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 :مـقدمـة -0

تتميــز احليــاة العصــرية بكثــرة االرتباطــات الناوــة عــن التطــور التكنولــوجي اهلائل،ف ضــافة إىل انشــغال       
فـــــ ن   تكـــــن يف مســـــتو  العمـــــل فهـــــي تقـــــرتب مـــــن  الفـــــرد بالعمـــــل اليـــــومي فهنـــــا  أشـــــياء أخـــــر  تشـــــغله،

األوالد يف التحصــيل العلمــي و رعــايتهم بالنســبة ذلك،كزيـارة املواقــع اإللكرتونيــة ومشــاهدة التلفــاز ،مســاعدة 
 .للوالدين 

ومـن نتــاج هـذه احليــاة العصــرية سـوء تســيري وقــت الفـراغ ،حيــث صـار الشــباب عرضــة للكثـري مــن املــؤ رات    
 .فتعددت توجهاهتم مما أد  إىل وقوعهم يف حرية من أمرهم وافتقادهم القدرة على حتديد الذات

فراغه فيما ذكرنا سابقا يعرضه للضغوطات النفسية وما ينـتج عنهـا مـن حـاالت قت إن إستهال  الفرد لو     
مرضية،ومن بـني السـبل لتفـادي هـذه الضـغوط وبالتـايل احملافظـة علـى صـحة جيـدة صـارت املمارسـة الرياضـية 

ــ الرتوحييــة احلــل النــاجح يف قضــاء وقــت الفــراغ ذي املقصــود بــالرتويح الرياضــي هــو ذلــك النــوع مــن الــرتويح ال
تتضــمن براجمــه العديــد مــن املناشــط البدنيــة والرياضــية ،كمــا انــه يعــد أكثــر أنــواع الــرتويح تــ  ريا علــى اجلوانــب 

     احلمـامحي ) البدنية والفسيولوجية للفرد املمارس ألوجه مناشطه الـ  تشـتمل علـى األلعـاب والرياضـات 
 (14،ص2991عبد العزيزو 

يــة بيولوجيــة ملــا تعطيــه للجســم مــن تــوازن واعتدال،وأمهيــة اجتماعيــة للممارســة الرياضــية الرتوحييــة أمه    
تتمثــل يف االحــرتام والتعــاون لتنميــة العالقــات اإلنســانية والشــعور باالنتمــاء والــوالء للجماعــة ،وأمهيــة نفســية 

النفس تبــدوا يف حتقيــق الســرور والســعادة يف احليــاة وزيــادة القــدرة علــى اإلجنــاز وإ بــات الــذات وتنميــة الثقــة بــ
ألمــوال يف املالهــي ،وأمهيــة تربويــة حيــث اوالتحــرر مــن اخلــوف ،وأمهيــة إقتصــادية حيــث يبعــد الفــرد عــن هــدر 

يــــتعلم الفــــرد مهــــارات وســــلو  جديــــد ،ويــــتعلم حقــــائق ومعلومــــات واكتســــاب قــــيم ،وأمهيــــة عالجيــــة حيــــث 
 التخلص من األمراضجتماعية وذلك بغية وااليتخلص الفرد من التوترات العصبية والضغوطات النفسية 

إن املتتبــع للتــاريج اإلجتمــاعي لجينســان اــد أنــه كــان دائمــا خــالل حياتــه يســتخدم وقــت فراغــه يف  
أداء أنــواع خمتلفــة مــن املناشــط الرتوحييــة الرياضــية ممــا أفــاده كثــريا مــن جمــال جمتمعــه ،ووقــت الفــراغ أصــبح ا ن 

لـــ  حتياهـــا البشـــرية ا ن هـــي يف الواقـــع حضـــارة مشـــكلة إجتماعيـــة لـــد  اغلـــب اإليـــديولوجيات ،واحلضـــارة ا
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إجتماعيــة أساســها اإلنتــاج مــن خــالل اجلماعــات البشــرية ،اعتمــادا علــى العمــل وعلــى الشــق ا خــر لــه وهــو 
ويشــجع املناشــط  ألفــراد، وهلــذا كــان علــى الــرتويح الرياضــي أن يقابــل احتياجــات ا تمــع مــا وقــت الفــراغ ،

ات واملســـتحد ات ،ويعمـــل علـــى توجيههـــا حـــث يســـتفاد مـــن التـــ  ري الفعـــال والـــجامج الـــ  تســـاهم يف التغـــري 
للـــرتويح الرياضـــي ،والـــذي مـــن أهدافـــه تطـــوير احلالـــة الصـــحية للفـــرد والوقايـــة واإلقـــالل مـــن التعـــرض لجيصـــابة 

يل تنميـة ب مراض القلب ،مع تنمية اللياقة البدنية وتنميـة املهـارات احلركيـة والتـزود بالعديـد مـن اخلـجات  وبالتـا
 .شخصية متكاملة 

يف خضــم هــذا القــرن أ ــرت اإلخرتاعــات احلديثــة يف ا تمــع بشــكل فــاق كــل توقــع ،فقــد حــد ت    
 .شديدة يف أمناط ومناذج الثقافة و  يستثىن الرتويح من ذلك تتغريا

 ومن بني فئات هذا ا تمع الطلبة اجلامعيني ،حيـث مـن خـالل هـذا البحـث حنـاول أن نلقـي الضـوء 
هـو الوقـت احلـر،ال يشـتغل يف العمـل ،مبعـىن أنـه وقـت معـزول ال "على طريقة إستثمارهم لوقت الفراغ والذي 

 (191،ص2991درويش و اخلويل، ) عمل تؤديه خالله

حيــث أن الطالــب اجلــامعي يقضــي الشــق الكبــري مــن يومــه يف الدراســة لــذا كــان عليــه إســتثمار وقــت     
تروحيية حث يزيل أويقلل من حجم الضغوطات الناوـة عـن الدراسـة ومـا فيهـا فراغه يف ممارسة أنشطة رياضية 

من واجبات تتخل كل فرتة دراسته ،على قوامه وقوته البدنية وتعلم بعض املهـارات الرياضـية مـن أجـل حتقيـق 
 .ذاته وتكامل شخصيته

ظـري عنونـاه اإلطـار ت سيسا على مـا تقـدم جـاءت هـذه الدراسـة النظريـة والتطبيقيـة يف بـابني األول ن 
ـــا فيـــه جاهـــدين التطـــرق إىل اإلســـرتاتيجية وإســـتثمار وقـــت الفـــراغ إضـــافة إىل ممارســـة  النظـــري للدراســـة حاولن

 .األنشطة الرياضية الرتوحيية مث الطالب اجلامعي يف اإلقامة اجلامعية ويف األخري الدراسات السابقة

تمل علـى فصـلني األول ةيـة مبنهجيـة البحـث أما البـاب الثـاين الـذي اخـتص بالدراسـة امليدانيـة فاشـ 
 .واإلجراءات امليدانية ،واألخر خص بعرض النتائج وحتليلها ومناقشتها يف ضوء فرضيات البحث
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ويسبق البـاب النظـري والتطبيقـي فصـل التعريـف بالبحـث الـذي أردنـاه مـدخال متهيـديا لدراسـتنا منـه  
مهمــة كاخللفيــة النظريــة للبحــث ،أمهيتــه وأهدافــه كمــا  حتــو  عليــه مــن عناصــرا ننطلــق وإليــه نعــود  كــم مــا

 .تطرقنا فيه بشيء من التفصيل إىل أهم املصطلحات واملفاهيم رفعا لجيلتباس وإزالة الغموض

 
 :المشـ ـلـة -2

تعد ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لد  الطالـب اجلـامعي املقـيم مـن اهـم املناشـط الـ  تفيـده  يف    
ت النفســية ويف احملافظــة علــى لياقتــه البدنيــة ،وبالتــايل التمتــع بصــحة جيــدة ممــا قــد يســاهم يف إزالــة الضــغوطا

العـيش بســعادة وســرور، دون أن هنمـل الســلبيات املرتتبــة جـراء عــدم الــرتويح الرياضـي لــد  الطالــب ألســباب 
ـــاب بـــرامج وكـــذا نقـــص الوســـائل وعـــدم الـــوع ـــة متداخلـــة ومتعـــددة علـــى ســـبيل الـــذكر ال احلصـــر وغي ي ب مهي

 .النشاط الرياضي الرتوحيي

تســــعى الدولــــة اجلزائريــــة إىل تــــوفري القاعــــدة املاديــــة الضــــرورية الســــتغالل أوقــــات الفــــراغ عنــــد الطلبــــة     
تعــد مشــكلة  . والشــرائح اإلجتماعيــة املختلفــة ،وهــذا مــا يــنعكس باإلاــاب علــى مســتويات اقتصــادية وفكريــة

شـكالت الـ  يعـاين منهـا الطلبـة ،وتـزداد تفاقمـا يف جـل عـدم وجـود كيفية استثمار وقت الفراغ   مـن أهـم امل
ـــام الســـنة ،علـــى عكـــس بعـــض الطلبـــة مـــن جنحـــوا يف  خمطـــط أو بـــرامج متاحـــة ومتـــوفرة أمـــام الطلبـــة طـــوال أي

 استغالل واستثمار أوقات الفراغ أيام السنة بشكل إاايب

علـى الكيفيـة الـ  يقضـي لـا الطالـب اجلـامعي ومن خالل زيارتنا امليدانية لجيقامات اجلامعية وقفنـا     
ومنهم من يقضـيه يف  وقت فراغه ،حيث هنا  من الطلبة من يقضيه يف ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية ،

مناشط تروحيية أخر  سواء كانت إاابيـة أو سـلبية ،ولـوحذ كـذلك عفويـة اسـتثمار وقـت الفـراغ النـاتج عـن 
 .ر وقت الفراغضعف التخطيط املنظم إلستثما

 .وختتلف أهداف اإلقبال على النشاط الرياضي الرتوحيي من طالب ألخر  
 .طالب يقبل عليها لغرض تروحيي 
 طالب للمحافظة على اللياقة البدنية  

 .طالب يقبل عليها للتعلم املهاري
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 .واألهداف املتعددة ال يسعنا املقام لذكرها 
 :ه تطرح التساؤالت التاليةيوعل
 
 :السؤال العام -2-0
 إستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعية؟ ما إسرتاتيجية    

 :األسئلة الفرعية -2-2
 كيف يستثمر الطالب اجلامعي املقيم وقت فراغه؟ -1
 هل ميارس الطالب اجلامعي أنشطة رياضية تروحيية أ ناء وقت فراغه؟  -2
 تثمار وقت الفراغ بني الذكور واإلناث؟ هل خيتلف إس -3
 ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي؟ انات باإلقامة اجلامعية تعرقلهل قلة اإلمك -4
 ؟ية ال  تنظم ضمن الجامج اخلاصة باإلقامات اجلامعيةل يشار  الطلبة يف األنشطة الرياضه -5
اخلاصـة بالنشـاط الرياضـي الرتوحيـي  هل ينظم الطالبة اجلامعيني املقيمني أوقات فراغهم وفق الجامج  -6

 ؟ داخل اإلقامات اجلامعية

 :األهـداف -2

 :الهدف العام -2-0

 .وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باإلقامات اجلامعية  استثمارالتعرف على إسرتاتيجية   

 :األهداف الفرعية -2-2

 .عي املقيم أ ناء وقت فراغهالتعرف على األنشطة ال  ميارسها الطالب اجلام -1

الطالـــب اجلـــامعي املقـــيم وقـــت فراغـــه يف ممارســـة األنشـــطة الرياضـــية  اســـتثمارالتعـــرف علـــى مـــد    -2
 .الرتوحيية

 .التعرف على اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف إدارة اإلقامة اجلامعية يف تسيري وقت الفراغ -3
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 .رياضي الرتوحييالتعرف على مناسبة اإلمكانات للطلبة ملمارسة النشاط ال -4

 .التعرف على مد  مشاركة الطلبة يف األنشطة ال  تنظم باالقامات اجلامعية -5

التعــــرف علــــى تنظــــيم الوقــــت وفــــق الــــجامج اخلاصــــة بالنشــــاط الرياضــــي الرتوحيــــي داخــــل االقامــــات  -6
 .اجلامعية

 :الفرضيات -4

 :الفرض العام -4-0

تنظـيم الـجامج غـري كافيـة إلسـتثمار الطلبـة ألوقـات اإلسرتاتيجية املتمثلـة يف اإلمكانيـات واملعوقـات و  
 .فراغهم يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية

 :الفرضيات الفرعية -4-2

 .يستثمر الطالب اجلامعي املقيم وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الرياضي  -0

 اجلماعي  ميارس الطالب اجلامعي املقيم أنشطة يغلب عليها النشاط -2

 .الذكور أكثر إستثمارا لوقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باملقارنة مع اإلناث -3

 .قلة اإلمكانات  تعرقل ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية  -4

 .يشار  الطلبة يف األنشطة الرياضية ال  تنظم ضمن الجامج اخلاصة باإلقامات اجلامعية -5

الطلبــة اجلــامعيني املقيمــني وقــت فــراغهم وفــق الــجامج اخلاصــة بالنشــاط الرياضــي الرتوحيــي داخــل  يــنظم -6
 .اإلقامات اجلامعية

 :أهمية الدراسة -0
تســـتمد هـــذه الدراســـة أمهيتهـــا مـــن طبيعـــة املوضـــوع الـــذي تتناولـــه مـــن جهـــة ،ومـــن نـــوع املشـــكالت الـــ      

ـــة كـــذلك فـــ ـــد اجلوانـــب اإلجابتطرحهـــا للتمحـــيص والتقصـــي مـــن جهـــة  اني ـــ ن هـــذه الدراســـة تقـــوم بتحدي ة ي
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ـــة يف اإلقامـــات  والســـلبية لجيســـرتاتيجية اخلاصـــة ب ســـتثمار وقـــت الفـــراغ يف ممارســـة األنشـــطة الرياضـــية الرتوحيي
 .اجلامعية،فالطالب اجلامعي هو احملور األساسي يف دراستنا

 :مصطلحات البحث -0

 :اإلستراتيجية -0-0

أن اإلســرتاتيجية هــي التخطــيط املوضــوعي  وفقــا لألســلوب ( 2919)عبــد ا يــد يــر  نــادي أمحــد علــي     
العلمي لجيدارة عن طريق حتديد األهداف املـراد حتقيقهـا وحتديـد وسـائل حتقيـق هـذه األهـداف مـن سياسـات 
وإجراءات وبرامج يف مـد  زمـم مناسـب يف إطـار اإلمكانيـات املتاحـة للعمـل علـى التغلـب علـى الصـعوبات 

نــادي ، . )ســفة ومفــاهيم واهــداف ا تمــع وتطلعاتــه املســتقبليةلعوقــات بغــرض تطــوير اي نظــام حتقيقــا لفوامل
 ( 52، ص 2919

 :اإلستثمار -6-2

 التعريف اإلجرائي

 .هو استغالل اإلمكانات املادية والبشرية لتحقيق أهداف معينة  

 :وقت الفراغ -0-2

أن مصـطلح وقـت الفـراغ مشـتق مــن ( 2991)زيــز مصـطفىويـر  حممـد حممـد احلمـامحي وعايـدة عبـد الع    
ويعــم التحــرر مــن قيــود العمــل أو مــن اإلرتباطــات ،إال ان وقــت الفــراغ أصــبح يف  Licereاألصــل الالتيــم 

احلمــامحي و عبــد ) .القــرن املعاصــر يــرتبط  ريــة اســتخدام الفــرد هلــذا الوقــت وذلــك بطــرق متعــددة وال هنائيــة
 (29، ص 2991العزيز، 
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 :النشاط  -0-4
ولقـــد اصـــطلح علـــى أن النشـــاط هوكـــل مـــا ميارســـه األفـــراد مـــن أعمـــال تتحـــد طبقـــا للـــجامج والسياســـات     

احملددة ،او هي األعمال العادية ال  يقـوم لـا النـاس جمتمعـني ،وتنطـوي علـى التعـاون وبـذل اجلهـد يف العمـل 
 .(152،153، ص 2993فرغلي، ) .أو يف أ ناء ممارسة النشاط 

 :النشاط الرياضي الترويحي -0-0
عــن احلمــامحي وعايــدة عبــد العزيــز أن ( 2913)تشــري امــاين متــويل البطــراوي وحممــد عبــد العزيــز ســالمة      

املقصـــود بـــالرتويح الرياضـــي هـــو ذلـــك النـــوع مـــن الـــرتويح الـــذي تتضـــمن براجمـــه العديـــد مـــن املناشـــط البدنيـــة 
ا علـى اجلوانـب البدنيـة والفيسـولوجية للفـرد املمـارس ألوجـه مناشـطه والرياضية ،يعتـج أكثـر انـواع الـرتويح تـ  ري 
 (22، ص 2913البطراوي و سالمة، ) .ال  تشتمل على األلعاب والرياضات

 :الترويح -0-0
والـ  يـتم  ج عـن وقـت الفـراغ ،توعن كراوس أن الرتويح هو تلـك األوجـه مـن النشـاط أو اخلـجات الـ  تنـ    

دة الفــرد وذلــك بغــرض حتقيــق الســرور واملتعــة لذاتــه وإكتســابه العديــد مــن القــيم الشخصــية إختيارهــا وفقــا إلرا
 .(12، ص 2913البطراوي و سالمة، )واإلجتماعية 

 :الطالب -0-9

هو ذلك املتحصل على شهادة البكالوريـا والـ  أهلتـه للتسـجيل يف اجلامعـة لضـمان مقعـد    
 .دراسي

 :اإلقامة الجامعية -0-8

ان الذي يقيم به الطالب اجلـامعي الـذي يبعـد مسـكنه عـن اجلامعـة حيـث يـدرس هو املك  
 .مبسافة حمددة
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 البــــاب األول

 

 الدراسة النظرية             

 

 الدراسات السابقة: الفصل األّول  -0

 إستراتيجية أستثمار وقت الفراغ: الفصل الثاني  -2

 النشاط الرياضي الترويحي: الفصل الثالث  -2

 الطالب الجامعي المقيم: بع الفصل الرا -4
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 :مدخل الباب 

ـــاه الدراســـة النظريـــة إعطـــاء نظـــرة شـــاملة عـــن مكونـــات عنـــوان   ـــاب الـــذي ةين ســـنحاول يف هـــذا الب
موضوع البحث،حيث سنتطرق يف الفصـل األول إىل إسـرتاتيجية إسـتثمار وقـت الفـراغ بتفصـيل اإلسـرتاتيجية 

 .راغ وما قيل عنهمث اإلستثمار ويليها يف األخري وقت الف

أما الفصل الثاين فسـنتطرق فيـه إىل ممارسـة النشـاط الرياضـي الرتوحيـي حيـث سـنتكلم عـن النشـاط مفصـال مث 
 .نتطرق إىل الرياضة الرتوحيية 

الفصل الثالث خصـص للطالـب اجلـامعي واإلقامـات اجلامعيـة حيـث األول ميثـل عينـة البحـث والثـاين مكـان و 
 .البحث 

 .ت الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحثويف فصل رابع ذكر 
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   ولالفصل األ

 الدراسات السابقة

 

 تمـهيد

  الدراسات السابقة-1-0

 الدراسة األولى-1-0-0

 الدراسة الثانية-1-0-2

 الدراسة الثالثة-1-0-2

 الدراسة الرابعة-1-0-4

 الدراسة الخامسة-1-0-0

 الدراسة السادسة-1-0-0

 على الدراسات السابقةالتعليق -1-2

 خـاتمة
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 :تمـهيد

نتطــرق يف هــذا الفصــل إىل الدراســات والبحــوث الســابقة الــ  تناولــت متغــريات البحــث الــذي حنــن  
 .بصدد إجنازه لدف معرفة خمتلف اجلوانب ال  تطرق إليها الباحثون والنتائج املتوصل إليها 

ـــا  ئج وبالتـــايل حماولـــة توجيـــف مـــاهو انســـب كمـــا ســـيفيدنا ذلـــك يف عمليـــة التخطـــيط ومناقشـــة النت
 .خلصوصية وطبيعة  ثنا هذا 

ـــ    وبغيـــة اإلســـتفادة أكثـــر مـــن هـــذه الدراســـات حـــاول الطالـــب قـــدر اإلمكـــان التطـــرق للبحـــوث ال
 .تناولت إستثمار وقت الفراغ والنشاط الرياضي الرتوحيي كوهنما متغريين رئيسيني يف الدراسة 

 :الدراسات السابقة -1-0

 النشـاط حنـو ممارسـة انـديانا جامعـات خراـات اواهـات :بعنوان(1014)دراسة عبد العزيز  -1-0-0
 (1014عبد العزيز، ) الفراغ وقت يف الرتوحيي

ـــذيانا حنـــو ممارســـة النشـــاط الرتوحيـــي يف وقـــت : هـــدف الدراســـة  التعـــرف علـــى اواهـــات خراـــات جامعـــة ال
 .الفراغ

خراـــة جامعيـــة وتـــرتاوح أعمـــارهن مـــا بـــني ( 1699)ى اشـــتملت عينـــة الدراســـة علـــ: عينـــة البحـــث 
 سنة  21-69

نتـــائج الدراســـة أجهـــرت أن املســـامهة يف األنشـــطة الرتوحييـــة متيـــل للتنـــاقص مـــع التقـــدم يف الســـن كمـــا  
 .أجهرت الدراسة أن املهنة ال تؤ ر يف امليل حنو املشاركة يف النشاط الرتوحيي يف وقت الفراغ

 .الشرقية املنطقة " الشباب السعودي لد  احلرة األوقات :بعنوان(1016)دراسة قنديل واخرون
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 :هدف الدراسة

هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى األوقــات احلــرة للشــباب يف خمتلــف مراحلــه الســنية والتعــرف علــى   
ى كيفيــة تصــرف الشــباب يف أوقــاهتم احلــرة واألنشــطة الــ  ميارســوهنا وميــوهلم ورغبــاهتم املختلفــة،والتعرف علــ

املشـــكالت الـــ  تســـاعد علـــى حســـن إســـتثمار أوقـــات فراغـــه إســـتثمارا إاابيـــا يســـاعد علـــى بنـــاء شخصـــيته 
 .وتكاملها

 :عينة البحث

 فــــردا مــــن طــــالب مراحــــل التعلــــيم العام،واملرحلــــة اجلامعيــــة ،( 13121)مشلــــت عينــــة الدراســــة  
 .وموجفني،وعمال  وقر  ،وبادية

 :نتائج الدراسة

ة كبرية من الشباب لديها ساعات مقدارها أربع ساعات وتـزداد هـذه الفـرتة أجهرت الدراسة أن نسب 
إىل أكثــر مــن ســبع ســاعات يف إجــازات هنايــة األســبوع،واإلجازات األخــر  ،كمــا أجهــرت الدراســة أن أهــم 

 :األنشطة ال  مييل الشباب ملمارستها هي 

ت الـــ  ال تســـاعد الشـــباب علـــى األنشـــطة الرياضـــية والـــرحالت ،كـــذلك أجهـــرت الدراســـة أن أهـــم املشـــكال
حســن  إســتثمار أوقــات فــراغهم إســتثمارا إاابيــا هــو عــدم وجــود نــاد قريــب مــن الســكن أو قلــة املالعــب يف 

 .وقلة املنتزهات احلي ،

 طـالب لـدي الوقـت احلـر يف الرياضـية املمارسـة اواهـات :بعنـوان(1011)دراسـة الكـردي -1-0-2
  .(1011الكردي، ) األردنية اجلامعة
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 :هدف الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على مد  إقبال طالب اجلامعة األردنية على ممارسة األنشـطة الرياضـية  
لــدف شــغل األوقــات احلــرة ،والتعــرف علــى إواهــاهتم وميــوهلم والــدوافع الــ  تشــري إهتمامــاهتم  حنــو ممارســة 

 .األنشطة الرياضية يف أوقاهتم احلرة 

 :عينة الدراسة

مــــن الطــــالب متــــارس بانتظــــام األنشــــطة الرياضــــية يف الوقــــت  %)31.2)ت الدراســــة أن نســــبة بينــــ 
من طـالب الكليـات العلميـة متـارس بانتظـام الرياضـة يف وقـت %( 55.1)كما بينت الدراسة أن نسبة .احلر

 مـن طـالب الكليـات اإلنسـانية متـارس بانتظـام الرياضـة يف الوقـت احلر،كـذلك بينـت %(33.1)احلر،ونسبة
وأجهـرت الدراسـة .من الطالب كانوا مييلون إىل ممارسة الرياضـة يف الوقـت احلـر%( 65.1)الدراسة أن نسبة 

أيضــا أن هنــا  فروقــا دالــة إحصــائيا بــني طــالب الكليــات العلميــة واإلنســانية حنــو امليــل للمارســة الرياضــية يف 
فــع طــالب الكليــات العلميــة حنــو الوقــت احلــر لصــاا طــالب الكليــات العلميــة،كما أجهــرت الدراســة أن دوا

 :ممارسة النشاط الرياضي ترجع إىل األسباب التالية

ونــــــــواحي  وامليــــــــول والرغبــــــــات ، ياقــــــــة البدنيــــــــة والقــــــــوة والــــــــرتويح عــــــــن الــــــــنفس ،لاكتســــــــاب الصــــــــحة وال -
،كــذلك أجهــرت الدراســة أن دوافــع طــالب الكليــات اإلنســانية حنــو ممارســة النشــاط الرياضــي تقــود إجتماعية

 :األسباب التاليةإىل 

o ، والــرتويح عــن النفس،وامليــول ،والرغبــات والقــوة ،وأوضــحت الدراســة أن أهــم  الصــحة واللياقــة البدنيــة
 :يلي أسباب عزوف الطالب عن ممارسة الرياضة يف الوقت احلر يعزي إىل ما

م الرياضــة،وعدم ضــعف اإلمكانــات املاديــة والبشــرية ،وعــدم تشــجيع األســرة وأوليــاء األمــور ملمارســة أبنــائه -
 .انتظام الوقت احلر خالل الدراسة اجلامعية األوىل

 وتلميـذات الفـراغ لتالميـذ وقـت يف الرياضـية املمارسـة :بعنـوان(:1009)دراسـات خطـاب -1-0-2
 (111،ص1009خطاب، ) الثانوية املدارس
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 :هدف الدراسة 

األنشـطة املفضـلة يف وقـت  هدفت هذه الدراسة غلى التعرف على رغبات التالميذ والتلميـذات حنـو 
الفراغ،وبصــفة خاصــة مــادة تفضــيل ممارســة النشـــاط الرياضــي يف وقــت الفراغ،والتعــرف علــى تفضــيل ممارســـة 
النشــاط الرياضـــي يف وقـــت الفـــراغ ،والتعـــرف علـــى حجـــم املمارســـة الرياضـــية املنتظمـــة يف وقـــت الفـــراغ وأنـــواع 

والتعــــرف علــــى دوافــــع ممارســــة وعــــدم ممارســــة النشــــاط .النشــــطة الرياضــــية الــــ  ميارســــها التالميــــذ والتلميــــذات
الرياضـي يف وقــت الفــراغ لــد  التالميــذ والتلميــذات والتعـرف علــى اســتجاباهتم حنــو حتديــد األشــخاص الــذين 

 .يعز  إليهم فضل اإلحياء مبمارسة الرياضة يف وقت الفراغ

 :عينة الدراسة

ميــذ الصــف الثــاين الثــانوي يف حمــافظ  تلميــذ وتلميــذة مــن تال( 599)اشــتملت عينــة الدراســة علــى  
  .القاهرة واجليزة،نصفها من الذكور والنصف ا خر من اإلناث

 :نتائج الدراسة

 :أوضحت الدراسة أن التالميذ والتلميذات يفضلون بدرجة كبرية األنشطة التالية 

 .املوسيقية الغنائية أومشاهدة التلفزيون والذهاب إىل السينما أو املسرح وةاع الراديو أو التسجيالت 

 :األلعاب الرياضية التالية  أنالدراسة  أوضحتكما 

كــرة القــدم وكــرة الســلة والكــرة الطــائرة وكــرة اليــد ،وتــنس الطاولــة احتلــت املرتبــة األوىل لــد  التالميــذ  
والتلميـــذات كـــذلك أوضـــحت الدراســـة أن أهـــم دوافـــع املمارســـة لـــد  التالميـــذ هـــو الوصـــول إىل املســـتويات 

واهـــم دافـــع للممارســـة الرياضـــية لـــد  التلميـــذات اكتســـاب اللياقـــة البدنيـــة والصـــحة والقـــوام .لرياضـــية العاليـــةا
اجليــد،يف حــني أوضــحت الدراســة أن اهــم أســباب عــدم ممارســة النشــاط الرياضــي يف وقــت الفــراغ لــد  عينــة 

ول لجيحيـاء مبمارسـة النشـاط الدراسة هو عدم توافر الوقت لجينشـغال باملـذاكرة وبينـت الدراسـة أن الفصـل األ
الرياضــــي لــــد  التالميــــذ يف وقــــت الفــــراغ كــــان لــــألب،يف حــــني أن الفضــــل األول لجيحيــــاء مبمارســــة النشــــاط 

 .الرياضي لد  التلميذات يف وقت الفراغ كان ملدرس الرتبية الرياضية
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 القتصاديا السكن واملستوي ومكان اجلنس متغريات أ ر :بعنوان(:1001)دراسة إستيتية  -1-0-4
  (191،ص1001استيتية،) الفراغ أوقات أنشطة جماالت ممارسة مدي على

 :هدف الدراسة

هــدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أ ــر متغــريات اجلــنس ومكــان الســكن واملســتو  اإلقتصــادي  
 .على مد  ممارسة جماالت أنشطة أوقات الفراغ يف عينة أردنية

 :عينة الدراسة

 .طالبا وطالبة يف كلية العلوم باجلامعة األردنية( 330)عينة تت لف من أجريت الدراسة على  

 :نتائج الدراسة

أشــارت الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني اجلنســني يف بعــدي مشــاهدة الــجامج التلفزيونيــة  
لفنيــة والعلميــة بينمــا ال توجــد فــروق دالــة بــني اجلنســني يف أبعــاد الــجامج ا.واألنشــطة الرياضــية لصــاا الــذكور

كمـــا أشـــارت الدراســـة إىل .وموضـــوعات املطالعة،وحضـــور النـــدوات ،وخدمـــة ا تمـــع ،والـــجامج اإلجتماعيـــة،
عـدم وجـود أ ـر ذي داللــة إحصـائية لكـل مـن متغــري مكـان السـكن واملسـتو  اإلقتصــادي علـى مـد  ممارســة 

 .جماالت أنشطة أوقات الفراغ لد  عينة الدراسة

بعنـــوان تـــ  ري الـــرتويح علـــى الســـلو  و التحرّكـــات إزاء (:1006)واخـــرون دراســـة وطســـون -1-0-0
 (watson, 1996)  الفراغ

 :هدف الدراسة

ـــرتويح ووقـــت املشـــاركة يف األنشـــطة الرياضـــية   هـــدفت الدراســـة إىل التعـــرف علـــى اإلواهـــات حنـــو ال
 . الرتوحيية
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 :عينة الدراسة

 .طالب من جامعة بوردو ( 1999)ت لفت من 

 :لدراسةنتائج ا

ـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن   ســـنة قـــد شـــاركوا يف األنشـــطة  26أ بتـــت الدراســـة أن الطـــالب الـــذكور ال
واإلستحســان مــن  الرتفيهيــة لــدف املنافســة ضــد شــخص مــا، األمــر الــذي قــد ســاعدهم يف كســب اإلحــرتام 

تقـل أعمـارهم عـن  كمـا بينـت الدراسـة أن الطلبـة الـذين. قبل ا خرين من خـالل جنـاحهم يف املنافسـة املعنيـة
 .سنة26سنة يقضون وقت أكثر يف األنشطة الرتوحيية من الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 26

 حنـو األنشـطة األردن - الريمـو  جامعـة طلبـة اواهـات :بعنـوان(:1000) دراسـة مـارديم -1-0-0
 (22،ص1000مارديم، ) الفراغ وأوقات الرتوحيية

 :هدف الدراسة 

التعــــرف علــــى اإلواهــــات الســــائدة لــــد  طلبــــة جامعــــة يرمــــو  حنــــو األنشــــطة  هــــدفت الدراســــة إىل 
الرتوحييــة وأوقــات الفــراغ والتعــرف إىل تــ  ري بعــض املتغــريات اإلجتماعيــة واإلقتصــادية والرتبويــة علــى إواهــات 

 .الطلبة حنو الرتويح 

 :عينة الدراسة

  .رياضية يف جامعة الريمو طالب من طلبة كلية الرتبية ال (299)تكونت عينة الدراسة من  

 :نتائج الدراسة

واملسـتو  ( أمـي)وجود فرق دال إحصائيا بني إواهات الطلبة حنو ممارسـة الـرتويح واملسـتو  املتـدين  
كــذلك أوضــحت الدراسـة أنــه ال توجــد فــروق .لــد  الوالــدين لصــاا املسـتو  العــايل(  ــانوي فمــا فـوق)العـايل

حنو ممارسة الرتويح ومتغري كل من الـدخل الشـهري لألسـرة،ومكان اإلقامـة  دالة إحصائيا بني إواهات الطلبة
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وبينـــت الدراســـة أيضـــا أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــني إواهـــات الطلبـــة حنـــو ممارســـة الـــرتويح ومـــد  .
 .املمارسة الفعلية أو عدمها للرتويح

 :التعليق على الدراسات السابقة -1-2

 :يلي للدراسات السابقة مالنا من العرض السابق  يظهر 

إهتمام معظم الدراسات إىل التعرف على إواهات الشباب حنـو ممارسـة النشـاط الرتوحيـي وقضـاء الشـباب  -
 .ألوقات الفراغ 

 .إن أغلب الدراسات أجريت على الطلبة اجلامعيني  -

 :ا يليونالحذ من العرض السابق للدراسات السابقة أهنا إشرتكت مع الدراسة احلالية فيم

 .اإلهتمام بدراسة ممارسة النشاط الرياض الرتوحيي يف وقت الفراغ -

 .التعرف على الفروق يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية يف إستثمار وقت الفراغ تبعا ملتغري اجلنس -

 :بينما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف مايلي

اإلســــرتاتيجية املنتهجــــة يف إســــتثمار وقــــت الفــــراغ يف املمارســــة الرياضــــية  إهتمــــت الدراســــة احلاليــــة دراســــة -
 .الرتوحيية خالفا للدراسات السابقة ال  تناولت اإلواهات حنو املمارسة الرتوحيية يف وقت الفراغ

 النظر يف اإلسرتاتيجية مستقبال بناءا على النتائج املتوصل إليها من أجل إسـتقطاب أكـج عـدد مـن الطلبـة -
 .املقيمني حنو ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي

 .إختلفت عينة الدراسة احلالية عن العينات السابقة  حيث أهنا   تركز على ختصص معني  -

 :ولقد توصلت الدراسات السابقة إىل اهم النتائج التالية

 .إن املسامهة يف األنشطة الرتوحيية متيل للتناقص مع التقدم يف السن -

 .هنة ال تؤ ر يف امليل حنو املشاركة يف النشاط الرتوحيي يف وقت الفراغ إن امل -
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إن أهـم املشـكالت الـ  التسـاعد الشـباب علـى حسـن إسـتثمار أوقـات فـراغهم إسـتثمارا إاابيـا هـو عــدم  -
 .وجود ناد قريب من السكن ،أو قلة املالعب يف احلي وقلة املنتزهات 

 :ارسة الرياضة يف الوقت احلر يعز  إىل مايليإن أهم أسباب عزوف الطلبة يف مم -

 ضعف اإلمكانات املادية والبشرية. 

