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ضية اسرتاتيجية مقرتحة الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الر
الرتوحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعية.

2بن قناب احلاج- 1قراش العجال

ضية  1 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية  خمرب تقومي األنشطة البدني2 ديس  مستغامنة والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضية الرتوحيية عند  هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح إسرتاتيجية الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الر

ث) موزعني 197ذكورا، 141طالبا (338طلبة اإلقامات اجلامعية. وقد اشتملت عينة الدراسة على  إ
ث) اختريوا بطريقة عشوائية من جمموع 2للذكور و 2ى أربع إقامات جامــعية ( عل طالبا. انتهج 5815لإل

الباحث املنهج الوصفي واعتمد على اإلستبيان. ومت استخدام النسب املئوية، التكرارات و اختبار حسن 
ضي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ال حيسنون إستثمار و .  2املطابقة ك قت الفراغ يف ممارسة النشاط الر

ولديهم مناشط تروحيية خمتلفة كما أن قلة اإلمكانيات وعدم جاهزيتها على الدوام يؤثر يف أنشطة وقت الفراغ. 
ضي من  ملشاركة اإلجيابية يف املناشط الرتوحيية  حىت تكون ممارسة النشاط الر وعليه يوصي الباحث 

إلمك ت واالهتمام  ضية من اجل حسن استثمار وقت الفراغاألولو . انيات الر

ضي الرتوحيي-استثمار وقت الفراغ -اإلسرتاتيجية الكلمات األساسية: .النشاط الر
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Title: the strategy proposed how to explore the free time in the pratical
sports activities recreatives for the students residents universities.

Abstract:
This studys amed to strategic propositions to exploid the free time in
practising various sports activities with residents students .
Is based on a survey sample of 338 students (141 M and 197 F) distributed on
four campus (02 M and 02 F) were randomly selected from a number of 5815
students.

The researcher adopted a descriptive approach, based on a questionnaire.
Using the percentages, frequencies and tests k2.

The results showed the students don’t know how to exploid the free time in the
appropriate sports activities however they have several recreative activities and
the lack of the means and materials are not provided all the time affect in their
defferent sports activities .

The researcher advises the students to participate positively in the recreative
activities to reach the basic and necessary and to put into consideration the
materials in order to exploid the free time in the right way .

Keywords: strategy, operating of free time, practicing reacreative sports .
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 :مقدمة
تمعات حيث صار من بني  ضي الرتوحيي قيمة كبرية نظرا ألمهيته يف تطوير ا يكتسي النشاط الر
ت عند أي جمتمع متحضر، ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الفرد و سعادته و ملا هلذه األخرية من أمهية  األولو

حليوية وكثرة احلركة، يف ازدهار ورقي الشعوب  ،وعلى هذا أساس كانت حياة اإلنسان يف زمن مضى تتسم 
ضي من ضمن األوليات،  جيابية املشاركة يف مناشط وقت الفراغ، وكانت ممارسة النشاط الر حيث متيزت 
فقلت األمراض وحسنت الصحة، إال أنه يف العصر احلديث عصر التطور و التكنولوجيا تغريت املعطيات 
ت، فزادت  ضي من األولو فصارت املشاركة يف مناشط وقت الفراغ سلبية، ومل تعد ممارسة النشاط الر

ن تدين مستوى ممارسة النشاط البدين يعترب من 2013األمراض وساءت الصحة و تؤكد ذلك ماالفوي (  (
ع السرطان وتقول كذلك أنه األسباب الرئيسية لألمراض املزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايني وبعض أنوا 

40ساعات أسبوعيا  (بكيباك كندا) وحتول الوقت احلر من 3,9زاد وقت العمل ب 2010و1998بني 
(malavoy, 2013, p. 4)ساعة أسبوعيا . 37إىل 

وإن صحة الفرد من األوليات اليت جيب وضعها يف أعلى اهلرم ضمن أي ختطيط إسرتاتيجي، فهي الغاية  
ضي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، فحسب جوبر وأخرون (املرجوة، ) 2014حيث يعترب النشاط البدين والر

أنه يف األلفية الثالثة قل استعمال البدن إىل أقصى حد بسبب التكنولوجيا فبدت أمهية النشاط العضلي من 
أجل احملافظة على الصحة، ونتكلم هنا عن النشاط البدين الضروري للصحة.

