور في لعبه تطور يشابه 
ء خليقتهم فهو تلخيص للحضارات السابقة التي مر عليها التطور الذي مر به أجداده منذ بد

الجنس البشري منذ عهد إنسان الغاب الذي في صراع مع الطبيعة والوحوش الى عهد 
الجماعات البدائية الغير منتظمة التي يغلب عليها طابع األنانية الفردية ثم العهد الحديث 

 (15-14,ص1997)صدام احمد،  .الذي تركز فيه الحياة على التعاون 
 نظرية االسترخاء : -8-2

وقد نادى بها "باتريسك" فهي تأكد على أن الفرد يشعر بالسعادة في اللعب وذلك أنه وسيلة 
من وسائل تنشيط الجسم واستعادة الطاقة المستخدمة في العمل ومنفذ للتخلص من توتر 

 األعصاب واالجهاد العقلي والقلق النفسي.
 ائضة )نظرية سينسر وشيلر(:نظرية الطاقة الف -8-3
تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة، وخاصة لألطفال تختزن أثناء أداءها  

بعض الطاقة العضلية والعصبية التي تتطلب تنفيس الذي ينجم عنه  المختلفة،لوظائفها 
 اللعب.

ولكنها ال تستخدم وتشير هذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصلت إلى قدرات عديدة 
كلها في وقت واحد و كنتيجة لهذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض ال يستخدمان في 
تزويد احتياجات معينة ومع هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفترات طويلة و أثناء فترات 
 تعطيل هذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها بالتالي
ضغطها حتى يصل إلى درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ 

 (57-56,ص1994)محمد و خطاب، هذه الطاقة الزائدة المتراكمة 
، ومن تأثيراتها العصبية الفرد من تعبه المتراكم على جسدهومن جهة ثانية فان اللعب يخلص 

يعتبر وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساني واالجتماعية، و ونة من ممارسة واجباته المهنية المشح
 (sera, 1982,p163)النفسي ومواقفه مع البيئة التي يعيش فيها 

 الترويح:نظرية  -8-4
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يؤكد "جستي مونس" القيمة الترويحية للعب في هذه النظرية، ويفترض في نظريته أن الجسم 
فهو وسيلة لتنشيط الجسم بعد ساعات البشري يحتاج إلى اللعب كوسيلة الستعادته حيويته 

العصبي وتتمثل في عملية إزالة اإلرهاق أو التعب البدني و العمل الطويلة، والراحة معناها 
االستراحة، االسترخاء، في البيت أو في الحديقة أو في المساحات الخضراء أو على الشاطئ 

 ...الخ.
لنفسي، ولهذا نجد السفر والرحالت كل هذه تقوم بإزالة التعب من الفرد، وخاصة العامل ا

واأللعاب الرياضية خير عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناتجين عن األماكن 
 (229,ص1990)درويش كمال، الضيقة، والمناطق الضيقة ومزعجاتها  

 نظرية اإلعادة للحياة : -8-5
ب هو الدافع العام " الذي نادى بهذه النظرية بان اللع Karl Grosيرى" كارل جروس " 

لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء حياة البالغين ،وهذا يكون قد نظر إلى اللعب على انه شيء 
ول إن الطفل في لعبة يعد نفسه للحياة المستقبلية ،فالبنت عندما تلعب قله غاية كبري،حيث ي

كمظهر بدميتها تتدرب على األمومة ،والولد عندما يلعب بمسدسه يتدرب على الصيد 
 (33,ص2018)بن وذان،  للرجولة

ويرى الطالبان من خالل النظريات المفسرة للترويح أن نظريات فسرت اللعب على أسس 
نفسية وفيزيولوجية من أبرزها نظرية الطاقة الفائضة ونرى هناك قواسم مشتركة بين نظرية 

يتين تعتبر اللعب نوعا الطاقة الفائضة ونظرية االسترخاء رغم تضاربهما الظاهري فكلتا النظر 
من النشاط الهادف وأن اللعب عامل للحفاظ على الصحة وهو أسلوب للترفيه والتسلية، أما 
نظرية اإلعداد للحياة فإن هذه النظرية اعتمدت على التخيل الرمزي من خالل التصور 

أرض العقلي لما سوف يكون عليه الطفل في المستقبل لكن تجسيد هذا الطموح والتخيل على 
الواقع يحتاج إلى تجارب وتدعيم الرصيد الفكري والعلمي والتعليم والتربية للطفل لبناء 

 مستقبله.
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 الخالصة:
, وهو تاره الفرد ليمارسه في وقت فراغهمما سبق ذكره فان مفهوم الترويح هو النشاط الذي يخ

ر اي مكافاة, اي نشاط في وقت الفراغ بهدف ادخال السرور على النفس دون انتظا مزاولة
 فهو مطلوب و مهم في حياة الفرد 

ويمكن استخالصه من خالل ما اشرنا اليه حول النشاط الترويحي يتمثل في فائدته و نفعه 
من حيث تعلم االشياء المفيدة وممارسة الهوايات المتعددة التي تزيد من مواهب الفرد وتجعل 

 وناجحا ومتفوقا في مجاالت الحياة لقاومتأمنه شخصا مميزا و بارزا و يصبح انسانا مبدعا 
كما يعتبر وسيلة تربوية وعالجية اذا تم استغالله بصفة منظمة ومستمرة فهو يساهم في 

 تكوين شخصية االفراد من جميع النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية و الخلقية.
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 تمهيد:
النفس وتحقيق الذات  طمأنينةن الحياة عند البعض هو السعادة و يعد الشعور بالرضا ع

الشعور بالبهجة ,حيث يمكن تقسيم الشعور بالرضا عن الحياة في جوانب محددة منها و 
,الصحة,تحقيق الذات ,حيث تجد ان الشعور بالرضا عن الحياة مقترن بالحاجة  العمل

معينة, لهذا فقد عرض  النفسية  للفرد ,كما ان هذا الشعور يزداد بوجود عالقات اجتماعية 
الباحثون في فصل الرضا عن الحياة الظروف التي من شانها ان تجعل االفراد يحققون 

السعادة العائلية اضافة الى بعض لرضا عن العمل والزواج و اتهم بشكل عام كاالرضا عن حي
 الظروف االخرى التي تؤثر على الشعور بالرضا عن الحياة. 

 الرضا عن الحياة:
 تعريف الرضا عن الحياة:.2-1

عن الحياة سمة تتكون لدى الفرد من خالل ( 2009)يعرف جمال السيد تفاحة الرضا 
ا في ضوء ما لديه م مشاعر واحاسيس واتجاهات وقدرة تقسيمه لنوعية الحياة التي يعيشه

يشعر به من حماية وتلبية لحاجاته بصورة مرضية  على التعامل مع البيئة المحيطة به, وما
 (275,ص2009)تفاحة،  له, وقناعته بما يقدم اليه واالحساس بالتقدير واالعتراف
ية الحياة التي يعيشها الفرد وععقلي لن ويعرف مايكل ارجايل الرضا عن الحياة بانه تقدير

عديد من المقاييس النوعية  , حيث يمثل مفهوم الرضاالحياة او حكم بالرضا عن ,ككل
، )ارجايل عن الصحةعن الزواج و فهناك الشعور بالرضا عن الحياة وعن العمل و , للرضا
 (14,ص1993

ا طبقا لنسقه القيم تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشه بأنه (1998) يعرفه الدسوقيو 
الذي يعتقد انه  األمثلالفرد لظروفه الحياتية بالمستوى ,ويعتمد هذا التقييم على مقارنة 

 (153,ص1998 )الدسوقي،مناسب لحياته 
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عن موقعه  تعريف منظمة الصحة العالمية:  الرضا عن الحياة عن الحياة هو معتقدات الفرد
منظومة القيم في المجتمع في ضوء السياق الثقافي و  تماماتهاهفي الحياة وتوقعاته ومعاييره و 

 (32,ص2006)رشوان،  الذي يعيش فيه.
يه تكون ( الرضا عن الحياة بانه احد موضوعات تكيف الحياة, و ف1999ويعرف الشعراوي)

احداث حياته, وتوجهاته من العوامل التي تؤدي الى سعادته, مشاعر الفرد عن نشاطه, و 
ية من الفرد لجان معين في الموقف الذي يتعرض له, ففي المرحلة حيث انه استجابة ذات

الرتياح نحو البيئة االجتماعية الجامعية يمثل الرضا استجابة الطالب على الشعور با
 (148,ص1999)الشعراوي،  االكاديمية و االنفعالية التي يشارك فيها , ونحو ذاته.و 
نه درجة تقبل الفرد لذاته بما حقق من ( الرضا عن الحياة با2001يعرف رضوان وهريدي)و 

انجازات في حياته الماضية و الحاضرة , ويفصح هذا التقبل عن نفسه في توافق الفرد مع 
)هريدي، نظرته المتفائلة عن المستقبلخرين, وجوانب الحياة المختلفة و ذاته واال

  (105-72,ص2001
 ياح تجاه حالته الصحية)الجسم( الرضا عن الحياة شعور الفرد باالرت2001ويعرف زايد) 

الحيوي  العمل الذي يؤديه, وتقبله لذاته, وان يكون مجالهوالنفس(, وعالقته االجتماعية و 
 أسرتهباهلل, وان يكون متوافقا مع  اإليمانلديه قدر من و  الثانويةمشبعا لحاجاته االولية و 

  (311-291,ص2001)زايد،  مجتمعهو 
 وأهدافهحقق ذاته  بأنهندما يشعر الفرد ع ,الذات تقبلالرتياح و من ا حالة ويعرف الطالبان انه

 أسرتهيدة وعالقات اجتماعية مع جسدية جلمختلفة وانه يتمتع بصحة نفسية و يشبع حاجاته او 
 بشكل جيد. أصدقائهو 
 عوامل الرضا عن الحياة: .2-2

 الطمأنينةو  باألمنان يعيش االنسان في ظروف طيبة تشعره 
 تسرهالتي تمتعه و  ت السارةان يدرك الخبرا

 ان يحقق اهدافه في الحياة و يتغلب على الصعوبات التي تواجهه 



 

30 
 

 كثيرا لإلحباطامكاناته حتى ال يتعرض تكون طموحاته في مستوى قدراته و  ان
 ان ينجح و يتفوق في دراسته او عمله حتى يشعر بالكفاءة و الجدارة و تقدير الذات

 : ابعاد الرضا عن الحياة.2-3 
ارتياحه عن ظروفه الفرد من سعادة وشعوره بالرضا و هي مقدار ما يشعر به  السعادة:
 الحياتية.
 تتمثل في الرضا عن النفس و الشعور بالبهجة و التفاؤل اتجاه المستقبل. النفسي:االستقرار 

مكاناتهقة الفرد في قدراته : تتمثل في ثالتقرير االجتماعي تجاه سلوكه  اإلعجابو  وا 
 تماعي.االج

 ناعه بمستوى الحياة التي يعيشها اقتالقناعة : تعبر عن رضا الفرد وقناعته بما وصل اليه و 
الضحك وتبادل الدعابة  إلىهي وصف لسلوك الفرد بالتسامح والمرح وميله   :االجتماعية

 .والتعايش معهم اآلخرينتقبل و 
ة في النوم الهادئ المسترخي مثل: وهي تعبر عن استقرار الحالة االنفعالية المتالطمأنينة

 (104,ص2009)احمد شعبان،  الحياتية.الرضا عن الظروف و 
 نظريات الرضا عن الحياة :.2-4

من خالل مراجعة التراث التربوي خاصة في مجاالت علم النفس يمكن تلخيص بعض 
 نظريات الرضا عن الحياة:

 نظرية التكيف او التعود :  4-1
ة ان االفراد يتصرفون بشكل مخلتف اتجاه االحداث الجديدة تتلخص هذه النظرية في فرضي

في اهدافهم نمط شخصياتهم, وردود افعالهم و  التي تمر عليهم في حياتهم, وذلك اعتمادا على
يعودون الى النقطة  فإنهممع مرور الوقت مع االحداث و  والتأقلمالحياة, ولكن نتيجة التعود 

االحداث, كما ان االفراد المختلفون ال يتكيفون بنفس  االساسية التي كانوا عليها قبل وقوع
 ,(diener, 2000,p33)الظروف المحيطة بهم و  األحداثطريقة او بشكل مطلق مع ال
 نطرية القيم و االهداف والمعاني:-4-2
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يشعر االفراد عندما يحققون اهدافهم, ويختلف الشعور بالرضا باختالف اهداف االفراد ودرجة 
هداف بالنسبة لهم حسب القيم السائدة في البيئة التي يعيشون بها, وتبين دراسة اهمية تلك اال

ركون حقيقة اهدافهم و طموحاتهم ان االفراد اللذين يد oish et al.(1999)اويش ة اخرون 
ينجحون في تحقيقها يتمتعون بدرجة اعلى من الرضا عن الحياة واهميتها بالنسبة لهم و 
يدركون حقيقة اهدافهم او الذين تتعارض اهدافهم, مما يؤدي الى مقارنة باولئك الذين ال 

الفشل في تحقيقها و الشعور بعدم الرضا, ويعتمد تحقيق االهداف على االستراتيجيات 
تختلف هذه االهداف باختالف التي تتالئم مع شخصية االفراد, و المتبعة في تحقيقها و 

 (16,ص2003)سليمان، ف. المراحل العمرية لالفراد و اولوية هذه االهدا
 نموذج المقارنة االجتماعية :-4-3

ضمن الثقافة  اآلخرينمع  أنفسهميقارنون  األفرادان  Easterlin (2001)يبين ايسترلين 
ممن يحيطون بهم, فالمقارنة تخلق  أفضلسعادة اذا كانت ظروفهم  أكثرالواحدة و يكونون 

الرضا عن الحياة يعتمد على ة الواحدة, و من المجتمع و الثقافدرجات مختلفة من الرضا ض
المقارنة بين المعايير الموضوعية او المتوقعة )الثقافية, االجتماعية, المادية( من ناحية, وما 

قد تكون المقارنة بين االفراد او الجماعات او على ارض الواقع من ناحية اخرى, و تم تحقيقه 
ن الحياة باختالف المعايير الذاتية الدول المحيطة, وبالتالي تختلف درجات الرضا ع

واالجتماعية واالقتصادية, ويبين ايسترلين ان االفراد العاديين في اي ثقافة يكونون معتدلين 
البعض تحت المعدل, , بينما يكون البعض فوق المعدل و او متوسطين في درجة الرضا

الحياة الن الدخل  الرضا عنالقته بالسعادة و عايسترلين على دور الدخل المادي و ويركز 
المادي يرتبط بجميع مراحل الحياة خاصة عند االفراد الذين يضعون مستوى حياتهم المادي 
في المقام االول, فقد اثبتت بعض الدراسات بان خريجي الجامعات الذين يحصلون على 
دخل جيد اقل شعورا بالرضا ممن لم يحصلوا على تعليم جامعي ويحصلون على نفس ادخل, 

اكثر المقارنات وضوحا هي تلك التي مع االفراد اغراء للمقارنة معهم, و  كان اكثروقد 
تبين ة, اي الذين مروا بنفس الظروف, و الجيران و االقارب او زمالء المدرسة او الجامع
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العديد من التجارب ان الناس تحت ظروف المشقة او الذين لديهم تقدير ذات منخفض 
صحتهم نة لتحسين صورة الذات لديهم بل و م اقل منهم مكايختارون مقارنة انفسهم بمن ه

 .   (1993، )ارجايل (2000)مرسي، , (2002)العش،  .النفسية
     نظرية التقييم :-4-4

احد هذه المعايير يمكن قياسه من خالل عدة معايير و ترى هذه النظرية ان الشعور بالرضا 
ة تؤثر على درجة دة, كما ان الظروف السائدالقيم السائلفرد و مزاجه والثقافة و يعتمد على ا