  عدم تشجيع األسرة 

مشـاهدة التلفزيـون والـذهاب للسـينما أو املسـرح وةـاع :إن الشباب يفضلون بدرجة كبرية األنشطة التاليـة  -
 .وتنس الطاولة الراديو و املوسيقى وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد

النشـــاط الرتوحيـــي يســـهم يف إكســـاب األفـــراد صـــفات مقبولـــة إجتماعيـــا  مـــع تكـــوين عالقـــات إجتماعيـــة  -
 .ناجحة مع ا خرين 

 .اب الفرد السعادة واملرح والسرورإن للرتويح أ ر على اجلانب النفسي لد  الفرد حيث يعمل على إكس -
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 :خـاتمة

ا الفصــل خمتلــف الدراســات والبحــوث الســابقة الــ  تناولــت متغــريات  ثنــا هــذا ،وهومــا إستعرضــنا يف هــذ    
إن هــذه البحــوث . جعلنـا نت كــد مـن أمهيــة إســتثمار وقـت الفــراغ وتــ  ريه يف ممارسـة النشــاط الرتوحيــي الرياضـي

ر العينــة الســابقة ســوف تفيــد البحــث  احلــايل عــج مراحلــه وخطواتــه املختلفــة وخاصــة وضــع الفــروض ،واختيــا
 .وتفسري نتائجها 

 : خاتمـــــــة البـــــــــــاب

لجيسرتتيجية أمهية كبرية عندما تكون مبنيـة علـى أسـس علميـة حيـث لـا ميكـن أن تصـل إىل اهلـدف     
الــذي وضــعت مــن أجلــه ويف دراســتنا هــذه إســتثمار وقــت الفــراغ ملــا لــه مــن امهيــة يف تكــوين الطالــب وصــقل 

ه يف ممارسة خمتلف األنشطة الرتوحيية وخصوصا الرياضية ملـا هلـا مـن أدوار عديـدة وعلـه مواهبه  سن إستغالل
 .قادرا على إندماجه إجتماعيا وحتسني سلوكه حث يكون يف املستقبل قادرا على أداء األدوار داخل جمتمعه
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  : دـــــــــــــــــهيـتم

يــث يف جــل جــروف إن إســتثمار وقــت الفــراغ مــن الضــرورات الــ  اــب أن نوليهــا إهتماماتنــا الكــج  ح      
احليــاة املعاصــرة واملعقــدة صــار حتمــا علــى الفــرد أن يســتغل وقــت فراغــه وعلــى املســؤولني أن خيططــوا لتوجيــه 

 الفرد حنو فراغه توجيها جيدا بوضع إسرتاتيجية وعل من وقت الفراغ مشروعا لألستثمار 

 .مد على ا تمعحيث أن اإلستثمار يف الفرد سيعود حتما بالفائدة القصرية والطويلة األ

وسيستعرض الباحث يف هذا الفصل اإلسرتاتيجية مبفاهيمها وتعاريفيها  يـث سـيتناول اخلصـائص واألمهيـة   
 .من وضعها مع التطرق إىل اإلستثمار يف الوقت والعائد منه

 :اإلستراتيجية -2-0

 :مفهوم كلمة اإلستراتيجية -2-0-0 

أصل كلمة إسـرتاتيجية إىل الكلمـة اليونانيـة اسـرتاتيجيوس   يرجع( 2912)حسب حممد أمحد عبده رزق     
وتعم فنون احلرب وإدارة املعار ،ويعرف قاموس ويسرت اإلسرتاتيجية على أهنا علم ختطيط وتوجيـه العمليـات 

وضـــع اخلطـــط وإدارة العمليـــات احلربية،ويشـــري  فـــن احلـــرب أو أهنـــا علـــم أو" املـــورد"العسكرية،ويشـــري قـــاموس 
اإلســرتاتيجية هــي أســاس الفــن املســتخدم يف تعبئــة وحتريــك املعــدات احلربيــة مبــا ميكــن مــن  وردقمــوس أكســف

السيطرة على املوقف والعدو بصورة شاملة وال خيتلـف األمـر كثـريا إذا انتقلنـا إىل جمـال اإلدارة فهـي تعـم علـم 
 (53،54، ص 2912 رزق،)  متكن املؤسسة من حتقيق أهدافهاوفن إدارة وختطيط كافة األعمال وال 

 :تعريف اإلستراتيجية -2-0-2

أن اإلســرتاتيجية هــي التخطــيط املوضــوعي  وفقــا لألســلوب ( 2919)يــر  نــادي أمحــد علــي عبــد ا يــد     
العلمي لجيدارة عن طريق حتديد األهداف املـراد حتقيقهـا وحتديـد وسـائل حتقيـق هـذه األهـداف مـن سياسـات 

اسـب يف إطـار اإلمكانيـات املتاحـة للعمـل علـى التغلـب علـى الصـعوبات وإجراءات وبرامج يف مـد  زمـم من
نـــادي ، ) .واملعوقــات بغــرض تطــوير اي نظــام حتقيقــا لفســفة ومفــاهيم واهــداف ا تمــع وتطلعاتــه املســتقبلية

  (52، ص 2919
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 :يلي ما (2912)وير  حممد أمحد عبده رزق  

 اإلسرتاتيجية وسيلة لتحقيق  رسالة املؤسسة -

 سرتاتيجية هي حتديد األهداف طويلة األجلاإل -

 :تبني اإلسرتاتيجية أهم الطرق ال  حتقق أهداف املؤسسة وهي

 البيئة اخلارجية مبتغرياهتا السياسية والثقافية واإلجتماعية والتكنولوجية  -

 البيئة الداخلية مبواردها املادية والبشرية -

 (56، ص 2912رزق، )األهداف املراد الوصول إىل حتقيقها  -

أن اإلسـرتاتيجية علـم وفـن ينصـرفان إىل اخلطـط والوسـائل ( 2919)وير  مروان عبد ا يد إبـراهيم  
الــ  تعــاو الوضــع الكلــي للصــراع الــذي تســتخدم فيــه القــوة بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر مــن اجــل حتقيــق 

   (31، ص 2919مروان، ) .هدف السياسة الذي يتعذر تنفيذه عن غري ذلك السبيل

ويـــر  الباحـــث أن اإلســـرتاتيجية هـــي التخطـــيط الـــذي تراعـــى فيـــه اإلمكانـــات املتاحـــة ســـواء كانـــت  
 .بشرية أو مادية لتحقيق أهداف معينة

 :ص اإلستراتيجيةئخصا -2-0-2

 :عن ناجي حامد أن خصائص اإلسرتاتيجية تتمثل يف ( 2912)يذكر حممد أمحد عبده رزق   

جمـال دون غـريه ،ولكنهـا تـرتبط أساسـا بعمليـة  حتقيـق أهـداف الدولـة  اإلسرتاتيجية ليست قاصرة علـى -
 يف اإلواهات املختلفة

أن أي إسرتاتيجية تقوم على عدد من اإلفرتاضات النظرية والفكرية املرتبطـة باألهـداف الـ  تسـعى إىل  -
 .حتقيقها ،وعلى الواقع الذي يتم اإلنطالق منه ،وعلى الوسيلة ال  يقرتح استخدامها
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األســــاليب والطــــرق واألدوات  أفضــــلهــــي إال عمليــــة البحــــث عــــن  إن عمليــــة وضــــع اإلســــرتاتيجية مــــا -
 لتحقيق األهداف

 .إسرتاتيجية كل دولة مرتبطة إرتباطا و يقا بوضع هذه الدولة وقواها املادية واملعنوية -

 .اإلسرتاتيجية جيدة الصياغة هي اخلطوة األوىل حنو التنفيذ الفعال -

 (51، ص 2912رزق، ) سرتاتيجية واضحة املعا  وحمددة املراحلاب أن تكون اإل -

 :أهمية اإلستراتيجية -2-0-4

 :أن أمهية اإلسرتاتيجية تكمن يف النقاط التالية( 2912)ير  حممد أمحد عبده رزق 

 تساعد يف حتديد األهداف املطلوب حتقيقها يف زمن حمدد -

 بية  لألهدافأهنا تساعد على حتديد األولويات واألمهية  النس -

 تساعد على اختاذ القرارات وتعمل على وضوح الرؤية يف املستقبل -

 تظهر نقاط القوة والضعف يف املؤسسة -

 تعمل على توفري وختصص املوارد واإلمكانات املتاحة -

 (51،51، ص 2912رزق، ) تسهل عملية اإلتصال داخل املؤسسة الرياضية -

 :شروط وضع اإلستراتيجية -2-0-0

 :يلي أنه ميكن حتديد أهم هذه الشروط فيما(2912)امحد عبده رزق عن أبو املعاطي  يذكر حممد 

 :وضوح األهــــداف -2-0-0-0

يم ــن وضــع إســتراتيجية ســليمة األهــداف مبهمــة أو غيــر واضــحة  وعلــى  لــ  يجــب ان  ال   
 .ت ون األهداف مت املة ومترابطة ومنسقة
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 :دافواقـعية األهـ -2-0-0-2

ر األساليب الناجحة للوصـول إىل األهـداف املطلوبـة يسـتلزم وجـود أهـداف واقعيـة ميكـن إن إختيا    
 هـدافأوتت  ر يف ذلـك عمليـات وضـوح حتقيقها ،ومن مث أمهية تكافؤ القدرات واملوارد مع األهداف ،

 .وتقدير اإلحتياجات الالزمة وتقييم احتماالت حتقيق اهلدف باإلمكانيات املتاحة

 :ار واإلعتماد على الذاتاإلبت  -2-0-0-2

اــب أن يكــون اإلبتكــار هــو املــدخل الرئيســي للعمــل والبعــد عــن التقليــد والبحــث عــن التحــديث   
 باستمرار

 :العقالنية والتخصص -2-0-0-4

يف العالقـة بـني الوسـائل  هي إال عملية تتضمن اختيارات عقالنيـة ما مبعىن أن عملية اإلسرتاتيجية   
حمتلفـة  عقالنية يف هذا ا ال إن عملية اإلختيار من بني عدة وسائل واسـاليب واألهداف ،ويقصد بال

تـــتم علــــى أســــاس عقـــالين ميكــــن حســــابه والــــدفاع عنـــه وهــــو مــــد  فعاليـــة هــــذه األســــاليب يف حتقيــــق 
 .األهداف

 :اإللـــتـــزام -2-0-0-0

يس جمـرد توصـيات ،وهــذا مبعـىن أن اإلسـرتاتيجية تكـون ملزمـة للوحـدات الـ  تقـوم بتنفيـذها فهـي لـ    
 .هو أحد معايري جودة اإلسرتاتيجية فهي تصدر عن السلطة املخولة قانونا ملثل هذا اإلختصاص

 :اإلستمرارية -2-0-0-0

فاإلسرتاتيجية ال ختاطب املشاكل اليومية وإمنا تتضمن عادة عدة مراحل تقوم كـل مرحلـة علـى مـا    
 .لفةسبقها ،ومن مث ضرورة وضوح املراحل املخت
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 :ـرونةالم -2-0-0-9

 .مبعىن أن تتضمن اإلسرتاتيجية درجة مـن املرونـة تسـمح هلـا مبواجهـة املواقـف غـري احملتملـة أو املتوقعـة  
 (51،50، ص 2912رزق، )

 :التخطيل اإلستراتيجي -2-0-0

اتيجية أن التخطـيط اإلسـرتاتيجي هـو عمـاد اإلدارة اإلسـرت ( 2919)ير  مروان عبد ا يد إبراهيم     
،هــو فــن التعامــل مــع املســتقبل، وهــو عمومــا الوجيفــة املبكــرة أو هــو نقطــة البدايــة يف اي عمليــة إداريــة 
ويتضمن التخطيط اإلسرتاتيجي مسحا لبنية املنظمة الداخليـة واخلارجيـة ،مث حتديـد األهـداف الرئيسـية 

الل بــرامج وجــداول زمنيــة املناســب منهــا وتصــميم اإلســرتاتيجيات الــ  تتبــع مــن خــ وتقييمهــا وإختيــار
مبثابــة معــايري يقــاس –الســيما إن كانــت كميـة –توجـف علــى مــداها مـوارد معينــة لبلــوغ هــذه األهـداف 

 .عليها األداء الفعلي

والتخطــيط اإلســرتاتيجي عمليــة مســتمرة لتصــميم وتطــوير خطــط تشــمل وجــائف املنظمــة ويقــوم علــى  
أي جمـــال ) ة التنـــافس واإلســـتمرار يف الصـــناعةتصـــميم وتطـــوير خطـــة عاملـــة طويلـــة املـــد  بشـــ ن كيفيـــ

 (01،00، ص2919مروان، ) (النشاط ال  تنتمي إليها املنظمة

 :التخطيل في المجال الرياضي -2-0-0-0

ــــة عيســــى مطــــر      ــــدين وعدل ( 1001)إن التخطــــيط يف ا ــــال الرياضــــي حســــب طلحــــة حســــام ال
ة مــن تنظــيم ورقابــة وتوجيــه ،حيــث يــتم عــن األســاس الــذي تبــىن عليــه خمتلــف عناصــر العمليــة اإلداريــ

طريقـــه حتديـــد األهـــداف املـــراد حتقيقهـــا وحتديـــد املـــدخالت الالزمـــة لتحقيـــق هـــذه األهـــداف ،وكيفيـــة 
 .إستخدام هذه املدخالت من خالل عمليات وأنشطة موضوعة وفق تسلسل زمم يف التنفيذ

خمتلـف األنشـطة الرياضـية ،حيـث أن غيـاب بالغـة يف تنفيـذ  أمهيـةفالتخطيط يف ا ال الرياضي ميثل    
التخطـيط يفقـد العمـل أهـم مقوماتـه أال وهـي حتيـد األهـداف مـن العمـل ،حيـث يصـبح العمـل إرواليـا 
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ال غاية وال هـدف لـه،كما أن التخطـيط حيـدد مراحـل وخطـوات تنفيـذ العمـل والطـرق املتبعـة الـ  تلـزم 
 .ني هذه األنشطةالعاملني باتباعها لألنشطة املختلفة والتنسيق ب

فعن طريق التخطيط اجليد يف ا ال الرياضي ميكن التنبؤ باملشكالت والعقبات ال  تقف يف طريـق    
قبــــل وقوعهــــا ،والعمــــل علــــى اإلســــتغالل اجليــــد .حتقيــــق اهلــــدف ،فبــــذلك ميكــــن العمــــل علــــى تالفيهــــا

ـــه لجيمكانـــات املاديـــة والبشـــرية املتـــوفرة يف التنظـــيم وتـــوفري الـــنقص لـــا حتســـ با للمســـتقبل الـــذي تنبـــ   ب
 (45، ص1001طلحة و عدلة، ) .التخطيط

 :التنظيم -2-2

 :مفهوم التنظيم -2-2-0

أن التنظيم هو توحيد اجلهود ووميعها يف حمصلة واحدة وانطالقها حنو ( 1000)ير  عبد ا يد شرف    
 .يد العالقات التنظيميةاهلدف بتحديد املسؤوليات ومعرفتها وتقسيمها إىل أقسام حمددة وكذا حتد

فالتنظيم ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا اهلدف منه توحيد اجلهود ،وأن تعمل اجلماعة ك هنا فرد واحد    
وذلك عن طريق حتقيق جهد متعاون مع كل أفراد اجلماعة  ك هنا فرد واحد وعلى هذا يكون التنظيم وسيلة 

 (193، ص 1000عبد احلميد، ) .لتحقيق اهلدف

 :تعريف التنظيم  -2-2-2

عـن الفــن بـراون أن التنظـيم حيــدد اجلـزء الـذي يتوقــع مـن كـل عضــو يف ( 1000)يـذكر عبـد احلميــد شـرف   
املنش ة والعالقات بني هؤالء األعضاء ،بغـرض أن يكـون أداؤهـم أكثـر مـا يكـون فاعليـة لتحقيـق هـدف هـذه 

 .املنش ة

 ق هدف مشرت  وعن موين أنه شكل ألي ومع إنساين يرمي إىل حتقي  

العمــل لــدف  وأمــاكنوعــن جــورج فــريي أنــه تصــميم عالقــات نشــطة للســلطة بــني النشــاط واألفراد، 
 (194،195، ص 1000عبد احلميد، ) متكني األفراد من العمل مع بعضهما بكفاءة
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ويــر  الباحــث أن التنظــيم هــو جمموعــة مــن املهــام الــ  تؤديهــا جمموعــة األفــراد لغــرض حتقيــق هــدف   
 .معني

 :خطوات التنظيم-2-2-2

هنا  بعض اخلطوات الـ  اـب اتباعهـا عنـد وضـع اخلطـة التنظيميـة إلحـد  اهليئـات أو املؤسسـات   
 (2993)وهي على النحو التايل حسب حممود عبد املقصود وحسن أمحد الشافعي

الـ   ونـوع العمـالء الـذين ختـدمهم واملنطقـة( حكوميـة أو أهليـة)بيان أهداف املؤسسـة وتبعيتهـا 
 .ختدمها

 وواجبات اهليئة املؤسسة وتصنيف األعمال ال  تقوم لا يف جمموعات متناسقة أعمالحتديد  -1

حتديـــــد اإلدارات واألقســـــام الـــــ  تكـــــون هيكـــــل التنظـــــيم اإلداري للمؤسســـــة والالزمـــــة لتحقيـــــق  -2
 .أهدافها،وتوضيح ذلك على خريطة تنظيمية

 .د سلطاهتا ومسؤولياهتا والعالقة بينهاحتديد اختصاصات هذه اإلدارات واألقسام وحتدي -3

حتديد عدد الوجائف واملوجفني الالزمني حلاجـة العمـل باملؤسسـة واملـؤهالت والشـروط الواجـب  -4
 .توافرها فيهم

 .حتديد اختصاصات وسلطات ومسؤوليات هؤالء املوجفني وتوضيح العالقة بينهم -5

ة املاليــة والئحــة املخــازن واملشــرتيات وضـع لــوائح العمــل التنظيميــة مثــل الئحــة املــوجفني والالئحــ -6
 .اخل...والئحة بدل السفر

 .وضع النظم ال  حتدد طرق وإجراءات العمل يف اإلدارات واألقسام املختلفة باملؤسسة -1

وضــــــع نظــــــم املراقبــــــة الداخليــــــة وحتديــــــد أنــــــواع وحمتويــــــات التقــــــارير الدوريــــــة الواجــــــب تقــــــدميها  -1
 .للمستويات اإلدارية املختلفة
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إبـــراهيم و ) ســـة املســـتمرة وتتبـــع تنظـــيم املؤسســـة وتعـــديل هـــذا التنظـــيم مبـــا يكفـــل التقـــدم املســـتمرالدرا-19
 (0،19، ص 2993حسن، 

 :المنظمات الرياضية -2-2-4

مـــــا يطلـــــق عليــــه الســـــلو  التنظيمـــــي يعـــــم       إن( 1001)يــــر  طلحـــــة حســـــام الــــدين وعدلـــــة عيســـــى مطــــر  
حــد ذاهتــا ال تضــع سياســات وال تتخــذ قــرارات ،وإمنــا األفــراد  ســلو  األفــراد داخــل املنظمــات ،فاملنظمــات يف
أي أن املنظمــة لــذا املفهــوم هــي عبــارة عــن نظــام مفتــوح لــه .هــم املســؤولون عــن ذلــك يف ضــوء مهــام حمــددة

 :مدخالت وخمرجات ينتج عنها عائد حمسوب وتتكون من أبعاد أربعة رئيسية وهي

 هافلكل منظمة مهمة يناط لا إجناز : املهام-1

 .وهواإلطار الذي ينظم األنشطة واإلجراءات ال  تؤدي لتحقيق اهلدف: اهليكل-2

 وهي األجهزة واملعدات واملعرفة الفنية الالزمة ألداء األنشطة: األدوات-3

 هم الذين يشغلون وجائف ومهام املنظمة: األفراد-4

 ديث للمنظماتوهذه األبعاد األربعة تعمل يف ديناميكية خاصة لتكوين املفهوم احل 

ورغــم كــل مــا تعانيــه الرياضــة مبختلــف أنشــطتها وعلــى كــل مســتوياهتا يف الــدول الناميــة مــن مشــكالت      
،ميثل اجلانب اإلداري العنصر األساسـي ،ورغـم أن العمليـة اإلداريـة يف كـل ا ـاالت الرياضـية مازالـت موضـع 

ذلـــك ال يعـــم عـــدم أمهيـــة وجـــود مثـــل هـــذه نقد،ســـواء ممـــن يعملـــون فيهـــا أو ممـــن يتعـــاملون معهـــا ،فـــ ن كـــل 
املنظمات ،ولعل من أهـم أسـباب معانـاة الرياضـة ،لـيس وجـود هـذه املنظمـات ،ولكـن فعاليـة أدائهـا ووضـوح 

 (150،169، ص 1001طلحة و عدلة، ) .أهدافها وكفاءة املسؤولني عنها والعاملني فيها

 :شآت الرياضيةنالم -2-2-0

ث اـــب أن يـــ ـــال الرياضـــي تعتمـــد يف األســـاس علـــى املنشـــآت الرياضـــية حإن وضـــع أي إســـرتاتيجية يف ا  
 .تراعى فيها املقاييس الضرورية إضافة إىل عددها لتقابل حاجات ا تمع البشري الذي سيقوم باستغالهلا 
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أن األدوات واملنشآت تعتج من أهم العناصر الرئيسـية إلجنـاح العمليـة  (1000) وير  عبد احلميد شرف   
داريـــة بصـــفة عامـــة وجنـــاح اي برنـــامج يف الرتبيـــة الرياضـــية ،لـــذلك كـــان مـــن الضـــروري تـــوفر هـــذه األدوات اإل

واملنشآت الالزمة ملمارسة أي نشاط ولـيس توفريهـا فقـط بـل توفريهـا مـن املسـتو  اجليـد وتـجز أمهيـة األدوات 
 :يف ا يت

 تساعد على رفع املستو  املهاري واألداء احلركي -

 دي الفرد لجيصاباتتعمل على تفا -

 تساعد املريب على تعليم املهارة يف أقصر وقت ممكن -

 األداء إحد  الوسائل املهمة يف اكتساب اللياقة البدنية العامة واخلاصة -

 وسيلة فعالة وجيدة من وسائل التشويق -

 :دواتألاإلعتبارات ال  اب مراعاهتا عند اختيار ا

 مالدقة  التصميم ومجال الشكل وسهولة اإلستع -

 أن تتماشى مع املواصفات القانونية للنشاط مع عدة مستويات يف الداء -

أن تكون مصنوعة من مادة ذات جودة عالية لتوفري عامل األمن والسالمة وميكـن اسـتخدامها ألطـول  -
  (213، ص1000عبد احلميد، ) فرتة ممكنة وبذلك يتوفر فيها عامل اإلقتصاد والتوفري

 :تثماراإلس -2-2

حيويــة  أكثــرممارسـة النشــاط الرياضـي يــؤدي حتمـا إىل وديــد الطاقــة لـد  الفــرد ،ممـا اعلــه سـعيدا و إن      
 يسـتثمر وقـت أنوبالتايل سيقبل على أداء األنشطة املطلوبة  يوية ودقة لذ  كـان مـن الضـروري علـى الفـرد 

 .فراغه يف ممارسة النشاط الرياضي
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 :تعريف اإلستثمار -2-2-0

عن سيد هـواري ب نـه إرتبـاط لـدف حتقيـق مكاسـب متوقعـة علـى فـرتة ( 2912)أمحد عبده يذكر حممد     
 .طويلة يف املستقبل

وعن حممد مطر أنه التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظـة زمنيـة معينـة ولفـرتة مـن الـزمن بقصـد احلصـول   
 .رةعلى تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة احلالية لألموال املستثم

وعــن حســن الشــافعي انــه أصــل حتــتفذ بــه املؤسســة  لتنميــة  روهتــا مــن خــالل مــا يتولــد عنــه مــن إيــرادات   
، 2912رزق، ) .مكتســبة مثــل توزيــع األربــاح والفوائــد وعوائــد اإلاــار أو مــن خــالل تزايــد أصــل رأس املــال

 (21ص 

ا مـدر فـالفرد إن أحسـن إسـتثمار وقتـه اإلستثمار يف الوقـت كاإلسـتثمار يف املـال كالمهـ إنوير  الباحث     
 .ربح من عدة نواحي سواء كانت صحية، بدنية وإقتصادية ،و هذا عائد ال يضاهيه عائد

 :أهداف اإلستثمار

 :عن طاهر مردان أن أهداف اإلستثمار تتمثل يف( 2912)يذكر حممد أمحد عبده  

 :الهدف العام لإلستثمار -2-2-2

 هو حتقيق العائد -

 ة وتنميتهاتكوين الثرو  -

 ت مني احلاجات املتوقعة -

 .(23، ص 2912رزق، ) احملافظة على قيمة املوجودات -
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 :اإلستثمار البشرل -2-2-2

عـــن حممـــد اجلـــرواين أن اإلســـتثمار البشـــري يهـــدف إىل زيـــادة قـــدرة ( 2912)يـــذكر حممـــد أمحـــد عبـــده رزق  
ريب ورفـع املسـتو  الثقـايف وحتسـني املسـتو  أفراد ا تمع على العمل كبعض أوجه اإلنفاق على التعليم والتد

 .الصحي فضال عن زيادة الرفاهية اإلجتماعية عن طريق حتسني األحوال املعيشية

 .كون اإلنسان فيه هو هدف التنمية ووسيلتها وعن حسن الشافعي أن اإلستثمار البشري

وس مثـــل األيـــدي العاملـــة وعـــن أمحـــد مطـــاوع أن اإلســـتثمار البشـــري هـــو إســـتثمار يف كـــل مـــاهو غـــري ملمـــ   
والقو  البشرية ،وال  قد يتمثل عائدها يف صورة مادية أو معنويـة أو أدبيـة ويظهـر العائـد منـه بعـد فـرتة زمنيـة 

 (21، ص 2912رزق، ) ليست بالقليلة إال أن هذا العائد يكون مستمرا أو متصاعدا مع مرور الزمن

ن اإلسـتثمار البشـري ،حيـث سـيقبل عليـه الفـرد ممارسـا ممـا ة رياضية هونوع مـ وير  الباحث أن بناء منش    
ســـيؤدي بالضـــرورة إىل حتســـني أدائـــه واحلفـــا  علـــى صـــحته وونـــب ا فـــات اإلجتماعيـــة والفوائـــد عديـــدة ال 
حتصى،وبذلك سنستثمر يف هذا الفرد لذه املنشاة حيث أن العائد سيكون مستقبال يف ادائـه لعمله،وحسـن 

 .معهسلوكه وسريورته يف جمت

 ت الفراغ وقـ -2-4

 :ـةمــقدم

 ( 2913)حسب اماين متويل البطراوي وحممد عبد العزيز سالمة 

جهــرت فلســفة وقــت الفــراغ يف مســتهل القــرن العشــرين مــع بدايــة الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،حيــث ان     
 (وقت الفراغ)نسان أي كلما زادت وانتشرت الثورة املعلوماتية والتكنولوجية زاد الوقت املتبقي لد  اإل

فوقــت الفــراغ وليــد مــع بدايــة حيــاة اإلنســان كمــا أنــه عــرف يف مجيــع العصــور ويف خمتلــف احلضــارات وأكــج   
دليـل علـى ذلـك إهتمـام املصــريني القـدماء بوقـت الفـراغ وجهـر ذلــك واضـحا مـن النقوشـات والرسـومات الــ  

مظـــــاهر احليـــــاة اليوميـــــة للقـــــدماء املصـــــريني وجـــــدت علـــــى جـــــدران املعابـــــد واملقـــــابر والـــــ  أوضـــــحت خمتلـــــف 
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وأوضـحت كيـف كـان املصـريني القـدماء يقضـون أوقــات فـراغهم وطبيعـة األنشـطة الرتوحييـة الـ  كانـت متــارس 
 .يف ذلك العصر

قــدميا كانــت النظــرة لوقــت الفــراغ علــى أنــه عــدد مــن الســاعات الضــائعة الــ  ال يســتفيد منهــا اإلنســان أمــا   
 .لى أنه وقت الكتساب القيم واملعرفة ولتنمية املهارات والقدرات وكذلك وقت للرتويحا ن فينظر إليه ع

أي دول العــا  )نظــرا ألمهيــة وقــت الفــراغ يف حيــاة املــواطنني ويف حيــاة ا تمعــات اهتمــت الــدول املتقدمــة   
لعديـد مـن املؤسسـة وقـد اهتمـت ا. بتوفري وقت الفراغ ألبنائها واهتمت أيضا بطرق ووسائل إستثماره( األول

ا تمعيـــة مثـــل املؤسســـات الرتبويـــة واإلجتماعيـــة وكـــذلك الدينيـــة بدراســـة وقـــت الفـــراغ وأمهيتـــه بالنســـبة للفـــرد 
 لوقـت الفـراغ السـي وا تمع ،وكذلك بطرق ووسائل إستثماره ونبا للمشـاكل الـ  حتـدث نتيجـة لجيسـتغالل 

 (2،3، ص 2913البطراوي و سالمة، )