ضية واملنتزهات حىت ومن  أجل مواجهة هذا التحدي عملت الدولة اجلزائرية على بناء املرافق الر
تمع الطلبة اجلامعيني  ضية خمتلفة، ومن بني فئات هذا ا تمع من مزاولة أنشطة ر تتمكن خمتلف فئات ا

ا فاصلة ا وهي املرحلة اجلامعية نظرا لكو بني فرتة التعلم و احلياة العملية، و ونظرا ألمهية املرحلة اليت يعيشو
كتساب سلوك ملمارسة النشاط  ضية تسمح له  هلذا كان من الضروري إكساب الطالب اجلامعي ثقافة ر

ضي الرتوحيي، حيث حسب الوزير وآخرون ( )  ميثل قطاع التعليم اجلامعي أمهية كبرية يف جمال 2011الر
ضي ألنه يضم الص ضية العمل الطاليب والر فوة من الشباب وهم الفئات اليت جيب أن توجه هلم اخلدمات الر

املتميزة كعنصر من عناصر إعداد اإلنسان وتكوينه و جتهيزه على أكمل وجه و هلذا جيب أن تكون خطط و 
ضي جادة وهادفة و أن تبىن على أحدث األساليب العلمية هلذه الفئة من الشباب.  برامج النشاط الر

) أن 2013(ويذكر حسني وسليمان )731، صفحة 2011عبد الرمحان عارف، وعزة فكري، (الوزير، 
 . من أهم أهداف التعليم اجلامعي مبفهومه الرتبوي أن يهيئ املناخ املناسب لنمو الطلبة منوا متكامال ومتواز

)209، صفحة 2013(حسني و حممد سليمان، 



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمةسداسية

133

ريات اليت جيب التحكم فيها من أجل جلب أكرب عدد من وعليه فالتحدي كبري يف وجود مجلة من املتغ
زكس  ضي والذي جيب أن يكون بصورة منتظمة ومدروسة ويتبني ذلك مما ذكره  املماريسني للنشاط الر

كيلو حريرة يف األسبوع تساهم بصورة معتربة يف التقليل 1700إىل 1000): إن حترير من 2012وآخرون (
ضي بشدة متواضعة لثالث ساعات من حاالت الوفاة وبني من خالل دراسة أخرى أن ممارسة النشاط الر

دقيقة للواحدة لثالث مرات يف األسبوع يساهم يف التقليل 20على األقل يف األسبوع أو ثالث حصص ملدة 
(bazex, pierre, & daniel, 2012, p. 1431)ملائة. 30من حاالت الوفيات بنسبة 

ضي، لكن السؤال  وإن توفري اإلمكاني ات يلعب دورا كبريا يف حتفيز األفراد على ممارسة النشاط الر
رجات و اخرون ( ) إن 2008املطروح هو كيف جيب أن تكون يف ظل النمو الدميوغرايف اهلائل؟ يشري 

ضية معيارية بدائية وقليلة اإلستيعاب و ال تناسب الطلب س ياكل ر واء سياسة البناء املركزية انتهت 
ضية ومتطلبات األمان،  ألصحاب الرخص أو غريهم، و أشار كذلك إىل الفارق املوجود بني حالة اهلياكل الر

(barget, daniel, & jacques, 2008, p. 222)النظافة والصحة. 
يت دور الربجمة حيث  فإذا كانت اإلمكانيات ال ترقى إىل مستوى الطلب ال بد من إجياد احللول، و هنا 

ضية وعدد املمارسني، وأشار يف هذا السياق الوزير وآخرون (في ) 2011ها يراعى قدرة إستعاب اهلياكل الر
ا و هي بتقسيم األفراد إىل مجاعات متجانسة مع األخذ بعني االعتبار نوع األنشطة  إىل الكيفية اليت تكون 

) ومن 2011رمحان عارف، وعزة فكري، ومستوى املمارسة من أجل توسيع قاعدة املمارسني. (الوزير، عبد ال
ضي جند دراسة حسني  بني الدراسات اليت تتوافق مع دراستنا يف كون اإلمكانيات حتد من ممارسة النشاط الر

ضية للجامعات احلكومية يف بغداد، دراسة كنعان 2014وهدى ( )بعنـوان: دراسة معوقات األنشطة الر
ضية املدرسية ومعوقات مشاركة طالبات) بعنوان:2010( دراسة مسري بن مشال األردن يف األنشطة الر