على سبيل المثال فاالفراد عندما يقيمون مدى رضاهم عن الحياة ال يفكرون الشعور بالرضا.و 
عادة بقدراتهم الحركية اال اذا تواجدوا مع احد االفراد الذين يعانون من اعاقة حركية, كما ان 

للفرد, و يرتبط الرضا عن الحياة بالمستوى  الشعور بالرضا او عدمه ال يرتبط بالعمر الزمني
االقتصادي لالفراد, وبحسب نظرية ماسلو للحاجات فان االفراد في الدول الغنية يفترض ان 

التي لفقيرة التي تعاني من نقص مادي و يكونوا اكثر سعادة و رضا في حياتهم مقارنة بالدول ا
ل حاجات االمن اكثر اهمية في تلك تؤثر على اشباع الحاجات االساسية لالفراد, مما يجع

تحقيق الذات اكثر اهمية في الدول الغنية, وبالمقابل قافات, في حين تكون حاجات الحب و الث
فقد اشارت بعض الدراسات الى ان العالقات االجتماعية اكثر اهمية من الجوانب المادية من 

  (17,ص2003)سليمان، اجل الشعور بالرضا في بعض الثقافات 
  judge1997نظرية التقييم الجوهري للذات: -4-5

ان التقييم الجزئي لكل الجوانب الخاصة باي مجال من مجاالت الحياة هو الذي  judgeيرى 
ينتج الشعور النهائي بالرضا عن ذلك المجال الخاص في الحياة مثل )العمل او االسرة(, 

تت الدراسات ان الرضا عن ومن ثم يتسبب في الشعور العام بالرضا عن الحياة. وقد اثب
الصحة تفسر حوالي خمسين بالمئة من في الحياة مثل االسرة او العمل و مجاالت هامة 

لباقية فتفسرها الفروق الفردية التباين في الرضا العام عن الحياة, اما الخمسون بالمئة ا
 االخطاء التجريبية و المتغيرات الداخلية.و 



 

33 
 

ات على انه مجموع االستنتاجات االساسية التي يصل التقييم الجوهري للذ judgeويعرف 
اليها االفراد عن ذواتهم و قدراتهم, حيث حدد اربعة محكات معيارية لتحديد العوامل الممثلة 

 للتقييم الجوهري للذات وهي : 
 _مرجعية الذات 

 _بؤرة التقييم و هو ما يمكن موازاته بعمليات العزو
 _السمات السطحية

 و شمول الننظور_اتساع الرؤية 
ان االفراد الذين يمتلكون تقييما جوهريا مرتفعا للذات اكثر شعورا بالرضا  judgeوقد وجد 

عن الحياة وعن الميادين العديدة للحياة مثل االسرة والعمل والدراسة,النهم اكثر ثقة في 
 (15,ص2008)احمد، قدراتهم على االستفادة بكل ميزة و فرصة تلوح في افق حياتهم 

 نظرية المواقف:-4-6
ظروف طيبة,  يرى اصحاب هذه النظرية ان االنسان يرضى عن الحياة عندما يعيش في

النجاح في تحقيق ما يريد من اهداف, فيجد الصحبة الطيبة, ويتزوج ويشعر فيها باالمن و 
امراة صالحة, ويكون اسرة متماسكة, ويحصل على عمل جيد مع المعافاة في البدن, ففي 

 (47,ص2000)مرسي,متمتعا بصحة نفسية و  سعيداروف يكون االنسان راضيا و هذه الظ
 نظرية الفجوة بين الطموح و االنجاز :-4-7

يرى اصحاب هذه النظرية ان االنسان يرضى عن حياته عندما يحقق طموحاته, او عندما 
كاناته تكون انجازاته او اعماله قريبة من طموحاته. اما عندما تكون طموحاته اعلى من ام

وال يستطيع تحقيق اهدافه فال يرضى عن نفسه وال عن حياته, بل يكون ساخطا متذمرا من 
 نفسه ومن الحياة.

فالطموح الزائد مع ضعف االمكانات وعدم القدرة على تحقيق االهداف يعرض االنسان 
 لالحباط المتكرر, ويجعله تعسا حزينا على ما فات, قلقا على ما سياتي في المستقبل.
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ويدعو اصحاب هذه النظرية الى تحقيق التوازن بين الطموحات و االمكانات, فيضع االنسان 
الجدارة, على تحقيقها حتى يشعر بالنجاح والتوفيق, ويشعر بالكفاءة و  لنفسه طموحات يقدر

 (47,ص2000، )مرسيفيرضى عن نفسه وعن حياته ويسعد بها 
 النظرية المتكاملة :-4-8

في افكارها يجدها  المتأملالسابقة في تفسير الرضا عن الحياة فان  مع اختالف النظريات
تناقضة, الن عوامل الرضا كثيرة ومتنوعة وتختلف من متكاملة وليست متعارضة او م

تختلف في الشخص الواحد من موقف الى اخر, فبعض الناس يرضون شخص الى اخر, و 
غيرهم يرضون عندما ا يريدون, و اة طيبة وتسير وفق معن الحياة عندما تكون ظروف الحي

يدركون الخبرات السارة, واخرون يرضون عندما يحققون طموحاتهم وينجزون اهدافهم., 
يدركون تفوقهم ن انجازاتهم بانجازات االخرين, و وفريق رابع يرضون عن حياتهم عندما يقارنو 

 على غيرهم.
اال ان مرسي يرى انه يمكن  وقد تمثل النظريات السابقة تفسيرات جزئية للرضا عن الحياة,

  (48-47,ص2000، )مرسي ايجاد التكامل فيما بينها.
يرى الطالبان انه بالرغم من تعدد و اختالف تفسير النظريات للرضا عن الحياة اال انها 
متكاملة, فعوامل الرضا تختلف من شخص الى اخر, فكل نظرية تعطي تفسير جزئي للرضا 

 و ليست متناقضة.  عن الحياة اال انها متكاملة
  النفسية:الرضا وعالقته ببعض النواحي .2-5

يعتبر الرضا هو احد عالمات التوافق النفسي للفرد, ولظاهرة الرضا اهمية في معرفة توافق 
 اكثر ايجابية في اكثر انتاجية و االنسان في جوانب حياته المختلفة, وبه يكون الفرد 

 رتبط الرضا ببعض النواحي النفسية منها :سعادة, و يالتفاعل, واكثر استقرارا و 
 الرضا ذو عالقة بالتوتر, فكلما انخفض التوتر كلما ارتفعت درجة الرضا. اوال:
عالقته بالتقبل, فكلما زاد تقبل الفرد بوضعه )االجتماعي او الدراسي او المهني( كلما  ثانيا:

 زادت درجة الرضا.
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ما يتوقعه الفرد من عائد او اثابة نتيجة ما يقوم  عالقته التوقع, فالرضا مرتبط بمدى ثالثا:
  (21-20,ص2009 )سليمان،به, وكلما كان توقع الفرد ايجابيا كان رضاه اعلى 

)وهذا ( ان التوافق هو الرضا بالواقع المستحيل على التغير1978ويفيد صالح مخيمر )
ة و ابتكار وصيرورة(, ويرى تغيير الواقع القابل للتغيير)وهذا مرونجمود وسلبية واستسالم(, و 

ان عملية  التوافق تتضمن اما تضحية الفرد بذاتيته نزوال على مقتضيات العالم الخارجي 
 فرضها على العالم الخارجي., او تتضمن تشبث الفرد بذاتيته و وثمنا للسالم االجتماعي

 (22,ص2008)غريب، 

 ثانيا: االستاذ/المدرس
 : حااصطال /المدرساألستاذ تعريف.2-1 

" االستاذ على أنه صانع القرار يفهم طلبته Philip Jacksonيعرف فيليب جاكسون " 
، ويشكلها بشكل يسهل على الطلبة على إعادة صياغة المادة الدراسيةويتفهمهم، قادرا 

استيعابها، ويعرف ماذا يعمل ومتى يعمل .فاألستاذ ليس مجرد شخص مهني يملك معرفة 
نما عليه فوق ذلك أن يمتلك الشجاعة  معينة، ونوعا من المهام لكي يؤدي بها وظيفته ، وا 

الالزمة للقيام بأعمال البحث والتنقيب وعنده الجرأة الالزمة على تحري الحقيقة والبحث عنها 
 والكشف عن المجهول. 
إن األستاذ الجيد هو أوال وأخيرا «  Comblais Arthur»  (1972)ويقول"كومبلس ارتور 

فيرى " أن  David Berlinأما   نوعه وشخصيته متميزة عن غيرها .شخص فريد من 
ويخطط وينظم  األستاذ رجل إجرائي ألنه ينجز عدة أعمال إجرائية في الصف كل يوم.
فإذا كانت  معه،ويرشد ويوجه وله قدرة توطيد العالقة بينه وبين الطلبة الذين يتعاملون 

 .و إذا كان العكس مال نشاطهم نحو الفتور، جيدة انعكس ذلك على نشاط الطلبة العالقة
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 األول العامل وهو المجتمع في التعليم لرسالة المنفذة األجهزة من جزء بأنه : عرفه من هناك
 ذلك ويتم المجتمع أبناء إلى والخلقية العلمية والمعارف المعلومات نقل على والقائم واألساسي

 (583,ص1973)ابراهيم،  المدرسة ضمن
عداد ويعرف الطا لبان االستاذ/ المدرس على أنه هو الذي يقوم بتدريس المواد الدراسية وا 

 المواطن الصالح وبتكوين األجيال 
 .مشكالت األستاذ/المدرس:2-2

 بهذه المحيطة الظروف بقدر وعددها حدتها في تتفاوت التي مشكالتها المهن من مهنة لكل
 العملية أطراف كل تواجه والتي ،مشاكلال من يخلو ال كمهنة والتعليم ،وطبيعتها المهنة

 . إداري وطاقم ومعلمين تالميذ من التعليمية
 ويالحظ المعلم وهو أال والتعليمية التربوية العملية من األكبر القسط يتحمل من إلى وبالنظر

  .التعليمية األطوار جميع في المعلمين كل منها يعاني المشاكل هذه أن
 :بإنجاز كلالمشا هذه نستعرض يلي فيما
 .التدريسية العملية نتيجة انجازها التالميذ من يتوقع التي األهداف حصر في صعوبة-
 .التدريس في البدء قبل بها التالميذ تزويد وطرق ،وصياغتها األهداف اختيار في صعوبة-
 .والعقلية االجتماعية رتهم ا وقد انفعاالتهم اختالف خالل من التالميذ فهم في صعوبة-
 على وقدرته واستعداده استيعابه مدى تحديد أو تلميذ كل الضعف نقاط تحديد في بةصعو  -

 .المرغوبة التعليمية األهداف انجاز
 والتي المتنوعة، التعليمية المواقف طبيعة مع تتفق التي التعليم مبادئ اختيار صعوبة -

 .به يقوم الذي التعليمي النشاط شروط عليه تفرضها
 (19,ص1997)عبد الحميد، .والهادفة الفعالة التدريس وطرق ئلوسا اختيار صعوبة -
 .دور األستاذ /المدرس:2-3
 طويلة لفترة الطلبة مع يعمل انه إذ التربوية العملية عناصر من هاما صراعن الستاذا يعد

 :التالي النحو على معهم دوره يأتي ولهذا وسلوكهم تصرفهم مالحظة خاللها ويستطيع
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 .والتعاون المحبة تسوده والمدرسة الصف في سليم عياجتما جو إيجاد -
 .وأفكاره ومبادئه الطالب شخصية احترام -
 .التعليمية مواقف في االنفعالي االتزان -
 . وامكانيته قدراته حسب طالب كل يعامل بحيث الطلبة بين الفردية الفروق رعاية -
 .التعليمية المشكالت حل في العلمي األسلوب اعتماد -
 . المادة تقديم عند المتنوعة اإليضاحية الوسائل ستخداما -
 .ومشكالتهم الطلبة حاجات إلى التعرف -
 .وامكانياتهم قدراتهم اكتشاف على يساعدهم بحيث الطلبة لدى التحصيل دافع إثارة-
 لديهم المبكرة التوافق سوء حاالت واكتشاف وجماعات أفرادا الطلبة مشكالت دراسة-

 (254,ص2004)سعيد عبد العزيز،  التربوي دللمرش واحالتها
 تعريف التعليم المتوسط :.2-4

 ه( مرحلة التعليم المتوسط بأنها المرحلة التي تقع بين مرحلة التعليم1404عرف الحقيل ) 
االبتدائي التي تسبقه، ومرحلة التعليم الثانوي التي تليه بحيث يلتحق بها الطالب بعد إتمام 

"وهذه المرحلة الحاسمة ألنها تحدد قدرات التالميذ ومعارفهم وهي تضم االبتدائي.  التعليم
يدرسها التالميذ وهم في سن المراهقة عموما، ينتقل فيها الطالب من السنة  أربع سنوات

 11خمس سنوات إلى المرحلة المتوسطة التي تضم أربع سنوات تضم  الخامسة التي تضم
 (45,ص2016ية، )شرقالخاص بها  مادة لكل مادة أستاذها

 المتوسط:تعريف أستاذ التعليم .2-5
هو الشخص المكلف بأداء مهنة التدريس بمقتضى مرسوم أو وثائق يعمل بها، وذلك من 

، إذ أنه تأثير كبير على التالميذ كما أن لألستاذ ومتعلم.النهوض بجيل متقدم ومتطور  أجل
وتوجيهه نحو بناء تعليمات جديدة وتغيير دافعية المتعلم نحو التعليم وميوله ورغباته  يؤثر في

األفكار غير المالءمة عنده مع أفكار ومعلومات أخرى أكثر علمية تتماشى  من بعض
نعيشه ومواكبة لمختلف التطورات الحاصلة ، خصوصا في ما يخص  وتحديات العصر الذي
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ج إلى إشراف بتوجيه الحديثة وكيفية توظيفها والتي بدورها تحتا التعامل مع الوسائل التعليمية
حلقة وصل بين الوزارة الوصية والمعلم والتلميذ حتى يكون  من المشرف التربوي الذي هو

 (52,ص2012بكراوي الميلود،  ) التدريس بشكل فعال ونوعي
 .مبادئ التعليم المتوسط:2-6

 يقوم التعليم المتوسط على مجموعة من المبادئ أهمها:
ناثا، في الحضر والريف على : إنه تعليم مو المبدأ األول - حد لجميع أبناء األمة ذكورا وا 

 سواء، مما يؤكد مبدأ الديمقراطية وتكافئ الفرص في التعليم بين أبناء الشعب.
: إنه تعليم مرن يتنوع بتنوع البيئات ويرتبط بواقع الحياة وظروف المجتمع من المبدأ الثاني -

 حول المتعلمين.
م مفتوح القنوات يمكنه بكافة صياغة وأشكاله أن يؤدي الى المرحلة : إنه تعليالمبدأ الثالث -

التالية من التعليم ولكن مرحلة التعليم األساسي في حد ذاتها تعتبر مرحلة نهائية بالنسبة 
 لبعض األبناء والبنات طبقا للظروف والقدرات.

حرص على التكامل بينها : إنه تعليم يجمع بين النواحي النظرية والعملية مع الالمبدأ الرابع -
 بحيث ال تطغى ناحية على أخرى.

: يعتبر تعليما وظيفيا يرتبط بحياة الناشئين وواقع بيئاتهم بشكل يوثق المبدأ الخامس -
الصلة بين ما يدرسه التلميذ بالمدرسة وما يتلقاه في البيئة الخارجية مع التأكيد على االهتمام 

ئة الخارجية ومصادر االنتاج والثروة هي المصدر الرئيسي بالناحية التطبيقية بحيث تكون البي
 في مجال المعرفة والبحث والنشاط لتتسع أفاقها الى حدود أو بيئات أخرى.