 :قت الفراغمفهوم و  -2-4-0

أن وقـت الفـراغ هـو حـر ،ال يسـتغل يف العمـل ،مبعـىن أنـه وقـت  (2991)ير  كمال درويش وامني اخلويل    
 (191، ص 2991درويش و اخلويل، ) .معزول ال عمل نؤديه خالله

أن الــرتويح يـرتبط إرتباطـا و يقـا بوقــت الفـراغ ،فلكـي يكـون النشــاط ( 1009)وتـر  عطيـات حممـد خطـاب 
  (19، ص1009عطيات، ) ينبغي ان ميارس يف وقت الفراغ وليس يف وقت العملتروحييا 

أن مصـطلح وقـت الفـراغ مشـتق مــن ( 2991)ويـر  حممـد حممـد احلمـامحي وعايـدة عبـد العزيــز مصـطفى    
ويعــم التحــرر مــن قيــود العمــل أو مــن اإلرتباطــات ،إال ان وقــت الفــراغ أصــبح يف  Licereاألصــل الالتيــم 

 .اصر يرتبط  رية استخدام الفرد هلذا الوقت وذلك بطرق متعددة وال هنائيةالقرن املع

كان ينظر لوقت الفراغ فيما مضى على أنه عـدد مـن السـاعات الضـائعة سيتسـلم الفـرد خالهلـا   هفنجد أن    
ينظـــر إليـــه كوقـــت الكتســـاب القـــيم وفقـــا ألراء جـــراي     أصـــبحلوســـاوس الشـــيطان وذلـــك وفقـــا لـــرأي كـــالفن ،

الشخصــية اإلنســانية  املعرفــة واملهــارات ،وكوقــت يــتم خاللــه تنميــةلجرينيــو  وكوقــت للــرتويح والكتســاب وب
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، ص 2991احلمـامحي و عبـد العزيـز، ) .احلديثة حنو وقـت الفـراغ يف عاملنـا املعاصـر  لالواهاتوذلك وفقا 
29) 

 نــه متحــرر مــن الواجبــات ممــا ه الفــرد بأ نــاءويــر  الباحــث أن وقــت الفــراغ هــو ذلــك الوقــت الــذي يشــعر    
 .يتيح له فرصة اإلختيار لألنشطة ال  يريد ممارستها  رية 

 :الطرق األساسية لتعريف وقت الفراغ 2-4-0-0

يصــــنف البــــاحثني والفالســــفة املهتمــــني بدراســــة مفهــــوم ( 1001)حســــب كمــــال درويــــش وحممــــد احلمــــامحي
 :لفراغ وفقا ملا يليأوقات الفراغ والرتويح الطرق األساسية لتعريف وقت ا

 :الطريقة األولى -أ

الفـــرتات غـــري املخصصـــة لوقــــت تتنـــاول األربـــع والعشـــرين ســـاعة الــــ  تكـــون جممـــل اليـــوم خمصـــوما منهــــا     
،كوقت تنـاول الوجبـات الغذائيـة والعمـل وإشـباع احلاجـات الفيسـولوجية والنوم،ويسـمى هـذا النـوع مـن الفراغ

قـــــاموس علـــــم اإلجتمـــــاع ب نـــــه إمجـــــايل الوقـــــت املوجـــــه للنـــــوم والعمـــــل  التعريـــــف بـــــاملتبقي أو الفـــــائض،ويعرف
 .وللحاجات ا خر  مستقطعا من األربع والعشرين ساعة

 وبــذلك فــ ن وقــت الفــراغ يتضــمن التحــرر مــن العمــل الــذي يقــوم الفــرد ب دائــه وحيصــل منــه مقابــل مــادي ،   
وقـت الفـراغ  أيضـارات التعليميـة ،كمـا يشـمل وكذلك التحرر من الجامج الدراسية ال  تكون جـزءا مـن املقـرا

التحــرر مــن اإللتزامــات الــ  تفرضــها األشــكال الرئيســية األخــر  والــ  يطلــق عليهــا اإللتزامــات األوليــة وذلــك  
 كاإللتزامات األسرية واإلجتماعية

 :الطريقة الثانية  -ب

ي يـتم ممارسـته هـو األسـاس يف تعريـف ال هتتم تلك الطريقة بفكرة  الوقت وإمنا تعتج نوع من النشـاط الـذ   
وقــت الفــراغ ،ولــذا تؤكــد علــى أنــه لــيس مــن الضــروري وجــود كــم مــن الوقــت املتــاح للفــرد لقيامــه بنشــاط مــا 

ومــن مث فــ ن هــذه الطريقــة .ولكــن مــا اــب عليــه هــو كيفيــة مشــاركة الفــرد يف النشــاط يف هــذا الوقــت املتــاح لــه
 . يتم لا إستثمار وقت الفراغ وليس لكم الوقت املتاح للفردترتكز على أن تكون األمهية للكيفية ال 
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 :الطريقة الثالثة -ج

تــربط الطريقــة الثالثــة مــن طــرق تعريــف وقــت الفــراغ بــني الطــريقتني الســابقتني ومهــا طريقــة الفــائض أوالكــم   
ات املرتبطــة وطريقــة الكيــف أو النشــاط،ومن مث ميكــن أن ينــتج عــن هــذا الــربط أو الــدمج العديــد مــن التعريفــ

 :بوقت الفراغ  وال  ميكن أن حتددها فيما يلي

وقــت الفــراغ هــو الوقــت الــذي يتحــرر فيــه الفــرد مــن العمــل أو مــن أيــة إلتزمــات أخــر  و يــث ميكــن للفــرد  -
 .اإلستفادة منه يف اإلسرتخاء أو الرتويح أو النشاط اإلجتماعي أو يف تطوير شخصيته

يشـار  فيـه الفـرد  مبحـض إرادتـه بغـرض الراحـة أو الـرتويح عـن نفسـه أو وقت الفراغ هـو نـوع مـن النشـاط  -
لتنميته معرفيا اوليحسن من مهاراته أو للمشاركة يف احلياة اإلجتماعية أو لتطوير قدراته ،وذلك بعد اإلنتهـاء 

 .من أعباء العمل وواجبات األسرة واملهام اإلجتماعية األخر 

ت الـذي ال يــتم خاللـه إشـباع احلاجــات األساسـية ومـن مث ال يتســم وقـت الفـراغ هــو ذلـك القـدر مــن الوقـ -
باإلجبار على فعل أي شـيء،فهو الوقـت احلـر املـرتو  لتقـدير الفـرد ليفعـل فيـه مـا يشـاء أو هـو الوقـت الـذي 

درويـش و احلمـامحي، رؤيـة ) .ميارس خالله الفرد وب رادته أنواع من النشاط أو من اخلجات الـ  خيتارهـا بذاتـه
  (20،39، ص 1001رية للرتويح وأوقات الفراغ، عص

 :تصنيفات تعريف وقت الفراغ  – 2-4-0-2

حيـدد كـل مـن رنولـد كارلسـون،جانيت (2991)وحسب حممد حممد احلمامحي وعايدة عبـد العزيـز مصـطفى 
 :ماكلني ،تيودرديب،جيمس بيرتسون الطرق األساسية التالية لتعريف وقت الفراغ يف أربع تصنيفات هي

 :وقت الفراغ بمثابة التأمل -أ

ير  بعض املربني والفالسفة والباحثني يف جمال وقـت الفـراغ أنـه يعـد مبثابـة الت مـل ،فهـو مـرتبط  الـة عقليـة   
 :و قافية ووجودية ويتفق مع هذا املفهوم اراء كل من 

 .جروف الفرد دي جرازيه إذ يشري إىل وقت الفراغ ب نه حالة وجودية وكذلك يعد مؤشرا حلالة أو*
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 بيج إذ ينظر لوقت الفراغ على أنه حالة ت ملية وأنه يعد يف مرتبة متقدمة ملناشط احلياة*

 .هاربرت ريد الذي ير  أن وقت الفراغ هو الوقت الذي نوفره للراحة والت مل*

 :وقت الفراغ بمثابة نشاط -ب

 نه عادة ما يكـون مـن غـري نشـاط العمـل كذلك تشري بعض األراء إىل أن وقت الفراغ يعد مبثابة نشاط وب    
وإن وقت الفراغ يعد كحقل ورييب ميارس خالله الفرد مناشط تتضمن العديـد مـن القـيم واخلـجات ويتفـق مـع 

 :هذا املفهوم اراء كل من

إذ يـر  أن وقـت الفـراغ يعـد نشـاطا بعيـدا عـن املناشـط اإلجباريـة املرتبطـة بالعمـل أو األسـرة  :دومازيدل -
يعمــل الفــرد مــا يريــده ويرغبــه،وذلك كاإلســرتخاء -وقــت الفــراغ–مــع ،ومــن خاللــه ذلــك النشــاط أو احملت

 ،التسلية تنمية املعرفة،املشاركة اإلجتماعية ،تدريبات حرة  

 .الذي يؤكد على أن وقت الفراغ يعد جزءا من اخلجة الشخصية ومصدرا للقيم :كابلن -

مـــن الوجـــائف واملناشــط الـــ  يـــنغمس فيهــا الفـــرد ب رادتـــه إذ يشـــري إىل وقـــت الفــراغ بانـــه جمموعــة  :بــاركر -
وذلــــك  ثــــا عــــن راحــــة أو متعــــة أو بغــــرض تنميــــة معلوماتــــه أو لتحســــني مهاراتــــه أو اإلســــهام يف تقــــدمي 

 .خدمات تطوعية للمجتمع الذي حييط به

ؤديــه الــذي يؤكــد أن وقــت الفــراغ هــو ذلــك النشــاط الــذي خيتــاره الفــرد بكامــل حريتــه والــذي ي: فريــدمان -
 .واملتعة والنمو بطريقته اخلاصة ويتوقع منه إحساسا بالرضا

إذ ير  أن وقت الفـراغ يعـد فعـال نشـاطا إختياريـا يبـدع فيـه الفـرد وفقـا لنمطـه ويسـرتيح خاللـه مـن  :كير -
 .تفكري العمل ومشكالته

 .اتاإللتزام يشريان إىل أن وقت الفراغ هو أي نشاط حر بعيدا عن القيود أو :نويمر ونويم  -

 .الذي ير  أن وقت الفراغ هو كل نشاط ال يرتبط بنشاط العمل  :هانهارت -
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 :وقت الفراغ بمثابة وقت حر -ج

تــر  بعــض ا راء أن وقــت الفــراغ يعــد مبثابــة وقــت حــر ،وقــت لتقــدير الفــرد، وقــت إختيــاري ،وإن ذلــك     
ق خمتلفـــة بعيـــدا عـــن وقـــت العمـــل الوقـــت ميكـــن اســـتخدامه وفقـــا ملـــا يـــراه الفـــرد مناســـبا وميكـــن اســـتثماره بطـــر 

 :املدفوع األجر ويتفق مع هذا املفهوم اراء كل من 

براتبيـل ومـوبلي إذ يتفقـان علـى أن وقــت الفـراغ هـو الوقـت الــذي يكـون اإلحسـاس بـاإللتزام واملســؤولية يف  -
 دأدىن مستو ،كما أن ذلك الوقت يكون بعيدا عن استخدامه يف تلبية اإلحتياجات املعيشية للفر 

كــراوس الــذي يــر  أن وقــت الفــراغ يعــد جــزءا مــن وقــت الفرد،والــذي ال يكــون خمصصــا للعمــل أو مرتبطــا   -
مبسؤولياته أوب ية مناشط اخر  إجباريـة ،وميكـن النظـر إليـه علـى أنـه وقـت مـرتو  لتقـدير الفـرد أو أنـه الوقـت 

 غري ا ج عليه الفرد

 .ت املتاح  الذي يستخدمه الفرد يف تقدير مايراه مناسباالوق:مرييف إذ يشري إىل وقت الفراغ على أنه  -

كـون إلتزاماتـه وتبرايتبيل الذي ينظر إىل وقت الفراغ على انه الوقت الـذي يتحـرر الفـرد خاللـه مـن قيـوده ، -
 .درجاهتا أدىنومسؤوليته يف 

مــن أداء املناشــط راغ ب نــه الوقــت احلــر الــذي يتبقــى مــن وقــت الفــرد بعــد انتهائــه فــنــاإ إذ يعــرف وقــت ال -
 .األساسية حلياته

برات الذي يشري إىل وقت الفراغ ب نـه الوقـت احلـر املتبقـي مـن األربـع والعشـرين سـاعة بعـد حـذف الوقـت  -
 .الذي حيتاجه األنسان لتلبية احتياجاته اليومية مبا يف ذلك ساعات نومه ،والذي يستغله وفقا ملا يريده

 :النظرية الشمولية لوقت الفراغ -د

األراء ال  تتبىن النظرة الشمولية لوقت الفراغ تر  أن وقت الفـراغ هـو جممـوع األراء الثال ـة السـابقة ويؤكـد    
ذلك كل من كارلسون ماكلني، وديـب وبيرتسـون إذ يـرون أن وقـت الفـراغ هـو ذلـك القـدر مـن الوقـت الـذي 

،فهو الوقــت شــيءجبــار علــى فعــل أي ال يــتم خاللــه اشــباع احلاجــات األساســية للفــرد،ومن مث ال يتســم باإل
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احلر املرتو  لتقدير الفرد ليفعل فيه ما يشاء ،أو هـو الوقـت الـذي ميـارس خاللـه الفـرد وب رادتـه أنـواع اخلـجات 
 .ال  خيتارها بذاته

كما يشري حلمي إبراهيم ولوسشن إىل أنه ال توجد نظرية موحدة لوقت الفراغ ،ويشـريان إىل أن وقـت الفـراغ 
 :ب نه

 يتعارض مع وقت العمل  أداءالوقت الغري مشغول ب ي نشاط أو عمل أو  -

 نوع من املناشط اإلنسانية ال  تتعارض مع نشاط العمل -

 (23،24،26، ص 2991احلمامحي و عبد العزيز، ) حالة عقلية ووجودية -

ال يشــعر فيــه الفــرد  وانطالقــا مــن التعــاريف الســابقة يــر  الباحــث أن وقــت الفــراغ هــو الظــرف الــزمم الــذي  
مــن القيــود واإللتزامــات واــد نفســه خمــري يف مزاولــة اي نشــاط يريــد القيــام بــه  باملســؤولية املعتــادة حيــث يتحــرر

 سواء كان إاابيا اوسلبيا

 :مستويات المشاركة في وقت الفراغ 2-4-2

وقـــت  يوضـــح نـــاإ مســـتويات املشـــاركة يف مناشـــط(1001)حســـب كمـــال درويـــش وحممـــد احلمـــامحي     
الفــراغ موضــحا طبيعــة املشــاركة وذلــك مــن خــالل الشــكل التــايل الــذي يتضــمن ســتة مســتويات للمشــاركة يف 

 .وقت الفراغ 

 :المستوى األول 2-4-2-0

 :المشاركة اإلبت ارية 

وتتضمن املشـاركة اإلبتكاريـة يف مناشـط وقـت الفـراغ العديـد أوجـه النشـاط املرتبطـة باملسـتو  األول ومنهـا    
 ...يف واإلخرتاع وإبتكار النماذج والتصميمات والعروضالت ل
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 :المستوى الثاني 2-4-2-2

 :المشاركة اإليجابية

 :ويشتمل املستو  الثاين على املشاركة اإلاابية ملناشط وقت الفراغ ومن أمهها     

قي ويف خـدمات البيئــة املشـاركة يف املباريـات واملسـابقات الرياضـية ويف التمثيـل املسـرحي ويف العـزف املوسـي   
 ...وا تمع ويف الرحالت واملعسكرات ويف الفنون واهلوايات اليدوية

 :المستوى الثالث 2-4-2-2

 :المشاركة الوجدانية

وحيتـــو  هـــذا املســـتو  علـــى املشـــاركة الوجدانيـــة يف مناشـــط وقـــت الفـــراغ والـــ  تتمثـــل يف قـــراءة القصـــص   
امج ج ة ومشــــاهدة األفــــالم واملســــرحيات والتمثيليــــات ومشــــاهدة  الــــوالروايــــات ومشــــاهدة الــــجامج التلفيزيونيــــ

 .املسابقات الرياضية واإلستماع إىل املوسيقى والجامج اإلذاعية وزيارة املعارض  واملتاحف

 :المستوى الرابع 2-4-2-4

 :المشاركة السلبية

ل لقـــاءات األقـــارب والصــــدقاء وميثـــل املســـتو  الرابـــع املشـــاركة الســـلبية والـــ  يـــتم التعبـــري عنهـــا مـــن خـــال   
والتسلية والرتقية واللهو،واستهال  الوقت وتبادل األحاديث مـع ا خـرين وا السـة حـول املائـدة واملشـاركة يف 

 .تناول الطعام واملشروبات
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 :المستوى الخامس -2-4-2-0

 :مناشل تلحق اآل ى بالفرد

الضر بالفرد وذلك من خـالل املشـاركة يف مناشـط  ويتضمن املستو  اخلامس املناشط ال  تلحق ا ذ  أو  
 .ضارة بالفرد كتعاطي املخدرات ولعب امليسر وارتكابه األفعال غري تربوية

 :المستوى السادس -2-4-2-0

 :مناشل تلحق األ ى بالمجتمع

شـط أو الضرر با تمع وذلـك مـن خـالل املشـاركة يف منا األذ يضم املستو  السادس املناشط ال  تلحق   
احلمــامحي، رؤيــة عصــرية للــرتويح .درويــش و د) .العنــف  وأعمــالضــارة بــا تمع كارتكــاب اجلــرائم والتطــرف 

 (31،32، ص 1001وأوقات الفراغ، 

وير  الباحث بعد ذكر هـذه املسـتويات السـت أن وقـت الفـراغ سـالح ذو حـدين إن أحسـن الفـرد اسـتثماره 
،مــــع عــــدم اعتبــــار املســــتويني ا خــــرين مــــن ضــــمن املناشــــط اســــتثماره خســــر  أســــاءأعـــاد عليــــه الفائــــدة ،وإن 

 .الرتوحيية

 :الوظائف اإليجابية للفراغ -2-4-2

وقـت الفـراغ مـن األسـباب  اسـتثماريعتـج (2913)حسب اماين متويل البطراوي وحممد عبد العزيز سالمة   
تمــام بتشــكيل أنشــطة وقــت اهلامــة الــ  تــؤ رعلى تطــوير ومنــو الشخصــية ويــر  الكثــري مــن العلمــاء ضــرورة اإله

الفراغ بصورة تسهم يف اكساب الفرد العديد من اخلجات السـارة اإلاابيـة ،ويف نفـس الوقـت ف هنـا تسـاعد يف 
 .منو شخصيته وتكسبه العديد من الفوائد اخللقية والصحية والبدنية والنفسية وكذلك اإلجتماعية

ن لـه وجـائف إاابيـة عديـدة تعـود علـى اإلنسـان بـالنفع فقد ذكر العديد مـن العلمـاء املهتمـون بوقـت الفـراغ أ
 :منها

 ط العصيب الذي يتعرض له غيبعد الفرد عن األعمال الروتينية وعن الض *
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 .وضح من خالل وقت الفراغ باملقارنة بوقت العملأشخصيته بصورة  تنمية شخصية الفرد ،فالفرد تنمو *

 (5،6، ص 2913لبطراوي و سالمة، ا) .يتيح للفرد فرصة التخلص من أعباء العمل *

 :سمات وقت الفراغ -2-4-4

يشــر طــه عبــد الــرحيم أن للفــراغ ةــات (2913)حســب امــاين متــويل البطــراوي وحممــد عبــد العزيــز ســالمة  
 متيزه عن غريه من املناشط ا خر 

 :ومن خالل دراستنا ملفهوم وقت الفراغ يتضح أن من أهم خصائصه هي

 .حلر لألفراد فهو يعم التحرر من اإللتزاماتينش  عن اإلختيار ا -1

 .ال خيلو من عنصر اللذة والسعادة ال  حيققها املرء حني ميارس نشاط برغبته -2

 .متصل  اجات الفرد ذاته،خيلصه من روتني احلياة اليومية  -3

 (6، ص 2913سالمة، . البطراوي و د.د) الفراغ خيلو من املصلحة -4

 :فراغأهمية وقت ال -2-4-0

الفــراغ مــن األســباب اهلامــة الــ  تــؤ ر علــى  اســتثمار وقــتيعتــج (1009)بالنســبة لعطيــات حممــد خطــاب    
القــدر  االجتماعيــةتطــورات ومنــو الشخصــية ،كمــا يعتــج مــن املشــاكل اهلامــة الــ  توليهــا املؤسســات واهليئــات 

لشـــباب يـــرتبط إرتباطـــا و يقـــا بالعمـــل إىل أن إســـتثمار وقـــت ا باإلضـــافة،وهـــذا  واالهتمـــامالكبـــري مـــن العنايـــة 
 .الرتبوي يف املؤسسات الرتبوية للشباب كاملدارس واجلامعات ومنظمات الشباب

تالميــذ وتلميــذات املــدارس اإلعداديــة والثانويــة وطلبــة وطالبــات اجلامعـــات )ويف جمــال الشــباب املثقــف      
توجيــه الصــاعد وتوعيتــه (املدرســة أو اجلامعــة)بويــة الرت  املؤسســةتظهــر هــذه املشــكلة يف حماولــة ( واملعاهــد العليــا

ب مهية إستثمار وقت فراغ بصورة نافعة تعود عليه وعلى الوطن بالفوائد وإتاحـة الفرصـة امامـه ملمارسـة العديـد 
 .من األنشطة الرتوحيية يف وقت فراغه لدف تربيته وتنميته
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واســتعادة القو ،ولكنــه أيضــا  واالســتجمامللــرتويح وقتــا  يعتــج فقــطووقــت الفــراغ يف ا تمعــات املتقدمــة ال   
 .تطوير وتنمية الشخصية بصورة متزنة وشاملة غضوهناباإلضافة إىل ذلك يعتج فرتة من الوقت ميكن يف 

الفـــرد  إكســـابويـــر  الكثـــري مـــن املـــربني ضـــرورة اإلهتمـــام بتشـــكيل أنشـــطة وقـــت الفـــراغ بصـــورة تســـهم يف   
نفــس الوقــت تســاعد علــى منــو شخصــيته وتكســبه العديــد مــن الفوائــد اخللقيــة  اخلــجات الســارة اإلاابيــة ويف

 .والصحية والبدنية والفنية

كمــا يــر  الكثــري مــن املــربني الرياضــيني وعلمــاء الطــب الرياضــي أن املمارســة الرياضــية مــن حيــث أهنــا عامــل    
أهـم ا ـاالت يف تشـكيل وقـت  هام من عوامل الراحة اإلاابية النشطة ينبغي أن ينظر إليها كمجال هام من

 .الفراغ جلميع األفراد

باملســتو  الصــحي والبــدين  االرتقــاءفاملمارســة الرياضــية يف وقــت الفــراغ مــن أهــم العوامــل الــ  تعمــل علــى    
اإلاابيــة الســارة ووعلــه قــادرا علــى  واالنفعــاالتوتكســب القــوام اجليــد ومتــنح الفــرد الســعادة والســرور واملــرح 

باملسـتو  الرياضـي للفـرد ومـن ناحيـة اخـر  تسـهم   االرتقـاءنتاج والدفاع عن الـوطن وتعمـل علـى العمل واإل
 (11،12، ص 1009عطيات، ) .املمارسة الرياضية يف إكساب النمو الشامل املتزن للفرد

 

 :تمة خا
 يجيةإســرتات تقــدم أن أي مشــروع نريــدأن نســتثمر فيــه اــب أن حنــدد يبــني الطالــب الباحــث علــى ضــوء مــا  

لذلك واضحة املعا  واألهداف حيث إذا أردنا أن نستثمر يف وقت الفـراغ اـب أن تكـون هنـا  إسـرتاتيجية 
 عقالنية وهادفة معتمدة على شروط أ ناء وضعها 

 :أما أهم املالحظات ال  ميكن استخالصها املرتبطة مبتغريات الدراسة فهي كمايلي
 دور اإلمكانيات يف وضع اإلسرتاتيجية -
 وقت الفراغ استثمارية التنظيم اإلداري واملنظمات يف إسرتاتيجية أمه -
 تنظيم الوقت -
 .املناشط ال  يقضي من خالهلا الفرد وقت فراغه -
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 :دــــــــــــتـمهيـ

إن إســتثمار وقــت الفــراغ هــي مشــكلة تواجــه الفــرد يف العصــر احلــديث ،عصــر التكنولوجيــة واإلعتمــاد علــى   
ا لة ،عصر أقـل مـا ميكـن أن نقـول عنـه أن حركـة الفـرد قلـت فيـه كثـريا ولقلـة احلركـة والنشـاط عواقـب وخيمـة 

 .على الفرد وا تمع

كلة شــــغل وقــــت الفــــراغ ،نظــــرا ألمهيــــة الــــرتويح يف حيــــاة الفــــرد لــــذ  كــــان اإلوــــاه حنــــو الــــرتويح حــــل ملشــــ  
وللــرتويح مناشــط متعــددة كــالرتويح الثقــايف والفــم مــثال ولكــن يبقــى الــرتويح الرياضــي مــن بــني أهــم .وا تمــع

 .املناشط الرتوحيية

ة تروحييـة لقد بـرزت جـاهرة ملفتـة يف أواخـر السـبعينيات هـي انفجـار اإلهتمـام أوتصـاعده فيمـا يتعلـق ب نشـط 
وال  اخنـرط فيهـا املاليـني مـن البـالغني مـن كـل األعمـار سـواء عـن طريـق ممارسـتها (اهلرولة)مثل اجلري البطيء 

خــالل أنديــة أو بشــكل فــردي خــالل الصــباح واملســاء يف مماشــي وممــرات احلــدائق ،وكانــت اغلبيــة املشــاركني 
د اإلسـتمتاع لـذه الرياضـات وحتقيـق جمـرد حتسـني فيها من املتحمسني الذين ال يدفعهم التنافس للفوز بل جمر 

 .مستو  أدائهم اجلسماين

وسيســــتعرض الباحــــث يف هــــذا الفصــــل مفهــــوم النشــــاط وأغراضــــه مث الــــرتويح مبفاهيمــــه وأمهيتــــه وأغراضــــه     
 وخصائصه ،وأنواع املناشط الرتوحيية ومستويات املشاركة فيها وبعد ذلك نتطرق إىل الرتويح الرياضـي حمـاولني

 .اإلحاطة به أكثر ما ميكن إىل أن نصل إىل معوقات اإلستفادة منه

 :النشاط -3-0

 :مفهوم النشاط -3-0-0

أن النشاط يقصـد بـه يف اللغـة أنـه ضـد الكسـل ،ويتضـح مـن املفهـوم (2993)ير  عبد اهلل فرغلي أمحد     
ة ،باإلضــافة إىل وجــود اللغــوي للنشــاط انــه يصــف حالــة الكــائن احلــي عنــدما يتفاعــل مــع شــيء يتطلــب حركــ

 .باعث للحركة والنشاط
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ولقـــد اصـــطلح علـــى أن النشـــاط هوكـــل مـــا ميارســـه األفـــراد مـــن أعمـــال تتحـــد طبقـــا للـــجامج والسياســـات     
جمتمعـني ،وتنطـوي علـى التعـاون وبـذل اجلهـد يف العمـل  احملددة ،او هي األعمال العادية ال  يقـوم لـا النـاس

 (152،153، ص 2993فرغلي، ) .ممارسة النشاط  أو يف أ ناء

ويــر  الباحــث أنــه انطالقــا مــن ذلــك يعــد النشــاط ياإلقامــات اجلامعيــة جــزءا هامــا ،حيــث يــؤدي إىل بنــاء   
شخصية الطالب وصقلها حيـث أن العديـد مـن األهـداف الرتبويـة ال تتحقـق إال مـن خـالل ممارسـة األنشـطة 

 .املختلفة ال  يقبل عليها الفرد بصفة إختيارية

اختلــف الرتبويــون حــول تعــريفهم للنشــاط مــن الناحيــة املنهجيــة ،وأســفر هــذا اإلخــتالف علــى العديــد مــن   
 :مايلي(2993)املسميات منها كما ذكر عبد اهلل فرغلي امحد 

 :النشاط المنهجي -3-0-0-0

 .ة األنشطةإنه يرتبط بالتعليم النظام وما يتم داخله من تدريس للمقررات الدراسية ال  تتطلب ممارس   

 :النشاط غير المنهجي -3-0-0-2

إن هـــذا النشـــاط ينفـــذ خـــارج اخلطـــة الدراســـية وخـــارج قاعـــات الـــدرس ســـواء يف املدرســـة أو الكليـــة أو يف   
 ...مساكن الطالب

 :أغراض األنشطة -3-0-2

 :هي على النحو التايل(2993)حسب عبد اهلل فرغلي أمحد

 :غرض حركي -3-0-2-0

أساســـيا جلميــع أفــراد ا تمـــع ،حيــث يتفــق هـــذا مــع الطبيعــة الذاتيـــة لألفــراد والــ  متيـــل  يعــد النشــاط دافعــا  
 .بطبيعتها للنشاط واحلركة ،والغرض احلركي أساس النشاط البدين يف برامج األنشطة الرياضية
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 :غرض إجتماعي -3-0-2-2

،فاإلنسـان إجتمـاعي بطبعه،وهـذا إن الرغبة يف أن يكون الفـرد مـع ا خـرين تعـد أقـو  الرغبـات اإلنسـانية    
 .يتطلب نوعا من النشاط املنظم وغري املنظم ملقابلة احلاجة إىل اإلنتماء

 :غرض  اتي -3-0-2-2

والتعبـري عـن أحاسيسـه ،واستكشـاف إمكاناتـه  اهتماماتـهيسعى الفرد عن طريق األنشطة املتنوعة إىل اتبـاع   
 .إل بات ذاته ا خرينر ال  تدور يف ذهنه إىل وصقلها ،ونقل هذه املشاعر واألحاسيس واألفكا

 :غرض تعليمي -3-0-2-4

إن الرغبة يف املعرفة عـادة مـا تـدفع الفـرد للتعـرف علـى مـاهو يف دائـرة إهتماماتـه ،ويف العـادة يبحـث الفـرد     
علم كـل مـا عن إهتمامات جديدة متهد لجينسان معرفة ما اهله،فهوايات األفراد املختلفة ماهي إال قنوات لـت

هو جديـد ،فكـل جمـال مـن جمـاالت األنشـطة الطالبيـة يفـتح افاقـا واسـعة أمـام الطـالب الكتسـاب كـم هائـل 
 .من املعلومات واملهارات 

 :غرض إبت ارل -3-0-2-0

تــنعكس الرغبــة يف اإلبتكــار واإلبــداع الفــم علــى البحــث والتنقيــب عنــد ممارســة النشــاط املــرتبط بالرغبــة يف    
لم الفــن عــن طريــق ممارســة النشــاط الفــم ،مث إكتســابه واتقانــه وصــوال ملرحلــة اإلبــداع أو اإلبتكــار الــتعلم كــتع

 (112إىل116، ص2993فرغلي، ) .،وبالتايل تسهم األنشطة بشكل كبري يف تنمية القدرة على اإلبداع

 :الترويح -3-2

 :فهوم الترويحم -3-2-0

أن مصــــــطلح الــــــرتويح باإلجنليزيــــــة (2913)يــــــز ســــــالمةتــــــر  امــــــاين متــــــويل البطــــــراوي وحممــــــد عبــــــد العز     
RECREATION يعم التجديد و اخللق واإلبتكار ،فاملقطع األول مـن املصـطلحRE  يعـم إعـادة

 .يعم اخللق CREATIONبينما اجلزء الثاين منه 
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فــرد بــدافع وعــن بتلــر أن الــرتويح يعــد نوعــا مــن أوجــه النشــاط الــ  متــارس يف وقــت الفــراغ والــ  خيتارهــا ال   
 .شخصي ملمارستها  وال  يكون من نواوها إكتسابه العديد من القيم البدنية واخللقية واملعرفية واإلجتماعية

وعن دي جرازيا ب نه النشـاط الـذي يسـهم يف تـوفري الراحـة للفـرد مـن عنـاء العمـل ويـوفر لـه سـبل إسـتعادة    
 .حيويته

اطفي أو حالــة نفســية وشــعور حيســه الفــرد قبــل وأ نــاء ممارســته وعــن هتــاين عبــد الســالم علــى أنــه رد فعــل عــ   
لنشـاط مــا ســلبيا أو إاابيـا هادفــا ،ويــتم أ نـاء وقــت الفــراغ وأن يكـون الفــرد مــدفوعا برغبـة شخصــية ويتصــف 