ضية على اجتاهات طلبة جامعة 2009حممد خليل سيد( ثري اإلمكانيات و األنشطة الر ) بعنــوان : دراسة 
يت الدور على العملة الغالية أال و هي الوقت، وهنا يطرح السؤال : ما السبيل إىل تنظيمه يف  طيبة. واآلن 

) إن فقدان التحكم يف الوقت هو مصدر النتائج السلبية يف 2007ل املعطيات الراهنة؟ يقول فوندرامان(ظ
ومن بني الدراسات اليت تتوافق مع دراستنا (vandramin, 2007, p. 51)العمل ويف ما بعد العمل.

يغلب عليها الطابع يف كون أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار وقت فراغه يف أنشطة تروحيية
ضي جند دراسـة السويد ( ) بعنـوان :استخدامات الشباب السعودي ملوقع التواصل االجتماعي 2015الر

ثريها على درجة عالقتهم بوسائل اإلعالم حيث وجد أن أغلبهم يتعامل معه بصفة يومية والقلة اليت  (تويرت) و
عينة وقتا زمنيا يوميا يرتاوح بني الساعة والساعتني و ماهو أكثر ملائة ويقضي أفراد ال3ال تستعمله ال تتجاوز 

حيث ) بعنوان : استثمار أوقات الفراغ لدى طلبة اجلامعة2009دراسـة عزيز وحيدر (وساعات ،3من 
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توصل إىل وجود جانب سليب مسيطر على الطلبة يف استثمار معظم أوقات فراغهم ألن هنالك جمموعة ال 
ا يقض ون وقت فراغهم بدون فائدة أو جدوى كاللقاء مع اجلنس األخر ،التجوال يف الشارع يستهان 

يل للهو. ،اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املو
ا إىل األحياء اجلامعية بوالية مستغامن وقفت على حجم املمارسة  رات امليدانية اليت قمت  ومن خالل الز

ضي الرتوحيي من طرف الطل ث، حيث كان اإلقبال عليه قليال وعليه أجريت بعض للنشاط الر بة، ذكورا و إ
ث مؤكدين ذلك، وهنا  حياء الذكور واإل اللقاءات مع بعض الطلبة املقيمني وبعض املشرفني على األنشطة 
ضي الرتوحيي ممارسة من قبل الطلبة املقيمني حىت رأى الباحث ضرورة اقرتاح إسرتاتيجية لرتقية النشاط الر
تصبح سلوكا يف وقت الفراغ من أجل حتقيق الغاية أال وهي الصحة. لكن من أجل ذلك وجب التعرف على 

األسباب اليت تعزى إليها قلة املمارسة،وعليه تطرح التساؤالت التالية: 
السـؤال العام:-

ضي الرتوحيي ؟ إىل ماذا تعزى قلة ممارسة النشاط الر
األسئلة الفرعية: -
ضي الرتوحيي إىل أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار ـ هل ت1 عزى قلة ممارسة النشاط الر

ضي؟ وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الر
ضي الرتوحيي إىل قلة اإلمكانيات؟2 ـ هل تعزى قلة ممارسة النشاط الر

:الطريقة وأدوات
منهجية البحث واإلجراءات امليدانية: 

على املنهج الوصفي. منهج الدراسة:  ويف دراستنا هذه اعتمد
ألحياء اجلامعية السبعة لوالية مستغامن جمتمع وعينة البحث: تمع األصلي للبحث هو الطلبة املقيمني  ا
يف دراستنا على 7960ذكور و 4551طالبًا تتوزع بني 11520والذي يقدر عدده بـ:  ث. واعتمد إ

ث1951كور مبجتمع أصلي مقدر ب حيني للذ  طالبة 3864مبجتمع أصلي مقدر ب طالبا  وحيني لإل
,

: يوضح نسبة أفراد عينة الدراسة موزعني حسب اجلنس)01(اجلدول رقم

النسبة املئوية العدد اإلقامات اجلامعية

7,22 141 اإلقامات اجلامعية للذكور
5,09 197 ث اإلقامات اجلامعية لإل
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طالب وطالبة موزعني 338ختيار العينة من جمتمع البحث األصلي بطريقة عشوائية متثلت يف قمنا
على اإلقامات اجلامعية.