:  إنه تعليم من أجل اعداد الفرد لكي يكون مواطن منتجا فعال يشارك في المبدأ السادس -
  (128-127,ص2002حسن ، ) العمل والتنمية ويستفيد منها لتحقيق الرفاهية واألمن.

 أهمية التعليم المتوسط :.2-7
تنصب  تكمن أهمية المرحلة المتوسطة كما ذكر الحقيل "إن أهمية التعليم المتوسط وظيفة

، فإذا كانت وظيفة التعليم االبتدائي هي توفير الحد األدنى من على الدرجة وليس على النوع
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متوسط هي رفع مستوى المواطنة في حدود إمكانات التعليم والتربية للطالب فوظيفة التعليم ال
الطلبة، وتزويدهم بالمعارف التي تتفق وأعمارهم وخصائص نموهم في هذه المرحلة،  فهي 

 مرحلة انتقال هامة في حياة الطالب .
 أهداف التعليم المتوسط :.2-8

 يهدف التعليم المتوسط الى تحقيق األهداف التالية:
ية األساسية من خالل مختلف المواد التعليمية التي تتضمن معارف منح المحتويات التربو  -

 والمهارات والقيم، والمواقف التي تمكن التالميذ من:
 اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى الحياة. -
تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم االجتماعية والروحية واألخالقية ومقتضيات الحياة في  -

 المجتمع.
 تعلم المالحظة والتحليل واالستدالل وحل المشكالت وفهم العالم الحي واالبداع. -
 التمكن من التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال وتطبيقاته األولية. -
 العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية. -
من الكفاءات التربوية والثقافية والتأهيلية التي تمكنه من جعل التلميذ يتحكم في قاعدة  -

)شارف خوجة،  واالندماج في الحياة العملية اإللزاميبعد  مواصلة الدراسة، والتكوين ما
 (155,ص2011

 تزويد التالميذ بأدوات التعلم االساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب. -
 ت الحياة في المجتمع.التشبع بقيم المواطنة ومقتضيا -
 تنمية احساس التالميذ وسقل الروح الجمالية والفضول والخيال واالبداع وروح النقد فيهم. -
التفتح على الحضارات والثقافات األجنبية وتقبل االختالف والتعايش السلمي مع الشعوب  -

 األخرى.
 (78-77,ص2008لوطنية، )النشرة الرسمية للتربية ا مواصلة الدراسة أو التكوين الحقا. -
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 الخالصة :
من خالل هذا الفصل اتضح مفهوم الرضا عن الحياة والمفاهيم المرتبطة به وعوامله وابعاده 
وكذا النظريات, والمعنى الحقيقي للرضا عن الحياة له عدة ارتباطات مع عوامل اخرى 

كثر من ما هي كالرضا الذاتي واالجتماعي والمهني, فعملية الرضا هي عملية داخلية ا
على االستاذ او الفرد  تأثيرخارجية, لكن هذا ال يعني نفي الظروف الخارجية لما لها من 

بشكل عام بحيث تجعله اكثر سعادة ورضا وتتمثل في الجانب االجتماعي والمهني )كالزواج, 
 العمل ,االسرة,االصدقاء...( فكلها تحقق له جزء من الرضا عن الحياة.
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 تمهيد:

لفصل تسليط الضوء على األسس بحثا عن حلول لمشكلة الدراسة نحاول من خالل هذا ا
يفرضها البحث، وذلك بتقديم التعاريف اإلجرائية للمفاهيم الرئيسية للبحث،  المنهجية التي

التي سوف تجري عليها عملية الدراسة وأخيرا عرض ألدوات  ضبط المتغيرات واختيار العينة
 ءات الميدانية المتبعة.راالبحث كمختلف اإلج

 البحث: منهج.1-1

نا هذا اعتمدنا على البحث الوصفي المسحي وهذا لمالءمته لطبيعة موضوع الدراسة في بحث
 وأهدافها ونوع المشكل المطروح

  مجتمع البحث:.1-2
بالغ عددهم التعليم المتوسط على مستوى والية معسكر وال أساتذةتمثل مجتمع البحث من 

 أستاذ. 800بـ  قدر اما مجتمع المناطق المقصودة أستاذ على مستوى الوالية. 3512

 .عينة البحث:1-3
 للتعليم المتوسط لمختلف المواد وأستاذة أستاذ 130تم اختيار عينة البحث عشوائيا قوامها 

 عن قرب، ، حيث تم االتصال بهممن مجتمع البلديات المقصودة %16.25حيث تمثل 
استخدام وسائل  اضافة الى، في المهنة وهم مشكورين على ذلك ذةاألساتزمالئهم وعن طريق 

 . وهذا الجدول يوضح مواصفات العينة)االيميل(التواصل كاالنترنيت 
 يوضح مواصفات العينة 01الجدول رقم 

 عينة غير الممارسين عينة الممارسين المتغيرات
 67 63 العينة

 55 55 الذكور الجنس
 12 08 االناث

 اناث 7ور       ذك 27 اناث 3ذكور        23 خارج المدينة مكان العمل 
 اناث  5ذكور      28 اناث 5ذكور       32 المدينةداخل 
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 ذكور                 اناث ذكور                   اناث سنوات العمل
 3                    19 2                       21 سنوات 5اقل من 

 6                       22 3                        31 سنوات 10-5من 

 2                      21 3                        22 سنوات 10اكثر من 

 مجاالت البحث:.1-4
 .على مستوى الوالية أستاذ 3512البالغ عددهم  التعليم المتوسط  تذةأساالمجال البشري: -

 480) بلدية معسكر أستاذ على النحو التالي: 800اما مجتمع البلديات المعنية مقدر بـ 
 .أستاذ( 40) بلدية هاشمأستاذ(،  60) بلدية ماوسةأستاذ(،  220) تيغيف أستاذ(، بلدية

 كانتو  لوالية معسكر )الجزائر( مؤسسة للتعليم المتوسط 40حوالي المجال المكاني: -
ية بلد، بلدية ماوسة، تيغيف بلدية، بلدية معسكر :بلديات هي 4 التي شملتها العينة المناطق
 بوالية معسكر. هاشم
 ابتداء و 2020 جانفيبعد االتفاق مع المشرف على موضوع البحث في  المجال الزماني:-

 من هذا التاريخ شرعنا في جمع كل ماله صلة بالموضوع من خلفيات ونظرية.
 .في شهر ماي على عباراته  لإلجابة األساتذةعلى المقياس توزيع 

 متغيرات البحث:-3-3
 ى فرضية البحث تبين لنا أن هناك متغيرين اثنين احداهما مستقال واآلخر تابع استنادا عل

 االنشطة الترويحية الرياضية.:المتغير المستقل -
 المتغير التابع : الرضا عن الحياة.-
 أدوات البحث:.1-5
 الدراسات السابقة والبحوث المشابهة -المصادر والمراجع              -
 الوسائل اإلحصائية -مقياس الرضا عن الحياة   -             شبكة االنترنيت   -
 مقياس الرضا عن الحياة:  -5-1
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'د' امين  ألستاذاعتمد الطالبان في البحث على مقياس متمثل في استبيان للرضا عن الحياة 
تحتوي  ابعاد أربع تكون مني و الرضا عن الحياة عبد المقصود عبد الهادي ,وهو مقياس 

اني الرضا يليه البعد الثعبارة( و 18االول الرضا الذاتي) البعد ويأتيلة على اسئ
عبارات( ثم رابعا بعد الرضا االسري  6يليه ثالثا بعد الرضا المهني)عبارة( و  18االجتماعي)

 عبارات( 10)
على   معسكرحيث كان المقياس على شكل استمارات وزعت في مناطق مختلفة من والية 

حيث وضع  ،ي الرياضيلنشاط الترويحلوغير الممارسين  متوسط الممارسيناساتذة التعليم ال
 (درجة 01 جة، الر د 02درجات، الى حد ما  3نعم )ثالثي أمام كل محور مقياس تقدير 

وأعطيت العبارات السالبة:  ،( بالترتيب،1،2،3)أعطيت العبارات الموجبة: الدرجاتو 
 ( بالترتيب.1،2،3الدرجات )

بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة حيث قمنا بحساب  يد مدى الدرجات لكلكما قمنا بتحد 
 3 والمدى األقصى ضرب 1المدى األدنى بضرب عدد العبارات في 

 الرضا عن الحياة مقياس ت( ابعاد وعدد عبارا02الجدول)
 مدى الدرجات عدد العبارات أبعاد المقياس
 54-18 18 الرضا الذاتي

 54-18 18 الرضا االجتماعي
 18-6 6 الرضا المهني
 30-11 10 الرضا االسري

 156-52 52 الرضا عن الحياة بشكل عام
وعليه اعتمد الباحثون تقسيم مقياس الرضا عن الحياة إلى ثالثة مستويات )منخفض، 
 متوسط، مرتفع( وهذا مع كل  بعد من أبعاد المقياس حسب الجدول , حيث تم حساب قيم

الدرجات على ثالثة، والنتيجة تضاف إلى أدنى درجة لكل عبارة  مستويات بتقسيم مدىلا
 .2كما هو موضح في الجدول رقم وصوال إلى أعلى درجة
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 ومفتاح التصحيح  التقييمطريقة 
 ( مفتاح تصحيح ابعاد مقياس الرضا عن الحياة03الجدول )                      

 مفتاح تصحيح المقياس أبعاد المقياس
 مرتفع طمتوس منخفض

 54-43 42-30 29-18 الرضا الذاتي
 54-43 42-30 29-18 الرضا االجتماعي

 18-14 13-11 10-6 لمهنيا لرضاا
 30-24 23-17 16-10 االسري لرضاا

 156-122 121-87 86-52 الرضا عن الحياة بشكل عام
 :البحث ألداةاألسس العلمية .5-2

ية وهذا لضمان السير الحسن لموضوع بحثنا. أجرينا دراسة استطالع ثبات وصدق المقياس:
 10على عينة مكونة من  وزيعهوذلك قبل توزيع االستبيان على العينة الرئيسية حيث  قمنا بت
 26حيث تم توزيعه عليهم يوم  ,اساتذة اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع عينة البحث

نفس العينة واسترجعناه بعد  وتم استرجاعه بعد اسبوع ثم قمنا بتوزيعه على 2020 فبراير
وهذا لغرض معرفة مدى فهم واستيعاب افراد العينة  ألسئلة االستبيان الخاصة  اسبوع ايضا,

وتم اعتماد حساب معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بمقياس الرضا عن الحياة. 
 يوضح ذلك. 03بيرسون والجدول 

لمعياري لثبات مقياس الرضا عن الحياة االنحراف ا( المتوسط الحسابي و 04جدول رقم )
 (10للعينة قيد الدراسة )ن=

 المعالجات اإلحصائية
 االبعاد

 القياس البعدي القياس القبلي
معامل 
المتوسط  الثبات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.83 2.13 41.97 2.17 42.61 الرضا الذاتي
 0.83 2.92 44.92 2.79 45.09 اعيالرضا االجتم
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 0.85 1.43 15.15 1.37 15.13 الرضا المهني
 0.83 2.61 24.15 2.79 25.15 الرضا االسري

 0.83 4,29 130.74 4,16 131.20 الكليقياس مال
يتضح من خالل الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين درجات القياس األول ودرجات 

 0.83الحياة جاءت تساوي على حدا من محاور قياس الرضا عن  القياس الثاني لكل محور
مما يؤكد على أن المقياس على درجة وهل اكبر من القيمة الجدولية  وهذا  0.85الى  

 .عالية من الثبات 
جودة الحياة ونظرا اصعوبة االتصال بمجموعة من للتأكد من صدق مقياس  :الموضوعية

 البدنية والرياضية بسبب الوضعية الصحية بالمجتمع الجزائري، المحكمين والخبراء بمعهد التربية
تم االعتماد على عدة دراسات سابقة لموضوع الرضا عن الحياة، ونظرا الستخدامه في البيئة 

( من اشراف أ.د/ بن 2018الجزائرية من خالل الدراسات السابقة كدراسة صحيح وبوتليليس )
 ته وتحقيق معامل ثبات وصدق عاليين.زيدان حسين تم اعتماده نظرا لموضوعي

 .كيفية توزيع المقياس5-3
مجموعة من اساتذة التعليم المتوسط بوالية معسكر وهم مشكورين بمساعدة  الطالبانباشر 

الممارسين  بتوزيع مقياس جودة الحياة على أفراد عينة البحث الممارسين وغير على ذلك
وعن طريق االيميل الخاص باألساتذة بداية من  في مناطق اقامتهمالرياضي الترويح  ألنشطة

حيث تم توزيع واسترجاع المقياس في نفس اليوم بعد منح المستجوب  2020شهر ماي 
 الوقت الكافي لإلجابة على عبارات اداة البحث.

 الوسائل االحصائية:-5
 المتوسط الحسابي.-
 االنحراف المعياري.-
 .(T) داللة الفروق اختبار-
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 البحث:صعوبات .1-6
صعوبة االتصال بالمؤسسات التربوية وذلك بسبب تفشي وباء كورونا مما جعلنا نتحرك -

    .. بمساعدة بعض زمالئهم وشكرا لهم جميعاساتذة في بيوتهماألونزور 
في الجانب النظري تلقينا بعض الصعوبات من حيث جمع البيانات والمعلومات عن الرضا -

 كبير على شبكة االنترنيت. وكان االعتماد بشكل عن الحياة
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  . عرض و تحليل و مناقشة النتائج:2
عرض و تحليل و مناقشة نتائج قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث تبعا . 1.2

 ياضي:الر  لمتغير ممارسة أنشطة الترويح
  عرض وتحليل و مناقشة نتائج قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة

 للنشاط الترويحي الرياضي:
 الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي مستوى ابعاد :05جدول 

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
نسبة 
التقييم 
 العالي

 مرتفع متوسط منخفض

 54-43 42-30 29-18 58.95 41 5.41 41.17 الرضا الذاتي
 54-43 42-30 29-18 62.11 44 4.25 45.86 الرضا االجتماعي
 18-14 13-11 10-6 82.11 15 1.80 15.53 الرضا المهني
 30-24 23-17 16-10 69.47 25 2.99 25.88 الرضا االسري
القياس الكلي 

 156-122 121-87 86-52 52.63 129 9.79 128.44 ن الحياةللرضا ع

الذي يوضح قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث و  05من خالل الجدول رقم 
انحرافاتها نتائج بقيم المتوسطات الحسابية و الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي،حيث أدلت ال

 إلىاستنادا  %58.95تقييم عالي بلغت  بنسبة 5.41±41.17المعيارية لبعد الرضا الذاتي
كذا بعد العالقات الرضا  ، كما كان قياس المستوى متوسط لهذا البعد،41قيمة الوسيط 

قيمة الوسيط  إلىاستنادا  %62.11بنسبة تقييم عالي بلغت  4.25±45.86االجتماعي
 1.80±15.53، كما كان قياس المستوى مرتفع لهذا البعد،ايضا بعد الرضا المهني44

، كما كان قياس المستوى  15استنادا الى قيمة الوسيط  %82.11بنسبة تقييم عالي بلغت 
بنسبة تقييم عالي بلغت  2.99±25.88كذلك بعد الرضا االسري مرتفع لهذا البعد،

، كما كان قياس المستوى مرتفع لهذا البعد،لتوضح 25استنادا الى قيمة الوسيط  69.47%
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على  9.79اري انحرافها المعيو  128.44لقياس الرضا عن الحياة  قيمة المتوسط الحسابي
استنادا الى قيمة  %52.63، كما جاءت نسبة التقييم العالي البالغة مستوى القياس مرتفع

،حيث تم تحديد مستوى القياس لألبعاد و القياس الكلي استنادا الى مستوى  129الوسيط 
بين نسب قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة القياس النظري،و الشكل البياني الموالي ي

 الممارسة ألنشطة الترويح الرياضيالبحث 

 
الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة ألنشطة  ألبعادالتقييم العالي  نسب : 01شكل 

 الترويح الرياضي
سة الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممار  ألبعادنسب التقييم  01يوضح الشكل رقم 

في و  %82.11لى الرضا المهني بالترويح الرياضي حيث جاء في المرتبة االو  ألنشطة
بعد  أخيراو  62.11يليه الرضا االجتماعي ب و  69.47ب  األسريالمرتبة الثانية بعد الرضا 

الرضا عن الحياة لدى العينة  أبعادحيث نالحظ ارتفاع مستوى  % 58.95الرضا الذاتي ب 
الترويحية الرياضية في تحقيق الرضا عن الحياة  األنشطةممارسة  أهمية الممارسة وهذا يبرز

 ألنشطة( ان 2018صحيح بلحول بوتليليس الحبيب )النتائج مع نتائج دراسة  هذهوتتفق 
سماح يحيى خليل الرياضية الترويحية اثر ايجابي في تحسين الرضا عن الحياة لدى الكبار. 