 . رية اإلختيار 

 يــتم ج عـن وقــت الفـراغ ،والــ توعـن كــراوس أن الـرتويح هــو تلـك األوجــه مـن النشــاط أو اخلــجات الـ  تنــ    
إختيارهــا وفقــا إلرادة الفــرد وذلــك بغــرض حتقيــق الســرور واملتعــة لذاتــه وإكتســابه العديــد مــن القــيم الشخصــية 

 .(11،12، ص 2913سالمة،   البطراوي و  ) واالجتماعية

عــن براتيبــل أن الــرتويح نشــاط إختيــار حيــدث أ نــاء وقــت الفــراغ ( 1009)وتــذكر عطيــات حممــد خطــاب    
 .هي الرضا أو السرور الناتج عن هذا النشاط ودوافعه األولية

وذلـــك لـــدف  اجتماعيـــاوعـــن بـــرات ب نـــه مزاولـــة أي نشـــاط يف وقـــت الفـــراغ ســـواء كـــان نشـــاطا فرديـــا أو    
 .إدخال السرور على النفس دون انتظار أي مكاف ة

اإلنسـان عنـد علي حافذ وعديل سليمان وإةاعيل رياض أن الرتويح هو احلالة ال  تصـاحب  وعن حممد   
، ص 1009عطيـات،  )عقليـا أو وجـدانيا  وقـد يكـون هـذا النشـاط جسـميا أو.ممارسته لنشاط يستمتع بـه 

10،29) 

الــــرتويح هــــو منــــط نشــــاط الــــذي يــــ يت مباشــــرة بعــــد الواجبــــات ( : 2994) و اخــــرون  و حســــب مارســــكا
 ,Maresca, Pierre).اإلجتماعيـــــــــة ، عـــــــــالوة علـــــــــى بعـــــــــده التحريـــــــــري و التعويضـــــــــي إزاء الضـــــــــغوط 

Sophie, 2004)  
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الــرتويح هــو تلــك املمارســة ألي نشــاط مهمــا كانــت طريقــة املشــاركة والــ  تــتم يف وقــت  أنويــر  الباحــث    
 .الفراغ من اجل احلصول على املتعة او حتقيق رغبة ما

 :أهمية الترويح -3-2-2

ايل فهـــو يســـاهم يف خلـــق نـــوع مـــن إن املتعـــة هـــي حالـــة نفســـية ناوـــة عـــن ممارســـة النشـــاط الرتوحيـــي وبالتـــ    
أمهيــة الــرتويح يف  (2991)التــوازن النفســي اجلســماين حيــث يــذكر احلمــامحي وعايــدة عبــد العزيــز مصــطفى 

 :النقاط التالية

 حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري اخلالقي يف الذات*

 تطوير الصحة البدنية والصحة اإلنفعالية والصحة العقلية للفرد*

 لضغوط والتوتر الصحي املصاحب للحياة العصريةالتحرر من ا*

 توفري حياة شخصية وعائلية زاخرة بالسعادة وباإلستقرار*

 (34، ص 2991عبد العزيز،  احلمامحي و  ) تنمية ودعم القيم الدميقراطية*

 :أغراض الترويح -3-2-2

الســالم ،أن الــرتويح حقــا  عــن هتــاين عبــد(2913)يــذكر حممــد عبــد العزيــز ســالمة وامــاين متــويل البطــراوي    
إنسانيا جلميع األفـراد يف كـل مكـان بغـض النظـر عـن اللـون واجلـنس والعقيـدة ، فاحتيـاج الفـرد للـرتويح جعلـه 

 .دائم البحث يوما بعد يوم عن حياة تتسم باإلتزان بني العمل والرتويح

افـع ملمارسـة األنشـطة الرتوحييـة والرغبـات الـ  ميكـن إعتبارهـا دو  لالهتمامـاتوتتلخص أغراض الرتويح تبعـا   
 :يف 
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 :غرض حركي -3-2-2-0

حيـــث ان الـــدافع للحركـــة والنشـــاط يعتـــج دافعـــا أساســـيا جلميـــع األفـــراد ،ويـــزداد يف األمهيـــة لـــد  الصــــغار   
 .والشباب ،والغرض احلركي أساس النشاط البدين يف الجنامج الرتوحيي

 :غرض اإلتصال باألخرين-3-2-2-2

الـــــ  تشـــــبع الرغبـــــة يف اإلتصـــــال بـــــاألخرين وتبـــــادل األراء واألفكـــــار قـــــراءة الشـــــعر ،القصـــــة  مـــــن األنشـــــطة  
 املناقشات اجلماعية ،ويضيف الباحث الرياضات اجلماعية

 :غرض تعليمي -3-2-2-2

دائما ما يبحث الفرد عن إهتمامات جديدة متهد للفرد معرفة ما اهله ،فالرغبـة يف املعرفـة تـدفع الفـرد إىل    
 .تعرف على كل ماهو يف دائرة إهتمامه ال

 :غرض إبت ارل فني -3-2-2-4

تعتمد الرغبة إلبتكار اجلمال تبعا ملا يتذوقه الفرد ،وما يعتجه الفرد خجة مجالية من حيـث الشـكل واللـون     
 .وكذلك الصوت واحلركة

 :غرض إجتماعي -3-2-2-0 

ن الفرد مـع األخـرين مـن أقـو  الرغبـات اإلنسـانية،وهنا  إن اإلنسان إجتماعي بطبعه،فالرغبة يف أن يكو     
           .جزء ليس بالقليل يف الرتويح املنظم أو غري املنظم يعتمـد أساسـا علـى حتقيـق احلاجـة إىل اإلنتمـاء

 .(16،11،11، ص 2913البطراوي و سالمة،  )
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 :مستويات و أنواع مناشل الترويح -3-2-4

 :ريتبل و ناشالمستويات حسب ب -3-2-4-0

عـــن  (2991)إن للــرتويح مناشــط متعــددة ،حيــث يــذكر حممــد احلمــامحي وعايــدة عبــد العزيــز مصــطفى    
 :بريتبيل وناإ أن مستويات املشاركة يف املناشط الرتوحيية تتمثل يف

 :المشاركة اإلبت ارية-أ

قيــام بعمــل غــري مــ لوف مــن وذلــك كاإلخرتاعــات وال وهــي تلــك املشــاركة الــ  تتميــز باإلبــداع واإلبتكــار    
 .قبل

 :المشاركة اإليجابية -ب

 وهي ذلك املستو  من املشاركة الذي يقوم الفرد من خالله باملمارسة الفعلية ألوجه مناشط الرتويح   

 :المشاركة السلبية -ج

املناشـط  وهي تلك املشاركة ال  يستمتع الفرد من خالهلـا باملشـاهدة واإلسـتماع دون مشـاركة فعليـة منـه يف  
 .الرتوحيية

متثـل :إىل املسـتويات السـابقة مسـتو  اخـر وهـو املشـاركة العاطفيـة وهـي تفل  أضاوعن حلمي إبراهيم ا    
املســــتو  الــــذي يســــمح للفــــرد باملشــــاركة الوجدانيــــة مــــن خــــالل اإلســــتمتاع مبشــــاهدة املناشــــط الرتوحييــــة أو 

 .اإلستمتاع لا

لف يف نظرهتا عن سـابقتها حيـث تـر  أهنـا متثـل املسـتو  الـذي ال يتـيح أما عن املشاركة السلبية فهي ختت    
للفرد املمارس للمناشـط الرتوحييـة فـرص اإلنـدماج أو اإلسـتمتاع لـا ،ومـن مث فـ ن ذلـك املسـتو  مـن املشـاركة 

 .ال يرقى إىل مستو  من الت  ري اإلنفعايل أو الوجداين يف الفرد

 



59 

 

 :المستويات حسب ريبلتز -3-2-4-2

 :مستويات املشاركة إىل  ال ة وهي سم ريبلتزيق

 : المشاركة اإليجابية -أ

 . تتمثل يف املمارسة الفعلية ملختلف أوجه مناشط الرتويح 

 :المشاركة اإلستقبالية -ب

وهي تلك املشاركة ال  يتم من خالهلا إستقبال الفرد لنشـاط خـارجي عـن طريـق احلـواس سـواء باملشـاهدة أو 
 .اإلستماع

 : مشاركة السلبيةال -ج

وهي ذلك النوع من املشاركة ال  ال تتطلب القيام باي نشـاط إاـايب أو إسـتقبايل ،وذلـك كمـا هـو احلـال يف 
 (39،31، ص 2991عبد العزيز،  احلمامحي و  ) النوم واإلسرتخاء

 :مستويات وهي أربعوير  الباحث إنطالقا مماسبق ذكره أن مستويات املشاركة تتلخص يف  

 .والعاطفية السلبية، اإلاابية، اركة اإلبتكارية،املش

 :هدف الترويح -3-2-0

ـــــد الســـــالم حممـــــد       ـــــا  بعـــــض (2991)تـــــر  هتـــــاين عب أن احملـــــور األساســـــي للـــــرتويح هـــــو الســـــعادة فهن
مــن خــالل ممارســته لألنشــطة الرتوحييــة تتمثــل يف اإلخــاء واإلجنــاز  األحاســيس واملشــاعر الــ  يكتســبها الفــرد

ر ،واإلبداع ،والشعور بالغبطة ملا يتمتع لا الفرد من قدرات بدنية وعقلية ،وعاطفية وتذوق للجمـال واإلبتكا
 .واإلسرتخاء ،والسعادة عند خدمة ا خرين

وبنـاء علـى ذلـك فــ ن درجـة اإلسـتمتاع والسـعادة الــ  يبحـث عنهـا الفـرد يف خمتلــف أشـكال الـرتويح تعتــج    
حيث يتحقق الشعور بالسعادة من خالل اإلبتكار واإلبـداع ،وعنـد الشـعور أساس تقسيم األنشطة الرتوحيية،
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باأللفــة والصــداقة واألخــوة ،وعنــد اإلجنــاز يتمتــع الفــرد بالصــحة ،وعنــد اســتخدام قــدرات الفــرد العقليــة وعنــد 
عبـــد الســـالم،  ) .ممارســـة خـــجات عاطفية،وعنـــد التمتـــع باجلمـــال ،وعنـــد مســـاعدة ا خـــرين وعنـــد اإلســـرتخاء

 (191، ص 2991

 :خصائص الترويح -3-2-0

 :خصائص الرتويح هي( 1009)حسب عطيات حممد حطاب  

 :الترويح نشاط بناء -3-2-0-0

هم يف إذاء الــنفس يســيكـون النشــاط بنـاء حيــث يهــدف إىل بنـاء شخصــية الفــرد وقـد يكــون النشــاط هـداما  
 .أو الغري

 :الترويح نشاط إختيارل -3-2-0-2

بفرادتــه دون إجبــاري خــارجي نــوع النشــاط الــذي مييــل  إليــه ويتناســب مــع قدراتــه  خيتــاروهــذا يعــم أن الفــرد  
 .وإمكاناته،وميل الفرد لنوع من النشاط الرتوحيي دون ا خر ميل مكتسب 

 :الترويح نشاط ممتع وصار -3-2-0-2

ة ذاتيــة ناوــة عــن ونقصــد بــذلك أن النشــاط الرتوحيــي ميــنح الفــرد املتعــة والســرور والســعادة كنــواحي شــعوري   
 .هذا النشاط الرتوحيي 

 :يتم في وقت الفراغ -3-2-0-4

 .  إن الرتويح ينبغي ان حيدث يف وقت الفراغ وليس يف وقت العمل 

 :ويف ضوء العرض السابق تقدم املؤلفة التعريف التايل

ـــع للفـــرد ومقبـــول مـــن ا تمـــع ميـــارس يف أوقـــات الفـــراغ ويســـه   ـــاري ممت ـــاء الفـــرد الـــرتويح نشـــاط إختي م يف بن
 (23إىل21، ص 1009عطيات، ) .وتنميته



61 

 

 (2991)ســــبق ذكــــره مــــن خصــــائص حممــــد احلمــــامحي وعايــــدة عبــــد العزيــــز مصــــطفى  ويضــــاف إىل مــــا   
 :اخلاصية التاية

حيقـــق التـــوازن النفســـي وذلـــك مـــن خـــالل إشـــباع الفـــرد املمـــارس ملناشـــط الـــرتويح حلاجاتـــه النفســـية ،وتلـــك   
ميكــن إشــباع بعضــها إال مــن خــالل وقــت الفــراغ ،كمــا أن املشــاركة يف مناشــط الــرتويح احلاجــات النفســية ال 

عبـد العزيـز، .احلمـامحي و د.د) .تؤدي إىل حتقيق اإلسرتخاء والرضى النفسي ،مما حيقق للفرد التـوازن النفسـي
 (34، ص 2991

 :املتغريات املرتبطة  جم وقت الفراغ والرتويح

 :بالنسبة للمتغريات التالية( 1001)مامحييذكر كمال درويش وحممد احل 

 :الجنس

تشـــــري الدراســـــات العلميـــــة إىل أن أوجـــــه النشـــــاط الـــــ  ميارســـــها الـــــذكور ختتلـــــف عـــــن تلـــــك الـــــ  متارســـــها   
البنات،حيــث أن البنــني مييلــون إىل اللعــب العنيــف أكثــر مـــن البنــات كمــا أهنــم يبــدون إهتمامــات أكــج مـــن 

 .البنات باللعب

ك ايضا إىل أن الفروق بني اجلنسني تبدو واضـحة فيمـا يـرتبط بـالقراءة واإلسـتماع إىل بـرامج يشري هونزي اكم
 .اإلذاعة ومشاهدة برامج التلفزيون واألفالم 

 :السن

توضــح دراســات كــل مــن ليمــان وويــ  أنــه كلمــا كــج الطفــل زادت مســوؤلياته وارتباطاتــه وبالتــايل قــل حجــم   
 .الدراسة إىل أن مقدار اللعب اجلماعي يتناقص مع التقدم يف عمر الفرد وقت فراغه املتاح له ،كما اشارت

 :درجة التعلم

يتفـق كــل مــن برايتبـل وسامبســون يف أن التعلــيم لـه دور هــام وتــ  ري فعـال يف إســتفادة الفــرد مـن وقــت فراغــه   
 .ويف إستثماره على حنو مرض
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     درويـــش ) .لجيشـــرتا  يف مناشـــط الفنـــون الرياضـــيةكمـــا يشـــري بيرتســـون إىل أن التعلـــيم يســـتثري دوافـــع الفـــرد    
 (63،65، ص 1001و احلمامحي،  

 :ميثاق الفراغ والترويح -3-2-9

نظــرا ألمهيــة وقــت الفــراغ يف حيــاة الفــرد واســتغالله يف ممارســة النشــاطات الرتوحييــة ملــا هلــا مــن أمهيــة يف حيــاة   
يات الفرد من النواحي البدنية والعقليـة والنفسـية قامـت الفرد حيث أن الفراغ والرتويح يسهمان يف تلبية حاج

 :رابطة الفراغ والرتويح بوضع ميثاق الفراغ والرتويح وهذه نصوصه السبعة

 : 0ادةمـ

لكـــل فـــرد احلـــق يف أن يكـــون لـــه وقـــت فـــراغ ،وهـــذا احلـــق يعـــم لـــه حتديـــد عـــدد ســـاعات العمـــل ،ومـــنح     
إنتقال مناسبة للفرد ،وذلك باإلضافة إىل تنظـيم بـرامج تتـيح لـه إجازات دورية مدفوعة األجر ،وتوفري وسائل 

 .فرص اإلشرتا  فيها واإلستفادة من نتائجها خالل أوقات فراغه

  :2ادةمـ

إن اإلستمتاع بوقت الفراغ  رية تامة إن ما يعد جقـا مطلقـا للفـرد اـب احملافظـة عليـه ،ولـذا اـب إتاحـة     
 .جلماعي لوقت الفراغ على السواءالفرصة للنشاط الفردي والنشاط ا

 :2ادةمـ  

ت والتســـهيالت يف أوقـــات الفـــراغ يعـــد حقـــا أساســـيا لكـــل فرد،كمـــا أنـــه حيـــق لـــه إرتيـــاد آإســـتخدام املنشـــ   
كـــالبحريات والبحـــار والغابـــات واجلبـــال مـــع العمـــل علـــى احملافظـــة عليهـــا ( احملميـــات)املنـــاطق البيئيـــة الطبيعيـــة 
 .وصيانتها بغرض محايتها
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 :4ادة مـ

لكــل فــرد احلــق أن هتيــ  لــه وســائل املشــاركة يف اوجــه مناشــط الــرتويح يف اوقــات فراغــه ،كالرياضــة البدنيــة     
واإلستمتاع  ياة اخلالء والفنون واملوسيقى واألشغال اليدوية والعلـوم ،وذلـك دون إعتبـارات السـن أو اجلـنس 

 .أو املستو  التعليمي والثقايف

 :0ادةمـ

تكـــون مهمـــة اهليئـــات املســـؤولة عـــن التخطـــيط لـــجامج الـــرتويح هـــو تـــوفري اإلمكانـــات الضـــرورية اـــب أن     
ملمارسة األفراد ملناشطهم يف أوقات الفراغ ،وذلـك إلتاحـة الفرصـة إلختيـارهم ألوجـه النشـاطات الـ  يرغبـون 

 .ممارستها يف ممارستها وفقا هلوايتهم وإرادهتم دون تدخل تلك اهليئات يف فرض أي مناشط عليهم

 :0ادة مـ

لكل فرد احلـق يف تعلـم واكتسـاب املهـارات املرتبطـة مبختلـف مناشـط الـرتويح وذلـك لجيسـتفادة منهـا يف      
إستثمار أوقات فراغه،واب على كـل مـن األسـرة واملؤسسـات التعليميـة وا تمـع اإلضـطالع بتلـك املسـؤولية 

تعليم األطفال والشـباب وكبـار السـن املهـارات واإلواهـات ،كما اب أن تقوم الدولة بتنظيم برامج دراسية ل
 .املرتبطة بالرتويح وتنميتها

  :9ادةمـ

إن مسـؤولية الرتبيــة ألوقـات الفــراغ الزالــت تقـع علــى عــاتق جمموعـة مــن املؤسســات املهتمـة ب وقــات الفــراغ    
إسـتثمار مجيـع اإلمكانـات  هنا  تنسيق بني مجيع تلك املؤسسات بغرضن والرتويح ،ولذا ف نه اب أن يكو 

املتاحة لديها ،كما اب ت سيس معاهد للدراسـات الرتوحييـة يف الـدول الـ  تسـمح إمكاناهتـا بذلك،لتـدريب 
ة األفـراد واجلماعـات يف إختيـار أوجـه مناشـط الـرتويح املناسـبة هلـم دالقيادات علـى التخطـيط للـجامج ومسـاع

 .(41،42، ص2991عبد العزيز،  احلمامحي و) .وإستثارة دافعيتهم ملمارستها
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 :النشاط الرياضي الترويحي -3-2

 :مفهوم النشاط الرياضي الترويحي -3-2-0

يف ذكـر مفهـوم الرياضـة للجميـع عـن عبـد شـاهد (1001)يستخلص الباحث فيما ذكره حممد احلمـامحي    
دم التقــم ،كمــا أهنــا تعــد علــى أهنــا وســيلة معــجة عــن حاجــة الفــرد للــدفاع عــن ذاتــه يف مواجهــة متغــريات التقــ

 .طريقة للبحث عن حياة أفضل للجميع

وعـــن روبـــرت ديكـــر هـــي تلـــك الرياضـــة الـــ  أصـــبحت متثـــل يف العصـــر احلـــديث جـــزءا متكـــامال مـــن النظـــام  
 :اليومي من حياة اجلماهري العريضة وتتضمن

 .املناشط الرياضية لوقت الفراغ -

 للجميع مناشط تطوير الصحة وتنمية احلالة البدنية -

وعــن بلحســن األســود إىل أن الدراســات والبحــوث العلميــة املقدمــة يف العديــد مــن املــؤ رات واللقــاءات يف   
 :جمال الرياضة للجميع قد عرفتها على النحو التايل

 رياضة وقت الفراغ ال  يتم ممارسة أوجه مناشطها يف جو تسوده الصداقة واحملبة بني املمارسني -

 (21،22، ص 1001احلمامحي،  )من املرض ومن خماطر احلياة العصرية رياضة للوقاية  -

 :تعريف الترويح الرياضي -3-2-2

عـــن احلمـــامحي وعايـــدة عبـــد العزيـــز أن ( 2913) متـــويل البطـــراوي وحممـــد عبـــد العزيـــز ســـالمة ينتشـــري امـــا  
مـــن املناشـــط البدنيـــة املقصـــود بـــالرتويح الرياضـــي هـــو ذلـــك النـــوع مـــن الـــرتويح الـــذي تتضـــمن براجمـــه العديـــد 

الـرتويح تـ  ريا علـى اجلوانـب البدنيـة والفيسـولوجية للفـرد املمـارس ألوجـه مناشـطه  أنـواعوالرياضية ،يعتـج أكثـر 
 (22، ص 2913البطراوي و سالمة، ) .ال  تشتمل على األلعاب والرياضات

يف وقـت الفـراغ حيـث يقبـل  وير  الباحث أن النشاط الرياضي الرتوحيي هو النشـاط الرياضـي الـذي ميـارس  
 .عليه املمارس بغرض  احلصول على املتعة والسرور ،ويكون هذا النشاط إختياريا
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 :أهداف الترويح الرياضي -3-2-2

للــرتويح الرياضــي العديــد مــن األهــداف ( 2913)حســب امــاين متــويل البطــراوي وحممــد عبــد العزيــز ســالمة  
 :طه املختلفة ومن أمههاالذي يسعى إىل حتقيقها للمشاركني يف مناش

 املتعة بغرض املتعة وليس بغرض الوصول إىل مستو  عال-

 تعويض نقص احلركة البدنية للفرد والناتج عن التقدم التقم -

 التخلص من الضغط العصيب -

 حتسني وتطوير احلالة الصحية للفرد -

 (22، ص 2913البطراوي و سالمة، ) احملافظة على اللياقة البدنية -

 ويضيف الباحث إىل ذلك تعلم بعض املهارات ال  يرغب املمارس يف تعلمها  

 :مميزات النشاط الرتوحيي الرياضي

 :أهنا على النحو التايل( 2991)تر  هتاين عبد العزيز عبد السالم حممد  

 املتعة بغرض املتعة وليس بغرض الوصول إىل مستو  عال أو إتقان يف األداء -

 يف املنافسة تزيد احلماس لجيشرتا  يف األنشطة الرتوحيية املنافسة والرغبة -

 التخلص من الضغط العصيب الداخلي لد  الفرد ،وذلك من خالل ممارسة الرياضة -

 (255، ص 2991عبد السالم، ) احملافظة على اللياقة البدنية -

 :تقسيم مناشل الترويح الرياضي -3-2-4

 :هي(2913)العزيز سالمة  حسب اماين متويل البطراوي وحممد عبد  

 



66 

 

 :األلعاب والمسابقات  ات التنظيم السيل -3-2-4-0

ارة أو إن اإلشـــــرتا  يف هـــــذا النـــــوع مـــــن مناشـــــط الـــــرتويح الرياضـــــي ال حيتـــــاج إىل مســـــتو  عـــــال مـــــن املهـــــ   
طبقــا ،كمــا أنــه ميكــن ملختلــف األعمــار اإلشــرتا  فيهــا مبــا  يتفــق مــع مســتو  قــدراهتم البدنيــة والعقليــة و األداء

 .الهتماماهتم ورغباهتم وميوهلم،ومثال ذلك ألعاب الكرة ،ألعاب املاء،ألعاب الرقص والغناء

 :األلعاب أو الرياضات الفردية -3-2-4-2

هنــــا  بعــــض األفــــراد الــــذين يفضــــلون ممارســــة األلعــــاب او الرياضــــات الفرديــــة ،ويرجــــع ذلــــك إىل بعــــض     
تمتاعهم بــاألداء الفــردي ،ومثــال ذلــك صــيد األةــا  ،املشــي الصــفات النفســية واإلجتماعيــة ،أو نتيجــة إلســ
 .اجلري ،الفروسية،السباحة وركوب الدراجات

 :األلعاب أو الرياضات الزوجية -3-2-4-2

األلعــاب والرياضــات الزوجيــة هــي األلعــاب الــ  تســتلزم إشــرتا  فــردين علــى األقــل للعــب معــا ومثــال ذلــك    
 .(بادمنتون) ارزة،الريشة الطائرةالتنس األرضي ،تنس الطاولة ،املب

 :ألعاب أو رياضات الفرق -3-2-4-4

األلعاب أو الرياضات اجلماعيـة الـ  تعتمـد علـى تكـوين الفـرق تكـون ذات أمهيـة للشـباب نظـرا ألهنـا تتفـق   
   ي البطــراو ) .الســلة و اهلــوكي مــع ميــوهلم وإهتمامــاهتم ومثــال ذلــك كــرة القــدم،الكرة الطــائرة ،كــرة اليــد،  كــرة

 (23،24، ص 2913و سالمة، 

 :أهمية النشاطات الرياضية واإلجتماعية في إستثمار وقت الفراغ -3-2-0

 :يف النقاط التالية( 2991)يسردها صاا حسن الداهري

 تنمية الكثري من السمات والقدرات اإلاابية لد  الشخص -

 حتقيق التوافق النفسي والصحة النفسية للشباب  -
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 ت الشباب بالعمل املثمر واملنتجتوجيه طاقا -

 محاية الشباب من األمراض النفسية اإلجتماعية -

 ختفيف حدة التوتر لد  الشباب، الناش  عن تعقد احلياة املعاصرة -

 تدعيم الصداقات بني الشباب باألنشطة الرياضية واإلجتماعية -

 التعبري عن الذات وإ باهتا -

 رافمحاية الشباب من كل ألنواع اإلحن -

 نشطة اإلجتماعية تعد وسائل تربوية هلا أ ر على منو الشباب وصحتهمإن األنشطة الرياضية واأل -

 مساعدة الشباب على حتمل الضغوط النفسية والشدائد -

إشـــباع احلاجـــات النفســـية لـــد  الشـــباب والـــ  تتمثـــل باحلاجـــة لألمـــن واحلاجـــة للحـــب واحلاجـــة للتقـــدير  -
 ماءواإلحرتام واحلاجة لجينت

 إكتساب الشباب لنواحي السلو  اإلجتماعي املقبول -

 .(260، ص 2991الداهري، ) غرس الروح اجلماعية لد  الشباب والتعود على الصج والتسامح -

 :مقارنة خصائص الرياضة الترويحية والرياضة التنافسية  -3-4

 (1001)حسب حممد احلمامحي

 :الرياضة الترويحية -3-4-0

 حتقيق الذات -

 احلرية الشخصية -

 اإلبتكار واإلبداع -
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 التفاعل اإلجتماعي -

 اإلتصال -

 التضامن -

 لتعاونا -

 حتسني نوعية احلياة -

 .ارسني للنشاط الرياضي الرتوحييماملصروفات تكون غري مكلفة للم -

 :الرياضة التنافسية -3-4-2

 العزلة اإلجتماعية -

 التصارع -

 التنافس -

 ن لتحقيق مستو  أداء أفضل التفاعل اإلجتماعية والتعاو  -

 (51، ص 1001احلمامحي ، ) تكلفة أكثر -

 :النشاط الرياضي في الجامعات -3-0
أن ممارسـة األنشـطة الرياضـية يف أوقـات الفـراغ لـد  الطـالب يف ( 2911)ير  عالء الـدين محـدي أمحـد    

اجلامعيـة الرتبويــة ،ولقـد أصــبح ادات يــاملهمــة الـ  يهــتم لـا كثــري مـن الق املوضـوعاتمــن  الوقـت احلاضــر تعتـج
ولكـــن ألنـــه يســـتخدم كـــذلك   -لـــيس مـــن أجـــل النشـــاط ذاتـــه فقـــط–النشـــاط الرياضـــي يف عصـــرنا لـــه أمهيـــة 

ويتفــق  أفضــلكوســيلة تربويــة هامــة يف إعــداد الطالــب ،وإكســابه العــادات والتقاليــد املرغوبــة لتكــوين جمتمــع 
ياضـــي  احلقيقيـــة تظهـــر إذا ه إســـتخدامها كوســـيلة ذلـــك مـــع مـــا ذكـــره تشـــارلز بيـــوكر بـــ ن قيمـــة  النشـــاط الر 

 .(62، ص 2911عالء الدين، ) .للحصول على حياة أفضل
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 :أهداف النشاط الرياضي بالجامعات -3-0-0

 :هي( 2911)حسب عالء الدين محدي امحد 

 شغل أوقات الفراغ لتوجيف طاقات الشباب يف أنشطة مفيدة -

 لرياضيةاكتساب وتنمية الثقافة واملعرفة ا -

 الكشف عن القيادات الطالبية وتنميتها وصقلها -

 اكتساب اخللق الرياضي وتربية املواطن الصاا -

 جعل الرياضة منط يف حياة الفرد -

 اكتشاف وتنمية املواهب من خالل استثمار وقت الفراغ -

 تقوية روح التعاون -

 رياضيةتدعيم روح اإلبتكار واإلبداع من خالل ممارسة األنشطة ال -

 تنمية العالقات اإلجتماعية -

 (63، ص 2911عالء الدين، ) حتمل املسؤولية -

 :تنظيم النشاط الرياضي بالجامعة -3-0-2

أن مسـؤولية تنظـيم األنشـطة الرياضـية باجلامعـة تقـع علـى كـل مـن ( 2911)ير  عالء الدين محـدي أمحـد   
مـا أن اإلدارة العامـة باجلامعـة ختـتص بتقـدمي وتنظـيم بـرامج اإلحتادات الطالبية وال  متثل املشـاركة الطالبيـة  ك

األنشـــطة الرياضـــية املختلفـــة للطـــالب لـــدف إســـتثمار أوقـــات فـــراغهم وصـــقل مـــواهبهم الرياضـــية   وتنميـــة 
 .(61، ص 2911عالء الدين، ) قدراهتم البدنية والعقلية والنفسية واإلجتماعية
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 :نشاط الرياضيمعوقات إستفادة الطلبة من خدمات ال -3-0

 :يوجزها عالء الدين محدي فيما يلي 

 قلة إهتمام اجلامعة ياألنشطة بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة -

 نقص اإلمكانات -

 اإلفتقار إىل الجامج الثقافية ال  تعمل على خلق الوعي ب مهية ممارسة األنشطة الرياضية -

 (60، ص2911عالء الدين، ) ائدةإعتقاد األباء ب ن األنشطة الطالبية ليس هلا ف -

 

 :خاتمة 

إنطالقا مما تقدم يتبني أن النشاط هو جوهر العملية الرتوحييـة ،والـرتويح الرياضـي هـو منشـط مـن مناشـط     
 .الرتويح املتعددة ،وأن مستويات املشاركة فيه ختتلف من مستو  إىل اخر 

ه يتعلــق مبوضــوع الدراســة ،حيــث وضــعنا دور و تطــرق الباحــث للنشــاط الرياضــي الرتوحيــي باجلامعــات كونــ 
التنظــيم فيــه بعــد ان تكلمنــا علــى األهــداف مــن ممارســته واإلقبــال عليــه إىل أن وصــلنا إىل معوقــات اإلســتفادة 
منــه ،حيـــث أن التنظــيم واملعوقـــات مهـــا بعــدان أساســـيان مـــن املتغــري املســـتقل الـــذي هــو إســـرتاتيجية إســـتثمار 

 .وقت الفراغ
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 عرابالفصل ال
 الطالب الجامعي المقيم

 تمـهيد

 الشباب الجامعي -4-0

 تعريف الشباب الجامعي -4-0-0

 الخصائص المميزة للشباب الجامعي -4-0-2

 النمو في مرحلة التعليم العالي والجامعي -4-2

 الجامعية اإلقامات -4-2

 الجامعية المرحلة في الطلبة مش الت -4-4

 والجسمية الصحية المش الت -4-4-0

 واإلجتماعية النفسية المش الت -4-4-2

 اإلنفعالية المش الت -4-4-2

 خـاتمة
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 هيدـتم

إن مؤسســــات التعلــــيم العــــايل تعــــد مؤشــــرا قويــــا حــــول تطــــور ا تمــــع وقدراتــــه،باعتبارها منبعــــا للكفــــاءات    
ه مـن خـالل مردودهـا واالحتياجات ا تمعية من املوارد البشرية القادرة على اإلسهام يف تطوير ا تمع وتنميتـ