جماالت البحث: 
ال الزماين: لدراسة االستطالعية يف شهر جانفي ا أما الدراسة األساسية انطلقت 2016مت القيام 

.2017يف شهر فيفري 
ال املكاين: اإلقامات مذكورة يف اجلدول رقم: -إقامات جامعية بوالية مستغامن 4جراء البحث بمت إا

01
ال البشري: والعدد  ا إلقامات اجلامعية مبستغامن ذكورا وإ أجريت الدراسة على عينة من الطلبة املقيمني 

.01كما هو مبني يف اجلدول رقم
تبيان (العبارات موجودة يف اجلداول)  .استخدمنا يف هذه الدراسة االسأداة الدراسة:

لتحكيم من قبل جمموعة من اخلرباء مث مت  وقد مرت أداة الدراسة قبل استخدامها يف الدراسة األساسية 
اختبار خصائصها السيكومرتية (الصدق، الثبات) .

على صدق احملكمني حيث مت عرض األداة يف صياغتها الصدق األولية : لصدق أداة القياس اعتمد
ضة مبستعامن ،حيث كان عددهم مخسة ،إثنان  على جمموعة من احملكمني من أساتذة جامعة الرتبية البدنية والر

منهم درجتهم العلمية أستاذ التعليم العايل ،وثالثة منهم درجتهم العلمية أستاذ حماضر أ.
باحث أسلوبيــــــــن مها االتساق الداخلي من أجــل التـــأكد من ثبـــــات أديت القيـــاس إستخدم الالثبات:

مج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ستخدام بر وفيما يلي 20) إصدارspssوالتجـــــزئة النصفيــــــة 
عــــــرض نتائجهمـــــا.

ب االتساق من أجـل معاينة ثبات درجة أديت القياس استخدم الباحث أسـلو االتســـــاق الداخـلـــي:–أ 
و هي قيمـة .0,842الداخلي حبســاب معامل ألفا كرونباخ للمجموع الكلي لالستبيان حيث بلغت قيمته: 

لثبات. عالية ومنه نستنتـج أن االستبيـان يتميز 
التجـزئة النصفـية:

لرغم من أن عدد فقرات  للتأكد من ثبات االستبيان استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية 
مج احلزمة اال ستبيان فردي وعلى هذا األسـاس مت اللجوء إىل معامل جيتمان للتجزئة النصفية بواسطة بر

اإلحصئية إضافة إىل حسـاب معامل سبريمان براون يف حالة عدم تكـافؤ طول اجلزئني، وجاءت النتــائج على 
0,866معامل التجــزئة النصفيـة جليتمـان:النــحـو األيت:

0,870بريمان براون يف حـالة عدم تكافـؤ األجـزاء:معـامل س
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وهي قيم مرتفعة مما يدل على ثبات لدرجات االستبيــان.
مج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (الدراسة اإلحصائية ستخدام بر ت  ) spss: مت تفريغ البيا

يئتها للمعاجلة اإلحصائية.20إصدار ، و
. 2ية عن طريق حساب: النسب املئوية ، التكرارات و اختبار حسن املطابقة كاومتت املعاجلة اإلحصائ

 : النتائج
األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة الذكور أوقات فراغ): ( احملور األول)02اجلدول رقم (

رقم
العبـــــــــارةال

ت اإلجا
مستوى الداللة²كا

الأحيانعم

فنـــــيةحضور احلفالت ال01
446136ت

6,9360,031
%31,243,325,5

مشاهدة التلفاز02
536721ت

23,6600,000
%37,647,514,9

االستماع إىل املوسيقى03
457026ت

20,7230,000
%31,949,618,4

الـــــرســـــم04
375846ت

4,7230,094
%26,241,132,6

تصفح االنرتنيت05
377430ت

23,7870,000
%26,252 ,521,3

ضي06 ممارسة  النشاط الر
526722ت

22,3400,000
%36,947,515 ,6

املطالعة07
466629ت

14,5960,001
%32,646,820,6

مصاحبة األصدقــاء08
456927ت

18,8940,000
%31,948,919,1

حضور امللتقيات علمية،دينية ثقافية09
536127ت

13,4470,001
%37,643,319,1
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة  من خالل إجا
إلستمرارية حيث كانت  حياأوقات فراغهم تبني أن مناشط وقت الفراغ ال تتميز  يبني  ت لصاحل ا اإلجا

إلقبال الكبري وهذا ما يربر االستنتاج  والذي هو سوء إستثمار  ضي مل حتضى  حىت أن ممارسة النشاط الر
وقت الفراغ.