يق برنامج إرشادي لتحسين مستوى جودة الحياة لدى كبار ( حول فاعلية تطب2015أبو حمادة )
ة الرياضية التي اظهرت اسهامات الممارسة الترويحي (2018)ودراسة بوعزيز محمد . السن

 والضغوط المهنية لدى اساتذة التعليم المتوسطفي التخفيف من القلق 
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 لبحث غير الممارسة عرض وتحليل و مناقشة نتائج قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة ا
 للنشاط الترويحي الرياضي:

 الرياضي د الرضا عن الحياة لدى عينة غير الممارسة ألنشطة الترويحيوضح قياس ابعا :06جدول 

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
نسبة 
التقييم 
 العالي

 مرتفع متوسط منخفض

 54-43 42-30 29-18 57.89 24 6.30 26.57 الرضا الذاتي
 54-43 42-30 29-18 50.53 33 2.48 32.95 الرضا االجتماعي
 18-14 13-11 10-6 62.11 12 2.58 12.56 الرضا المهني
 30-24 23-17 16-10 56.84 16 4.24 17.38 الرضا االسري
القياس الكلي 
 156-122 121-87 86-52 51.58 87 10.88 89.45 للرضا عن الحياة

الذي يوضح قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث و  06دول رقم من خالل الج
نتائج بقيم المتوسطات الحسابية غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي، حيث أدلت ال

 %57.89بنسبة تقييم عالي بلغت  6.30±26.57انحرافاتها المعيارية لبعد الرضا الذاتيو 
قياس المستوى منخفض لهذا البعد،ايضا بعد الرضا  ، كما كان24استنادا الى قيمة الوسيط 

استنادا الى قيمة الوسيط  %50.53بنسبة تقييم عالي بلغت  2.48±32.95االجتماعي
 2.58±12.56، كما كان قياس المستوى متوسط لهذا البعد،كذلك بعد الرضا المهني33

ن قياس المستوى ، كما كا12استنادا الى قيمة الوسيط  %62.11بنسبة تقييم عالي بلغت 
بنسبة تقييم عالي بلغت 4.24±38..17متوسط لهذا البعد، اضافة الى بعد الرضا االسري

، كما كان قياس المستوى متوسط لهذا البعد، 16استنادا الى قيمة الوسيط  56.84%
انحرافها المعياري و  89.45ي لقياس الرضا عن الحياة لتوضح قيمة المتوسط الحساب

 %51.58، كما جاءت نسبة التقييم العالي البالغة القياس متوسطعلى مستوى  10.88
،حيث تم تحديد مستوى القياس لألبعاد و القياس الكلي استنادا  87استنادا الى قيمة الوسيط 
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الشكل البياني الموالي يبين نسب قياس ابعاد الرضا عن الحياة ياس النظري ،و الى مستوى الق
 نشطة الترويح الرياضي.لدى عينة البحث غير الممارسة أل

 

الممارسة  الرضا عن الحياة لدى عينة البحث غير ألبعاد التقييم العالي يبين نسب 02شكل رقم 
 ألنشطة الترويح الرياضي

الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الغير ممارسة  ألبعادنسب التقييم  02يوضح الشكل رقم 
في بالمئة و  62.11لى الرضا المهني باالو  النشطة الترويح الرياضي حيث جاء في المرتبة

اخيرا بعد و  56.84ويليه الرضا االسري ب  57.89ثانية بعد الرضا الذاتي بالمرتبة ال
متوسط بالمئة حيث نالحظ مستوى ابعاد الرضا عن الحياة  50.53الرضا االجتماعي ب 

عوبات و متاعب هذا راجع الى ما تحمله مهنة التدريس من صلدى العينة الغير ممارسة و 
استغالل وقت الفراغ في استخراج الترويحية الرياضية و  لألنشطةهم كما يفسر عدم ممارست

ضية في يبرز اهمية ممارسة االنشطة الترويحية الريالطاقة السالبة وضغوطات الحياة و ا
التي  2009النتائج مع نتائج دراسة اناس محمد غانم  هذهتتفق تحقيق الرضا عن الحياة, و 

فرت على ان غير الممارسين النشطة الترويح الرياضي من كبار السن يتصفون بعدم اس
( ان كبار السن الذين ال 2018) صحيح بوتليليسالرضا عن الحياة, ومع نتائج دراسة 

 يمارسون انشطة الرياضية الترويحية يكون مستوى الرضا عن الحياة اقل من الممارسين.
  ارنة في قياس ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا مناقشة نتائج المقعرض وتحليل و

 لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي:
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نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة  : 07جدول 
 أنشطة الترويح الرياضي

 المتغيرات

 غير الممارسين الممارسين
قيمة ت 
المتوسط  اللةالد المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

 دال 17.12 57.89 6.30 26.57 58.95 5.41 41.17 الرضا الذاتي
 دال 25.57 50.53 2.48 32.95 62.11 4.25 45.86 االجتماعيالرضا

 دال 9.21 62.11 2.58 12.56 82.11 1.80 15.53 الرضا المهني
 دال 15.99 56.84 4.24 17.38 69.47 2.99 25.88 الرضا االسري
القياس الكلي 
 دال 25.97 51.58 10.88 89.45 52.63 9.79 128.44 للرضا عن الحياة

 1.98، ، قيمة ت الجدولية 128، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 
ذي يوضح نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الحياة بين الو  07من خالل الجدول رقم 

حيث جاءت قيمة المتوسط عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي، 
 5.41±41.17للعينة الممارسة  اتيانحرافه المعياري في قياس بعد الرضا الذالحسابي و 

والتي جاءت أكبر  17.12المحسوبة ،لتؤكد قيمة ت  6.30±26.57للعينة غير الممارسة و 
على وجود فروق  128درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  1.98من قيمتها الجدولية 

داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي وهو لصالح 
للعينة و  4.25±45.86ي  للعينة الممارسة العينة الممارسة،كذلك قياس بعد الرضا االجتماع

والتي جاءت أكبر من  25.57،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.48±32.95غير الممارسة 
على وجود فروق  128درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  1.98قيمتها الجدولية 

شوائي وهو لصالح داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير ع
للعينة و  1.80±15.53للعينة الممارسة  قياس بعد الرضا المهني، ايضا العينة الممارسة
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والتي جاءت أكبر من  9.21،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.58±12.56غير الممارسة 
على وجود فروق  128درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  1.98قيمتها الجدولية 

شوائي وهو لصالح ق غير عداللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفر 
للعينة  و 2.99±25.88، كذلك قياس بعد الرضا االسري للعينة الممارسة العينة الممارسة
والتي جاءت أكبر من  15.99لتؤكد قيمة ت المحسوبة  ،4.24±17.38غير الممارسة 
على وجود فروق داللة 128درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  1.98قيمتها الجدولية 

حصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي وهو لصالح العينة ا
الممارسة ،ليؤكد القياس الكلي للرضا الحياة و الذي جاء متوسطه الحسابي و انحرافه 

 10.88±89.45للعينة غير الممارسة و  9.79±128.44دد للعينة الممارسة المعياري مح
عند مستوى  1.98والتي جاءت أكبر من قيمتها الجدولية  25.97،لتؤكد قيمة ت المحسوبة 

على وجود فروق داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية 128درجة الحرية و  0.05الداللة 
 .ي وهو لصالح العينة الممارسةمما يعني ان الفرق غير عشوائ

 

عينة البحث تبعا لمتغير  الرضا عن الحياة بين ألبعادنسب المقارنة في التقييم العالي  : 03شكل 
 ممارسة أنشطة الترويح الرياضي

لحياة بين عينة البحث نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن ا 03يوضح الشكل رقم 
الرياضي حيث نالحظ وجود  الترويحغير الممارسة تبعا لمتغير ممارسة انشطة الممارسة و 

غير الحياة لدى الممارسين و الرضا عن فروق ذات داللة احصائية في قياس ابعاد 
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يحية في الترو  األنشطةممارسة  أهميةجع لدور و هذا راممارسين لصالح العينة الممارسة و ال
تغيير الجو  لترويح عن النفس و الفراغ في ا أوقاتاستغالل  أهميةتحقيق الرضا عن الحياة و 

لى وجود فروق ع أسفرتالتي  2018بوتليليس و  تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة صحيحو 
 ألنشطةة ممارسالغير عينة الممارسة و الحياة بين ال ذات داللة احصائية في ابعاد الرضا عن

   لصالح العينة الممارسة    الترويح من كبار السن و 
لحياة لدى عينة البحث مناقشة نتائج قياس ابعاد الرضا عن اعرض وتحليل و  2.2

 الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(:الترويح  غير الممارسة ألنشطةالممارسة و 

قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة و غير الممارسة ألنشطة :  08جدول 
 الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(

 الجنس المتغيرات

 غير الممارسين الممارسين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
م التقيي
 العالي

المتوسط  المستوى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

 المستوى

الرضا 
 الذاتي

 متوسط 60 6.10 30.03 متوسط 52.73 5.20 42.78 ذكور
 منخفض 62.50 1.96 21.8 متوسط 60 4.93 38.95 إناث

الرضا 
 االجتماعي

 متوسط 50 2.54 33.4 مرتفع 56.36 2.85 44.4 ذكور
 متوسط 57.50 2.26 32.32 مرتفع 50 5.01 47.87 ناثإ

الرضا 
 المهني

 متوسط 82.50 2.22 13.05 مرتفع 81.82 1.76 15.47 ذكور
 متوسط 67.50 2.88 11.87 مرتفع 82.50 1.86 15.6 إناث

الرضا 
 االسري

 متوسط 60 4.18 17.23 مرتفع 50.91 2.52 26.4 ذكور
 متوسط 57.70 4.34 17.57 مرتفع 60 3.42 25.17 إناث

القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

 متوسط 52.50 11.15 93.72 مرتفع 52.73 8.87 129.05 ذكور

 منخفض 52.50 7.18 83.57 مرتفع 52.50 10.98 127.6 إناث
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لحياة لدى عينة البحث الممارسة الذي يوضح قياس ابعاد الرضا عن او  08من خالل الجدول
حيث جاءت الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(،  غير الممارسة ألنشطةو 

ذاتي للعينة ذكور الممارسة انحرافه المعياري في قياس بعد الرضا القيمة المتوسط الحسابي و 
عينة غير الممارسة ليحدد المستوى متوسطو لل %52.73ونسبة تقييم عالي ±5.20 42.78
د المستوى متوسط، كما جاءت قيمة ليحد %60نسبة تقييم عالي و  ±6.10  30.03

 4.93±38.95ينة اناث الممارسة انحرافه المعياري في قياس البعد للعبي و المتوسط الحسا
نسبة و  1.96±21.8لعينة غير الممارسة لو  ليحدد المستوى متوسط %60نسبة تقييم عالي و 

للعينة  ي، كذلك قياس بعد الرضا االجتماعليحدد المستوى منخفض %62.50تقييم عالي 
لعينة لو  ليحدد المستوى مرتفع %56.36نسبة تقييم عالي و  2.85±44.4ذكور الممارسة 
، كما جاء ليحدد المستوى متوسط %50نسبة تقييم عالي و  2.54±  33.4غير الممارسة 
ليحدد المستوى  %50نسبة تقييم عالي و  5.01±47.87الممارسة  إناثينة قياس البعد للع

ليحدد المستوى  %57.50نسبة تقييم عالي و 2.26±32.32الممارسة  عينة غيرمرتفع و لل
نسبة تقييم و  1.76±15.47هني  للعينة ذكور الممارسة متوسط، ايضا قياس بعد الرضا الم

نسبة تقييم و  2.22±  13.05عينة غير الممارسة للليحدد المستوى مرتفع و  %81.82عالي 
 15.6قياس البعد للعينة اناث الممارسة ، كما جاء ليحدد المستوى متوسط %82.50عالي 

 11.87للعينة غير الممارسة ليحدد المستوى مرتفع و  %82.50و نسبة تقييم عالي ±1.86 
، كذلك قياس بعد الرضا ليحدد المستوى متوسط %67.50و نسبة تقييم عالي ±2.88 
المستوى ليحدد  %50.91و نسبة تقييم عالي 2.52±26.4سري  للعينة ذكور الممارسة اال

توى ليحدد المس %60و نسبة تقييم عالي 4.18±17.23ر الممارسة للعينة غيمرتفع و 
نسبة تقييم عالي و  3.42±  25.17ينة اناث الممارسة للع متوسط ، كما جاء قياس البعد 

نسبة تقييم عالي و  4.34±17.57تفع وللعينة غير الممارسة ليحدد المستوى مر  60%
الكلي للرضا عن الحياة والذي جاء  ، ليؤكد القياسوسطليحدد المستوى مت 57.70%

نسبة و 8.87±  129.05نة ذكور الممارسة انحرافه المعياري محدد للعيمتوسطه الحسابي و 
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نسبة و 11.15± 93.72ينة غير الممارسة للعليحدد المستوى مرتفع و  %52.73تقييم عالي 
ضا عن الحياة ياس الكلي للر ليحدد المستوى متوسط، كما يؤكد الق %52.50تقييم عالي 

± 127.6نة اناث الممارسة انحرافه المعياري محدد للعيوالذي جاء متوسطه الحسابي و 
 83.57عينة غير الممارسة للليحدد المستوى مرتفع و  %52.50نسبة تقييم عالي و 10.98

  الشكل البياني الموالي يبينليحدد المستوى منخفض، و  %52.50نسبة تقييم عالي و ±7.18 
غير الممارسة لحياة لدى عينة البحث الممارسة و نسب التقييم العالي البعاد الرضا عن ا

 ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(.