 .العلمي والفكري والثقايف وإنتاجها العملي 

لذا ينبغي العناية الكاملة بالطالب اجلـامعي مـن النـواحي العقليـة واجلسـدية واالجتماعيـة واالنفعاليـة ومـن  
 أجل ذلك اب تزويد الطلبة خبجات ومهارات هادفة من أجل اكتساب املعارف والقيم واالواهات 

اجلامعـــة ليســـت مكانـــا لتلقـــي املعـــارف فقـــط وإمنـــا هـــي ميـــدان تفاعـــل واحتكـــا  اجتمـــاعي و قـــايف وبالتـــايل ف
 .ورياضي بني اجلماعات

ــــــة   ــــــاهج ،البيئ وممــــــا الشــــــك فيــــــه أن هــــــذا التفاعــــــل يتــــــ  ر حتمــــــا بعــــــدد مــــــن العوامــــــل واملتغــــــريات مثــــــل املن
رية يكــون  مصــدرها طبيعــة البنــاء التعليميــة،اجلانب االقتصادي،واملشــكالت النفســية واالجتماعيــة وهــذه األخــ

املادي والتنظيمي للمؤسسة ضف إىل العادات والتقاليد ال  هلا ت  ري كبري على ميول الطلبة وسريوراهتم أ نـاء 
 .احلياة اجلامعية

ولجيقامــات اجلامعيــة دور فعــال يف تشــكيل تفاعــل إاــايب بــني الطلبــة ،حيــث تعــد وســطا مالئمــا ملمارســة    
تماعيــــة والثقافيـــة والرياضــــية ،مـــن أجــــل ذلـــك زودت اإلقامــــات جبملـــة مــــن املرافـــق املختلفــــة النشـــاطات االج

 .لتمكني الطلبة من ممارسة منا شطهم الرتوحيية وخصوصا الرياضية

 :الشباب الجامعي -4-0

 :تعريف الشباب الجامعي -4-0-0

ا حيـاول ا تمـع ت هيـل الشـخص تعرف فرتة الشباب ب هنا الفرتة ال  تبدأ حينمـ (2991)عن جريدة الرياض 
لكي حيتل مكانة اجتماعية ويؤدي دورا يف بنائه وتنتهـي حينمـا يـتمكن الفـرد مـن احـتالل مكانتـه وأداء دوره 
يف الســياق االجتمــاعي وفقـــا ملعــايري التفاعــل االجتمـــاعي ،ولــذا يعتمــد حتديـــد االجتمــاعيون للشــباب كفئـــة 

 .ديها الشخصية الشابة يف ا تمععلى طبيعة ومد  اكتمال األدوار ال  تؤ 
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ووفقـــا ملعـــايري األمـــم املتحـــدة فـــ ن مرحلـــة الشـــباب هـــي املرحلـــة االنتقاليـــة بـــني تبعيـــة الطفولـــة وحتمـــل حقـــوق  
وواجبات البالغني فهي مرحلة التجريب ألدوار  ومهـام جديـدة ،وهـي العمـر بـني سـن اخلامسـة عشـر والرابعـة 

الفــــرد حليـــاة الكبــــار ووربـــة املواطنــــة الكبـــرية واملشــــاركة الفعالــــة يف  و العشـــرين وهــــو الســـن الــــذي يســـتعد فيــــه
العمليات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيه  وسيتم هذا اإلعداد من خـالل تعلـيم وتـدريب 

 .وخجة مكتسبة من السنوات األوىل يف العمر

ىل جمــرد مرحلــة ســنية حيتــاج فيهــا الفــرد إىل وبنــاء علــى ذلــك فــ ن تعريــف الشــباب اجلــامعي   يعــد يشــري إ    
جمموعة من اخلدمات ال  تعد للمستقبل بل اتسـع هـذا املفهـوم يف النظـر إىل الشـباب اجلـامعي علـى أنـه فـرتة 
من حياة اإلنسان يتميز فيها مبجموعـة مـن اخلصـائص وعلهـا أهـم فـرتات احليـاة وأخصـبها وأكثرهـا صـالحية 

 .حقة ال  مير لا ا تمع اإلنساين املعاصرللتجاوب مع املتغريات املتال

 :ولذا ميكن مناقشة تعريف الشباب اجلامعي من  الث معايري رئيسية وهي

 المعيار الزمني: 

حيــث يتحــدد الشــباب اجلــامعي ب نــه مرحلــة عمريــة تقــع بــني الســابعة عشــر وحــث اخلامســة والعشــرين،وقد   
ة وبعـــد نقطـــة النهايـــة عـــن هـــذا احلـــد ،وهـــذه املرحلـــة ليســـت تقـــل أو تزيـــد يف حـــدود عـــامني قبـــل نقطـــة البدايـــ

ـــة مراحـــل العمـــر وخاصـــة مرحلـــة الطفولـــة واملراهقـــة وإمنـــا هـــي امتـــداد هلـــذه املرحلـــة األخـــرية  منفصـــلة عـــن بقي
 .بالذات

 معيار النوع: 

 تشمل هذه املرحلة العمرية اجلنسني من الذكور واإلناث على حد سواء                 

 :لسمات واخلصائص النفسية والسلوكية املميزة للشباب اجلامعي معيار ا  -

والـــ  تتمثـــل يف الرغبـــة يف التجديـــد والقـــدرة علـــى اإلجنـــاز واملســـامهة يف إحـــداث التغيـــري وكســـب املعرفـــة إىل  
جانــب ةــات الشــباب اجلــامعي العامــة يف تلــك املرحلــة كــالقلق واالنــدفاع والتمــرد يف بعــض األحيــان والتــ  ر 

 .اليد وفقا لالنتشار الثقايف والقيمي واحمللي والعامليبالتق
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 المعيار االجتماعي: 

ويتحــدد بالوضــع واملكانــة الــ  يشــغلها الشــاب اجلــامعي فقــد يكــون طالبــا يف إحــد  الكليــات النظريــة أو   
 .العلمية أو إحد  املعاهد العليا ال  تشملها مرحلة التعليم اجلامعي

امعي يشـكلون شـرحية عمريـة حمـددة بيولوجيـا ونفسـيا واجتماعيـا ،ومـن خـالل كما جند أيضـا أن الشـباب اجلـ
هـذا التحديــد جنـدها تتميــز بــبعض اخلصـائص الــ  وعلهــا ختتلـف يف طبيعتهــا عــن مراحـل الشخصــية الســابقة 

 .والالحقة ملرحلة الشباب 

 :الخصائص المميزة للشباب الجامعي -4-0-2

ينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى الشــرحية الشــبابية عمومــا مــن خصــائص  نســتطيع القــول أن الشــباب اجلــامعي    
إال أن مثة خصـائص قـد ينفـرد لـا الشـباب اجلـامعي باعتبـارهم ينتمـون لنسـق تعليمـي معـني ،ويتهيئـون لشـغل 
مكانــة اجتماعيــة معينــة تفــرض علــيهم إدراكــا أكــج ملختلــف مــا حيــدث يف ا تمــع احملــيط لــم ومــن مث متيــزهم 

اخلصــائص الــ  يتحــدد يف ضــوئها درجــة مشــاركتهم يف التعامــل مــع هــذه املشــكالت ومــن أهــم  مبجموعــة مــن
 .هذه اخلصائص

 :الفاعلية والدينامية -4-0-2-0

وتتولد هذه الفاعلية ملا يصل إليه الشاب اجلامعي مـن منـو واكتمـال للتكـوين البيولـوجي والفسـيولوجي مـن    
جتماعي من ناحيـة أخـر  فاملرحلـة اجلامعيـة ومـع بـني خامتـة املراهقـة ناحية،وما يؤدي إليه النمو النفسي واال

واستهال  الشباب ،وتتجلى فيها بشكل واضح مظـاهر التعبـري عـن االقـرتاب الشـديد مـن الرجولـة أو األنو ـة 
 الكاملة،هــذا باإلضــافة إىل مــا تتســم بــه هــذه املرحلــة التعليميــة مــن تفــتح اإلســتعدادات العقليــة ومتــايز امليــول
واالواهــــات ،وهــــو يــــؤدي إىل بدايــــة هتيئــــة الشــــاب اجلــــامعي لشــــغل الــــدور اإلجتمــــاعي وتقلــــد املســــؤوليات 
اإلجتماعيــة ،كمــا أن جــروف املرحلــة التعليميــة يف اجلامعــة ومــا تؤديــه وتثمــر عنــه مــن إدرا  الشــباب اجلــامعي 

 . ملا حييط به بشكل أكثر عمقا
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طبيعــة التكــوين البيولــوجي والفســيولوجي والوضــع اإلجتمــاعي كمــا أن الســبب لديناميــة هــذه املرحلــة يرجــع ل
للشخصية الشابة،إذ جندها عادة تكون حساسـة لكـل مـا هـو جديـد ألهنـا   تسـتقر بعـد ذلـك مـن شـ نه أن 

 .اعلها يف شوق دائم للتغيري ،وهو ما يطلق عليه يف جروف تارخيية معينة باحلاجة الدائمة إىل الثورة 

 :لتوترالقلق وا -4-0-2-2 

يرجـــع لطبيعـــة املرحلـــة الفاصـــلة بـــني إعـــداده للدور،وتقلـــده هلـــذا الـــدور والقيـــام بـــه،وما يصـــاحب ذلـــك مـــن   
خيــارات تفــرض عليــه وقــد ال تالئمــه ،ويبــدو ذلــك بوضــوح يف اختيــار نــوع التعلــيم ووجهتــه ،فكثــريا مــا يقــع 

 الواقعيـــة يف حتديــــد وجهتــــه الشـــباب اجلــــامعي حتـــت وطــــ ة القلــــق والتـــوتر نتيجــــة لفــــرض تطلعـــات أبويــــة غــــري
 .التعليمية أو نتيجة لوقوف مكاتب تنسيق القبول باجلامعات بينه وبني نوع التعليم الذي يرغب فيه 

 :النظرة المستقبلية -4-0-2-2

شباب اجلامعات  كم املرحلة العمرية وما يتعرضون له مـن خـجات تعليميـة يكونـون أكثـر مـيال للنظـر إىل    
م علـــى اعتبـــار أهنـــم أصـــحابه احلقيقيـــون ،ومـــن مث يكونـــون أكثـــر حرصـــا علـــى تغيـــري الواقـــع مســـتقبل جمـــتمعه

املا ــل،وأكثر حساســية وــاه متغرياتــه وهــذا مــا اعلهــم يف صــراع مــع اجليــل األكــج ،فالشــباب اجلــامعي يتســم 
 .بقدر كبري من امليل للمثالية يف توجهاهتم ،واماهلم الذاتية واإلجتماعية 

، و إىل ممارســـة  ل وحماولـــة الـــتخلص مـــن الضـــغوط وألـــوان التســـلطات اإلجتماعيـــة املختلفـــةمـــيلهم لجيســـتقال
و إنســــجام  الرتوحيــــات متثّــــل رصــــيد إســــتهالكي مقــــّوم( : 2911)النشــــاط الرتوحيــــي ، فحســــب كريســــتوفر 

 (Christopher, 2011, P.19) . الطالب مع ا تمع املدين 

وط املسـلطة لت كيـد التعبـري عـن الـذات والرغبـة يف التحـرر تعـد مـن إن حماولة التخلص مـن كافـة ألـوان الضـغ  
اخلصائص املميزة  للشباب اجلامعي والذي تبدو صورته أكثر قلقا واضطرابا عنـد مقارنـة أنفسـهم بغـريهم مـن 

 .فئات الشباب األخر  خارج املرحلة اجلامعية

 :امعاتوجود  قافة شبابية تسود بني الشرحية الشبابية وخباصة شباب اجل
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حيث ساعد على ختليق هذه الثقافة عدة عناصر ذات طبيعة عامليـة منهـا تضـخم حجـم الشـرحية الشـبابية    
يف العــا  ،حيــث جنـــد أن اهلــرم الســكاين يف كثـــري مــن ا تمعـــات الناميــة واملتقدمــة مييـــل لصــاا الشـــباب،هذا 

 .للثقافات مع بعضها والثقافات الفرعيةباإلضافة إىل ما فرضته العوملة من وجود مزاج واندماج وانصهار 

 :القابلية للتش يل -4-0-2-4

محــاس الشــباب اجلــامعي ومثــاليتهم وحساســياهتم الشــديدة للواقــع االجتمــاعي وعلهــم أكثــرتقبال لألفكــار    
باب اجليدة وأكثر متـثال هلـا ،وهـذا مـا يفسـر النمـو واالنتشـار السـريع للتيـارات الفكريـة واإليديولوجيـة بـني الشـ

 .اجلامعي ،ومن مث سعى كثري من هذه التيارات الستقطاب الشباب ونقل األفكار ونشرها من خالله

لــذلك تعــد هــذه اخلاصــية الــ  تتــوفر لــد  الشــباب اجلــامعي مــن أهــم اخلصــائص الــ  يــر  الباحــث ضــرورة   
لتحقيـــق خطـــوات اســـتثمارها يف تشـــكيل ةـــات إاابيـــة تركـــز علـــى اإلنتمـــاء لـــد  هـــؤالء الشـــباب اجلـــامعي 

 .(2991جريدة، ) .متقدمة على طريق مشاركته يف خدمة قضايا جمتمعه وخباصة القضايا البينية

 :النمو في مرحلة التعليم العالي والجامعي -4-2

 :النمو الجسمي -4-2-0

يف هــذه املرحلــة يتجــه النمــو اجلســمي حنــو االكتمــال ويكتســب كــال اجلنســني قوامــا  (1001) يــذكر عــالوي
ويــزداد النمــو يف الطــول والــوزن عــن املرحلــة الســابقة زيــادة طفيفــة وتظهــر الفــروق بــني اجلنســني يف الطــول معــا 

 .والوزن بصورة واضحة

كمــا يســتطيع الشــاب يف هــذه املرحلــة الوصــول إىل أعلــى املســتويات الرياضــية يف معظــم األنشــطة الرياضــية   
 .ة والتحميل واملرونة والرشاقةنظرا الكتمال الصفات البدنية كالقوة العضلية والسرع

وميكــن ممارســة التــدريب الــذي يتميــز باحلمــل األقصــى نظــرا لنمــو األجهــزة العضــوية الداخليــة وزيــادة قــدرهتا   
 .على التحمل ومقاومة التعب غذ يستطيع الفرد يف هذه املرحلة التدريب يوميا
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أن هنا  نزعـة لـد  الكثـريين حنـو العـزوف ويتحدد التخصص النهائي للفرد الرياضي يف هذه املرحلة ،كما   
عــن ممارســة النشــاط الرياضــي يف حالــة عــدم وصــوهلم إىل مســتو  معــني وينقلبــون غلــى متفــرجني أو يزاولــون 

 .بعض األنشطة الرياضية ال  ال حتتاج إىل بذل املزيد من اجلهد يف أوقات فراغهم

 :النمو العقلي واإلجتماعي واإلنفعالي -4-2-2

والذي يسـتطيع فيـه ممارسـة حقوقـه املدنيـة  21املرحلة يصل الفرد إىل سن الرشد القانوين وهو سن يف هذه   
 .وبذلك يصبح قادرا على حتمل املسؤولية 

 :وير  بعض اخلجاء أن أهم خصائص ومميزات هذه املرحلة تشتمل على ما يلي

 ى التحول يف ميوله وحاجاتهيزداد تقدير الفرد للقيم أكثر من املرحلة السابقة ،وينعكس ذلك عل. 

  يــزداد إهتمــام الفــرد  ياتــه املهنيــة فيضــطر إىل حتديــد ميولــه وحاجاتــه الرتوحييــة لــنقص وقــت فراغــه،وخيتار
من أنواع النشاط الرتوحيي ما مينحه أكج قدر من املتعة،فهو يفضل األنواع ال  يتفوق فيها أو ال  تتـيح 

ل  متنحه فرصا أكج لعقد عالقات إجتماعية وخاصة مع أفـراد اجلـنس له املكانة اإلجتماعية أو األنواع ا
 .ا خر

  اشــتداد النزعــة اإلســتقاللية وت كيــد الــذات وإهتمــام كــل جــنس بــاألخر وإقامــة عالقــات خمتلفــة والتطلــع
 .للزواج

 مكانتــه  زيــادة اإلهتمــام باحلــديث واملناقشــة مــع األقــران والكبــار الكتســاب الثقــة واملهــارة الالزمــة لتــدعيم
 .اإلجتماعية

  متيـل أحاديـث الشــباب إىل موضـوعات السياســة والرياضـة واألخبــار احملليـة واخلارجيــة والعالقـات بــاجلنس
 .ا خر، وهتتم الفتيات باملوضوعات املتصلة باألزياء احلديثة واحلياكة والطهي

 اختيــار املالبـس ،غــري أن  تتخـذ العنايــة بـاملظهر صــورة أقـل للفــت النظـر مــع العنايـة بالــذوق والتناسـب يف
بينمـا .الفتيات يزداد إهتمامهن باملظهر يف لفـت انتبـاه أفـراد اجلنسـني هلـن وحماولتـه إخفـاء عيـولن البدنيـة

 .يهتم الشباب ب براز أكتافه العريضة وعضالته ب قصى شكل ممكن



78 

 

 ى اإلسـتقرار يف تعليمـه التخصص يف الدراسة أو املهنة وازديـاد التفكـري يف أمـر املسـتقبل وزيـادة قدرتـه علـ
 .أو مهنته

  مييـل الشــباب إىل  احلصــول علــى املـال لتحقيــق اســتقالله الــذايت كمــا يقـل امليــل إىل اإلدخــار عــن مراحلــه
 .السابقة

 إزدياد اإلهتمام باأللعاب الذهنية ال  تتجه إىل املراهنة. 

 مـــة وممارســـتها بعـــد إدرا  بـــدء اوـــاه فعلـــي لجيشـــرتا  يف مشـــروعات اإلصـــالح اإلجتمـــاعي واخلدمـــة العا
 .احتياجات ا تمع ومسؤولية الشباب حياله

  ميل كبري حنو القراءة وخاصة القصص واملغامرات وحتليـل الشخصـيات البـارزة ،وتتبـع الصـحف وا ـالت
 .وخصوصا أبواب الرياضة والفكاهة والقصص اخلفيفة

 ركيـة ،واحملافظـة علـى قوتـه وحتقيـق التـوازن تزداد حاجتـه للنشـاط البـدين لتنميـة كفاءتـه العضـوية وقدرتـه احل
 .بني النشاط الفكري واإلجتماعي والبدين،وكذلك العمل على رفع مستواهم يف ميادين ختصصهم

  ــــوان النشــــاط ــــث يكتســــب الفــــرد خــــجات متقدمــــة ومتنوعــــة يف أل احتياجــــه إىل تنظــــيم وقــــت الفــــراغ  ي
 .املختلفة

  واإلجتماعيـــة الســـليمة عـــن العالقـــات الزوجيـــة وحيـــاة األســـرة يف احتيـــاج إىل التـــزود باملعلومـــات الصـــحية
 .ومسؤوليات العمل والعالقات اإلجتماعية

  ـــاهتم واســـتمرار تزويـــدهم  وافز،كمـــا حيتـــاجون إىل مثـــل يؤمنـــون لـــا أو إىل ـــاج إىل صـــيانة معنوي يف احتي
ــــــــــــذاتيتهم ،واســــــــــــتعداداهتم اخلاصــــــــــــة ــــــــــــادة موجهــــــــــــة لفهــــــــــــم أنفســــــــــــهم والعنايــــــــــــة ب  عــــــــــــالوي،.د) .قي

 .(141إىل131،ص1001
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 :اإلقامات الجامعية -4-2

والـرتويح والـذي  -اإلطعـام–هو ذلك املكان الذي تتوفر فيـه كـل مرافـق احليـاة اجلامعيـة الضـرورية كاملبيـت    
اخلــدمات الــ  يقــدمها احلــي  يــتم تــوفريه للطلبــة الــذين يبعــد مقــر ســكناهم عــن اجلامعــة مبســافة حمــددة قانونيــا

 :اجلامعي 

متنح اإلقامات اجلامعية يف حـدود إمكانياهتـا املاديـة واهليكليـة وقـدراهتا اسـتقباهلا غرفـا مجاعيـة خيتلـف : اءاإليو 
 :عدد مقيمها حسب مساحتها احليوية لجيستفادة من الغرف اجلامعية ينبغي توفر الشروط التالية

البيداغوجيـــة واجلغرافيـــة  أن يكـــون الطالـــب مســـجال يف أحـــد معاهـــد التعلـــيم العـــايل وأن يســـتويف الشـــروط - 
احملــددة يف بدايــة كــل ســنة دراســية عــن طريــق منشــور وزاري يتضــمن مقــاييس التســجيل يف خمتلــف اجلامعــات 

 .عج الوطن

 .ميارس أي نشاط مقابل أجرة أن يتقاضى منحة وأن ال  -

 .سنة 21أن ال يتعد  سن الطالب  -

كلـم فـ كثر مـن املدينـة اجلامعيـة 59ة القـاطنني علـى بعـد أن اليستفيد من اإليواء باحلي اجلامعي إالالطلب - 
 كلم بالنسبة لجيناث39بالنسبة للذكور و

 :النقل الجامعي -4-2-0

ب مكان الطالب اجلامعي املقيم اإلسـتفادة مـن خـدمات وسـائل النقـل املتعاقـدة مـع اإلقامـات اجلامعيـة وذلـك 
 .اإليواء والنقل  مصلحة بعد تسديد اإلشرتا  وهي بطاقة ال  متنح له على مستو 

 :إلطعاما -4-2-2

يتوفر كل حي جامعي على مطعم يفتح أبوابه إىل كـل الطلبـة بـدون اسـتثاء ب ضـهار بطاقـة الطالـب أو بطاقـة 
 .اإلطعام املسلمة من قبل اإلقامة  ال  يتبع هلا املطعم املرغوب فيه
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 :الطب الوقائي -4-2-2

دة املتواجدة على مسـتو   كـل إقامـة جامعيـة وقايـة صـحية لكـل األسـرة يتضمن املركز الطيب اجلامعي أو العيا
 اجلامعية وتعد الوقاية الطبية ضرورة لكل الطلبة

 :مش الت الطلبة في المرحلة الجامعية -4-4

الطلبة هم عصب األمـم وهـم نصـف احلاضـر وكـل املسـتقبل ولـذلك فـ ن معرفـة مشـاكلهم يف الوقـت احلاضـر 
أمر ضروري إلعداد شـباب املسـتقبل خاليـا مـن االضـطرابات النفسـية الـ  تعـوقهم عـن  وحماولة القضاء عليها

 .أداء رسالتهم املستقبلية ،وهذا األمر قامت الكثري من األ اث للتعرف على مشكالت الطلبة

وتظهــر دراســات عديــدة أن الطالــب اجلــامعي يواجــه يف املرحلــة الدراســية اجلامعيــة مشــكالت ميكــن أن تعيــق 
 ه األكادميي وبالتايل تعيق حتقيـق األهـداف التعليميـة لديـه علـى النحـو املطلـوب ونـذكر هـذه املشـكالت تكيف

 :على النحو التايل(1001)حسب  الزعبالوي 

 :المش الت الصحية والجسمية -4-4-0

ع تشــغل اللياقــة البدنيــة أذهــان الطلبــة ومــا يــرتبط لــا مــن مشــكالت فالطالــب يريــد أن يعــرف مقــدار ونــو    
الغذاء الصحي ،ومعرفة العوامل ال  تؤ ر على الشهية وكذا معرفة العوامـل الـ  تـؤ ر يف نشـاطه أو كسـله ومـا 
يـــؤدي إىل نقـــص الـــوزن وزيادتـــه ومعرفـــة مشـــكالت النـــوم واضـــطراباته ومـــن أهـــم املشـــكالت الـــ  تـــؤ ر علـــى 

  :يلي الشاب تتمثل يف ما

 :فقد الشهية -أ 

عنــدما ال يشــعر الشــباب مبيــل بتنــاول الطعــام بالقــدر املناســب للقيــام بنشــاطاهتم اليوميــة فــ ذا اســتمرت هــذه  
  .احلالة لفرتة طويلة ف هنا تؤدي إىل ضعف اجلسم وحنافته واخنفاض وزنه

 :النحافة -ب
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ة كميـة الغـذاء النحافة ناتج طبيعي لفقدان الشهية حيث ال اـد اجلسـم حاجاتـه باملعـدل املطلـوب بسـبب قلـ
  .ال  يتناوله الشاب باإلضافة إىل عدم تنوعها

 :البدانة -ج 

ظهــر ذلــك يف صــورة شــحوم موزعــة علــى أجــزاء اجلســم يزيــادة مرفوضــة يف الــوزن و  ىلإيتعــرض بعــض الشــباب 
 .وهذه الزيادة ناوة بسب حصوله على كمية اكثر من السعرات ال  تزيد عن احتياجات اجلسم من الطاقة

 :المش الت النفسية واإلجتماعية -4-4-2

متثل مرحلة الشباب مرحلة حيوية وديناميكية تشهد العديد من الضغوط يف دورة النمو اإلجتماعي والنفسـي 
للفـــرد ويرجـــع الســـبب يف ذلـــك مـــن وجهـــة النظـــرة الســـيكولوجية إىل تـــا ري القـــو  الغريزيـــة املرتبطـــة بـــالبلوغ يف 

 : ونلخصها فيما يلي. لقو  أهنا تؤدي إىل اختالل يف االتزان النفسيمرحلة املراهقة ويفرتض يف هذه ا

 .حب الظهور واإلهتمام باملظاهر -أ
 .ؤدي للحاالت الشديدة إىل اإلنطواءصداقات جديدة ت قلة عدد األصدقاء أو عدم تكوين -ب
 .م أمهيته يف مجاعة األصدقاء وإحساسه بعدم قبوله إجتماعيادشعور الشاب بع -ت
 .صراع املستمر يف اختياره لدوره يف ا تمعال -ث

 :المش الت اإلنفعالية -4-4-2
تتضمن قائمة املشكالت النفسية اإلجتماعية ال  تظهر لد  بعـض الطلبـة مشـاعر القلـق واإلكتئـاب واحلـزن 
 واحلساسية الزائدة والغضب ألسباب بسيطة والتعبـري عنـه باإلعتـداء علـى ا خرين،والشـعور باخلجـل وضـعف

 :يلي ومن أهم املشكالت ما.الثقة بالذات وتدين مفهوم الذات 

 الشعور بالقلق ونقص الثقة بالنفس وعدم القدرة على حتمل املسؤولية واخلوف منها-أ
 عدم قدرته بالسيطرة على انفعاالته العارمة وال  تتسم بالتقلب املستمر يف املواقف املختلفة-ب
 خـــرين نتيجـــة التـــدليل والتســـامح املفـــرط يف التنشـــئة األوىل داخـــل اخلجـــل وعـــدم قدرتـــه علـــى مواجهـــة ا-ت

 (45إىل42،ص 2919،واخرونفراج )  األسرة
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 :اتمةخـ

تطرقنا يف هذا الفصل إىل الطالب اجلـامعي بتعريفـه والتعـرف علـى املشـكالت الـ  يعانيهـا باإلضـافة  
جلامعيـة وأبرزنـا ذلـك ملـا للرياضـة الرتوحييــة إىل اخلصـائص الـ  يتميـز لـا ومميـزات مرحلـة النمـو يف املرحلـة ا

من أمهية يف واوز املشكالت ال  حتيط به إضافة إىل ما هلا من دور يف تنميتـه مـن خمتلـف النـواحي الـ  
وعرجنـــا كـــذلك علـــى اإلقامـــات اجلامعيـــة باعتبارهـــا الوســـط اإلجتمـــاعي للطلبـــة الـــذي .ذكرناهـــا ســـابقا 

يسـتطيع أن حيسـن جـروف حيـاة  يق طموحه وحتريـك دوافعـه وهـويساعد على منو شخصية الطالب وحتق
الطالــــب داخـــــل اإلقامــــات اجلامعيـــــة لضــــمان نوعيـــــة حســـــنة للتكــــوين والـــــتعلم وهــــذا حســـــب الوســـــائل 

وتطرقنــا للطالــب اجلــامعي باعتبــاره .واألنشــطة املوجــودة بــاحلي اجلــامعي منهــا الرياضــية ،الثقافيــة والعلميــة
 .حمور دراستنا
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 لثانيــاب االبــ

 

 

 الدراســـــــــة الميدانيــــــــــــة             

 

 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية: الفصل األّول  -0

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج: الفصل الثاني  -2
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 :مدخل الباب 

 دوره إىل فصلني سنحاول من خالل هذا الباب الذي ةيناه الدراسة امليدانية،والذي قسمناه ب     

ســنتطرق يف الفصــل األول املســمى منهجيــة البحــث واإلجــراءات امليدانيــة إىل الدراســة اإلســتطالعية ،حمــاولني 
 .إعطاء نظرة على مراحل البحث وعن أداة القياس واملنهج املتبع وعينة البحث 

إعطــاء عــرض ملختلــف  أمــا الفصــل الثــاين الــذي ةينــاه عــرض وحتليــل ومناقشــة النتــائج فســنحاول مــن خاللــه
النتـــائج الـــ  أســـفرت عنهـــا الدراسة،ووصـــفها عـــن طريـــق إعطـــاء معـــاين لنتائجهـــا ،مث نقـــوم بتحليـــل ومناقشـــة 
النتـائج ومقارنتهــا بالفرضـيات املطروحــة يف بدايــة هـذا البحث،لنحــاول يف األخــري عـرض النتــائج واإلقرتاحــات 

 ال  أسفرت عنها الدراسة
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 :الفصل األّول 
 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية

 تمهيد 

 الدراسة اإلستطالعية -0-0

 أداة القياس -0-2

 الخصائص السي وميترية ألداة القياس -0-2

 الدراسة األساسية -0-4

  منهجية الدراسة  14-0-

 مجتمع وعينة البحث  -2 -14-

 مجاالت البحث -0-4-2

 متغيرات الدراسة-0-4-4

  أدوات البحث -0-0
  الدراسة اإلحصائية -0-0

 خاتمة
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 : تمهيد 

نتناول يف هذا الفصل منهجية البحث و اإلجراءات  امليدانيـة ، والـذي لـه صـلة وطيـدة باجلانـب النظـري ،   
وهــذا مــن خــالل خمتلــف العمليــات الــ  يــتم . ومــا جــاء فيــه مــن فرضــيات ، للت كــد مــن صــدقها أو بطالهنــا

ويتضــمن هــذا الفصــل .  ، واملتمثلــة يف حتليــل ومناقشــة النتــائج املتحصــل عليهــاالقيــام لــا يف اجلانــب امليــداين
الدراســـة اإلســـتطالعية مليـــدان البحـــث ، والدراســـة األساســـية والـــ  تشـــمل املـــنهج املســـتخدم ، حتديـــد جمتمـــع 

قيــاس البحــث ، حتديــد حــدود البحــث الزمــاين و املكــاين والبشــري ، العينــة املختــارة ، أدوات البحــث وأداة ال
 .وكيفية الـت كد من صدقها و باهتا ( اإلستبيان )

ضـوعية وجـب علينـا إليه هذا البحـث بطريقـة علميـة مو  اهلدف األساسي الذي يسعى ومن أجل الوصول إىل
 .إتباع هذه املنهجية قبل عرض ومناقشة وحتليل النتائج 

 :الدراسة اإلستطالعية -0-0

الت كـــد مـــن مالءمـــة مكـــان الدراســـة للبحـــث وصـــالحية  إن اهلـــدف مـــن الدراســـة اإلســـتطالعية هـــو   
 .األداة املستعملة جلمع املعلومات 

جاءت فكرة املوضوع من خالل مالحظتنـا للكيفيـة الـ  يـنظم لـا الطالـب اجلـامعي املقـيم باألحيـاء  
ـــة وقـــت فراغـــه بعـــد الدراســـة اإلســـتطالعية للمجتمـــع األصـــلي املتمتثـــل يف الطلبـــة املقيمـــني با ألحيـــاء اجلامعي

ومـــن خـــالل هـــذه . اجلامعيـــة لواليـــة مســـتغامن ، ذلـــك أ نـــاء القيـــام بزيـــارات عديـــدة لـــبعض مـــن هـــذه األحيـــاء
هــل ميــارس الطالــب اجلــامعي املقــيم نشــاطا رياضــيا تروحيــا خــالل وقــت : األخــرية  تبــادر لنــا الســؤال التــايل  

 فراغه يف جل إسرتاتيجية إستثمار وقت الفراغ ؟

صــميم أداة  ــث متمثلــة يف إســتبيان تتضــمن جمموعــة مــن العبــارات لقيــاس أبعــاد بعــد ذلــك  قمنــا بت  
إســرتاتيجية اســتثمار وقــت الفــراغ الــذي ميثــل املتغــري املســتقل وعبــارات أخــر  تقــيس املتغــري التــابع واملتمثــل يف 

تعديلـه ،  اـب ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي، حيث قمنا بتمريرهـا علـى جمموعـة مـن احملكمـني لتعـديل مـا
عشـــرة أفــراد  مـــن  الطلبــة ب حـــد  اإلقامـــات  (19)طبيــق األداة بعـــد ترميزهـــا علــى توبعــد هـــذا األخــري قمنـــا ب
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اجلامعيــة املتواجــدة بواليــة مســتغامن وبعــد أســبوع أعــدنا تطبيقهــا علــى نفــس العينــة ويف نفــس الظــروف لنخــرج 
 .ايل إمكانية تطبيقهابنتيجة أن اإلستمارة تتمتع بقدر عايل من الصدق والثبات بالت

 : أداة القياس  -0-2

 : مرة أداة الدراسة األساسية بعدة مراحل قبل اإلعتماد عليها نذكر منها     

  مراجعة األساتذة املتخصصني 
  مراجعة اإلرث النظري الذي تناول موضوع دراستنا 
  حتكيم األداة األولية من قبل جمموعة من اخلجاء 
 داة القياس األولية تعديل ما طلب تعديله أل. 