ـاألنشطة اليت تقضي من خالهلا الطالبات أوقات فراغهن ): ( احملور األول)03اجلـــدول رقـــم (

لرقـ
العبـارةا

ــــاتاإلجـاب
مسـتـوى الداللــة²كــا

الأحيانعم

حضور احلفالت الفنـــــية01
739034ت

25,1070,000
%37,145,717,3

مشاهدة التلفاز02
81981854,102ت

0,000
%41,149,79,1

االستماع إىل املوسيقى03
789128ت

33,6950,000
%39,646,214,2

الـــــرســـــم04
598454ت

7,8680,20
%29,942,627 ,4

تصفح االنرتنيت05
629243ت

18,5890,000
%31,546,721,8

ضي06 ممارسة  النشاط الر
698939ت

19,2890,000
%35,045,219,8

املطالعة07
749330ت

31,8070,000
%37,647,215,2

مصاحبة األصدقــاء08
698147ت

9,0560,11
%35,041,123,9

حضور امللتقيات علمية،دينية، ثقافية09
539945ت

25,8680,000
%26,950,322,8
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة  من خالل إجا
إلستمرارية مثل الذكور حيث كانت أو  ث  ال تتميز  قات فراغهم تبني أن مناشط وقت الفراغ عند اإل

إلقبال الكبري وهذا ما يربر  ضي مل حتضى  حىت أن ممارسة النشاط الر حيا يبني  ت لصاحل ا اإلجا
االستنتاج  والذي هو سوء إستثمار وقت الفراغ.

اإلمكانيات املادية والبشرية من وجهة نظر الطلبة الذكورور الثاين)): ( احمل04اجلدول رقم (

رقم
العبـــــــــارةال

ت اإلجا
مستوى ²كا

الداللة الأحيانعم

01
ضي إلقامة اجلامعية مالعب كافية ملمارسة النشاط الر 387033تتتوفر 

17,1490,000
%27,049,623,4

02
476925تملالعب يف حالة جيدةا

20,5960,000
%33,348,917,7

03
ا أجهزة ضية مغلقة  536424تيوجد قاعة ر

18,1700,000
%37,645,417,0

ضية مناسبة لعدد الطالب04 357234تمساحة القاعة الر
19,9570,000

%24,851,124,1

05
ضيتتوفر اإل 386736تقامة على األدوات و األجهزة املناسبة ملمارسة النشاط الر

12,8090,002
%27,047,525,5

06
ضيني يتناسب مع الطالب املمارسني 437424تعدد األخصائيني الر

27,1060,000
%30,552,517,0

516822تيوجد عمال لتجهيز املالعب و صيانتها07
23,0210,000

%36,248,215,6

08
ضي 406437تاملالعب صاحلة ملمارسة النشاط الر

9,3190,009
%28,445,426,2
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ت عينة الدراسة يف اجلد ول أعاله والذي يبني اإلمكانيات املادية والبشرية و بناء على من خالل إجا
ت الطلبة 0,01واليت جاءت دالة عند مستوى أقل من ²كاقيم   يف اإلجابة على الفقرات   يتبني أن إجا

يبني بالاإلمكانيات املادية والبشرية  عن فقرات   يبني بنعم وا بني ا ولكن إذا قار حيا جند كانت اغلبها 
لتايل نستنتج أن 9أن النسب املئوية للمجيبني بنعم كانت أكرب يف كل الفقرات إال يف الفقرة  اإلمكانيات و

. املادية والبشرية متوفرة إىل حد ما

ـاإلمكانيات املادية والبشرية من وجهة نظر الطالبات): ( احملور الثاين)05اجلدول رقم (