 

البعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة و غير الممارسة  التقييم العالي نسب :04شكل 
 متغير الجنس )ذكور/اناث(ألنشطة الترويح الرياضي تبعا ل

لحياة لدى عينة البحث الممارسة الرضا عن ا ألبعادنسب التقييم  04يوضح الشكل رقم 
غير الممارسة تبعا لمتغير الجنس ذكور/اناث حيث نالحظ وجود ارتفاع مستوى ابعاد و 

الرضا عن الحياة لدى العينة ذكور/اناث الممارسة اما عند العينة الغير ممارسة فهو 
منه يتضح ان الممارسة سواء للذكور او االناث تشكل اهمية كبيرة في تحقيق توسط و م

 الرضا عن الحياة لدى كال الجنسين
 لحياة بين عينة البحث عرض وتحليل و مناقشة نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن ا

 /اناث(:غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكورالممارسة و 
ممارسة الغير ياة بين عينة البحث الممارسة و نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الح :09جدول 

 ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(
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 الجنس المتغيرات

 غير الممارسين الممارسين
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
المتوسط  االحصائية

 الحسابي
االنحراف 

 لمعياريا

نسبة 
التقييم 
 العالي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

الرضا 
 الذاتي

 دال 11.79 60 6.10 30.03 52.73 5.20 42.78 ذكور
 دال 20.42 62.50 1.96 21.8 60 4.93 38.95 إناث

الرضا 
 االجتماعي

 دال 21.32 50 2.54 33.4 56.36 2.85 44.4 ذكور
 دال 17.87 57.50 2.26 32.32 50 5.01 47.87 اثإن

الرضا 
 المهني

 دال 6.32 82.50 2.22 13.05 81.82 1.76 15.47 ذكور
 دال 6.85 67.50 2.88 11.87 82.50 1.86 15.6 إناث

الرضا 
 االسري

 دال 13.89 60 4.18 17.23 50.91 2.52 26.4 ذكور
 دال 8.68 57.70 4.34 17.57 60 3.42 25.17 إناث

القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

 دال 18.83 52.50 11.15 93.72 52.73 8.87 129.05 ذكور

 دال 21.20 52.50 7.18 83.57 52.50 10.98 127.6 إناث

 2.00، ، قيمة ت الجدولية 108، درجة الحرية )ذكور(0.05مستوى الداللة 
 2.10لجدولية ، قيمة ت ا 18، درجة الحرية )اناث(0.05مستوى الداللة 

ة بين الذي يوضح نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الحياو  09من خالل الجدول رقم 
ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس الغير عينة البحث الممارسة و 

انحرافه المعياري في قياس بعد الرضا حيث جاءت قيمة المتوسط الحسابي و )ذكور/اناث(، 
لتؤكد  ،6.10±30.03للعينة غير الممارسة و 5.20±42.78لعينة ذكور الممارسة الذاتيل

عند مستوى الداللة  2.00والتي جاءت أكبر من قيمتها الجدولية  11.79قيمة ت المحسوبة 
على وجود فروق داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما  108درجة الحرية و  0.05

 ، كما جاءت قيمة المتوسطصالح العينة الممارسوهو ل يعني ان الفرق غير عشوائي
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و للعينة  4.93±38.95اناث الممارسة  انحرافه المعياري في قياس البعد للعينةالحسابي و 
والتي جاءت أكبر من  20.42لتؤكد قيمة ت المحسوبة  ،1.96±21.8غير الممارسة 
على وجود فروق  108درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.10قيمتها الجدولية 

الح وهو لصي داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائ
 2.85±44.4ذكور الممارسة  ، كذلك قياس بعد الرضا االجتماعي  للعينةالعينة الممارسة

والتي جاءت أكبر  21.32،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.54±33.4للعينة غير الممارسة و 
على وجود فروق  108درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.00لجدولية من قيمتها ا

وهو لصالح  داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
للعينة غير و  5.01±47.87اناث الممارسة  العينة الممارسة ،كما جاء قياس البعد للعينة

والتي جاءت أكبر من قيمتها  17.87المحسوبة  ،لتؤكد قيمة ت 2.26±32.32الممارسة 
على وجود فروق داللة  18درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.10الجدولية 

وهو لصالح العينة  احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
للعينة و  1.76±15.47ذكور الممارسة  لعينةلسة ،ايضا قياس بعد الرضا المهني الممار 

والتي جاءت أكبر من  6.32،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.22±13.05غير الممارسة 
على وجود فروق  108و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.00قيمتها الجدولية 

وهو لصالح  داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
للعينة غير و  1.86±15.6اناث الممارسة  للعينةجاء قياس البعد  العينة الممارسة ،كما

والتي جاءت أكبر من قيمتها  6.85،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.88±11.87الممارسة 
على وجود فروق داللة  18درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.10الجدولية 

وهو لصالح العينة  ير عشوائياحصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غ
للعينة و  2.52±26.4ذكور الممارسة  الممارسة ،كذلك قياس بعد الرضا االسري  للعينة

والتي جاءت أكبر من  13.89،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  8.14±17.23غير الممارسة 
على وجود فروق  108درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.00قيمتها الجدولية 
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وهو لصالح  احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي داللة
للعينة غير و  3.42±25.17اناث الممارسة  لعينةالعينة الممارسة ،كما جاء قياس البعد   ل

والتي جاءت أكبر من قيمتها  8.68،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  4.34±17.57الممارسة 
على وجود فروق داللة احصائية  18درجة الحرية و  0.05مستوى الداللة و  2.10الجدولية 

وهو لصالح العينة الممارسة  بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
انحرافه المعياري ياة و الذي جاء متوسطه الحسابي و ،ليؤكد القياس الكلي للرضا عن الح

 11.15±93.72الممارسة  للعينة غيرو  8.87±129.05ة ذكور الممارس محدد للعينة
عند مستوى 2.00والتي جاءت أكبر من قيمتها الجدولية  18.83،لتؤكد قيمة ت المحسوبة 

على وجود فروق داللة احصائية بين المتوسطات  108ودرجة الحرية  0.05الداللة 
وهو لصالح العينة الممارسة ،كما يؤكد القياس  الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي

اناث  عينةانحرافه المعياري محدد للياة و الذي جاء متوسطه الحسابي و لي للرضا عن  الحالك
،لتؤكد قيمة ت المحسوبة 7.18±83.57للعينة غير الممارسة و  10.89±127.6الممارسة 
درجة و  0.05عند مستوى الداللة 2.10والتي جاءت أكبر من قيمتها الجدولية  21.20
عني ان الفرق لة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعلى وجود فروق دال18الحرية 

الشكل البياني الموالي يبين نتائج المقارنة في قياس المتوسطات الحسابية  غير عشوائي، و 
ممارسة ألنشطة الترويح ال ياة بين عينة البحث الممارسة وغيرالبعاد الرضا عن الح

 الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(
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الرضا عن الحياة بين عينة  نتائج المقارنة في قياس المتوسطات الحسابية البعاد يبين 05قم شكل ر 

 تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث( البحث الممارسة و الغير ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي
لحياة بين الرضا عن ا ألبعادنتائج المقارنة في المتوسطات الحسابية   05يوضح الشكل رقم 

تبعا لمتغير الجنس  الممارسة النشطة الترويح الرياضيغير البحث الممارسة و عينة 
لحياة ذكور/اناث  حيث نستنتج وجود فروق ذات داللة احصائية في قياس ابعاد الرضا عن ا

ذلك لصالح العينة ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي و غير البين عينة البحث الممارسة و 
الترويحية الرياضية في  األنشطةممارسة  أهميةيبرز دور و هذا ما ور/اناث و الممارسة ذك

 تحقيق الرضا عن الحياة لدى االساتذة و تزويدهم بالحيوية و الطاقة االيجابية  لكال الجنسين

غير لحياة لدى عينة البحث الممارسة و يوضح قياس ابعاد الرضا عن ا 10جدول رقم 
 /مدينة(خارج المدينةالمكان ) الرياضي تبعا لمتغير الممارسة ألنشطة الترويح

 الجنس المتغيرات

 غير الممارسين الممارسين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

 المستوى
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

 المستوى

الرضا 
 الذاتي

 متوسط 51.35 3.34 23.73 متوسط 70.27 4.85 36.70 خ.المدينة
 منخفض 51.72 7.06 28.38 مرتفع 51.72 3.50 44.02 المدينة

الرضا 
 االجتماعي

 متوسط 51.35 2.05 31.86 مرتفع 89.19 1.20 42.64 خ.المدينة
 متوسط 58.62 2.49 33.64 مرتفع 51.72 4.24 47.91 المدينة
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الرضا 
 المهني

 متوسط 59.46 2.80 12.10 مرتفع 59.46 1.66 15.70 خ.المدينة
 متوسط 50 2.40 12.84 مرتفع 77.59 1.88 15.41 المدينة

الرضا 
 االسري

 متوسط 62.16 2.90 15.16 مرتفع 51.35 3.17 24.45 خ.المدينة
 متوسط 53.45 4.36 18.79 مرتفع 62.07 2.48 26.79 المدينة

القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

 منخفض 51.35 6.74 82.86 مرتفع 59.46 6.48 119.51 خ.المدينة

 متوسط 50 10.96 93.66 مرتفع 51.72 6.83 134.14 المدينة

لحياة لدى عينة البحث الذي يوضح قياس ابعاد الرضا عن او  10من خالل الجدول رقم 
 خارج المدينةغير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )الممارسة و 
انحرافه المعياري في قياس بعد الرضا متوسط الحسابي و حيث جاءت قيمة ال/المدينة(، 
ليحدد  % 70.27ونسبة تقييم عالي  4.85±36.70ة العاملة بالريف الممارسة الذاتي للعين

 % 51.35نسبة تقييم عالي و  3.34±23.73الممارسة نة غير المستوى متوسط وللعي
حرافه المعياري في قياس انكما جاءت قيمة المتوسط الحسابي و ليحدد المستوى متوسط ، 

ليحدد  % 51.72نسبة تقييم عالي و  3.50±44.02المدينة الممارسة البعد للعينة العاملة ب
 % 51.72نسبة تقييم عالي و  7.06±28.38ينة غير الممارسة المستوى متوسط و للع
 خارج المدينةب للعينة العاملةعي ، كذلك قياس بعد الرضا االجتماليحدد المستوى منخفض

للعينة غير ليحدد المستوى مرتفع و  % 89.19نسبة تقييم عالي و  1.20±42.64الممارسة 
، كما جاء ليحدد المستوى متوسط % 51.35نسبة تقييم عالي و  2.05±31.86مارسة الم

 % 51.72و نسبة تقييم عالي  4.24±47.91العاملة بالمدينة الممارسة قياس البعد للعينة 
 % 58.62نسبة تقييم عالي و  2.49±33.64ينة غير الممارسة للعليحدد المستوى مرتفع و 

 خارج المدينةبللعينة العاملة  ، ايضا قياس بعد الرضا المهنيسطليحدد المستوى متو 
ينة غير ليحدد المستوى مرتفع و للع % 59.46نسبة تقييم عالي و  1.66±15.70الممارسة 

، كما جاء دد المستوى متوسطليح % 59.46نسبة تقييم عالي و  2.80±12.10لممارسة ا
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 % 77.59نسبة تقييم عالي و  1.88±15.41ة قياس البعد للعينة العاملة بالمدينة الممارس
 % 50ونسبة تقييم عالي   2.40±12.84ليحدد المستوى مرتفع و للعينة غير الممارسة 

 نةخارج المديب للعينة العاملة ليحدد المستوى متوسط، كذلك قياس بعد الرضا االسري
ينة غير ليحدد المستوى مرتفع و للع % 51.35نسبة تقييم عالي و  3.17±24.45الممارسة 
، كما جاء ليحدد المستوى متوسط % 62.16نسبة تقييم عالي و  2.90±15.16الممارسة 

 62.07ونسبة تقييم عالي  2.48±26.79ارسة قياس البعد   للعينة العاملة بالمدينة المم
 53.45نسبة تقييم عالي و  4.36±18.79و للعينة غير الممارسة  تفعليحدد المستوى مر  %
القياس الكلي للرضا عن الحياة والذي جاء متوسطه  ليحدد المستوى متوسط ، ليؤكد %

 6.48±119.51الممارسة  خارج المدينةبانحرافه المعياري محدد للعينة العاملة الحسابي و 
 6.74±92.86ينة غير الممارسة للعفع و ليحدد المستوى مرت % 59.46نسبة تقييم عالي و 
، كما يؤكد القياس الكلي للرضا عن ليحدد المستوى متوسط % 51.35نسبة تقييم عالي و 

دينة الممارسة لمانحرافه المعياري محدد للعينة العاملة باالذي جاء متوسطه الحسابي و ياة و الح
للعينة غير الممارسة و ليحدد المستوى مرتفع  %51.72نسبة تقييم عالي و  134.14±6.83
 ليحدد المستوى منخفض . % 50و نسبة تقييم عالي  ±10.96  93.66

 

 
يبين نسب قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة و غير الممارسة  :06شكل 

 / المدينة( خارج المدينةألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )
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لحياة لدى عينة البحث الممارسة الرضا عن ا ألبعادلتقييم نسب ا 06يوضح الشكل رقم 
/المدينة حيث نالحظ وجود ارتفاع مستوى  خارج المدينةغير الممارسة تبعا لمتغير المكان و 

خارج بمتوسط لدى العينة العاملة ة لدى العينة العاملة بالمدينة و قياس ابعاد الرضا عن الحيا
خفض عند الرياضي  اما عند العينة الغير ممارسة فهو من الممارسة النشطة الترويحو  المدينة

منه نستنتج ان ممارسة و  عند العينة العاملة بالمدينة متوسطخارج المدينة و بالعينة العاملة 
 انشطة الترويح الرياضي تشكل اهمية كبيرة في تحقيق الرضا عن الحياة لدى الممارسين

لحياة لدى عينة البحث الممارسة ا عن امناقشة نتائج قياس الرض. عرض و تحليل و 3.2
 / المدينة(: خارج المدينةالترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان ) غير الممارسة ألنشطةو 

ياة بين عينة البحث الممارسة يوضح نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الح 11جدول رقم 
 /المدينة( خارج المدينةكان )ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المالغير و 

 المتغيرات
متغير 
 المكان

 غير الممارسين الممارسين
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
المتوسط  االحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

الرضا 
 الذاتي

 دال 13.38 51.35 3.34 23.73 70.27 4.85 36.70 خ.المدينة
 دال 15.11 51.72 7.06 28.38 51.72 3.50 44.02 المدينة

الرضا 
 االجتماعي

 دال 27.50 51.35 2.05 31.86 89.19 1.20 42.64 خ.المدينة
 دال 22.12 58.62 2.49 33.64 51.72 4.24 47.91 المدينة

الرضا 
 المهني

 دال 6.70 59.46 2.80 12.10 59.46 1.66 15.70 خ.المدينة
 دال 6.41 50 2.40 12.84 77.59 1.88 15.41 المدينة

الرضا 
 االسري

 دال 13.14 62.16 2.90 15.16 51.35 3.17 24.45 خ.المدينة
 دال 12.13 53.45 4.36 18.79 62.07 2.48 26.79 المدينة

القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

 دال 23.82 51.35 6.74 82.86 59.46 6.48 119.51 خ.المدينة

 دال 23.83 50 10.96 93.66 51.72 6.83 134.14 المدينة
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 2.02، قيمة ت الجدولية 58(خارج المدينة، درجة الحرية )0.05مستوى الداللة 
 2.00، قيمة ت الجدولية 68، درجة الحرية )المدرينة(0.05مستوى الداللة  

ياة بين المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الح الذي يوضح نتائجو  11من خالل الجدول رقم 
ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان الغير عينة البحث الممارسة و 

انحرافه المعياري في قياس بعد الرضا حيث جاءت قيمة المتوسط الحسابي و )الريف/المدينة(،
للعينة غير الممارسة و  4.85±36.70الممارسة  خارج المدينةلة بالعام للعينة الذاتي

والتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  13.38،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  23.73±3.34
على وجود فروق داللة احصائية بين  58درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة 2.02