 .حساب  باهتا من خالل التطبيق وإعادة التطبيق  ألداة القياس األولية 
 

 .أداة القياس على مخسة حماور أساسية تقيس متغريي موضوع  الدراسة إشتملت 

 اإلمكانات الرياضية داخل اإلقامة اجلامعية : احملور األول 

 هلا الطلبة أوقات فراغهم األنشطة ال  يقضي من خال: احملور الثاين 

 التعرف على قدرة الطلبة يف تنظيم أوقاهتم خالل اليوم : احملور الثالث 

 تنظيم الجامج اخلاصة بالنشاط الرياضي الرتوحيي باإلقامة اجلامعية : احملور الرابع 

 معوقات ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي الرتوحيي : احملور اخلامس 

 :تغري املستقل احملاور ال  تقيس امل

 اإلمكانات الرياضية داخل اإلقامة اجلامعية : احملور األول 

 تنظيم الجامج اخلاصة بالنشاط الرياضي الرتوحيي باإلقامة اجلامعي: احملور الرابع 

 معوقات ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي الرتوحيي: احملور اخلامس 
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 :احملاور ال  تقيس املتغري التابع  

 األنشطة ال  يقضي من خالهلا الطلبة أوقات فراغهم : الثاين احملور 

 التعرف على قدرة الطلبة يف تنظيم أوقاهتم خالل اليوم : احملور الثالث 

 يوضح عدد العبارات في كل محور من اإلستمارة 10:الجدول رقم
 عدد العبارات المحــــــــــاور

 01 اإلم انات الرياضية داخل اإلقامة الجامعية
 22 األنشطة التي يقضي من خاللها الطلبة أوقات فراغهم
 02 التعرف على قدرة الطلبة في تنظيم أوقاتهم خالل اليوم

 02 تنظيم البرامج الخاصة بالنشاط الرياضي الترويحي باإلقامة الجامعي
 02 معوقات ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي الترويحي

 81 المجمــــوع

 
 : ابة عن أداة القياس وفقا ملقياس ليكرت الثال ي على النحو التايل تكون سلم اإلج

 

 :سلم إجابات المحور األول والرابع   
 

 :سلم إجابات المحور الخامس   
 

 
 

 ال أحيانا نعم
1 2 3 

 ال أحيانا نعم
3 2 1 
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 :سلم إجابات المحور الثاني
 

 ال أفضل مطلقا أفضل بدرجة متوسطة أفضل بدرجة كبيرة
3 2 1 

 

 :سلم إجابات المحور الثالث  

 أبدا أحيانا دائما
3 2 1 

 
 : الخصائص السي وميترية ألداة القياس  -0-2

 

لصــــدق أداة القيــــاس إعتمــــدنا علــــى صــــدق احملكمــــني حيــــث ه عــــرض األداة يف :  الصــــدق – 0-2-0
أنظـــر )والرياضـــة مبســـتعامن  صـــياغتها األوليـــة علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني مـــن أســـاتذة  جامعـــة الرتبيـــة البدنيـــة

، وذلـك إلبـداء الـرأي حـول الدقـة العلميـة ومشوليـة (القائمة اإلةية لألساتذة احملكمني لجيستبيان يف املالحـق 
أداة القيــاس ، ومــد  صــالحيتها للتطبيــق وصــياغة عباراهتــا ، وهكــذا أصــبحت أداة الدراســة بعــد التعــديالت 

مثانني عبارة موزعة على مخسة حمـاور مـن  أجـل قيـاس ( 19)كونة من ال  طرأت عليها يف صورهتا النهائية م
 .متغريات الدراسة 

 : الثبات  – 0-2-2

إعتمدنا يف  بات أداة القياس على طريقة  اإلختبار وإعادة اإلختبار ، حيث طبقنا أداة القياس  
يف نفس الظروف وذلك عشرة أفراد من جمتمع الدراسة أعدنا نفس التطبيق على نفس األفراد ( 19)على 

 . 2913بعد أسبوع من التطبيق األول ، وه إجراء  التطبيقان  يف شهر جانفي من سنة  

 .وعوجلت النتائج احملصل عليها  ساب معامل اإلرتباط بني التطبيقني 
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 التطبيق األول والثاني نالجدول يمثل معامل اإلرتباط بيرسون بي: 12الجدول رقم

 المحاور
معامــــــــــــــــــــــــــــــــل  اإلنحراف المعيارل        وسل الحسابيالمت       

 اإلرتباط

وى 
ــــــــت
ـــــــــــ
ســـــــــ

م
اللة

الد
 

 إعادة التطبيق التطبيق إعادة التطبيق التطبيق

 0مح
19,4000 19,1000 7,38166 7,72370 ,997**1 

 

1.10 

 كلي: 2مح
63,6000 62,8000 22,13193 22,40932 ,998**1 

 

1.10 

 نشاط إجتماعي: 2ح
10,5000 10,3000 4,17000 4,21769 ,982**1 

 

1.10 

 نشاط فني:2مح
13,0000 12,7000 4,37163 4,59589 ,990**1 

 

1.10 

 نشاط خلول: 2مح
8,1000 8,0000 3,28126 3,16228 ,996**1 

 

1.10 

 نشاط رياضي: 2مح
24,4000 24,0000 7,60409 7,70281 ,988**1 

 

1.10 

 نشاط ثقافي: 2مح
7,6000 7,8000 3,16930 3,15524 ,991**1 

 

1.10 

 2مح
26,4000 26,1000 6,07728 6,75689 ,997**1 

 

1.10 

 4مح
23,5000 23,3000 7,61942 7,88881 ,997**1 

 

1.10 

 0مح
24,6000 25,0000 9,34761 9,51023 ,997**1 

 

1.10 
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ممــا  9.91عنــد مســتو  الداللــة  9.00يبــني اجلــدول أن قــيم معامــل الثبــات لــألداة ككــل قــد بلــ   
 . يشري إىل  باهتا وبالتايل مناسبتها للدراسة 

 : الدراسة األساسية -0-4
 : منهجية الدراسة  14-0-
أنـه ال شـك يف أن املـنهج املسـتخدم يف البحـوث مهمـا كـان نوعـه أو ( 2911)ذكر عامر محالوي  

االلتـزام غرضه حجر األساس للبحـث حيـث يفيـد يف إكسـاب الباحـث الطـابع العلمـي املوضـوعي ويفيـده يف 
 ( .11،ص2911عامر ،.) دود  ثه 

 .ويف دراستنا هذه إعتمدنا على املنهج الوصفي دراسة مسحية ب عتباره األنسب ملوضوع الدراسة 

 :مجتمع وعينة البحث  -2 -14-
: الية مسـتغامن والـذي يقـدر عـدده بــا تمع األصلي للبحث هو الطلبة املقيمني باألحياء اجلامعية لو  

ونسـبة اإلنـاث  %35.11إنـاث  حيـث نسـبة الـذكور  1299ذكور و  4999الباً تتوزع بني ط 11299
64.20 % . 

 حي إقامتهم أفراد عينة الدراسة موزعين حسب نسبة  يوضح : 12الجدول رقم

 النسبة العدد اإلقامات اجلامعية

 6 129 سرير(2999)حي بن حيي بلقاسم للذكور

 5715 115 سرير(2999)حي ا دوب للذكور

 5745 129 سرير(2299)حي املعهد الفالحي لجيناث

 5 199 سرير(2999)حي خروبة لجيناث 

 5733 19 سرسر(1599)حي الدكتور بلعريب

 6733 05 سرير(1599)حي بوعيسي حممد 
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ـــة مـــن جمتمـــع البحـــث األصـــلي بطريقـــة عشـــوائية متثلـــت يف   ـــة 639قمنـــا باختيـــار العين طالـــب وطالب
 .مات اجلامعيةموزعني على اإلقا

 :مجاالت البحث -0-4-2

 :المجال الزماني -0-4-2-0

  2913بعد القيام بالدراسة اإلستطالعية انطلقت الدراسة النظرية يف شهر فجاير  

 .لدراسة األساسية انطلقت يف شهر أبريل وانتهت يف شهر مايا أما

 : المجال الم اني-0-4-2-2

 (92اإلقامات مذكورة يف اجلدول رقم) مات جامعية بوالية مستغامنإقا 6ه إجراء البحث بشقه امليداين ب

 :المجال البشرل -0-4-2-2

أجريت الدراسة على عينة من الطلبة املقيمني باإلقامات اجلامعية مبستغامن ذكورا وإنا ا والعـدد كمـا هـو مبـني 
 .92يف اجلدول رقم

 :متغيرات الدراسة -0-4-4

 :سحية ،واشتملت على املتغريات التاليةتعتج الدراسة احلالية دراسة م

 متغيرات الدراسة المستقلة -0-4-4-0

 إسرتاتيجية إستثمار وقت الفراغ -

 اجلنس -

 :متغير الدراسة التابع -0-4-4-2

 .ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي
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 :أدوات البحث -0-0

لــــ  تفيــــد يف الوصــــول إىل إســــتخدم يف هــــذا البحــــث جمموعــــة مــــن األدوات للحصــــول علــــى املعلومــــات ا    
 :اهلدف هلذا البحث،وكان اإلعتماد يف مجع املادة العلمية على نوعني من املصادر

 ....وتشمل الكتب ،رسائل املاجيستري،البحوث: أدوات الجانب النظرل -1

 .اإلستمارة: أدوات الجانب التطبيقي -2

 :الدراسة اإلحصائية -0-0

ملوزعـة علـى عينـة البحـث علـى خمتلـف اإلقامـات اجلامعيـة بعد إسرتجاع مجيـع إسـتمارات اإلسـتبيان ا 
إســتمارة ،ه تفريــ  هــذه اإلســتمارات باســتخدام برنــامج احلزمــة اإلحصــائية  639 ـــــبواليــة مســتغامن  واملقــدرة ب

 .،وهتيئتها للمعاجلة اإلحصائية 10إصدار( spss)للعلوم اإلجتماعية 

 :لتالية ومتت املعاجلة اإلحصائية عن طريق املعادالت ا

 املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري  -

  .النسب املئوية -

 .التكرارت  -

 . 2حسن املطابقة كا إختبار -
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 :اتمةخـــــ

ال ميكن لنتائج أي  ث أن تستقيم ما   يكن هنـا  تكامـل وتنـاغم بـني مجيـع أجزائه،وعليـه جـاء    
يف منهجيــة البحــث واإلجــراءات امليدانيــة  بتحديــد متغــريات هــذا البــاب الثــاين والــذي تناولنــا فيــه وبالضــبط 

البحــث والت كيـــد علــى اخلصـــائص الســـيكوميرتية لــألداة لكـــي تصــبح أداة علميـــة ميكـــن الو ــوق لـــا  يف مجـــع 
هذا وعرجنا عن جمتمع وعينة البحث ،وأخـريا األدوات اإلحصـائية الـ  تتناسـب مـع هـذه الدراسـة .املعلومات

 . نتائج الرقمية إىل دالالت لفظية ذات معىنوهذا لكي نرتجم ال

إذا ركزنـــا علـــى كـــل هـــذه النقـــاط ألن قيمـــة وأمهيـــة أي  ـــث علمـــي تكمـــن يف الـــتحكم يف املنهجيـــة  
 .املتبعة زيادة عن الوصول إىل احلقيقة الكاملة وراء املوضوع املعاو
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 :الفصل الثاني
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 تمهيد

 النتائج  عرض -2-0

 عرض نتائج السؤال األّول -2-0-0

 عرض نتائج السؤال الثاني -2-0-2

 : عرض نتائج السؤال الثالث -2-0-2
 عرض نتائج السؤال الرابع -2-0-4

 : عرض نتائج السؤال الخامس -2-0-0
 سادسعرض نتائج السؤال ال -2-0-6

 مناقشة الفرضيات - 2-2
 مناقشة الفرضية األولى -2-2-0

 مناقشة الفرضية الثانية -2-2-2

 مناقشة الفرضية الثالثة -2-2-2

 :مناقشة الفرضية الرابعة -2-2-4
 مناقشة الفرضية الخامسة -2-2-0

 مناقشة الفرضية السادسة  -2-2-0

 :اإلستنتاجات -2-2
 التوصيات -2-4

 اتمة الباب خ
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 تمهيد 

أن أجزاء البحث يف تكامل وتناغم  مر القول يف فصل منهجية البحث واإلجراءات امليدانية    
للوصل إىل احلقيقة العلمية،فبعد عرض اإلطار املنهجي ي يت هذا الفصل يف جزئه األول ليستعرض النتائج 

 .املتوصل إليها حماوال الباحث فيه استنطاق األرقام والدالالت اإلحصائية

 .ها من جراء تطبيق اإلستمارةإننا نعرض النتائج كما أفرزهتا املعاجلة اإلحصائية املتحصل علي

ومن خالل الطرح النظري واملعاجلة امليدانية وبناء على أهداف الدراسة ،ويف إطار املنهج العلمي  
املستخدم ومن خالل البيانات واملعلومات ال  ه احلصول عليها من عينة الدراسة وعرض النتائج،سنناقش 

يه يف الطرح النظري من جهة وت ييد أو معارضة ما ه وحنلل فرضيات البحث مستخدمني ماه التوصل إل
التوصل إليه يف الدراسات السابقة ذات العالقة ال  تناولناها بالعرض والتحليل من جهة  انية،كل ذلك 
من اجل اإلبتعاد عن الذاتية يف احلكم على الفرضيات املعتمدة ،وبغية التدعيم وإعطاء احلجج والجاهني 

 .ليهفيما ه التوصل إ
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 :عرض النتائج  -2-0

  :السؤال األّول عرض نتائج -2-0-0

 كيف يستثمر الطالب اجلامعي املقيم وقت فراغه ؟

 املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري والرتتيب لكل نشاط :  14الجدول رقم
 من احملور الثاين          

 

      
 

  
 الرتبة اإلنحراف المعيارل لحسابيالمتوسل ا نشاطات المحور الثاني       

   
 2 4,47 13,15 نشاط إجتماعي

   
 3 4,33 12,25 نشاط فني

   
 5 3,08 7,75 نشاط خلول

   
 1 8,84 22,44 نشل رياضي

   
 4 3,46 10,92 نشاط ثقافي

   
 سه حساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري لرتتيب نشاطات احملور الثاين اخلم       

ء طلبة اإلقامات اجلامعية ،وعليه ال بد من استعراض ما أسفرت عليه النتائج يف كل نشاط احسب أر 
 .من احملور

 من خالل مالحظة القيم الواردة يف اجلدول اخلاص  ساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري جند أن 
 ترتيب 

 :النشاطات جاء على النحو التايل
  1714واحنراف معياري  22744رتبة األوىل مبتوسط حسايبالنشاط الرياضي يف امل

 4741واحنراف معياري  13715النشاط اإلجتماعي يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب 
 4733واحنراف معياري  12725النشاط الفم املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب 
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 3746واحنراف معياري  19702النشاط الثقايف يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب 
 3.91وإحنراف معياري   1.15النشاط اخللوي يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب 

ومنه نستنتج أن النشاط الرياضي هو أكثر تفضيال من قبل الطلبة املقيمني ، و حسب باسكال 
 الرياضة ( : 2990)

وعليه سنقوم  (Pascal, 2009) هي النشاط األكثر رواجا بني الصدقاء بعد السهرات الليلية 
 بعرض النتائج اإلحصائية

 .للنشاط الرياضي من احملور الثاين 
     

 : عرض نتائج السؤال الثاني -2-0-2       

 هل ميارس الطالب اجلامعي أنشطة رياضية تروحيية أ ناء وقت فراغه ؟

–  5اجلدول رقم  –ضية الريا انطالقا من إجابات العينة يف احملور الثاين اخلاص باألنشطة
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 :ال  يفضل أن يقضي من خالهلا الطلبة أوقات فراغهم تبني مايلي 

 :إن الرياضات املفضلة عند عينة الدراسة حسب النسب املئوية لجيجابات كانت مرتبة كالتايل  

والذين  %21.13إن الطلبة اجلمعيني املقيمني  يفضلون بدرجة كبرية ممارسة السباحة حيث كانت نسبتها 
ومن خالل  %33.33والذين ال يفضلون مطلقا كانت  %31.04يفضلون بدرجة متوسطة كانت 

 .النسب نالحذ أن عينة الدراسة أكج نسبة كانت للذين يفضلون بدرجة متوسطة ممارسة السباحة

 :إن نسبة التفضيل يف ممارسة كرة القدم كانت على التوايل 

للذين يفضلون بدرجة متوسطة ونسبة  %34.20نسبةللذين يفضلون بدرجة كبرية و  39.63%
كانت للذين  ال يفضلون مطلقا ،وعليه نقول أن ليس هنا  تفضيل ملمارسة كرة القدم ألكج 35.91%

كبرية باملقارنة للذين أجابوا من الذكور بال أفضل %35.91وهي نسبة ( ذكورا وإنا ا)نسبة من الطلبة 
وهذا ما يفسر إرتفاع نسبة الذين ال يفضلون مطلقا ممارسة  215ث ذكور ،واإلنا96مطلقا وال  كانت ب

 .كرة القدم لصاا اإلناث

كانت درجة تفضيلها (كرة السلة ،الكرة الطائرة،كرة اليد)أما بالنسبة للرياضات اجلماعية األخر   
ت أكج بدرجة متوسطة بني الذكور واإلناث وما يدل على ذلك حيث نسبة التفضيل بدرجة متوسطة كان

وهي متقاربة بني الذكور واإلناث،حيث ( أفضل بدرجة كبرية ،وال أفضل مطلقا)من النسبتني األخريني 
 . لكرة اليد%36.13لكرة السلةو %31.62للكرةالطائرة و  %31.10تراوحت بني 

ت  ري إجابات )%30.52أما بالنسبة لتنس األرض كانت أكج نسبة للذين ال يفضلون مطلقا حيث بلغت
 . %46.61وبالنسبة لتنس الطاولة كانت أكج نسبة للذين ال يفضلون مطلقا حيث بلغت ( إلناثا

أما بالنسبة للرياضات القتالية وكمال األجسام كانت أكج نسب عند الذين ال يفضلون مطلقا  
 . %52.22و %40.95: وهي على التوايل

 . %41.04ال يفضلون مطلقا بأما بالنسبة للكرة احلديدية فكانت أكج نسبة عند الذين 

 . %31.11أما بالنسبة للشطرنج فكانت أكج نسبة عند الذين ال يفضلون مطلقا بنسبة 
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 . %31.04أما بالنسبة للهرولة فكانت أكج نسبة عند الذين يفضلون بدرجة متوسطة حيث بلغت 

 : عرض نتائج السؤال الثالث -2-0-2

 ور واإلناث؟ هل خيتلف إستثمار وقت الفراغ بني الذك

 اخلاص باألنشطة الرياضية ال  يقضي من خالهلا الطلبة أوقات  5إنطالقا من اجلدول رقم  

 :  ما يلي يتبني فراغهم ،

 السباحة :10 العبارة

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
ب فضــل بدرجــة متوســطة أمــا عنــد اإلنــاث فكانــت أعلــى نســبة للــذين أجــابوا للــذين أجــابوا %.49.الــذكورب

ولداللـة الفـروق بـني اإلجابـات بـني الـذكور واإلنـاث إسـتخدم الطالـب %.31.13وكانت .بال أفضل مطلقا
اجلدوليـــةال  2مـــن قيمـــة كـــا.وهـــي أكـــج.16.196حيـــث بلغـــت قيمتـــه احملســـوبة 2إختبـــار حســـن املطابقـــة كـــا

ـــة عنـــد مســـت 5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95و  الدالل
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث . ومنــه يســتنتج الطالــب أن هنــا  2احلريــة 

لصـــاا الـــذكور وممـــا ســـبق ميكـــن للطالـــب أن يقـــول أن الطلبـــة املقيمـــني يفضـــلون أحيانـــا الســـباحة وخصوصـــا 
 . الذكور

 كرة القدم: 12ارة العب

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
للذين أجابوا ب فضل بدرجة كبرية أما عند اإلناث فكانت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا %.55.14.ب الذكور

ني الـذكور واإلنـاث إسـتخدم الطالـب ولداللـة الفـروق بـني اإلجابـات بـ%.54.43وكانت .بال أفضل مطلقا
اجلدوليــةال  2مــن قيمــة كــا أكــج.وهــي 106.101حيــث بلغــت قيمتــه احملســوبة 2إختبــار حســن املطابقــة كــا

ـــة  5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95عنـــد مســـتو  الدالل
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بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية.ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  2احلريـــة 
 .الذكور ومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني يفضلون كرة القدم وخصوصا الذكور.لصاا

 كرة السلة : 12ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
أمــا عنــد اإلنــاث فكانــت أعلــى نســبة للــذين .لــذين أجــابوا ب فضــل بدرجــة متوســطةل%.42.53.ب الــذكور

ولداللــة الفــروق بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث إســتخدم %44.26.وكانــت .أفضــل مطلقــا أجــابوا بــال
مــــــن قيمــــــة  .وهــــــي أكــــــج.12.903حيــــــث بلغــــــت قيمتــــــه احملســــــوبة 2الطالـــــب إختبــــــار حســــــن املطابقــــــة كــــــا

( %05ودرجـة الثقـة%5أي يعـم درجـة الشـك)9.95عنـد مسـتو  الداللـة  5.00اجلدوليـةال  بلغـت 2كا
ومنـه يسـتنتج الطالـب أن هنـا  فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات بـني الـذكور  2وعند درجـة احلريـة 

ــــاث ــــب أن يقــــول أن الطلبــــة املقيمــــني ال يفضــــلون كــــرة الســــلة .واإلنــــاث لصــــاا اإلن وممــــا ســــبق ميكــــن للطال
 .اثوخصوصا اإلن

 كرة اليد:14العبرة 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
للــذين أجــابوا ب فضــل بدرجــة كبــرية أمــا عنــد اإلنــاث فكانــت أعلــى نســبة للــذين أجــابوا %35.32الــذكورب

ابــات بــني الــذكور واإلنــاث إســتخدم ولداللــة الفــروق بــني اإلج%30.15وكانــت .ب فضــل بدرجــة متوســطة 
اجلدوليــةال  2وهـي أكـجمن قيمــة كـا6.525حيــث بلغـت قيمتـه احملســوبة 2الطالـب إختبـار حســن املطابقـة كـا

ـــة  5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95عنـــد مســـتو  الدالل
ية بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ 2احلريـــة 

 .لصاا  اإلناث ومما سبق ميكن للطالب أن يقول الطلبة املقيمني يفضلون أحيانا كرة اليد

 ال رة الطائرة :10ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
بوا ب فضل بدرجة متوسطة أما عند اإلناث فكانـت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا للذين أجا%35.32الذكورب
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ولداللــة الفــروق بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث إســتخدم %.41.95وكانــت .ب فضــل بدرجــة متوســطة
اجلدوليـةال  2من قيمة كا.أقل.وهي 2.109.حيث بلغت قيمته احملسوبة 2الطالب إختبار حسن املطابقة كا

ـــة  5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95عنـــد مســـتو  الدالل
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور .ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن ليســـت هنـــا  2احلريـــة 

 .واإلناث ومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني يفضلون أحيان الكرة الطائرة

 األرضتنس  :10ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
للذين أجابوا ب فضل بدرجة كبـرية أمـا عنـد اإلنـاث فكانـت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا %31.92.ب الذكور

نــاث إســتخدم الطالــب ولداللــة الفــروق بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإل%44.56بــال أفضــل مطلقــا وكانــت 
اجلدوليـةال  بلغـت 2مـن قيمـة كـا.وهـي اكـج24.112حيث بلغت قيمته احملسـوبة 2إختبار حسن املطابقة كا

 2وعنــد درجــة احلريــة ( %05ودرجــة الثقــة%5أي يعــم درجــة الشــك)9.95عنــد مســتو  الداللــة  5.00
اإلنـاث . الذكور واإلناث لصااومنه يستنتج الطالب أن هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات بني

 .ومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني ال يفضلون تنس األرض وخصوصا اإلناث

 تنس الطاولة:19ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
 أفضل مطلقا أما عند اإلناث فكانت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا بـال للذين أجابوا بال%53.10.ب الذكور

ولداللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث إســـتخدم الطالـــب %.42.11افضـــل مطلقـــا وكانـــت 
اجلدوليــةال  بلغــت 2مـن قيمــة كـا.وهـي أكــج1.111حيـث بلغــت قيمتـه احملســوبة 2إختبـار حســن املطابقـة كــا

 2وعنــد درجــة احلريــة ( %05ودرجــة الثقــة%5أي يعــم درجــة الشــك)9.95لــة عنــد مســتو  الدال 5.00
 بني الذكور واإلنـاث لصـاا الـذكورفروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات .ومنه يستنتج الطالب أن هنا 

 .ومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني ال يفضلون تنس الطاولة
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 يةالرياضات القتال :18ة العبار 

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات فكانـت أعلـى نسـبة عنـد     
 أما عند اإلناث فكانت أعلى نسبة للـذين أجـابوا بـال.للذين أجابوا ب فضل بدرجة كبرية%31.45الذكورب

إســـتخدم الطالـــب ولداللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث %51.41.وكانـــت  أفضـــل مطلقـــا
اجلدوليـــةال  2مـــن قيمـــة كـــا.وهـــي أكـــج62.114.حيـــث بلغـــت قيمتـــه احملســـوبة 2إختبـــار حســـن املطابقـــة كـــا

ـــة  5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95عنـــد مســـتو  الدالل
لـــذكور واإلنـــاث ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات بـــني ا 2احلريـــة 
اإلناث ومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني وخصوصا اإلنـاث ال يفضـلون الرياضـات .لصاا
 .القتالية

 كمال األجسام :10ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
أما عند اإلناث فكانـت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا  وا ب فضل بدرجة متوسطةللذين أجاب%35.32الذكورب

ولداللــة الفــروق بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث إســتخدم الطالــب %62.11أفضــل مطلقــا وكانــت  بــال
اجلدوليـــةال  2مـــن قيمـــة كـــا.وهـــي أكـــج.51.150حيـــث بلغـــت قيمتـــه احملســـوبة 2إختبـــار حســـن املطابقـــة كـــا

ـــة عنـــد م 5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95ســـتو  الدالل
ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث  2احلريـــة 

لصــاا اإلنــاث وممــا ســبق ميكــن للطالــب أن يقــول أن الطلبــة املقيمــني وخصوصــا اإلنــاث  ال يفضــلون رياضــة  
 .امكمال األجس

 ال رة الحديدية :01ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
 أفضـل مطلقـا  أمـا عنـد اإلنـاث فكانـت أعلـى نسـبة للـذين أجـابوا بـال للذين أجـابوا بـال%31.45الذكورب

جابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث إســـتخدم الطالـــب ولداللـــة الفـــروق بـــني اإل%54.11وكانـــت .أفضـــل مطلقـــا
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اجلدوليـــةال  2مـــن قيمـــة كـــا.وهـــي أكـــج.32.135حيـــث بلغـــت قيمتـــه احملســـوبة 2إختبـــار حســـن املطابقـــة كـــا
ـــة  5.00بلغـــت  وعنـــد درجـــة ( %05ودرجـــة الثقـــة%5أي يعـــم درجـــة الشـــك)9.95عنـــد مســـتو  الدالل
حصـــائية بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إ 2احلريـــة 

وممــا ســبق ميكــن للطالــب أن يقــول أن الطلبــة املقيمــني وخصوصــا اإلنــاث ال يفضــلون الكــرة .لصــاا اإلنــاث
 .احلديدية

 الشطرنج :00ة ر باالع

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  ساب النسب املئوية لجيجابات فكانـت أعلـى نسـبة عنـد     
أما عند اإلناث فكانت أعلى نسبة للـذين أجـابوا بـال .للذين أجابوا ب فضل بدرجة كبرية%35.14بالذكور 

ولداللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث إســـتخدم الطالـــب %41.21وكانـــت .أفضـــل مطلقـــا
بلغـت اجلدوليـةال  2مـن قيمـة كـا وهـي اكـج16.913حيث بلغت قيمتـه احملسـوبة 2إختبار حسن املطابقة كا

 2وعنــد درجــة احلريــة ( %05ودرجــة الثقــة%5أي يعــم درجــة الشــك)9.95عنــد مســتو  الداللــة  5.00
ومنـــه يســـتنتج الطالـــب أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات بـــني الـــذكور واإلنـــاث لصــــاا 

 .شطرنجومما سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني وخصوصا اإلناث ال يفضلون ال.اإلناث

 (الهرولة)نشاط حر  :02ة العبار 

بعـد املعاجلـة اإلحصــائية املناسـبة وذلــك  سـاب النســب املئويـة لجيجابــات فكانـت أعلــى نسـبة عنــد     
للــذين أجــابوا ب فضــل بدرجــة كبــرية أمــا عنــد اإلنــاث فكانــت أعلــى نســبة للــذين أجــابوا %.31.22الــذكورب

ق بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث إســتخدم الطالــب ولداللــة الفــرو %31.92وكانــت .أفضــل مطلقــا بــال
اجلدوليـةال  بلغـت 2مـن قيمـة كـا.وهي أكـج .5.135حيث بلغت قيمته احملسوبة 2إختبار حسن املطابقة كا

 2وعنــد درجــة احلريــة ( %05ودرجــة الثقــة%5أي يعــم درجــة الشــك)9.95عنــد مســتو  الداللــة  5.00
وق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات بــني الــذكور واإلنــاث وممــا فــر .ومنــه يســتنتج الطالــب أن ليســت هنــا 

أمـا اإلنـاث فلـيس احلـال  ( اهلرولة)سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني الذكور يفضلون نشاط حر
 .كذلك 
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 : عرض نتائج السؤال الرابع -2-0-4

  ي الرتوحيي ؟ممارسة النشاط الرياض انات باإلقامة اجلامعية تعرقل هل قلة اإلمك
 

 :يتبني ما يلي  6إنطالقا من اجلدول رقم 
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 توجد مالعب لممارسة األنشطة الرياضية:10رقم العبارة

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ــــــنعم ــــــت .أجــــــابوا ب ــــــت %.14.69وكان ــــــال وكان ــــــذين أجــــــابوا ب ــــــذين أجــــــابوا .%23.39بوتليهــــــا لل مث ال

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%2.19ب.ب حيانـــا
 9.95ومســـتو  الداللـــة  2عنـــد درجـــة احلريـــة 5.00اجلدوليـــة والـــ  بلغـــت2مـــن كـــا.أكـــج.كانـــت.1.101

وممــا ســبق .ب حيانــا.اا اإلجابــاتفــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــ.وعليــه نقــول أن هنــا 
 .ميكن للطالب أن يقول أنه توجد مالعب ملمارسة األنشطة الرياضية