إلقامة09 ضية املوجودة  317337تإساءة بعض الطلبة استخدام الوسائل الر
21,9570,000

%22,051,826,2

إلقامة 10 476331تمرشاتتتوفر 
10,8940,004

%33,344,722,0

11
ضية 497220تتوفر اإلدارة مشرفني على األنشطة الر

28,8940,000
%34,851,114,2

427029تتتوفر اإلقامة على طبيب12
18,6810,000

%29,849,620,6

قــــم
العبـــــــــارةالر

اإلجــابــــات
²كـــا

مستــوى 
الداللـــة الأحيــانـــانـعـــــم

ضي01 إلقامة اجلامعية مالعب كافية ملمارسة النشاط الر تتوفر 
669239ت

21,3910,000
%33,546,719 ,8

املالعب يف حالة جيدة02
609542ت

22,1220,000
%30,548,221 ,3

ا أجهزة03 ضية مغلقة  يوجد قاعة ر
629045ت

15,7260,000
%31,545,722,8

ضية مناسبة لعدد الطالب04 مساحة القاعة الر
679337ت

23,9190,000
%34,047,218 ,8
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني اإلمكانيات املادية والبشرية و بناء على  من خالل إجا
ت الطالبات 0,01جاءت دالة عند مستوى أقل من واليت²كاقيم   يف اإلجابة على الفقرات يتبني أن إجا

يبني بال جند اإلمكانيات املادية والبشرية  عن فقرات   يبني بنعم وا بني ا ولكن إذا قار حيا كانت اغلبها 
لتايل نس اإلمكانيات املادية والبشرية تنتج أن أن النسب املئوية للمجيبني بنعم كانت أكرب يف كل الفقرات و

. متوفرة إىل حد ما
:املناقشة

:احملور األولمناقشة نتائج 
ألنشطة اليت يقضي من )03(واجلدول رقم )02(من خالل عرض نتائج اجلدول رقم  املعنونني 

يبني كانت إجابتهم  لنسبة للذكور أن أغلبية ا وهذا خالهلا الطلبة أوقات فراغهم تبني  حيا على الفقرات 
))02(اجلدول رقم (أنظر يبني أن الطلبة الذكور لديهم مناشط تروحيية كثرية وترتبت بناء على النسب املئوية 

كالتايل:  

ضي05 تتوفر اإلقامة على األدوات و األجهزة املناسبة ملمارسة النشاط الر
689138ت

21,5130,000
%34,546,219,3

ضيني يتناسب مع الطالب املمارسني06 عدد األخصائيني الر
6710129ت

39,5130,000
%34,051,314,7

يوجد عمال لتجهيز املالعب و صيانتها07
688643ت

14,2030,001
%34,543 ,721,8

ضياملالعب صاحلة ملمارسة النشاط08 الر
579842ت

25,5940,000
%28,949 ,721,3

إلقامة09 ضية املوجودة  إساءة بعض الطلبة استخدام الوسائل الر
748439ت

17,0050,000
%37,642,619,8

إلقامة مرشات10 تتوفر 
6510131ت

37,3200,000
%33,051,315,7

ضيةتوفر اإلدارة م11 شرفني على األنشطة الر
718244ت

11,6450,003
%36,041,622,3

تتوفر اإلقامة على طبيب12
6110234ت

35,7060,000
%31,051,817,3
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تصفح االنرتنت ،االستماع إىل املوسيقى ، مصاحبة األصدقاء ، مشاهدة التلفاز وممارسة النشاط 
ضي ، املطالعة ،حضور امللتقي ات واحلفالت و الرسم .الر

ملناشط السلبية وهذا ما يفسر عدم االهتمام كثريا  ويظهر من خالل الرتتيب أن الطلبة ينشغلون أكثر 
ضي أثناء وقت الفراغ . لنشاط الر

كذلك وهذا يبني أن الطالبات لديهن  حيا لنسبة للطالبات فكانت إجابتهن على الفقرات  أما 
كالتايل: حضور امللتقيات ))03(اجلدول رقم (أنظر ة وترتبت بناء على النسب املئوية مناشط تروحيية كثري 

،مشاهدة التلفاز ،املطالعة ،تصفح االنرتنت ،االستماع إىل املوسيقى ،حضور احلفالت ،ممارسة النشاط 
ضي ،الرسم و مصاحبة األصدقاء. الر

مل ناشط السلبية كالذكور وهذا ما يفسر عدم ويظهر من خالل الرتتيب أن الطالبات ينشغلن أكثر 
ضي أثناء وقت الفراغ .  لنشاط الر االهتمام كثريا 

) حيث بني أن النشاط 2011وتتوافق هده النتيجة مع ما توصل إليه أمحد عبد الدامي الوزير وآخرون (
تمعات ضي ال يشغل وقت فراغ الطالب وهي إحدى املشكالت اليت تعاين منها ا املعاصرة ويستدل مبا الر