كما وهو لصالح العينة الممارسة، عشوائيعني ان الفرق غير المتوسطات الحسابية مما ي
للعينة العاملة بالمدينة  انحرافه المعياري في قياس البعدقيمة المتوسط الحسابي و جاءت 

،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  7.06±28.38و للعينة غير الممارسة  3.50±44.02الممارسة 
درجة و  0.05عند مستوى الداللة  2.00والتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  15.11
ة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق على وجود فروق دالل 68الحرية 

لة العام للعينة وهو لصالح العينة الممارسة،كذلك قياس بعد الرضا االجتماعي غير  عشوائي
،لتؤكد قيمة  2.05±31.86للعينة غير الممارسة و  1.20±42.64الممارسة  خارج المدينةب

عند مستوى الداللة 2.02لجدولية والتي جاءت اكبر من قيمتها ا 27.50ت المحسوبة 
على وجود فروق داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما  58و درجة الحرية  0.05

 كما جاء قياس البعد للعينة وهو لصالح العينة الممارسة، يعني ان الفرق غير عشوائي
،لتؤكد  2.49±33.64للعينة غير الممارسة  و  4.24±47.91العاملة بالمدينة الممارسة 

عند مستوى الداللة 2.00والتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  22.12قيمة ت المحسوبة 
على وجود فروق داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية مما  68درجة الحرية و  0.05

ايضا قياس بعد الرضا المهني   وهو لصالح العينة الممارسة، يعني ان الفرق غير عشوائي
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للعينة غير الممارسة و  1.66±15.70الممارسة  خارج المدينةب لةالعام للعينة
والتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  6.70لتؤكد قيمة ت المحسوبة  ،12.10±2.80
على وجود فروق داللة احصائية بين  58درجة الحرية و  0.05داللة عند مستوى ال 2.02

نة الممارسة،كما جاء و لصالح العيوه المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
للعينة غير الممارسة و  1.88±15.41بالمدينة الممارسة  العاملة للعينة قياس البعد

والتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  6.41،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  12.84±2.40
ن بي إحصائيةعلى وجود فروق داللة  68درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.00

رسة، كذلك وهو لصالح العينة المما المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
للعينة غير و  3.17±24.45الممارسة  خارج المدينةالعاملة ب للعينة األسريقياس بعد الرضا 

تي جاءت اكبر من قيمتها وال 13.14،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  2.90±15.16الممارسة 
على وجود فروق داللة  58درجة الحرية و  0.05د مستوى الداللة عن 2.02ية الجدول

نة وهو لصالح العيي الفرق غير عشوائبين المتوسطات الحسابية مما يعني ان  إحصائية
للعينة غير و  2.48±26.79الممارسة العاملة بالمدينة  للعينة الممارسة،كما جاء قياس البعد

والتي جاءت اكبر من قيمتها  12.13سوبة ،لتؤكد قيمة ت المح 4.36±18.79الممارسة 
على وجود فروق داللة  68درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة 2.00الجدولية 
وهو لصالح العينة  بين المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي إحصائية

انحرافه الذي جاء متوسطه الحسابي و ياة و الممارسة،ليؤكد القياس الكلي للرضا عن الح
للعينة غير و  6.48±119.51الممارسة  خارج المدينةة بالعامل المعياري محدد للعينة

والتي جاءت اكبر من قيمتها  23.82لتؤكد قيمة ت المحسوبة  ،6.74±92.86الممارسة 
على وجود فروق داللة  58درجة الحرية و  0.05توى الداللة عند مس2.02الجدولية 

وهو لصالح العينة ي بية مما يعني ان الفرق غير عشوائسااحصائية بين المتوسطات الح
انحرافه القياس الكلي للرضا عن  الحياة والذي جاء متوسطه الحسابي و الممارسة،كما جاء 

للعينة غير الممارسة و  6.83±134.14العاملة بالمدينة الممارسة  المعياري محدد للعينة
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لتي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية وا 23.83،لتؤكد قيمة ت المحسوبة  93.66±10.96
بين  إحصائيةعلى وجود فروق داللة  68درجة الحرية و  0.05عند مستوى الداللة  2.00

الشكل وهو لصالح العينة الممارسة، و  المتوسطات الحسابية مما يعني ان الفرق غير عشوائي
بين عينة البحث  ياةالرضا عن الح أبعادالموالي يبين نتائج المقارنة في قياس متوسطات 

 غير ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )الريف/المدينة(الممارسة و 

 

ينة البحث ابعاد الرضا عن الحياة بين عمتوسطات يوضح نتائج المقارنة في قياس   :07شكل
 نة(ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )الريف/المديالغير الممارسة و 

لحياة بين نتائج المقارنة في المتوسطات الحسابية  البعاد الرضا عن ا 07يوضح الشكل رقم 
عا لمتغير المكان تبلممارسة ألنشطة الترويح الرياضي غير اعينة البحث الممارسة و 

حيث نستنتج وجود فروق ذات داللة احصائية في قياس ابعاد الرضا عن المدينة/الريف 
ذلك لصالح الترويح الرياضي و  ألنشطةغير الممارسة لبحث الممارسة و لحياة بين عينة اا

ويح الرياضي وهذا ما الممارسة النشطة التر المدينة والعاملة بالريف ايضا و العينة العاملة ب
الرضا عن الحياة لدى  اهمية ممارسة االنشطة الترويحية الرياضية في تحقيقيبرز دور و 
 الطاقة االيجابية هم بالحيوية و تزويداالساتذة و 

. عرض و تحليل و مناقشة نتائج قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث 4.2
 الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس: الممارسة و غير الممارسة ألنشطة
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يوضح قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة و غير الممارسة  12جدول رقم 
 الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريسألنشطة 

 المتغيرات
متغير 
سنوات 
 التدريس

 غير الممارسين الممارسين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

المتوسط  المستوى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

 المستوى

الرضا 
 الذاتي

 منخفض 55.26 7.03 28.37 مرتفع 57.89 5.15 43.92 5>
 منخفض 53.33 6.49 26.67 متوسط 70 4.32 40.37 5-10
 منخفض 55.56 3.75 24.04 متوسط 55.56 5.14 38.19 10<

الرضا 
 االجتماعي

 متوسط 57.89 2.73 34.11 مرتفع 52.63 4.48 47.82 5>
 متوسط 56.67 1.88 32.33 مرتفع 56.67 3.95 45.10 5-10
 متوسط 70.37 2.08 32.00 مرتفع 59.26 3.08 43.96 10<

الرضا 
 المهني

 متوسط 57.89 2.23 13.13 مرتفع 76.32 2.08 15.53 5>
 متوسط 60 2.69 12.73 مرتفع 56.67 1.68 15.77 5-10
 متوسط 51.85 2.69 11.56 مرتفع 77.78 1.51 15.26 10<

الرضا 
 االسري

 متوسط 60.53 4.14 19.63 مرتفع 57.89 2.36 26.66 5>
 متوسط 60 4.13 17.13 مرتفع 70 3.02 25.43 5-10
 منخفض 51.85 2.29 14.48 مرتفع 51.85 3.55 25.30 10<

القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

 متوسط 52.63 10.17 95.24 مرتفع 57.89 8.82 133.92 5>

 متوسط 56.67 10.51 88.87 مرتفع 50 8.75 126.67 5-10

 منخفض 51.85 7.03 82.07 مرتفع 51.85 8.29 122.70 10<
لحياة لدى عينة البحث الذي يوضح قياس ابعاد الرضا عن او  12من خالل الجدول رقم 

غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس، حيث الممارسة و 
 جاءت نتائج القياس على النحو التالي:
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سنوات الممارسة للنشاط  5جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من  التي: و الرضا الذاتي
، ومستوى قياس مرتفع 5.15دره معياري ق بانحراف 43.92الترويحي الرياضي محدد بـ 

مستوى قياس و  7.03بانحراف معياري قدره  28.37للعينة غير الممارسة محدد بـ و 
الممارسة للنشاط لخدمة و سنوات من ا 10و 5نة بين جاء محدد كذلك للعيو  منخفض،

، مستوى قياس متوسطو  4.32دره معياري ق بانحراف 40.37الترويحي الرياضي محدد بـ 
مستوى قياس منخفض و  6.49بانحراف معياري قدره  26.67للعينة غير الممارسة محدد بـ و 

 الممارسة للنشاطدمة و سنوات في الخ 10للعينة أكثر من  أيضا،كما حدد المتوسط الحسابي 
للعينة ، و مستوى قياس متوسطو  5.14دره ري قمعيا بانحراف 38.19الترويحي الرياضي بـ 

 مستوى قياس منخفض،و  3.75بانحراف معياري قدره  24.04غير الممارسة محدد بـ 
غير الممارسة ألنشطة الترويح فيه لمجموعات العينة الممارسة و  جاءت نسب التقييم العاليو 

، %53.33، %70، %55.26، %57.89ات التدريسالرياضي تبعا لمتغير سنو 
 على التوالي. 55.56%، 55.56%

سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من و  الرضا االجتماعي:
، ومستوى قياس مرتفع 4.48دره معياري ق بانحراف 47.82الترويحي الرياضي محدد بـ 

مستوى قياس متوسط و  2.73قدره بانحراف معياري  34.11للعينة غير الممارسة محدد بـ و 
الممارسة للنشاط الترويحي سنوات من الخدمة و  10و  5نة بين جاء محدد كذلك للعي،و 

للعينة غير ، و ومستوى قياس مرتفع 3.95دره معياري ق بانحراف 45.10الرياضي محدد بـ 
اس متوسط ،كما حدد مستوى قيو  1.88بانحراف معياري قدره  32.33الممارسة محدد بـ 

الممارسة للنشاط الترويحي سنوات في الخدمة و  10نة أكثر من المتوسط الحسابي ايضا للعي
للعينة غير س مرتفع، و مستوى قياو  3.08معياري قدره  بانحراف 43.96الرياضي بـ 

جاءت توسط ،و مستوى قياس مو  2.08بانحراف معياري قدره  32.00الممارسة محدد بـ 
غير الممارسة ألنشطة الترويح فيه لمجموعات العينة الممارسة و  العالي نسب التقييم
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، %56.67، %56.67، %57.89، %52.63الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس
 على التوالي. 70.37%، 59.26%

سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من و : الرضا المهني
، ومستوى قياس مرتفع 2.08دره معياري ق بانحراف 15.53دد بـ الترويحي الرياضي مح

مستوى قياس متوسط و  2.23قدره بانحراف معياري  13.13للعينة غير الممارسة محدد بـ و 
الممارسة للنشاط الترويحي سنوات من الخدمة و  10و 5نة بين جاء محدد كذلك للعي،و 

للعينة غير ومستوى قياس مرتفع، و  1.68دره معياري ق بانحراف 15.77الرياضي محدد بـ 
مستوى قياس متوسط ،كما حدد و  2.69بانحراف معياري قدره  12.73الممارسة محدد بـ 

الممارسة للنشاط الترويحي سنوات في الخدمة و  10من المتوسط الحسابي ايضا للعينة أكثر 
غير للعينة ومستوى قياس مرتفع، و  1.51دره معياري ق بانحراف 15.26الرياضي بـ 

جاءت ،و مستوى قياس متوسط و  2.69بانحراف معياري قدره  11.56الممارسة محدد بـ 
غير الممارسة ألنشطة الترويح فيه لمجموعات العينة الممارسة و  نسب التقييم العالي

، %60، %56.67، %57.89، %76.32الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس
 على التوالي. 51.85%، 77.78%

سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من : و الرضا االسري
، قياس مرتفعمستوى و  2.36دره معياري ق بانحراف 26.66الترويحي الرياضي محدد بـ 

قياس متوسط  مستوىو  4.14بانحراف معياري قدره  19.63للعينة غير الممارسة محدد بـ و 
ات من الخدمة و الممارسة للنشاط الترويحي سنو  10و  5جاء محدد كذلك للعينة بين ،و 

للعينة غير ومستوى قياس مرتفع، و  3.02دره معياري ق بانحراف 25.43الرياضي محدد بـ 
مستوى قياس متوسط ،كما حدد و  4.13بانحراف معياري قدره  17.13الممارسة محدد بـ 
ة للنشاط الترويحي الممارسسنوات في الخدمة و  10نة أكثر من للعي أيضاالمتوسط الحسابي 

للعينة غير ومستوى قياس مرتفع، و  3.55معياري قدره  بانحراف 25.30الرياضي بـ 
جاءت و  ،ومستوى قياس منخفض 2.29قدره بانحراف معياري  14.48الممارسة محدد بـ 
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غير الممارسة ألنشطة الترويح فيه لمجموعات العينة الممارسة و  نسب التقييم العالي
، %51.85، %60، %70، %60.53، %57.89تغير سنوات التدريسالرياضي تبعا لم

 على التوالي. 51.85%
سنوات 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من و : القياس الكلي للرضا عن الحياة 

و  8.82دره معياري ق بانحراف 133.92الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ 
 10.17بانحراف معياري قدره  95.24الممارسة محدد بـ  للعينة غيرمستوى قياس مرتفع ، و 

الممارسة ة و سنوات من الخدم 10و 5مستوى قياس متوسط ،وجاء محدد كذلك للعينة بين و 
ومستوى قياس  8.75معياري قدره  بانحراف 126.67للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ 

مستوى قياس و  10.51اري قدره بانحراف معي 88.87للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و مرتفع
الممارسة سنوات في الخدمة و  10نة أكثر من للعي أيضامتوسط ،كما حدد المتوسط الحسابي 

ومستوى قياس مرتفع ،  8.29معياري قدره  بانحراف 122.70للنشاط الترويحي الرياضي بـ 
س منخفض مستوى قياو  7.03بانحراف معياري قدره  82.07للعينة غير الممارسة محدد بـ و 
غير الممارسة ألنشطة الترويح فيه لمجموعات العينة الممارسة و  جاءت نسب التقييم العالي،و 

، %56.67، %50، %52.63، %57.89الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس
 على التوالي. 51.85%، 51.85%
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طة الترويح قياس ابعاد الرضا عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة ألنش يبين نسب :08 شكل
 الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس

لحياة لدى عينة البحث الممارسة نسب التقييم البعاد الرضا عن ا 08يوضح الشكل رقم 
غير الممارسة تبعا لمتغير سنوات التدريس حيث نالحظ ارتفاع قياس مستوى ابعاد الرضا و 

 5يحي العاملة القل من عن الحياة لدى عينة البحث الممارسة للنشاط الرياضي الترو 
متوسط لدى عينة البحث الغير ممارسة سنوات و  10ت/اكثر من سنوا 10الى  5سنوات/ من

منخفض لدى سنوات و  10الى  5سنوات /من  5من للنشاط الرياضي الترويحي العملة القل 
سنوات, وهذا  10عينة البحث غير الممارسة للنشاط الرياضي الترويحي العاملة الكثر من 

 رجع الهمية و دور ممارسة االنشطة الترويحية في تحقيق الرضا عن الحياة ي

  عرض وتحليل و مناقشة نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث
 الممارسة و غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس:

اس ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث الممارسة و الغير يوضح نتائج المقارنة في قي :13 جدول
 ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس

 المتغيرات
متغير 
سنوات 
 التدريس

 غير الممارسين الممارسين
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
المتوسط  االحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 يالعال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
التقييم 
 العالي

الرضا 
 الذاتي

<5 43.92 5.15 57.89 28.37 7.03 55.26 
 53.33 6.49 26.67 70 4.32 40.37 10-5 دال 71.53

>10 38.19 5.14 55.56 24.04 3.75 55.56 

الرضا 
 االجتماعي

<5 47.82 4.48 52.63 34.11 2.73 57.89 
 56.67 1.88 32.33 56.67 3.95 45.10 10-5 دال 157.55