 توجد قاعات رياضية كافية:12العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــــذين أجـــــــابوا %22.96نعـــــــم وكانـــــــت .ابوا بوتليهـــــــا للـــــــذين أجـــــــ%.13.39وكانـــــــت .أجـــــــابوا بـــــــال

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%.4.69ب.ب حيانــا
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.أقل.كانت.2.943
ـــالنظر إىل  النســـب نقـــول ال توجـــد .ة بـــني اإلجابـــاتليســـت هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائي.نقـــول أن  وب

 .قاعات رياضية كافية

 توفر اإلقامة الجامعية األجهزة واألدوات المناسبة 12العبارة 

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــذين أجـــــابوا  %33.11جـــــابوا ب حيانـــــا وكانـــــت بوتليهـــــا للـــــذين أ%35.24.أجـــــابوا بـــــنعم وكانـــــت 

ـــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%31.50بـــالب ـــ  بلغـــت 2تبـــني لن احملســـوبة وال
ومســــــتو  الداللــــــة  2عنــــــد درجــــــة احلريــــــة 5.00اجلدوليــــــة والــــــ  بلغــــــت2مــــــن كــــــا.أكــــــج.كانــــــت13.519

اإلجابــات وهـــي لصــاا اإلجابــات بــنعم وممـــا  وعليــه نقــول أن هنــا  فــروق ذات داللـــة إحصــائية بــني9.95
 .أن اإلقامات اجلامعية توفر األجهزة واألدوات املناسبة .سبق ميكن للطالب أن يقول
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 يتوفر المختصين في األنشطة الرياضية المختلفة: 14العبارة

للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة    
مث الــــذين أجـــــابوا بـــــنعم .%36.13وتليهـــــا للـــــذين أجــــابوا ب حيانـــــا وكانـــــت%43.33وكانــــت .أجــــابوا بـــــال

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%10.14ب.وكانــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2كانت أقل من كـا.5.910

نقــول ليســت هنــا  فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وانطالقــا مــن النســب نقــول ال يتــوفر باإلقامــة 
  .خمتصني يف األنشطة الرياضية املختلفة

 يتوفر عدد كافي من العمال لتجهيز المالعب وصيانتها :10العبارة 

ئوية لجيجابات كانت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  ساب النسب امل    
ب .مث الــذين أجــابوا بــنعم.%33.12وتليهــا للــذين أجــابوا ب حيــان وكانــت %40.31وكانــت .أجــابوا بــال
احملســــــوبة والـــــ  بلغــــــت 2تبـــــني لنــــــا أن كـــــا2،وبعـــــد حســـــاب داللــــــة الفـــــروق بــــــني اإلجابـــــات كــــــا16.13%

ـــــت أكـــــج.14.312 ـــــ  بلغـــــت2مـــــن كـــــا.كان ـــــة وال ـــــة  عنـــــد درجـــــة5.00اجلدولي ومســـــتو  الداللـــــة  2احلري
وعليه نقول أن هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابـات وهـي لصـاا اإلجابـات بـال وممـا سـبق 9.95

ــــز املالعــــب  ــــة ال يتــــوفر لــــا  عــــدد كــــايف مــــن العمــــال لتجهي ــــب أن يقــــول أن اإلقامــــات اجلامعي ميكــــن للطال
  .وصيانتها

 ات األولية السريعة عند ممارسة النشاط الرياضيتوفر المراقبة الطبية واإلسعاف: 10العبارة

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  ساب النسب املئوية لجيجابات كانت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــــــــذين أجـــــــــــابوا .%31.09وتليهـــــــــــا للـــــــــــذين أجـــــــــــابوا ب حيانـــــــــــا%41.50وكانـــــــــــت .أجـــــــــــابوا بـــــــــــنعم

احملســـوبة والــ  بلغـــت 2تبــني لنـــا أن كــا2ات كــا،وبعــد حســـاب داللــة الفـــروق بــني اإلجابـــ%.26.51ب.بــال
وعليــه 9.95ومســتو  الداللـة  2عنــد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والــ  بلغـت2مــن كـا.أكـج.كانـت.1.10

وممـــا ســـبق ميكـــن .نقـــول أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــات بـــنعم
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ملراقبــة الطبيــة واإلســعافات األوليــة الســريعة عنــد ممارســة النشــاط للطالــب أن يقــو أن اإلقامــات اجلامعيــة تــوفر ا
  .الرياضي

 توفر اإلضاءة باإلقامات الجامعية ليال :19العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــذين أجــابوا بــال بــال %31.51 حيانــا وكانــت وتليهــا للــذين أجــابوا ب%46.51.وكانــت .أجــابوا بــنعم

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%14.02وكانـــت 
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.أقل .كانت.9.092
ية بــني اإلجابــات وممــا ســبق ميكــن للطالــب أن يســتنتج أن ليســت هنــا  فــروق ذات داللــة إحصــائ.نقــول أن 

 .اإلقامة لا اإلضاءة الليلية

 ال تهتم اإلقامة إال بمالعب كرة القدم: 18العبارة رقم

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين   
مث الــــذين أجـــــابوا بـــــال .%31.25أجــــابوا ب جيانـــــا وكانـــــت وتليهـــــا للـــــذين%41.43وكانــــت .أجــــابوا بـــــنعم

احملســــوبة والــــ  بلغــــت 2تبــــني لنــــا أن كــــا2،وبعــــد حســــاب داللــــة الفــــروق بــــني اإلجابــــات كــــا%29.32ب.
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.كانت كج 90.315

ني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــات بـــنعم وممـــا ســـبق ميكـــن نقـــول أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــ
 .للطالب أن يقول أن اإلقامات ال هتتم إال مبالعب كرة القدم

 اإلم انات المتوفرة داخل اإلقامات الجامعية ال تناسب عدد الطلبة :10العبارة 

علـى نسـبة للـذين أجـابوا بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  ساب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أ   
مث الـــــــــــــــــذين أجـــــــــــــــــابوا .%33.40وتليهـــــــــــــــــا للـــــــــــــــــذين أجـــــــــــــــــابوا ب حيانـــــــــــــــــا%46.01وكانـــــــــــــــــت .بـــــــــــــــــنعم

احملسـوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنـا أن كــا2،وبعـد حســاب داللـة الفــروق بـني اإلجابــات كـا%10.52وكانــت.بـال
وعليـه 9.95 ومستو  الداللـة 2عند درجة احلرية 5.00اجلدولية وال  بلغت2أكجمن كا.كانت.11.434
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بـــنعم وممـــا ســـبق ميكـــن  ني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــاتنقـــول أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــ
 .للطالب أن يقول اإلقامات اجلامعية إمكانياهتا ال تناسب عدد الطلبة املقيمني

 .عدم صالحية مالعب اإلقامة الجامعية لإلستخدام الرياضي :01 العبارة

حصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلة اإل   
مث الـــــــذين أجـــــــابوا .%31.39وتليهـــــــا للـــــــذين أجـــــــابوا ب حيانـــــــا وكانـــــــت%41.25وكانـــــــت .أجـــــــابوا بـــــــنعم

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%14.49بالوكانــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغـت2ن كاأكجم.كانت14.251

وممـــا ســـبق ميكـــن .نقـــول أن هنـــا  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــات بـــنعم
 .للطالب أن يقول أن مالعب اإلقامات اجلامعية غري صاحلة لجيستخدام الرياضي 

 

 اخلاص مبعوقات ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي ،  1 و إنطالقا من اجلدول رقم -
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 :تبين ما يلي    

 بالرغم من الدراسة أستطيع أن أمارس النشاط الرياضي الترويحي :10 العبارة

ن بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذي    
مث الــــذين أجــــابوا بــــال ..%31.15وتليهــــا للــــذين أجــــابوا بنعموكانــــت%.31.25وكانــــت .أجــــابوا ب حيانــــا 

احملســــوبة والــــ  بلغــــت 2تبــــني لنــــا أن كــــا2،وبعــــد حســــاب داللــــة الفــــروق بــــني اإلجابــــات كــــا%.39وكانــــت 
ليـه وع9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.أقل.كانت.3.111

ميكـن أن نسـتنتج مـن النسـب املئويـة أن .فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات ..نقـول أن ليسـت هنـا 
 .غالبية الطلبة يستطيعون ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بالرغم من الدراسة

 المرافق المتوفرة تلبي الرغبات : 12 العبارة

ب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـا    
ـــــت%41.43وكانـــــت .أجـــــابوا بـــــنعم مث الـــــذين أجـــــابوا بـــــال .%32.19وتليهـــــا للـــــذين أجـــــابوا ب حياناوكان

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.25.11وكانــت
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2كانــت أكــجمن كــا.1.12

وممـــا ســـبق ميكـــن ..نعـــم.فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــات.نقـــول أن هنـــا 
 .أن املرافق باإلقامات اجلامعية متوفرة تليب رغبات الطلبة.للطالب أن يقول

 السريعة يتوفر اإلشراف الطبي لعالج الحاالت الطبية :12رة العبا

بعـــد املعاجلـــة اإلحصـــائية املناســـبة وذلـــك  ســـاب النســـب املئويـــة لجيجابـــات كانـــت أعلـــى نســـبة     
مث الـذين أجـابوا بـنعم .%35.24وتليهـا للـذين أجـابوا ب حيـان وكانـت%.41.43وكانت .للذين أجابوا بال

ســوبة والــ  بلغــت احمل2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%.23.33وكانــت 
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.كانت أقل.1.912
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فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وميكــن القــول انطالقــا مــن النســب أنــه ال .نقــول أن ليســت هنــا 
 .يتوفر يف غالب األحيان إشراف طيب لعالج احلاالت املستعجلة

 المرافق الموجودة على مستوى اإلقامة مفتوحة طوال الوقت: 14 ةالعبار 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــذين أجـــابوا بـــال .%32.54وتليهـــا للـــذين أجـــابوا بـــنعم وكانـــت %..30.21وكانـــت .أجـــابوا ب حيانـــا

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا،وبعــد %.21.25وكانــت 
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2أقل من كا.كانت.9.434

فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات ومن النسـب املئويـة ميكـن القـول أن غالبيـة ..نقول أن ليست هنا 
 .يقرون ب ن املرافق املوجودة على مستو  اإلقامة مفتوحة طوال اليوم الطلبة

 اإلقامة تبادر إلى تنظيم األنشطة الرياضية الترويحية :10 العبارة

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ــــال ــــت .أجــــابوا ب ــــذين %43.11.وكان ــــذين أجــــابوا بــــنعم ..%36.10أجــــابوا ب حياناوكانــــتوتليهــــا لل مث ال

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.21.11وكانــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.أقل.كانت.4.611

حصـائية بـني اإلجابـات وانطالقـا مـن النسـب نسـتنتج أن يف غالـب نقول أن ليست هنا  فروق ذات داللـة إ
 .األحيان اإلقامات اجلامعية ال تبادر بتنظيم األنشطة الرياضية الرتوحيية لطاللا

 يوجد لدل حب لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية : 10 العبارة

جيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة ل    
مث الــــذين أجـــــابوا بـــــال .%31.09وتليهـــــا للـــــذين أجــــابوا بـــــنعم وكانـــــت%30.14وكانــــت .أجــــابوا ب حيانـــــا

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%..21.25وكانــت
 9.95 ومســتو  الداللــة 2احلريــة عنــد درجــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2مــن كــا.كانــت اكــج.32.113
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وممــا ســبق .فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــاا اإلجابــات أحيانــا.وعليــه نقــول أن هنــا 
 .الطلبة لديهم ميل ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحيي.ميكن للطالب أن يقول أن

 تشجع اإلقامة على ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية : 19 العبارة

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجــــابوا بــــنعم ..%36.61وتليهــــا للــــذين أجــــابوا بــــال وكانــــت%.42.22وكانــــت .أجـــابوا ب حيانــــا

  بلغـــت احملســـوبة والـــ2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.21.11وكانــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2أقل من كا.كانت.4.611

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وممــا ســبق ميكــن للطالــب أن يســتنتج مــن .نقــول أن ليســت هنــا 
 .لرتوحييالنسب املئوية يف غالب األحيان ال تشجع اإلقامة على ممارسة النشاط الرياضي ا

 يوجد نادل خاص بالطلبة لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية :18العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــــذين أجـــــــابوا بـــــــنعم .%49وتليهـــــــا للـــــــذين أجـــــــابوا ب حيانـــــــا وكانـــــــت%41.50وكانـــــــت .أجـــــــابوا بـــــــال

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%11.41وكانـــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.كانت أقل.5.116

 نقــول أن ليســت هنــا  فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات ومــن النســب املئويــة نقــول ب نــه ال يوجــد
 .نادي خاص بالطلبة ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية

 إساءة بعض الطلبة استخدام إم انات الرياضية المتوفرة باإلقامة :10 العبارة

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجـــــابوا بـــــنعم .%36.51أجــــابوا بـــــال وكانـــــت وتليهـــــا للـــــذين%43.11وكانــــت .أجــــابوا ب حيانـــــا

 احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.29.32وكانــت
وعليـه  9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجـة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.كانت أقل.4.150
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صـائية بـني اإلجابـات وانطالقـا مـن النسـب املئويـة هـو أن الطلبـة فـروق ذات داللـة إح.نقول أن ليسـت هنـا 
 .غالبا ما يسيئون استخدام اإلمكانات الرياضية املتوفرة

 تتوفر آماكن اإلستحمام بعد ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية داخل : 01 العبارة

 .اإلقامة الجامعية             

وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة     
مث الــــذين أجــــابوا بــــنعم .%31.13وتليهــــا للــــذين أجــــابوا ب حيــــان وكانــــت%.41.09وكانــــت .أجــــابوا بــــال

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.10.11وكانــت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلريـة 5.00وال  بلغت اجلدولية2من كا.أقل .كانت.4.362

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وعليــه نســتنتج أن أمــاكن اإلســتحمام غــري .نقـول أن ليســت هنــا 
 .متوفرة بعد ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي

 قامة بمتابعة يقوم المسئولون عن األنشطة الرياضية الترويحية داخل اإل: 00العبارة 

 . وعالج المش الت التي تواجه الطلبة أثاء الممارسة             

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين    
مث الــــذين أجــــابوا بــــنعم .%34.16.وتليهــــا للــــذين أجــــابوا بــــال وكانــــت%42.54وكانــــت .أجــــابوا ب حيــــان

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%22.19وكانـــت
ومســــــتو  الداللــــــة  2عنــــــد درجــــــة احلريــــــة 5.00اجلدوليــــــة والــــــ  بلغــــــت2مــــــن كــــــا.أكــــــج .كانــــــت.21.50
وممـا  ب حيانـا.فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات وهـي لصـاا اإلجابـات.وعليـه نقـول أن هنـا 9.95
كـــن للطالـــب أن يقـــول هنـــا  متابعـــة مـــن طـــرف املســـؤولني داخـــل اإلقامـــات لعـــالج املشـــكالت الـــ  ســـبق مي

 .تواجه الطلبة أ ناء املمارسة
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 توفر اإلدارة مشرفين عن األنشطة الرياضية الترويحية:02العبارة

للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة     
مث الــذين أجــابوا بــنعم .%..31.13.وتليهــا للــذين أجــابوا أحيانــا وكانــت%43.11وكانــت ..ال.أجــابوا ب
احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.11.46وكانــت

وعليـه 9.95لـة ومسـتو  الدال 2عند درجـة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.كانت أقل .3.645
فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات وميكـن أن نسـتنتج مـن خـالل النسـب أن .نقول أن ليست هنـا  

 .اإلقامة اجلامعية ال توفر مشرفني على األنشطة الرياضية

 : خامسعرض نتائج السؤال ال -2-0-0

 إلقامات اجلامعية ؟هل يشار  الطلبة يف األنشطة الرياضية ال  تنظم ضمن الجامج اخلاصة با 

  ، 1إنطالقا من اجلدول رقم 
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 :يتبين ما يلي 

 يتم اإلعالن عن قواعد المشاركة في النشاط الرياضي الترويحي:  10العبارة  

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجــــابوا بــــال . %49.45وتليهــــا للــــذين أجــــابوا ب حيانــــا وكانــــت%.43.33وكانــــت .جــــابوا بــــنعمأ

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%.16.10وكانــت 
ـــــ  بلغـــــت2مـــــن كـــــا..أكـــــج .كانـــــت.0.461 ـــــة وال ـــــة 5.00اجلدولي ـــــد درجـــــة احلري ـــــة  2عن ومســـــتو  الدالل
وممـا ..بـنعم.فروق ذات داللة إحصـائية بـني اإلجابـات وهـي لصـاا اإلجابـات..هنا .وعليه نقول أن 9.95

ســــبق ميكــــن للطالــــب أن يقــــول أن اإلقامــــات اجلامعيــــة يــــتم اإلعــــالن فيهــــا عــــن قواعــــد املشــــاركة يف النشــــاط 
 .الرياضي الرتوحيي

 يتم اإلعالن عن برامج النشاط الرياضي الترويحي 12العبارة

عد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين ب    
مث الـذين أجـابوا بـال وكانـت %31.19وتليها للذين أجابوا ب حيان وكانت %.41.19وكانت .أجابوا بنعم
ـــــني اإلجابـــــات كـــــا%.13.11 ـــــ  بلغـــــ2تبـــــني لنـــــا أن كـــــا2،وبعـــــد حســـــاب داللـــــة الفـــــروق ب ت احملســـــوبة وال

ومســـــتو  الداللـــــة  2عنـــــد درجـــــة احلريـــــة 5.00اجلدوليـــــة والـــــ  بلغـــــت2مـــــن كـــــا.أكـــــج .كانـــــت.16.200
وممــا ..فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــاا اإلجابــات بــنعم.وعليــه نقــول أن هنــا 9.95

 .الرتوحيي سبق ميكن للطالب أن يقول أن اإلقامات اجلامعية يتم فيها اإلعالن عن برامج النشاط الرياضي

 تناسب برامج األنشطة الرياضية الترويحية الموضوعة مع عدد الطلبة  :12 العبارة

 .داخل اإلقامة            

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجــــابوا بــــنعم .%34.44كانــــت وتليهــــا للــــذين أجــــابوا ب حيانــــا و %42.54.وكانــــت .أجــــابوا بــــال
احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%.23.92وكانــت 
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ومســــــتو  الداللــــــة  2عنــــــد درجــــــة احلريــــــة 5.00اجلدوليــــــة والــــــ  بلغــــــت2أكــــــج مــــــن كــــــا.كانــــــت..1.935
وممـــا ..بــال.ات وهــي لصــاا اإلجابــاتوعليــه نقــول أن هنــا  فــروق ذات داللــة إحصــائية بـــني اإلجابــ9.95

 .سبق ميكن للطالب أن يقول أن الجامج ال تتناسب مع عدد الطلبة املقيمني

 .يتم عمل لقاءات مع الطلبة لتنمية الوعي بأهمية النشاط الرياضي : 14العبارة 

سـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى ن    
ــــال ــــت .أجــــابوا ب ــــذين أجــــابوا ب حياناوكانــــت %55.24وكان ــــذين أجــــابوا..%21.31وتليهــــا لل بــــنعم .مث ال

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.16.93وكانــت
داللـــــة ومســـــتو  ال 2عنـــــد درجـــــة احلريـــــة 5.00اجلدوليـــــة والـــــ  بلغـــــت2مـــــن كـــــا..أكـــــج .كانـــــت11.466

وممـا سـبق .فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات وهي لصـاا اإلجابـات بـال.وعليه نقول أن هنا 9.95
 .ميكن للطالب أن يقول أن ليست هنا  لقاءات مع الطلبة لتنمية الوعي ب مهية النشاط الرياضي الرتوحيي

 اسب لقدراتهميتم توجيه الطلبة إلى نوع النشاط الرياضي الترويحي المن 10العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
بــــنعم .مث الــــذين أجـــابوا..%31.15وتليهـــا للــــذين أجـــابوا بــــال وكانـــت%.49.41وكانــــت .أجـــابوا ب حيانـــا

احملســوبة والــ  بلغــت 2كــاتبــني لنــا أن  2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%..21.11وكانــت 
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.أكج.كانت.1.696

وممــا ســبق ميكــن ..ب حيانــا.فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــاا اإلجابــات.نقــول أن هنــا 
 .شاط الرياضي الرتوحيي املناسبللطالب أن يقول أنه يتم أحيانا توجيه الطلبة إىل نوع الن

 يشترك الطلبة في تنفيذ األنشطة الرياضية داخل اإلقامة الجامعية:  10 العبارة

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجــــابوابنعم ..%32.54وتليهــــا للــــذين أجــــابوا ب حيانــــا كانــــت %.49.41.وكانــــت .أجــــابوا بــــال

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%..26.01وكانــت
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وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.أقل.كانت.2.546
ن النسـب املئويـة ميكـن القـول أن غالبيـة فروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات ومـ.نقول أن ليست هنا 

 .الطلبة ال يشاركون يف ختطيط األنشطة وهذه األخرية ال تتطلب عدد كبري من الطلبة

 يشترك الطلبة في تنفيذ األنشطة الرياضية باإلقامة الجامعية:  19 العبارة

نـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كا    
بــنعم .مث الــذين أجــابوا..%34.20وتليهــا للــذين أجــابوا بــال وكانــت ب%.36.13وكانــت .أجــابوا ب حيانــا

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.21.10وكانــت
وعليــه 9.95مســتو  الداللــة و  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2مــن كــا.كانــت أقــل2.144

فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني اإلجابـات ومــن النسـب املئويــة ميكـن القــول أن نســبة  .نقـول أن ليســت هنـا 
 .كبرية من الطلبة تشار  يف تنمية األنشطة الرياضية

 .يشترك الطلبة في متابعة األنشطة الرياضية داخل اإلقامة الجامعية  :18 العبارة

اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين  بعد املعاجلـة    
مث الــذين أجــابوا بــنعم وكانــت ..%35.24وتليهــا للــذين أجــابوا بـال وكانــت%31.3وكانــت .أجـابوا ب حيانــا

احملســـــوبة والـــــ  بلغـــــت 2تبـــــني لنـــــا أن كـــــا2،وبعـــــد حســـــاب داللـــــة الفـــــروق بـــــني اإلجابـــــات كـــــا%..21.46
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.نت أقلكا.1.193

فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني اإلجابـات ومــن النسـب املئويــة ميكـن القــول أن نســبة .نقـول أن ليســت هنـا 
 .معتجة من الطلبة تشار  يف بناء األنشطة الرياضية

 . ماكن تجمع الطلبةيتم إعالن عن النتائج في أ :10 العبارة

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
بالوكانـت .مث الذين أجـابوا..%36.10وتليها للذين أجابوا ب حيانا وكانت%.46.35وكانت .أجابوا بنعم
ـــــني اإلجابـــــات كـــــا%.11.46 ـــــ  بلغـــــت 2أن كـــــا تبـــــني لنـــــا2،وبعـــــد حســـــاب داللـــــة الفـــــروق ب احملســـــوبة وال
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وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.أكج.كانت.1.191
وممـــا ســبق ميكـــن ..فـــروق ذات داللــة إحصــائية بـــني اإلجابــات وهــي لصـــاا اإلجابــات بــنعم.نقــول أن هنــا 

 .مع الطلبةللطالب أن يقول أنه يتم اإلعالن عن النتائج يف أماكن و

 يتم عمل حفالت ت ريمية للفرق الفائزة : 01 العبارة

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــذين أجــــابوا بــــال .%31.10وتليهــــا للــــذين أجــــابوا بــــنعم وكانــــت%42.96وكانــــت  .أجــــابوا ب حيانــــا

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2ب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا،وبعـــد حســـا%10.95وكانـــت
ومســــــتو  الداللــــــة  2عنــــــد درجــــــة احلريــــــة 5.00اجلدوليــــــة والــــــ  بلغــــــت2مــــــن كــــــا.أكــــــج.كانــــــت46.355

ب حيانـا وممــا .وعليـه نقـول أن هنــا  فـروق ذات داللـة إحصــائية بـني اإلجابــات وهـي لصـاا اإلجابــات9.95
 .ول أنه يتم عمل حفالت تكرميية للفائزينسبق ميكن للطالب أن يق

باإلقامـــة تـــنظم رحـــالت للطلبـــة الفـــائزين فـــي األنشـــطة الرياضـــية الترويحيـــة  :00 العبـــارة
 .الجامعية

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
بالوكانـت .مث الـذين أجـابوا.%31.46أجابوا ب حيانا وكانت وتليها للذين %.41.15وكانت .أجابوا بنعم
ـــــني اإلجابـــــات كـــــا%.29.10 ـــــ  بلغـــــت 2تبـــــني لنـــــا أن كـــــا2،وبعـــــد حســـــاب داللـــــة الفـــــروق ب احملســـــوبة وال
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2كانــت أقــل مــن كــا9.962

صــائية بــني اإلجابــات ومــن النســب املئويــة أن نســبة معتــجة مــن فــروق ذات داللــة إح.نقــول أن ليســت هنــا 
 . الطلبة تقر بتنظيم رحالت للطلبة الفائزين

 . تمنح شهادات تقديرية للطلبة المشاركين :02ة العبار 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ـــنعم وكانـــت %.30.21كانـــت و  .أجـــابوا ب حيانـــا ـــذين أجـــابوا بـــال .%32.54وتليهـــا للـــذين أجـــابوا ب مث ال
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احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.21.25وكانــت
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2مــن كــا.كانــت أقــل3.111

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وممــا ســبق ميكــن للطلــب أن يســتنتج مــن .هنــا نقــول أن ليســت 
 .النسب املئوية أنه متنح يف غالبية األحيان شهادات تقديرية للطلبة املشاركني

 : سادسعرض نتائج السؤال ال -2-0-6

الرياضـي الرتوحيـي هل ينظم الطلبة اجلـامعيني املقيمـني أوقـات فـراغهم وفـق الـجامج اخلاصـة بالنشـاط  
 داخل اإلقامات اجلامعية ؟

  0إنطالقا من اجلدول رقم 
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 :يتبين ما يلي 

 أدرس طوال الوقت: 10العبارة

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــــذين أجــــــابوا  %26.51نــــــا وكانــــــت وتليهــــــا للــــــذين أجــــــابوا ب حيا%.56.93وكانــــــت .أجــــــابوا ب بــــــدا

احملسـوبة والـ  بلغـت 2تبـني لنـا أن كـا2،وبعـد حسـاب داللـة الفـروق بـني اإلجابـات كـا%.11.46ب.بدائما
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.أكج.كانت.1.454

بـــال وممـــا ســـبق ميكـــن .ات وهـــي لصـــاا اإلجابـــاتفـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــ.نقـــول أن هنـــا 
 .للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني ال يدرسون طوال الوقت

 أهتم بتنظيم الوقت خالل اليوم :12ة العبار 

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الــــــذين أجــــــابوا ب بـــــــدا .32.19تليهــــــا للـــــــذين أجــــــابوا بــــــدائما بو %31.41وكانــــــت .أجــــــابوا ب حيانــــــا

ـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%25.10بنســـبة ـــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب دالل ـــ  بلغـــت 2تبـــني لن احملســـوبة وال
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجة احلرية 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا..أقل.كانت.5.163

وممـا سـبق ميكـن للطالـب أن يسـتنتج مــن ..داللـة إحصـائية بــني اإلجابـاتفـروق ذات .نقـول أن ليسـت هنـا 
 .النسب املئوية أن غالبية الطلبة يهتمون بتنظيم الوقت خالل اليوم

 .اخصص وقت محدد للدراسة :  12ة العبار 

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــذين أجــــــابوا .%49.63وتليهــــــا للـــــذين أجــــــابوا ب حيانـــــا وكانــــــت %49.63بوا بــــــدائما وكانـــــت أجـــــا
احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%.11.13ب.ب بــدا

وعليـــه 9.95ومســـتو  الداللـــة  2عنـــد درجـــة احلريـــة 5.00اجلدوليـــة والـــ  بلغـــت2كانت قـــل مـــن كـــا9.341
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فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات و انطالقـــا مـــن النســـب املئويـــة ميكـــن أن .ول أن ليســـت هنـــا نقـــ
 .نستنتج أن غالبية الطلبة خيصصون  وقت حمدد للدراسة 

 .أستغل أوقات الفراغ خالل اليوم في ممارسة نشاط رياضي ترويحي  : 14العبارة 

ب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـا    
مث الــذين أجــابوا بــدائما وكانــت .%31.51وتليهــا للــذين أجــابوا ب حيانــا %.41.43وكانــت .أجــابوا ب بــدا

كانـت .51.21احملسـوبة والـ  بلغـت 2تبـني لنـا أن كـا2،وبعد حساب داللة الفروق بني اإلجابات كا29%
وعليـه نقـول أن ليسـت 9.95ومستو  الداللـة  2عند درجة احلرية 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.أكج 

هنــا  فــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــني اإلجابــات وممـــا ســبق ميكـــن للطالــب أن يقـــول أن الطلبــة املقيمـــني ال 
 .يستغلون أوقات فراغهم خالل اليوم يف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي

 .ه إلى ممارسة نشاط ترويحي ي ون معظم وقت الفراغ موج:  10ة العبار 

بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
مث الـــــــــــذين أجـــــــــــابوا .%39.05وتليهـــــــــــا للـــــــــــذين أجـــــــــــابوا ب حيانـــــــــــا %52.96وكانـــــــــــت .أجـــــــــــابوا ب بـــــــــــدا

احملسـوبة والـ  بلغـت 2نـا أن كـاتبـني ل2،وبعد حساب داللة الفـروق بـني اإلجابـات كـا%.16.50ب.بندائما
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عند درجـة احلريـة 5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.اكج.كانت.6.900

وممـــا ســـبق ميكـــن .بـــال .فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات وهـــي لصـــاا اإلجابـــات.نقـــول أن هنـــا 
 .ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحييراغهم موجه للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني ال يكون معظم وقت ف

 .أحافظ على مواعيدل بدقة : 10ة العبار 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ـــــــا ـــــــذين أجـــــــابوا.%41.11وتليهـــــــا للـــــــذين أجـــــــابوا بـــــــدائما%49.32.وكانـــــــت .أجـــــــابوا باحيان ـــــــال .مث ال ب

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%.11.51نــتوكا
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2من كا.كانت أقل.3.011
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ة أن فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وميكــن أن نســتنتج مــن النســب املئويــ.نقــول أن ليســت هنــا 
 .أغلبية الطلبة حيافظون على مواعيدهم بدقة

 .لدل وقت فراغ طويل  :19العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ئما بــدا.مث الــذين أجــابوا..%33.11وتليهــا للــذين أجــابوا ب بــدا وكانــت %.43.11أجــابوا ب حيانــا وكانــت 

احملســـوبة والـــ  بلغـــت 2تبـــني لنـــا أن كـــا2،وبعـــد حســـاب داللـــة الفـــروق بـــني اإلجابـــات كـــا%23.92وكانـــت
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2كانــت أقــل مــن كــا1.441

ميكـن القـول أن نقول أن ليست هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات وانطالقا مـن النسـب املئويـة 
 .نسبة معتجة من الطلبة ليس لديهم وقت فراغ طويل

 .أنام الساعات  التي أحتاجها  :18العبارة 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين   
ـــــــــــت .أجـــــــــــابوا ب حيانـــــــــــا ـــــــــــدائماوكانت %59.41وكان ـــــــــــذين أجـــــــــــابوا ب ـــــــــــذين .%20.31وتليهـــــــــــا لل مث ال

احملسـوبة والـ  2تبـني لنـا أن كـا2،وبعد حساب داللة الفروق بني اإلجابات كا%.29.16ب بداوكانت.أجابوا
ـــ  بلغـــت2مـــن كـــا.كانـــت أكـــج.1.303بلغـــت  ـــة وال ـــة 5.00اجلدولي ـــة  2عنـــد درجـــة احلري ومســـتو  الدالل
وممـا .ب حيانـا.اإلجابـاتفـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اإلجابـات وهـي لصـاا .وعليه نقـول أن هنـا 9.95

 .سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة املقيمني ينامون أحيانا الساعات ال  حيتاجوهنا

 .أستغل كل فراغي في المراجعة خالل اإلمتحانات  : 10ة العبار 

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
بـــدائما .مث الـــذين أجـــابوا.%21.25وتليهـــا للـــذين أجــابوا ب بـــدا وكانـــت %43.11وكانـــت .وا ب حيانـــاأجــاب