ن اإلنسان أصبح يعيش يف عصر أطلق عليه عصر الفراغ نتيجة ملا توفره هذه املخرتعات من  قاله احلمامحي 
ضي ملعاجلة مشكلة وقت الفراغ. جهد ووقت لإلنسان لذا كان من الضروري أن تتحدى برامج النشاط الر

ن الطلبة يفضلون قضاء وقت فراغهم يف نشاط ) حيث رأى أ2009ومـع ما توصل إليه مسري بن حممد(
جلامعة. ضية  ملرافق واملنشئات الر غري بدين مع أصدقائهم وهذا يف ضل قلة االهتمام 

) حيث توصل إىل وجود جانب سليب مسيطر على الطلبة يف 2009ومع ما توصل إليه عزيز وحيدر (
ا يقضون وقت فراغهم بدون فائدة أو جدوى  استثمار معظم أوقات فراغهم ألن هنالك جمموعة ال يسته ان 

يل للهو. كاللقاء مع اجلنس األخر، التجوال يف الشارع ،اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املو
) متمثال يف استخدام توتري بني شباب العينة وأغلبهم يتعامل معه 2015ومع ما توصل إليه السويد (
ملائة ويقضي أفراد العينة وقتا زمنيا يوميا يرتاوح بني الساعة 3ال تتجاوز بصفة يومية والقلة اليت ال تستعمله 

ساعات وتوزعوا على هذه املدد الزمنية بدرجة شبه متساوية.3والساعتني وما هو أكثر من 
سنة معروفون 30و18) حيث قال أن الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 2015ومع ما ذكره بينغ (

(bing, 2015, p. 3)كثف واملتنوع لالنرتنت والتكنولوجيات الرقمية.الستعمال امل
11,4) أن الشباب اجلامعي يستهلك 2002) عن جيبيرت روسرش (2009ومع ما ذكره كوزانيتيس (
(kozanitis, 2009, p. 5)ساعات يف اليوم. 9,6يوم يف الشهر يف االنرتنت أي 
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د أن هناك اهتمام عند طالبات الصفوف ) حيث وج2010ومع ما توصل أليه كنعان (
ضي إضافة  نوي)يف تعلم املباحث الرتبوية املختلفة على حساب ممارسة النشاط الر (السابع،العاشر،والثاين 

جلانب الديين. إىل وجود معوقات مرتبطة 
ضي هل تعزى قلة ممارسة النشاط الوهذا جييب على التساؤل األول هلذا البحث والذي ينص على: ر

الرتوحيي إىل أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع 
ضي؟ الر

:احملور الثاينمناقشة نتائج 
إلمكانيات املادية والبشرية تبني من )05(اجلدول رقم) و04(انطالقا من اجلدول رقم  املعنونني 

ت الذكور أن  وهذا يبني أن اإلمكانيات ال خالل إجا حيا يبني كانت إجابتهم على الفقرات  أغلبية ا
حيا اجلدول رقم (أنظر ترقى إىل املستوى املطلوب ونستخلص ذلك من خالل  النسب املئوية للمجيبني 

)04((   .
جلاهزية على وهذا ما نستطيع أن نستخلص منه أن اإلمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية ال تتميز

ضي. الدوام ملمارسة النشاط الر
إلمكانيات املادية والبشرية )05(أما من وجهة نظر الطالبات يتبني انطالقا من اجلدول رقم املعنون 

وهذا يبني أن اإلمكانيات ال ترقى إىل املستوى  حيا يبات كانت إجابتهن على الفقرات  أن أغلبية ا
حيااملطلوب ونستخلص ذلك .    ))05(اجلدول رقم (أنظر من خالل  النسب املئوية للمجيبني 

جلاهزية على  وهذا ما نستطيع أن نستخلص منه أن اإلمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية ال تتميز 
ضي. الدوام ملمارسة النشاط الر

جيازه ملعوقات 2011وتتوافق النتائج مع ما ذكره عالء الدين محدي( إستفادة الطلبة من خدمات ) 
ضي ونذكر منها ما يلي: النشاط الر

ضة بصفة خاصة- ألنشطة بصفة عامة والر قلة اهتمام اجلامعة 
)69، صفحة 2011ـ نقص اإلمكانيات (د.عالء الدين، -