>10 43.96 3.08 59.26 32.00 2.08 70.37 
الرضا 
 المهني

<5 15.53 2.08 76.32 13.13 2.23 57.89 
 دال 19.28

5-10 15.77 1.68 56.67 12.73 2.69 60 
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>10 15.26 1.51 77.78 11.56 2.69 51.85 

الرضا 
 االسري

<5 26.66 2.36 57.89 19.63 4.14 60.53 
 60 4.13 17.13 70 3.02 25.43 10-5 دال 69.43

>10 25.30 3.55 51.85 14.48 2.29 51.85 
القياس 
الكلي 

للرضا عن 
 الحياة

<5 133.92 8.82 57.89 95.24 10.17 52.63 

 56.67 10.51 88.87 50 8.75 126.67 10-5 دال 186.37

>10 122.70 8.29 51.85 82.07 7.03 51.85 

، قيمة 127، درجة الحرية داخل المجموعات 2، درجة الحرية بين المجموعات 0.05مستوى الداللة 
 2.26ف الجدولية 

الذي يوضح نتائج المقارنة في قياس ابعاد الرضا عن اعاله و  13من خالل الجدول رقم 
نشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير غير ممارسة ألياة بين عينة البحث الممارسة و الح

 سنوات التدريس، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من : و الرضا الذاتي

للعينة غير الممارسة ، و 5.15معياري قدره  بانحراف 43.92الترويحي الرياضي محدد بـ 
سنوات  10و 5،وجاء محدد كذلك للعينة بين  7.03حراف معياري قدره بان 28.37محدد بـ 

معياري قدره  بانحراف 40.37الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ من الخدمة و 
،كما حدد  6.49بانحراف معياري قدره  26.67للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و 4.32

الممارسة للنشاط الترويحي ات في الخدمة و سنو  10نة أكثر من المتوسط الحسابي ايضا للعي
 24.04 للعينة غير الممارسة محدد بـ، و  5.14بأنحراف معياري قدره  38.19الرياضي بـ 

التي جاءت اكبر و  71.53د نتيجة قيمة ف المحسوبة ،  لتؤك3.75بانحراف معياري قدره 
تساوي  ين المجموعاتبودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.26تها الجدولية من قيم

لصالح العينة اقل  إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة تدل  127وداخل المجموعات  2
 سنوات في الخدمة و الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.5من 
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سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من : و الرضا االجتماعي
للعينة غير الممارسة ، و 4.48معياري قدره  بانحراف 47.82الترويحي الرياضي محدد بـ 

سنوات  10و 5،وجاء محدد كذلك للعينة بين  2.73بانحراف معياري قدره  34.11محدد بـ 
 معياري قدره بانحراف 45.10الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ من الخدمة و 

،كما حدد  1.88ف معياري قدره بانحرا 32.33للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و 3.95
الممارسة للنشاط الترويحي سنوات في الخدمة و  10نة أكثر من للعي أيضاالمتوسط الحسابي 

 32.00للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و  3.08معياري قدره  بانحراف 43.96الرياضي بـ 
ت اكبر اءالتي جو  157.55نتيجة قيمة ف المحسوبة  ،لتؤكد 2.08بانحراف معياري قدره 
تساوي  بين المجموعاتودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 2.26من قيمتها الجدولية 

لعينة اقل لصالح ا إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة  تدل 127وداخل المجموعات  2
 الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.سنوات في الخدمة و 5من 

سنوات الممارسة للنشاط 5بي للعينة أقل من التي جاءت متوسطها الحسا: و الرضا المهني
للعينة غير الممارسة ، و  2.08معياري قدره  بانحراف 15.53الترويحي الرياضي محدد بـ 

سنوات  10و 5نة بين جاء محدد كذلك للعي،و  2.23بانحراف معياري قدره  13.13محدد بـ 
معياري قدره  انحرافب 15.77الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ من الخدمة و 

،كما حدد  2.69بانحراف معياري قدره  12.73للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و 1.68
الممارسة للنشاط الترويحي سنوات في الخدمة و  10نة أكثر من المتوسط الحسابي ايضا للعي

 11.56، و للعينة غير الممارسة محدد بـ  1.51معياري قدره  بانحراف 15.26الرياضي بـ 
و التي جاءت اكبر  19.28ة ، لتؤكد نتيجة قيمة ف المحسوب 2.69انحراف معياري قدره ب

تساوي  بين المجموعاتودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.26تها الجدولية من قيم
لصالح العينة اقل  إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة  تدل 127وداخل المجموعات  2

 ممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.سنوات في الخدمة و ال5من 
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سنوات الممارسة للنشاط 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من : و الرضا االسري
للعينة غير الممارسة ، و 2.36معياري قدره  بانحراف 26.66الترويحي الرياضي محدد بـ 

 10و  5نة بين جاء محدد كذلك للعي،و  4.14بانحراف معياري قدره  19.63محدد بـ 
بأنحراف معياري  25.43الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ سنوات من الخدمة و 

،كما حدد  4.13بانحراف معياري قدره  17.13للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و  3.02قدره 
الممارسة للنشاط الترويحي سنوات في الخدمة و  10كثر من المتوسط الحسابي ايضا للعينة أ

 14.48للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و  3.55معياري قدره  بانحراف 25.30 الرياضي بـ
والتي جاءت اكبر  69.43ة ، لتؤكد نتيجة قيمة ف المحسوب 2.29بانحراف معياري قدره 

تساوي  بين المجموعاتودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.26تها الجدولية من قيم
وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح العينة اقل على  تدل 127وداخل المجموعات  2

 سنوات في الخدمة و الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.5من 

سنوات 5التي جاءت متوسطها الحسابي للعينة أقل من : و القياس الكلي للرضاعن الحياة
 8.82دره معياري ق بانحراف 133.92الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي محدد بـ 

بانحراف معياري قدره  95.24للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و ى قياس مرتفعومستو 
الممارسة للنشاط سنوات من الخدمة و  10و 5،و جاء محدد كذلك للعينة بين 10.17

، و ومستوى قياس مرتفع 8.75ري قدره معيا بانحراف 126.67الترويحي الرياضي محدد بـ 
،كما حدد المتوسط  10.51حراف معياري قدره بان 88.87للعينة غير الممارسة محدد بـ 

الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي سنوات في الخدمة و  10نة أكثر من الحسابي ايضا للعي
بانحراف  82.07للعينة غير الممارسة محدد بـ ، و 8.29معياري قدره  بانحراف 122.70بـ 

لتي جاءت اكبر من و ا 186.37 ، لتؤكد نتيجة قيمة ف المحسوبة7.03معياري قدره 
 2تساوي  بين المجموعاتودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.26تها الجدولية قيم
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لصالح العينة اقل من  إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة  تدل 127وداخل المجموعات 
 سنوات في الخدمة و الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.5

 

ة في قياس متوسطات ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث نتائج المقارن يبين 09شكل رقم 
 الممارسة و الغير ممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس

نتائج المقارنة في قياس متوسطات ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة  09يوضح الشكل رقم 
ياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس البحث الممارسة و الغير ممارسة النشطة الترويح الر 

سنوات, حيث نالحظ وجود فروق  10سنوات/ اكثر من  10الى  5سنوات/ من  5القل من 
غير ياة بين عين العينة الممارسة و ذات داللة احصائية في قياس ابعاد الرضا عن الح

لترويح االممارسة النشطة سنوات في الدريس و  5ملة القل من ممارسة لصالح العينة العاال
اهمية ممارسة انشطة الترويح الرياضي في تحقيق الرضا عن الرياضي وهذا يبرز دور و 

 .الحياة
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 االستنتاجات:.2-2
  متوسط لدى عينة و لممارسة الحياة مرتفع لدى عينة البحث ا عنمستوى أبعاد الرضا

 .البحث غير الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي
  ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث تبعا  مستوىفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي لصالح العينة الممارسة للنشاط الترويحي 
 الرياضي.

  غير الممارسة النشطة الترويح الممارسة و يختلف مستوى الرضا عن الحياة بين العينة
الممارسة  واإلناثالذكور  الرياضي تبعا لمتغير الجنس حيث انه مرتفع لدى عينة

 ممارسةالغير اإلناث ومتوسط لدى عينة البحث ذكور ومنخفض لدى عينة 
  لحياة بين عينة البحث الرضا عن ا أبعاد مستوىفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(  غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضيالممارسة و 
 الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي. اإلناثو ر العينة الذكو  لصالح

 غير الممارسة النشطة الترويح الحياة بين العينة الممارسة و  يختلف مستوى الرضا عن
العاملة بخارج و  الممارسة الرياضي تبعا لمتغير مكان العمل حيث انه متوسط لدى العينة

نة الغير ممارسة فهو منخفض اما عند العي عينة العاملة بالمدينةمرتفع لدى الالمدينة و 
 متوسط لدى العينة العاملة بالمدينة  ى العينة العاملة خارج المدينة و لد

  لحياة بين عينة البحث ابعاد الرضا عن ا مستوىتوجد فروق ذات داللة احصائية في
 خارج المدينةبتبعا لمتغير المكان ) غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضيالممارسة و 

الممارسة للنشاط والعاملة بالمدينة ايضا و  خارج المدينةبالعينة العاملة  نة( لصالح/المدري
 الترويحي الرياضي.

 غير الممارسة النشطة الترويح الحياة بين العينة الممارسة و  يختلف مستوى الرضا عن
الرياضي تبعا لمتغير سنوات العمل حيث انه مرتفع لدى عينة البحث الممارسة و العاملة 

غير سنوات اما عند العينة 10كثر من سنوات/ ا 10الى 5سنوات/ من 5قل من ال
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سنوات 10الى  5سنوات/ من  5من  ممارسة فهو متوسط لدى العينة العاملة القلال
 سنوات  10منخفض لدى العينة العاملة الكثر من و 
  ابعاد الرضا عن الحياة بين عينة البحث ستوىتوجد فروق ذات داللة احصائية في 

)ألقل من يح الرياضي تبعا لمتغير السنوات الممارسة و غير الممارسة ألنشطة الترو 
 5سنوات( لصالح العينة العاملة ألقل من  10سنوات/أكثر من 10الى  5سنوات/من 5

 سنوات في التدريس والممارسة للنشاط الترويحي الرياضي.
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 مناقشة الفرضيات:.2-3
  لدى عينة البحث  وى قياس الرضا عن الحياةتحديد مستل يهدفالذي و  األولالفرض

 تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي.
للرضا عن الحياة لدى  التي توضح مستويات القياس 06و05من خالل تحليل الجدولين رقم 

عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي، حيث تحقق الفرض المدون 
س الرضا عن الحياة لدى عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة بتحديد مستوى قيا أعاله

المستوى المتوسط للعينة غير الممارسة مستوى المرتفع للعينة الممارسة و الترويح الرياضي بال
،وهذا مبرز لدور ممارسة النشاط الترويحي الرياضي على مختلف ابعاد الرضا عن الحياة 

جتماعية و الرضا النفسي، حيث نظرا لتأثيرات مهنة من الناحية الجسمية و النفسية و اال
البرامج و  باألقسامالتدريس التي ترفع من مستوى الضغوط النفسية بسبب تعداد التالميذ الكبير 

لتغييرها دوريا، لذك فان الممارسة تشكل نقطة ايجابية  األستاذتؤرق  أصبحتالتعليمية التي 
, و تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة اناس عمللتفريغ الشحنات السالبة و الضغوطات ال

الترويح الرياضي من كبار  ألنشطةالتي تؤكد على تمتع الممارسين  2009محمد غانم 
صحيح بلحول بوتليليس الحبيب السن بدرجة كبيرة من الرضا عن الحياة و نتائج دراسة 

ا عن الحياة لدى الرياضية الترويحية اثر ايجابي في تحسين الرض ألنشطة( ان 2018)
 الكبار

  في قياس الرضا عن الحياة بين  إحصائيا الةبوجود فروق د ينصالذي الفرض الثاني و
 عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي لصالح العينة الممارسة.

الذي يوضح الفروق بين المتوسطات الحسابية في قياس و   07من خالل تحليل الجدول رقم 
عن الحياة بين عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الرياضي ، حيث  الرضا

في قياس الرضا عن الحياة  إحصائيةتحقق الفرض المدون اعاله بوجود فروق ذات داللة 
ضي لصالح العينة الممارسة، بين عينة البحث تبعا لمتغير ممارسة أنشطة الترويح الريا

المذكورة سلفا، كما ان السادة االساتذة الممارسون  لألسبابتؤكد الفروق دالالت القياس و 
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لتغيير الجو لفترات متفاوتة، كما عامل انفسهم متنفس عام لصرف ضغوطهم و  يضفون على
ميذ الوقت يشكل عنصر بارز في الممارسة كذلك بسبب ضغط البرنامج الزمني للتال

التي تؤكد على  2018يح, بوتليليس تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة صح, و االساتذة كذلكو 
وجود فروق ذات داللة احصائية في ابعاد الرضا عن الحياة بين كبار السن الممارسين و 

( 2015سماح يحيى خليل أبو حمادة )وما اكدته  .غير الممارسين النشطة الترويح الرياضي
 .لسنتطبيق برنامج إرشادي لتحسين مستوى جودة الحياة لدى كبار ا اهميةحول 

  لدى عينة البحث  الحياةتحديد مستوى قياس الرضا عن ل يهدف الذيالفرض الثالث و
 غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور/اناث(.الممارسة و 

لحياة لدى عينة الذي يوضح مستوى قياس الرضا عن او  08من خالل تحليل الجدول رقم 
سة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس غير الممار البحث الممارسة و 

لحياة لدى عينة مستوى قياس الرضا عن ا )ذكور/اناث(، حيث تحقق الفرض المدون اعاله
غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس البحث الممارسة و 

هنا نة غير الممارسة، و المتوسط للعي المستوىمستوى المرتفع للعينة الممارسة و )ذكور/اناث(بال
تشكل اهمية بارزة في الرضا الحياة لدى كال  لإلناثيتضح ان الممارسة سواءا للذكور او 

 الجنسين.
  بوجود فروق ذات داللة احصائية في قياس الرضا عن  ينصالذي الفرض الرابع و

غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا بين عينة البحث الممارسة و  الحياة
 لصالح العينة الممارسة. تغير الجنس )ذكور/اناث(لم

الذي يوضح  الفروق بين المتوسطات الحسابية في قياس و  09من خالل تحليل الجدول رقم 
الرضا عن الحياة بين عينة البحث الممارسة و غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا 

عاله بوجود فروق ذات داللة لمتغير الجنس )ذكور/اناث(، حيث تحقق الفرض المدون ا
غير الممارسة ألنشطة لحياة بين عينة البحث الممارسة و احصائية في قياس الرضا عن ا

يبرز هذا ان /اناث( لصالح العينة الممارسة، و الترويح الرياضي تبعا لمتغير الجنس )ذكور
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ر بارز في الممارسة للنشاط الترويحي الرياضي سواءا لدا الذكور او لدى االناث تشكل دو 
 الرضا عن الحياة.