ضية  حتد 2010ومع ما توصل أليه كنعان ( إلمكانيات الر ) حيث خلص إىل وجود معوقات مرتبطة 
ضية املدرسية .من م نوي) يف األنشطة الر شاركة طالبات الصفوف (السابع،العاشر،والثاين 

) حيث توصال إىل أن من بني املعوقات اليت 2013وأيضا دراسة إميان حسني وهدى حممد سليمان(
ضية ما يلي: حتد من إقامة األنشطة الر
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ضية و - ضية قلة اإلمكانيات املادية لتوفري مالعب وقاعات ر محامات إضافة إىل قلة التجهيزات  الر
واحلوافز املادية واملعنوية.

ملرافق واملنشئات 2009ومع ما توصل إليه مسري بن حممد( دة االهتمام  ) حيث رأى أنه البد من ز
ضي لكل كلية حيث أن ذلك قد يشجع  جلامعة وتوفري الوسائل الصحية مع توفري مشرف نشاط ر ضية  الر

ضية.الطا لب على ممارسة األنشطة الر
ضي وهذا جييب على التساؤل الثاين هلذا البحث والذي ينص على: هل تعزى قلة ممارسة النشاط الر

الرتوحيي إىل قلة اإلمكانيات؟
 : خالصة

إن من مهام اجلامعة السعي إىل حتقيق جمموعة من األهداف، من بينها إعداد الشباب من كافة اجلوانب 
تمعية جبوانبها املتعددة.األكا دميية واإلجتماعية ،حىت يكونوا قادرين على أداء أدوارهم لتحقيق التنمية ا

وحىت حتقق اجلامعة أهدافها كان من الضروري توفري جوانب الرعاية املختلفة ضمن إسرتاتيجية 
حة الفرصة للطلبة من أجل ممارسة األنشطة املختلفة.حيث يو  ا إ جد يف كل إقامة جامعية شاملة من شأ

منشآت وإطارات تعكف على رعاية الطلبة من خالل ما تقدمه من انشطة وخدمات وبرامج إلستثمار أوقات 
فراغهم .

وميكن القول أنه من أهم العوامل اليت تقرر مستوى كفاءة اإلسرتاتيجية هي :
ضية بصفة خاصة ألنشطة الرتوحيية بصفة عامة والر .إيالء اإلهتمام 
.ت لكي تناسب عدد الطلبة توفري اإلمكا
 ضية مهية ممارسة األنشطة الرتوحيية بصفة عامة والر للقاءات التوعوية للتذكري  اإلهتمام 

بصفة خاصة.
 .بعد الرؤية
 .النظر إىل خصائص الطلبة املقيمني
.تنظيم الربامج مع مراعاة ظروف الطلبة

ناجحة جيب أن تقوم على عدد من االفرتاضات النظرية والفكرية لذلك خنلص إىل أن اإلسرتاتيجية ال
ألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ،وعلى الواقع الذي يتم االنطالق منه ،وعلى الوسيلة اليت يقرتح  املرتبطة 

استخدامها.
ضي تعرف على جمموعة من األنشطة ال الر ونربز أمهية هذه الدراسة يف جانبني فهي تتيح يف ا

الرتوحيية اليت مييل إليها الطلبة اجلامعيني ،وحتديد املؤثرات السلبية اليت تقلص من فعاليتها.
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حيث كان اهلدف الرئيسي هو اقرتاح اقرتاح إسرتاتيجية الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة 
ضية الرتوحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعية..فاإلسرتاتيجية الناجحة تراعى  لتايل حتقق الر فيها املعايري العلمية و

ما وضعت من أجله، ويف دراستنا حسن إستثمار وقت  الفراغ ملاله من انعكاس على تكامل شخصية 
الطالب.

ومن جهة أخرى فهذه الدراسة تليب حاجة علمية تتصل بطبيعة احلياة االجتماعية للطالب اجلامعي 
ت اليت يواجهها يف استغالل أوقات فراغه ،كما تبني من الدراسة أمهية التعرف على وتشخيص الصعو

ضية الرتوحيية يف شغل أوقات الفراغ. إجتاهات الطلبة وميوهلم حنو األنشطة الر

 :اإلحاالت واملراجع
ضية للجامعات 2014أد.إميان حسني، و حممد سليمان هدى. (. 1 ). دراسة معوقات األنشطة الر
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