  لدى عينة البحث  الحياةتحديد مستوى قياس الرضا عن يهدف لالذي الفرض الخامس و
 خارج المدينةبالممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان ) الممارسة وغير

 /المدينة(.
لدى عينة  لحياةالذي يوضح مستوى قياس الرضا عن او  10من خالل تحليل الجدول رقم 

خارج بغير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )البحث الممارسة و 
/المدينة(، حيث تحقق الفرض المدون اعاله بتحديد مستوى قياس الرضا عن الحياة  المدينة

لدى عينة البحث الممارسة و غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان 
المستوى المتوسط للعينة مستوى المرتفع للعينة الممارسة و بال المدينة(داخل  / المدينة خارجب)

 غير الممارسة.
  بوجود فروق ذات داللة احصائية في قياس الرضا عن  ينصالفرض السادس و الذي

غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا بين عينة البحث الممارسة و  الحياة
 /المدينة( لصالح العينة الممارسة. ارج المدينةخبلمتغير المكان )

الذي يوضح  الفروق بين المتوسطات الحسابية في قياس و  11من خالل تحليل الجدول رقم 
غير الممارسة ألنشطة الترويح تبعا لمتغير لحياة بين عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا

ن اعاله بوجود فروق ذات داللة /المدينة(، حيث تحقق الفرض المدو  خارج المدينةبالجنس )
غير الممارسة ألنشطة لحياة بين عينة البحث الممارسة و احصائية في قياس الرضا عن ا

 /المدينة( لصالح العينة الممارسة. خارج المدينةبالترويح الرياضي تبعا لمتغير المكان )

  البحث تحديد مستوى قياس الرضا عن الحياة لدى عينة يهدف لالذي الفرض السابع و
 الممارسة و غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس.
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لحياة لدى عينة الذي يوضح مستوى قياس الرضا عن او  12من خالل تحليل الجدول رقم 
غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريس، البحث الممارسة و 

لحياة لدى عينة البحث بتحديد مستوى قياس الرضا عن ا اعالهحيث تحقق الفرض المدون 
مستوى بال غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا لمتغير سنوات التدريسالممارسة و 

 المستوى المتوسط للعينة غير الممارسةالمرتفع للعينة الممارسة و 
  الرضا عن  بوجود فروق ذات داللة احصائية في قياس ينصالذي الفرض الثامن و

غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي تبعا بين عينة البحث الممارسة و  الحياة
سنوات في التدريس  5لة ألقل من لصالح العينة العام لمتغير سنوات التدريس

 الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي.و 
في قياس الذي يوضح  الفروق بين المتوسطات الحسابية و  13من خالل تحليل الجدول رقم 

غير الممارسة ألنشطة الترويح تبعا لمتغير لحياة بين عينة البحث الممارسة و الرضا عن ا
سنوات التدريس ، حيث تحقق الفرض المدون اعاله بوجود فروق ذات داللة احصائية في 

غير الممارسة ألنشطة الترويح الرياضي لحياة بين عينة البحث الممارسة و قياس الرضا عن ا
الممارسة التدريس و سنوات في  5ير سنوات التدريس لصالح العينة العاملة ألقل من تبعا لمتغ

 ألنشطة الترويح الرياضي.

 .التوصيات:2-4
  وقت الفراغ ممارسة النشاط الترويحي الرياضي خالل أهميةضرورة و  
  للصحة النفسية ألساتذة نظرا  النشاط الترويحي الرياضي ممارسة أهميةالتأكيد على

 ات العمل اليومية و تعداد التالميذ.للضغوط
 االجتماعية بدى رفع من مستوى العالقات االسرية و التركيز على دور الممارسة في ال

 االفراد في ميدان التدريس
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  النفسية لألساتذة قصد رفع مستوى ة في تعدد مجاالت الصحة العامة و الدراسالبحث و
 االداء لديهم في الميدان

 ووفقا لمتغيرات اخر  تتعلق بالجوانب النفسية االيجابية ساتذةاألبحوث عن فئة  إجراء
 ) مكان االقامة، الحالة العائلية، نوع النشاط الممارس ، سنوات الممارسة(

 الخالصة العامة:.2-5

تعتبر فئة األساتذة من الشرائح المهمة في المجتمع نظرا لمجهوداتها الجبارة في تعليم وتربية 
انيه من ضغوطات العمل ومشاكل الحياة اليومية وعدم استغالل وقت االجيال فنظرا لما تع

الفراغ فتوجب علينا االهتمام بهذه الفئة لمعرفة مستوى رضاهم عن الحياة والحث على 
ممارسة نشاط الترويح الرياضي الذي يعتبر عامل مهم في تفريغ االنفعاالت والضغوطات 

الترويح الرياضي تحقق التوازن  أنشطةارسة نتائج بحثنا على ان مم أسفرتالنفسية, حيث 
االسرة والمجتمع كما تساعد على التخلص من  أفرادالنفسي والتفاعل االيجابي بين 

الترويح الرياضي بكل انواعه يكسب االستاذ  أنشطةفممارسة  ,النفسية والمهنية الضغوطات
 صحة بدنية جيدة ويعزز لديه الثقة بالنفس وتحقيق الذات .
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 ق ائمة  
المراجعالمصادر و 
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 المصادر و المراجع باللغة العربية:
 .الهيئة المصرية للكتاب :مصر .معجم العلوم االجتماعية .(1973) .م ,ابراهيم

جامعة  .مشكالت التقاعد لدى المسنين و عالقتها بالرضا عن الحياة .(2009) .ا ,احمد شعبان
 .ية النوعيةمجلة بحوث الترب :المنصورة

التلكؤ االكاديمي و عالقته بالدافعية لالنجاز و الرضا عن الدراسة لدى  .(2008) .ع .ع ,احمد
مجلة اطفال الخليج ذوي االحتياجات  .طالب جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

 .الخاصة
 1مريخ للنشر. ط(.الرعاية التربوية للمعوقين عقليا.الرياض.دار ال1984بركات احمد لطفي.)

اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط والتكوين أثناء الخدمة مذكرة تخرج لنيل  .(2012) .بكراوي الميلود
 .شهادة الليسانس في علم النفس،دراسة ميدانية، والية أدرار

 ,الكويت :عالم المعرفة trad( .سيكولوجية السعادة( .ع .ا .فيصل ).1993ارجايل ,م .)
 .مركز الكتاب و النشر  :القاهرة .الترويح بين النظرية و التطبيق .(1998) .ع ,الحماحمي
 .مركز الكتاب و النشر :القاهرة .الترويح بين النظرية و التطبيق .(2009) .ع .ع ,الحماحمي

 .دار الفكر العربي :القاهرة .التربية الحركية للطفل .(1992) .ر .ا ,الخولي انور
  .الدار الدولية للنشر و التوزيع :القاهرة .ة علم النفسذخير  .(1998) .ك ,الدسوقي

والدعم االجتماعي المدرك والعالقة بينهما  (.الرضا عن الحياة2015رامي ,عبد اهلل طشطوش.)
 لدى عينة من مريضات سرطان الثدي.مجلة االردنية في علوم التربية.

كاديمي و عالقتهما بالرضا عن سمات الشخصية و الدافع لالنجاز اال .(1999) .م .ع ,الشعراوي
 .مجلة الكلية كلية التربية بالمنصورة :مصر .(41العدد  .éd) الحياة في المرحلة الجامعية

الرضا عن الحياة و عالقتها بانماط التعلق في المرحلة الوسطى من  .(2002) .ع .ا ,العش
 .رسالة ماجستر غير منشورة :جامعة االردن ,عمان .الرشد

 .الجزائر .(2008) .سمية للتربية الوطنيةالنشرة الر 
 .دار الفكر العربي :القاهرة .الترويح و التربية النرويحية .(2001) .ع ,تهاني
 .دار الفكر العربي :القاهرة .الترويح و التربية الترويحية .(2000) .ع .م ,تهاني
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 .دار الهدى :الجزائر .التعليم االساسي بين النظرية و التطبيق .(2002) .ح .م ,حسن 
 .دار المعارف :القاهرة .اوقات افراغ و الترويح .(1982) .م ,خطاب

 ( .اصول الترويح و اوقات الفراغ .القاهرة :دار الفكر العربي.1990درويش كمال ,ا .)
مركز الكتاب  .(1ط  .éd) رؤية عصرية لترويح و اوقات الفراغ .(1997) .م ,درويش كمال

 .للنشر
دار الفكر للطباعة  :عمان .ثير الجوانب الصحية على النشاط البدني الرياضيتا .(1998) .رحمة

 .و النشر 
الذكاء الوجداني و اثره على التوافق و الرضا عن الحياة و االنجاز  .(2006) .ع .ج ,رشوان

 .جامعة الحلوان ,القاهرة .(العدد الرابع 12المجلد  .éd) االكاديمي لدى االطفال
القدرة على القيام بانشطة الحياة اليومية المختلفة و عالقتها بالرضا عن الحياة  .(2001) .ف ,زايد

 .مجلة كلية التربية :جامعة عين شمس .(25المجلد الرابع العدد  .éd) لدى المسنين
اسهامات الممارسة الترويحية الرياضية في التخفيف من  )مذكرة بوعزيز محمد  .(2004) .سعدي

معهد  ,جامعة عبد الحميد ابن باديس ,مستغانم .وافق المهني لدى اساتذة التعليمالقلق و عالقته بالت
 .التربية البدنية و الرياضية 

 .(مفاهيمه النظرية،أساليبه الفنية،تطبيقاته العلمية،)التوجه المدرسي .(2004) .سعيد عبد العزيز
 .االردن
 .عالم الكتب :مصر .اعة راقية السعادة و الرضا امنية غالية و صن .(2009) .م .س ,سليمان

( .الرضا عن الحياة و عالقتها بتقدير الذات لدى مديري المدارس 2003سليمان ,ع .م .)
 الحكومية في محافظات فلسطين ,كلية الدراسات العليا :رسالة ماجستر غير منشورة.

وى جودة ( حول فاعلية تطبيق برنامج إرشادي لتحسين مست2015سماح يحيى خليل أبو حمادة )
 األقصى.بجامعةالتربيةكلية.فلسطين:. رسالة ماجستيرالحياة لدى كبار السن

دراسة مقارنة  ,مصادر الضغوطات المهنية لدى المدرسين الجزائريين .(2011) .م ,شارف خوجة
 .جامعة تيزي وزو الجزائر .(ثانوي,متوسط,ابندائي)في المراحل التعليمية الثالث
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اتجاهات أساتذة المرحلة المتوسطة نحو استخدام الحاسوب في التعليم  .(2016) .ن ,شرقية
 .جامعة مستغانم .المتوسط، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تعليمية العلوم
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 .والنشروالتوزيع
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دار  :القاهرة .(2الطبعة  .éd) اصول الترويح و اوقات الفراغ .(1990) .ا ,امين & ,.ا .د ,كمال
 .الفكر
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 المالحق
 االستبيان الموجه الى االساتذة
 حضرة االستاذ)ة( المحترم)ة(: 

)اسهامات االنشطة الرياضية الترويحية في تحقيق الرضا عن في اطار انجاز بحث علمي تحت عنوان 
و بصفتك مؤهال لتزويدنا بالمعلومات الخاصة بموضوع البحث  ى اساتذة التعليم المتوسط(الحياة لد

 قصد تحقيق اهدافه نرجو منك قراءة االستبيان بعناية واالجابة عنه بكل موضوعية و امانة علمية 
 استاذي الكريم ان هذه المعلومات ال تستعمل اال لغرض البحث العلمي و شكرا على تعاونكم وتأكد

 
 معلومات عامة :

 ذكر                 انثى             الجنس:
 متزوج             غير متزوج     الحالة العائلية:
 المدينة              الريف       مكان االقامة:
 مادة التدريس:

 سنة 15سنة      اكثر من  11-15سنة      6-10سنة      1-5   عدد سنوات التدريس:
 نعم            احيانا          ال      الترويح الرياضي: شطةأنممارسة 

 فردي               جماعي           نوع النشاط الممارس:
 سنة  15سنة          اكثر من  11-15سنة       6-10سنة       1-5      عدد سنوات الممارسة:

 
 المحور االول: الرضا الذاتي -

 الرقم بارةالع مناسبة غير مناسبة تعدل
 01 حظي في الحياة اكثر من معظم الناس الذين اعرفهم   
 02 عندما استرجع حياتي الماضية اشعر بالرضا كثيرا   
 03 قد تكون حياتي السابقة اكثر سعادة مما هي عليه االن   
 04 اشعر باني حسن المظهر مقارنة باالخرين في مثل سني    
 05 اضية اجد انني لم احقق ما اردته عندما افكر في حياتي الم   
 06 حصلت على ما كنت اتوقعه في الحياة   
 07 اشعر باني لي نفع و فائدة في الحياة   
 08 انا غير راضي عن نفسي   
 09 حياتي تبدو لي روتينية    
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 10 اشعر بان شخصيتي صارت ضعيفة   
 11 لدي هدف ومعنى لحياتي   
 12 في الحياة لحد االن  افتخر بانجازاتي   
 13 تبدو لي الحياة احيانا بال امل    
 14 انا راضي عن مستوى معيشتي على العموم    
 15 ال يوجد عندي تعارض بين اموري الدينية و الدنيوية    
 16 اهدافي في الحياة واضحة  ويمكنني تحقيقها   
 17 كامل الحاضر ال افكر في الماضي او المستقبل بل اعيش بشكل    
 18 ارى المشكالت التي تواجهني في الحياة بمثابة تحديات اتعلم منها    

 المحور الثاني: الرضا االجتماعي
 الرقم العبارة مناسبة غير مناسبة تعدل

 01 اشعر ان عالقتي االجتماعية ضعيفة    
 02 عندما التقي بالناس الول مرة اشعر بتقبلهم لي    
 03 احد ممن هم حولي براي. ال يتم   
 04 اشعر بالرضا الن االخرين يفهمون مشاعري   
 05 نادرا ما اشعر بالحب من جانب المحيطين بي   
 06 عالقتي االجتماعية سطحية   
 07 افتقد الصداقة الحقيقية   
 08 اجد صعوبة في االندماج مع االخرين    
 09 ال يوجد من اتوجه اليه عندما اريد   
 10 اتقبل النقد الذي يوجه الي بصدر رحب   
 11 اتقبل نجاح زمالئي بدون حسد    
 12 اميل الى مساعدة االخرين والوقوف بجانبهم    
 13 اشعر ان االخرين يقدرونني حق قدري   
 14 ال استطيع حل المشكالت التي تواجهني   
 15 اشعر بالفخر الني انتمي لهذا المجتمع   
 16 اعتقد ان عالقتي جيدة بمن هم حولي   
 17 افكاري وارائي موضع تقدير االخرين   
 18 اهتم باالخرين سواء كانوا من العائلة او االصدقاء   
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 المحور الثالث: الرضا المهني
 الرقم العبارة مناسبة غير مناسبة تعدل

 01 يتناسب العمل الذي اقوم به مع ميولي واهتماماتي   
 02 يوجد تفاهم بيني وبين زمالئي في العمل   
 03 اشعر بالحيوية و التركيز اثناء فترة العمل   
 04 اجد نفسي في العمل الذي اقوم به   
 05 اسعى الى التميز كي تتحقق طموحاتي وامالي   
 06 اشعر بمكانتي وسط زمالئي   

 المحور الرابع: الرضا االسري
 الرقم العبارة مناسبة غير مناسبة تعدل

 01 اشعر بجومن التفاهم داخل اسرتي    
 02 احب اسرتي بدرجة كبيرة    
 03 اتمتع بعالقات طيبة مع افراد عائلتي    
 04 اشعر بالسعادة في حياتي العائلية    
 05 اشعر بالراحة داخل بيتي   
 06 اعاني كثيرا من وجود خالفات اسرية   
 07 السرة اشعر بمكانتي في ا   
 08 يصعب عليا البقاء في البيت في حالة ارتياح    
 09 لدي قدرة التفاعل االيجابي مع افراد عائلتي   
 10 يتوفر الحب و االمان داخل اسرتي    

 