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%..21.04وكانــت 
عليـه و 9.95ومسـتو  الداللـة  2عنـد درجـة احلريـة 5.00اجلدوليـة والـ  بلغـت2أكج من كـا.كانت16.95
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وممــا ســبق ميكــن .ب حيانــا.فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــاا اإلجابــات.نقــول أن هنــا 
 .للطالب أن يقول الطلبة أحيانا يستغلون كل فراغهم يف املراجعة خالل اإلمتحانات 

 .كثيرا ما أقوم بتأجيل واجباتي الدراسية :01ة العبار 

وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة  
ــــــــــت .أجــــــــــابوا ب حيانــــــــــا ــــــــــدا %30.61وكان ــــــــــذين أجــــــــــابوا ب ب مث الــــــــــذين أجــــــــــابوا . %31.19وتليهــــــــــا لل

احملسـوبة والـ  بلغـت 2تبـني لنـا أن كـا2،وبعد حساب داللة الفروق بني اإلجابات كا%22.22بدائماوكانت
ـــــت أكـــــج 31.161 ـــــة 5.00والـــــ  بلغـــــتاجلدوليـــــة 2مـــــن كـــــا.كان ومســـــتو  الداللـــــة  2عنـــــد درجـــــة احلري

وممــا .وعليـه نقـول أن هنــا  فـروق ذات داللـة إحصــائية بـني اإلجابــات وهـي لصـاا اإلجابــات ب حيانـا9.95
 . سبق ميكن للطالب أن يقول أن الطلبة أحيانا يقومون بت جيل واجباهتم الدراسية

 لثانوية تساعد على اإلستمرار في المشاركة دروس التربية البدنية في مرحلة ا :00ة العبار 

 .في النشاط الرياضي الترويحي            

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين     
ب بــدا .مث الــذين أجــابوا..%21.51وتليهــا للــذين أجــابوا بــدائما وكانــت %.44.16وكانــت.أجــابوا ب حيانــا

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني اإلجابــات كــا%..26.61وكانــت 
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2أقــل مــن كــا.كانــت9.391

روس الرتبيـــة فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اإلجابـــات ومـــن النســـب نســـتنتج أن د.نقـــول أن ليســـت هنـــا 
 .البدنية يف املرحلة الثانوية تساعد على اإلستمرار يف املشاركة يف النشاط الرياضي الرتوحيي

عنــد ممارســة النشــاط الرياضــي الترويحــي أســتطيع أن أركــز بدقــة فــي الدراســة  :02ة العبــار 
 .والتحضير 

ات كانـت أعلـى نسـبة للـذين بعد املعاجلة اإلحصائية املناسبة وذلك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـ    
بـــدائما .مث الـــذين أجــابوا.%21.11وتليهــا للــذين أجـــابوا ب بــدا وكانــت%.44.16وكانـــت .أجــابوا ب حيانــا



129 

 

احملسـوبة والـ  بلغـت 2تبـني لنـا أن كـا2،وبعـد حسـاب داللـة الفـروق بـني اإلجابـات كـا%21.46وال  كانت
وعليـه 9.95ومسـتو  الداللـة  2ة احلريـة عند درجـ5.00اجلدولية وال  بلغت2من كا.كانت أقل .1.164

فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات ومن النسب املئويـة نسـتنتج أن نسـبة معتـجة .نقول أن ليست هنا 
 .من الطلبة يستطيعون أن يركزوا يف الدراسة بعد ممارسة النشاط الرياضي

 نشاط ي تسب الطالب المعارف والمهارات خالل ممارستهم ال :02ة العبار 

 .الرياضي الترويحي            

بعد املعاجلـة اإلحصـائية املناسـبة وذلـك  سـاب النسـب املئويـة لجيجابـات كانـت أعلـى نسـبة للـذين    
ب بــدا .مث الــذين أجــابوا..%31.04وتليهــا للــذين أجــابوا بــدائما وكانــت%40.21وكانــت  .أجــابوا ب حيانــا

احملســوبة والــ  بلغــت 2تبــني لنــا أن كــا2اإلجابــات كــا ،وبعــد حســاب داللــة الفــروق بــني%.12.36وكانــت 
وعليــه 9.95ومســتو  الداللــة  2عنــد درجــة احلريــة 5.00اجلدوليــة والــ  بلغــت2مــن كــا.كانتــاكج 1.196

ب حيانــا وممــا ســبق ميكــن .فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإلجابــات وهــي لصــاا اإلجابــات.نقــول أن هنــا 
 .تسبون املهارات واملعارف من خالل ممارستهم للنشاط الرياضي الرتوحييللطالب أن يقول الطلبة أحيانا يك

 مناقشة الفرضيات - 2-2

 :مناقشة الفرضية األولى -2-2-0

لقــد فــرض الطالــب علــى أنــه يســتثمر الطالــب اجلــامعي املقــيم وقــت فراغــه يف أنشــطة تروحييــة يغلــب   
 .عليها الطابع الرياضي

إلجابـــات عينـــة  94 واإلحنرافـــات املعياريـــة املوجــودة يف اجلـــدول رقــم مــن خـــالل عــرض املتوســـطات احلســابية
البحــــث حنــــو األنشــــطة الرتوحييــــة املفضــــلة كــــان ترتيــــب األنشــــطة ألكــــج متوســــط حســــايب ويف حالــــة تســــاوي 

 :املتوسطات ألقل احنراف معياري وكان الرتتيب على النحو التايل
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 النشاط الرياضي  -1
 النشاط اإلجتماعي  -2
 النشاط الفم  -3
 النشاط الثقايف  -4
 النشاط اخللوي  -5

ومنـه نقـول أن هنـا  رغبـة يف ممارسـة النشـاط الرياضـي باملقارنـة مـع األنشـطة الرتوحييـة األخر ،وهــذا    
حيث خلـص إىل أن أهـم األنشـطة الـ  مييـل الشـباب ملمارسـتها (1016)ما يتفق مع دراسة قنديل واخرين 

 .هي األنشطة الرياضية

عـن تشـارلز بيـوكر بـ ن قيمـة النشـاط الرياضـي احلقيقيـة تظهـر إذا ( 2911)محـد وير  عالء الدين أ 
 (62،ص 2911عالء الدين، ) .ه استخدامها كوسيلة للحصول على حياة أفضل

ومنه حتقق الفرض الذي فرضنها وهو ان الطلبة املقيمني باألحيـاء اجلامعيـة يسـتثمرون وقـت فـراغهم  
 .ا النشاط الرياضييف األنشطة الرتوحيية ويغلب عليه

 :الفرضية الثانيةمناقشة  -2-2-2

 ميارس الطالب اجلامعي املقيم باحلي اجلامعي أنشطة يغلب عليها الطابع اجلماعي  

للكشــف عــن هــذا الفــرض قــام الطالــب بعــرض جمموعــة مــن األنشــطة الرياضــية يف احملــور الثــاين منهــا   
تــــــــــــــنس الطاولــــــــــــــة،تنس )والزوجيــــــــــــــة(الطــــــــــــــائرةكــــــــــــــرة القــــــــــــــدم،كرة الســــــــــــــلة،كرة اليــــــــــــــد،الكرة )اجلماعيــــــــــــــة 

ـــة ـــة (الســـباحة،كمال األجســـام)والفرديـــة (األرض،الشطرنج،الرياضـــات القتالي وأنشـــطة أخـــر  كـــالكرة احلديدي
 .ونشاط اهلرولة

وال  الحظنا من خالهلـا أن النسـب املئويـة إلجابـات  95 وكانت إجاباهتم املوجودة يف اجلدول رقم 
 :حنو تفضيلها ملمارسة األنشطة الرياضية والذي كان كالتايل (ذكورا وإنا ا)أفراد العينة 
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إن نســبة الطلبــة الــذين ال يفضــلون مطلقــا كــرة القــدم كانــت أكــج مــن الــذين يفضــلون بدرجــة كبــرية  
 .وبدرجة متوسطة

تكــــرارات للــــذكور 6وباملقارنــــة بــــني الــــذين أجــــابوا مــــن الــــذكور بــــال أفضــــل مطلقــــا واإلنــــاث كانــــت  
 ،ا ممارسـة كـرة القـدم لصـاا اإلنـاثاث وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الذين ال يفضلون مطلقتكرارا لجين215و

كانــت درجــة تفضــيلها بدرجــة  (كــرة الســلة ،كــرة اليــد،الكرة الطــائرة)أمــا بالنســبة لألنشــطة اجلماعيــة األخــر  
 .متوسطة بني الذكور واإلناث

نس األرض،الرياضـــات القتاليـــة ،كمـــال تـــنس الطاولـــة وتـــ)أمـــا بالنســـبة لألنشـــطة الرياضـــية األخـــر   
ال يفضـلوهنا الطلبـة املقيمـني مطلقـا وذلـك مـن خـالل نسـبها الـ  كانـت (األجسام الكرة احلديديـة ،الشـطرنج

 .(بدرجة كبرية،بدرجة متوسطة)من نسب التفصيالت األخر ... أكج حسب اجلدول رقم 

 .ل األنشطة اجلماعيةأما بالنسبة لنشاط اهلرولة فكان مفضل  بدرجة متوسطة مث 

حيــث توصــلت إىل أن الرياضــات التاليــة حتتــل املرتبــة ( 1009)والنتــائج تتوافــق مــع دراســة خطــاب  
 .األوىل يف التفضيل لد  التالميذ والتلميذات وهي كرة القدم،كرة السلة،والكرة الطائرة،وكرة اليد

يغلب عليها الطـابع اجلمـاعي قـد ميارس الطالب اجلامعي املقيم أنشطة :ومنه ف ن الفرض الذي نصه 
 .حتقق لكن بدرجة متوسطة إال كرة القدم فكانت لصاا الذكور بدرجة كبرية

 :الثالثة مناقشة الفرضية -2-2-2

 .الذكور أكثر إستثمارا لوقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باملقارنة مع اإلناث

،ومن خالل إجابات العينـة  (95اجلدول رقم ) بة للنشاط الرياضيمن خالل عرض نتائج احملور الثاين بالنس
 :يلي على الفقرات تبني لنا ما

 نشاط السباحة مفضل أحيانا لصاا الذكور -

 نشاط كرة القدم مفضل عند الذكور وغري مفضل عند اإلناث  -
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 نشاط كرة اليد أكثر تفضيل للذكور من اإلناث -

 بني الطرفني نشاط كرة الطائرة مفضل أحيانا -

 تنس األرض الذكور يفضلون أما اإلناث فال -

 تنس الطاولة نسبة كبرية من الذكور واإلناث ال تفضله -

 الرياضات القتالية يفضلوهنا الذكور أما اإلناث فال-

 رياضات كمال األجسام مفضلة عند الذكور وغري مفضلة عند اإلناث -

 وخصوصا اإلناثالكرة احلديدية غري مفضلة بني اجلنسني  -

 الشطرنج مفضلة عند الذكور وغري مفضلة عند اإلناث -

 نشاط اهلرولة مفضل أحيانا عند الذكور وغري مفضل عند اإلناث -

 وبالتايل نقول أن الذكور أكثر قضاء لوقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية من اإلناث

 ن الدراسـات العلميـة تشـري إىل أن أوجـه النشـاط ب(1001)وهي توافق ماأكده درويش واحلمامحي  
الـ  ميارســها الــذكور ختتلـف عــن تلــك الــ  ميارسـها البنــات ،حيــث أن البنــني مييلـون إىل اللعــب العنيــف أكثــر 

 (63،ص 1001عالء الدين،).من البنات كما أهنم يبدون إهتماما أكج من البنات باللعب 

فــروق دالــة إحصــائيا بــني اجلنســني يف األنشــطة الرياضــية لصــاا إىل وجــود (1001)وأجهــرت دراســة اســتيتية 
 .الذكور

وبالتــــايل فالفرضــــية الــــ  تــــنص علــــى أن الــــذكور أكثــــر إســــتثمارا لوقــــت الفــــراغ يف ممارســــة األنشــــطة  
 .الرياضية الرتوحيية باملقارنة مع اإلناث حمققة
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 :ةالرابع مناقشة الفرضية -2-2-4

 األنشطة الرياضية الرتوحييةقلة اإلمكانات تعرقل ممارسة 

تبــني أن اإلمكانيــات مــن خــالل إجابــات ( احملــور األول) 96 مــن خــالل عــرض نتــائج اجلــدول رقــم 
 :العينة على الفقرات أنه

 توجد مالعب وال توجد قاعات  -

يانـا أما بالنسبة لألجهزة واألدوات ف هنا متوفرة بنسبة متفاوتة حيث تقاربت نسـبة اإلجابـات بـني نعـم وأح -
 وال

 .أما بالنسبة لجيضاءة فهي متوفرة والدليل على ذلك نسبة اإلجابة بنعم -

 وتشري إجابات الطلبة أن اإلقامة ال هتتم إال مبالعب كرة القدم إضافة إىل عدم صالحية امليادين -

عـــدد  وكـــذلك مـــن خـــالل إجابـــات العينـــة تبـــني لنـــا أن اإلمكانـــات املوجـــودة باإلقامـــة اجلامعيـــة ال تناســـب -
 .الطلبة

يوجــد خمتصــني يف األنشــطة  أمــا مــن حيــث اإلمكانيــات البشــرية كمــا أشــارات إجابــات العينــة تبــني أنــه ال -
الرياضــية إضــافة إىل عــدم تــوفر العــدد الكــايف مــن العمــال لتجهيــز املالعــب وصــيانتها ،وحســب الطلبــة فــ ن 

 .اإلقامة توفر املراقبة الطبية السريعة

 :يلي احملور اخلامس تبني ما) 91ه من خالل عرض نتائج اجلدول رقم أما عن املعوقات ف ن -

الدراســة ال تــؤ ر علــى الطلبــة يف ممارســة النشــاط الرياضــي الرتوحيــي إضــافة إىل كــون املرافــق تلــيب رغبــات نســبة 
 .وتبني لنا أن املرافق مفتوحة طوال اليوم( %32.1)وتليب أحيانا بنسبة (%41.43)من الطلبة 

ســبة لتنظــيم األنشــطة الرياضــية فــ ن حســب اإلجابــات اإلقامــة ال تبــادر غالبــا إىل ذلــك إضــافة إىل أمــا بالن -
عـــدم تشـــجيعها علـــى ممارســـة النشـــاط الرياضـــي الرتوحيـــي بـــالرغم مـــن وجـــود ميـــل لـــد  الطلبـــة ملمارســـة هـــذا 

 .األخري
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ة الرياضية والعبـارة العاشـرة وتدل العبارة الثامنة من احملور اخلامس على عدم وجود ناد خاص ملمارسة األنشط
 من نفس احملور على عدم وجود أماكن لجيستحمام بعد ممارسة النشاط الرياضي 

 ولكن من جهة أخر  تبني لنا أن الطلبة غالبا ما يسيئون إستخدام اإلمكانات املتوفرة 

املمارســــة ،وأمــــا  وتشــــري اإلجابــــات كــــذلك إىل متابعــــة املســــؤولني لعــــالج املشــــاكل الــــ  تواجــــه الطلبــــة أ نــــاء
 .اإلشراف تبني أنه ليس هنا  مشرفني عن النشاط الرياضي باإلقامات اجلامعية

 .ومنه ميكن القول أن اإلمكانات ال توفر بنسبة كافية للطلبة من أجل ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية

ة الطلبـــة مـــن خـــدمات ي اـــازه ملعوقـــات إســـتفاد( 2911)وتتوافـــق النتـــائج مـــع مـــا ذكـــره عـــالء الـــدين محـــدي
 :يلي النشاط الرياضي ونذكر منها ما

 اجلامعة باألنشطة بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة اهتمامقلة   -1
  .(60،ص2911عالء الدين، ) نقص اإلمكانيات  -2
إىل أن أهـم املشـكالت الـ  ال تسـاعد الشـباب علـى ( 1013)مع ما خلصـت إليـه دراسـة قنـديل واخـرين و 

 .لفراغ إستثمارا إاابيا هو عدم وجود ناد قريب من السكن ،أو قلة املالعب يف احليحسن إستثمار وقت ا

أن أهم أسـباب عـزوف الطلبـة عـن ممارسـة الرياضـة يف الوقـت احلـر يعـز  إىل ( 1011)وأيضا دراسة الكردي
 .ضعف اإلمكانيان املادية والبشرية

النشاط الرياضي الرتوحيي وبالتايل فـ ن الفـرض ومنه حسب إجابات الطلبة ف ن قلة اإلمكانات تعرقل ممارسة 
 .حمقق

 :الخامسة مناقشة الفرضية -2-2-0

 يشار  الطلبة يف األنشطة الرياضية ال  تنظم ضمن الجامج اخلاصة باإلقامات اجلامعية

تبــني لنــا أنــه هنــا  تنظــيم بــرامج خاصــة بالنشــاط ( احملــور الرابــع)  91مــن خــالل عــرض النتــائج جلــدول رقــم
ياضــي الرتوحيــي وذلــك بــاإلعالن عــن قواعــد املشــاركة وبــرامج النشــاط الرياضــي الرتوحيــي وذلــك مــن خــالل الر 
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لكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك أن هـــذه الـــجامج ال  %41.19 %43.33نســـب اإلجابـــات بـــنعم علـــى الرتتيـــب 
 مــنهم ،ومــن جهــة أخــر  فــ ن الطلبــة يشــاركون يف %23.92تناســب عــدد الطلبــة املقيمــني ب ســتثناء نســبة 

 .تنفيذ ومتابعة األنشطة الرياضية حيث كانت أكج نسب إجابات العينة بني أحيانا ونعم

 وهـذه النسـبة تعتــج(  %26.01)إال أن الطلبـة املقيمـني يشـاركون بنسـبة قليلـة يف ختطـيط الـجامج  
 .كافية يف عملية التخطيط

والـ  تعـج عـن -12-11-19-0ما يبني ب ن هنا  تنظـيم للـجامج إجابـات العينـة علـى العبـارات  
اإلعــالن عــن النتــائج يف أمــاكن ومــع الطلبــة وعمــل حفــالت تكــرمي للفــائزين وتنظــيم رحــالت هلــم إضــافة إىل 
إعطاء شهادات تقديرية للطلبة املشاركني حيث كانت إجابات العينة إاابية وكانت نسب اإلجابة بـال قليلـة 

 : وهي على الرتتيب التايل

والـــــ  تـــــنص علـــــى  5لكـــــن بالنســـــبة للعبـــــارة  ، %  21.25 ، % 29.10 ، 10.95% ، 11.46%
توجيه الطلبـة إىل النشـاط الرياضـي املناسـب ف نـه تبـني مـن خـالل اإلجابـات أنـه أحيانـا يـتم توجيـه الطلبـة إىل 

وأنــه ليســت هنــا  لقــاءات لتنميــة  94النشــاط الرياضــي املناســب وهــذا مــا تفســره اإلجابــات عــن العبــارة رقــم
 مهية النشاط الرياضي الرتوحيي وهذا ما ينعكس على إجاباهتم على الفقـرة السـابقة الـ  تـنص علـى وعيهم  ب
 .التوجيه

أن مســــؤولية تنظــــيم األنشــــطة الرياضــــية تقــــع علــــى كــــال مــــن ( 2911)ويــــر  عــــالء الــــدين محــــدي  
 وتنظـيم بـرامج األنشـطة اإلحتادات الطالبيـة والـ  متثـل املشـاركة الطالبيـة كمـا أن اإلدارة العامـة ختـتص بتقـدمي

 .(61،ص2911عالء الدين، ).الرياضية املختلفة للطالب لدف إستثمار أوقات فراغهم 

أن مــن معوقــات اإلســتفادة مــن النشــاط الرياضــي اإلفتقــار إىل الــجامج ( 2911)ويــذكر عــالء الــدين محــدي 
ممـا سـبق نقـول أن الطلبـة يشـاركون يف و .الثقافية ال  تعمل على خلق الوعي ب مهية ممارسة األنشطة الرياضـية 

عـالء الـدين، ) .األنشطة الرياضية ال  تنظم ضمن الجامج اخلاصة باإلقامـات اجلامعيـة وبالتـايل حتقـق الفـرض
 .(60،ص2911
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 :الفرضية السادسة مناقشة  -2-2-0

لرتوحيـي داخـل ينظم الطلبة اجلامعيني املقيمني وقت فراغهم وفق الـجامج اخلاصـة بالنشـاط الرياضـي ا 
 .اإلقامات اجلامعية

الطلبـــة اجلـــامعيني املقيمـــني ال أن يتبـــني ( احملـــور الثالـــث)  90مـــن خـــالل عـــرض نتـــائج اجلـــدول رقـــم 
يســـتغلون أوقـــات فـــراغهم خـــالل اليـــوم يف ممارســـة النشـــاط الرياضـــي الرتوحيـــي ألن اقـــل نســـبة كانـــت اإلجابـــة 

م موجه ملمارسة النشاط الرياضـي الرتوحيـي ويتبـني وال يكون معظم وقت فراغه.  %29بدائما حيث بلغت 
مــن ذلــك أن جــزءا مــن الوقــت موجــه للنشــاط الرياضــي الرتوحيــي ،باعتبــار أن الطلبــة لــيس لــديهم وقــت فــراغ 

وهذا يتناسب مـع النسـبة السـابقة %23.92أن نسبة اإلجابة بدائما بلغت  1طويل حيث دلت العبارة رقم
م يف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي وتتوافق دراستنا مـع مـا توصـلت إليـه الذكر للذين يستغلون وقت فراغه

إىل أن مــن أســباب عــزوف الطلبــة عــن ممارســة الرياضــة يف الوقــت احلــر تعــز  إىل ( 1011)دراســة الكــردي 
ومنــه أن نســبة كبــرية مـــن الطلبــة ال ينظمــون وقـــت .عــدم إنتظــام الوقــت احلـــر خــالل الدراســة اجلامعيـــة األوىل

هم مــن أجــل ممارســة النشــاط الرياضــي الرتوحيــي ومنــه فــ ن الفــرض   يتحقــق ونعــود إىل الفــرض البــديل فــراغ
والـذي هـو ال يـنظم الطلبــة اجلـامعيني املقيمـني وقــت فـراغهم وفـق الـجامج اخلاصــة بالنشـاط الرياضـي الرتوحيــي 

 .داخل اإلقامات اجلامعية

 :يلي اوعموما ما ميكن قوله يف هناية مناقشة الفرضيات م

إن وضـع إســرتاتيجية إلسـتثمار وقــت الفـراغ عنــد الطلبـة يف ممارســة األنشـطة الرياضــية الرتوحييـة اــب  
 :أن تراعى فيها عدة أمور حناول أن نوجزها  فيما يلي

 أن تراعى يف اإلمكانات املقاييس الضرورية -

 أن تقابل  اإلمكانات حاجات ا تمع البشري  -

 ريةتوفري اإلمكانات البش -

 توعية الطلبة ب مهية النشاط الرياضي -
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 بعد الرؤية -
ملا توصلنا إليه جند أن الفرض العـام وهـو ( وهي جزء من جمموعة من النقاط )إذا قابلنا هذه النقاط  

 .اإلسرتاتيجية املتمثلة يف اإلمكانات ،املعوقات وتنظيم الجامج على مستو  اإلقامات اجلامعية غري كافية

 :نتاجاتاإلست -2-2
 :أسفرت عنه الدراسة توصلنا إىل اإلستنتاجات التالية من خالل ما

إن إســـتثمار الطلبـــة اجلـــامعيني املقيمـــني لوقـــت فـــراغهم يف ممارســـة األنشـــطة الرتوحييـــة خاصـــة يغلـــب عليهـــا  -
النشاط الرياضي أكثـر مـن النشـاطات األخـر  والنشـاطات الرياضـية ذات الطـابع اجلمـاعي أكثـر ممارسـة مـن 

 األنشطة الرياضية األخر 
 .الذكور أكثر إستثمارا لوقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باملقارنة مع اإلناث -
 .قلة اإلمكانات داخل اإلقامات اجلامعية تعرقل ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي -
 ع الطلبة حنو املشاركة فيهايساهم تنظيم الجامج اخلاصة باألنشطة الرياضية الرتوحيية يف دف -
يواجه الطلبـة صـعوبة يف تنظـيم أوقـات فـراغهم مـن أجـل ممارسـة أنشـطة رياضـية نظـرا لعـدم إنتظـام الوقـت   -

 .احلر خالل الدراسة اجلامعية
 

 :التوصيات -2-4

 اإلهتمام باإلمكانات الرياضية ومراعاة مد  تالؤمها مع متطلبات الطلبة اجلامعيني املقيمني -
 سرتاتيجية خاصة بالذكور وأخر  باإلناث حيث اب أن تراعى خصوصيات كل فئة وحاجاهتاوضع إ -
نظــرا ألمهيــة النشــاطات  اإلهتمــام  بتنظــيم الــجامج الرياضــية الرتوحييــة مــع تــوفري اإلمكانــات البشــرية لــذلك -

 (إجتماعية، قافية،خلوية،فنيية)الرتوحيية األخر  اب ختصيص برامج هلا
 جيد لوقت الفراغ عند الطالب يف الظروف الدراسية احمليطة اإلهتمام بشغل -

القيام بدراسات مما لة خاصة باإلناث والذكور يف اإلقامات اجلامعية املختلفة هتـدف إىل معرفـة كيفيـة  -
إســـتثمار الطالـــب والطالبـــة أوقـــات فـــراغهم وإىل تعـــديالت لســـلو  وقـــت الفـــراغ يف حالـــة عـــدم حســــن 

  . إستثماره
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 :ةــــــــــــة العامــــــــــالصـالخ

إن مــن مهــام اجلامعــة الســعي إىل حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف، مــن بينهــا إعــداد الشــباب مــن كافــة  
لتحقيــــق التنميــــة ا تمعيــــة  أداء أدوارهــــمقــــادرين علــــى  وااجلوانــــب األكادمييــــة واإلجتماعيــــة ،حــــث يكونــــ

 .جبوانبها املتعددة

إســرتاتيجية  ضــمنالرعايــة املختلفــة  بن مــن الضــروري تــوفري جوانــوحــث حتقــق اجلامعــة أهــدافها كــا 
حيــث يوجــد يف كــل إقامــة .شــاملة مــن شــ هنا إتاحــة الفرصــة للطلبــة مــن أجــل ممارســة األنشــطة املختلفــة

جامعية منشآت وإطارات تعكف على رعايـة الطلبـة مـن خـالل مـا تقدمـه مـن انشـطة وخـدمات وبـرامج 
 .إلستثمار أوقات فراغهم 

 :القول أنه من أهم العوامل ال  تقرر مستو  كفاءة اإلسرتاتيجية هي  وميكن

 .إيالء اإلهتمام باألنشطة الرتوحيية بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة -

 .توفري اإلمكانات لكي تناسب عدد الطلبة -

رياضــية بصــفة اإلهتمــام باللقــاءات التوعويــة للتــذكري ب مهيــة ممارســة األنشــطة الرتوحييــة بصــفة عامــة وال -
 .خاصة

  .بعد الرؤية -

  .خصائص الطلبة املقيمنيالنظر إىل  -

 .تنظيم الجامج مع مراعاة جروف الطلبة -
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لــــذلك خنلــــص إىل أن اإلســــرتاتيجية الناجحــــة اــــب أن تقــــوم علــــى عــــدد مــــن اإلفرتاضــــات النظريــــة  
يـــتم اإلنطـــالق منـــه ،وعلـــى والفكريـــة املرتبطـــة باألهـــداف الـــ  تســـعى إىل حتقيقهـــا ،وعلـــى الواقـــع الـــذي 

 .الوسيلة ال  يقرتح إستخدامها

ونجز أمهية هذه الدراسة يف جـانبني فهـي تتـيح يف ا ـال الرياضـي تعـرف علـى جمموعـة مـن األنشـطة  
الرتوحييــة الــ  مييــل إليهــا الطلبــة اجلــامعيني ،وحتديــد املــؤ رات الســلبية الــ  تقلــص مــن فعاليتهــا الناوــة عــن 

 .املوجودة يف إستثمار وقت الفراغ يف ممارستها اإلسرتاتيجية 

حيث كان اهلدف الرئيسي هو التعرف على اإلسرتتيجية املوجودة وانعكاسها على ممارسـة األنشـطة  
فاإلســرتاتيجية الناجحــة تراعـــى فيهــا املعــايري العلميــة وبالتـــايل حتقــق ماوضــعت مــن أجلـــه، ويف .الرياضــية 

 .غ ملاله من إنعكاس على تكامل شخصية الطالبدراستنا حسن إستثمار وقت  الفرا 

ومــــن جهــــة أخــــر  فهــــذه الدراســــة تلــــيب حاجــــة علميــــة تتصــــل بطبيعــــة احليــــاة اإلجتماعيــــة للطالــــب  
اجلــامعي وتشــخيص الصــعوبات الــ  يواجههــا يف إســتغالل أوقــات فراغــه ،كمــا تبــني مــن الدراســة أمهيــة 

 .لرياضية الرتوحيية يف شغل أوقات الفراغالتعرف على إواهات الطلبة وميوهلم حنو األنشطة ا
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 المصادر و المراجع باللغة العربية

مقدمة يف الرتويح وأوقات الفراغ (. 2913. )سالمة. البطراوي، و حممد عبد العزيز د.اماين متويل د .1
 .ماهي للنشر والتوزيع: اإلسكندرية(. 1اإلصدار ط)

 .دار الفكر العريب: القاهرة(. 1اإلصدار ط)الرتويح والرتبية الرتوحيية (. 2991. )السالمعبد .هتاين د .2

اإلصدار )مقدمة يف اإلدارة الرياضية (. 1001. )عدلة.طلحة، و عيسى مطر د.حسام الدين د .3
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة(. 1ط

(. 1اإلصدار ط)شاط الرياضي إسرتاتيجية تسويق خدمات الن(. 2911. )عالء الدين.محدي أمحد د .4
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية

أ ر متغريات اجلنس و مكان السكن و املستو  االقتصادي على (. 1001. )دالل ملحس استيتية .5
 .اجلامعة األردنية: عمان. مد  ممارسة جماالت أنشطة أوقات الفراغ يف عينة أرددنية

(. 2اإلصدار ط)اإلدارة يف الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق  (.1000. )عبد احلميد.شرف د .6
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان(. 1اإلصدار ط)علم النفس (. 2991. )الداهري.صاا حسن د .1

ة مذكرة ماجيستري دور التكوين يف إكساب طلبة معاهد وأقسام الرتبي(. 2911. )عامر محالوي .1
 .مستغامن. البدنية والرياضية بعض املهارات املهنية

اواهات خراات جامعات انديانا حنو ممارسة النشاط الرتوحيي يف (. 1014. )عايدة عبد العزيز .0
 .دار الفكر العريب: القاهرة. وقت الفراغ

: ةالقاهر (. 1اإلصدار ط)منظومة مراكز الشباب الرتبوية (. 2993. )فرغلي.عبد اهلل أمحد د .19
 .مركز الكتاب للنشر
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مؤسسة : عمان(. 1اإلصدار ط)إسرتاتيجية الرياضة (. 2919. )مروان.عبد ا يد إبراهيم د .11
 .الوراق للنشر والتوزيع

املوسوعة العلمية لجيدارة الرياضية (. 2993. )حسن.إبراهيم، و أمحد الشافعي د.عبد املقصود د .12
 .الطباعة والنشردار الوفاء لدنيا : اإلسكندرية(. 1اإلصدار ط)

اواهات املمارسة الرياضية يف الوقت احلر لد  طالب اجلامعة (. 1011. )عصمت الكردي .13
 .اجلامعة األردنية: عمان. االردنية

املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ لتالميذ و تلميذات املدارس (. 1009. )عطيات حممد خطاب .14
 .دار املعارف: هرةالقا. الثانوية يف كتاب أوقات الفراغ و الرتويح

(. 1اإلصدار ط)إسرتاتيجية إعداد البطل األومليب (. 2919. )علي عبد ا يد د نادي أمحد .15
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية

: القاهرة(. 2اإلصدار ط)الرتويح وأوقات الفراغ (. 2991. )اخلويل.درويش، و أمني د.كمال د .16
 .دار الفكر العريب

اإلصدار )رؤية عصرية للرتويح وأوقات الفراغ (. 1001. )احلمامحي.ويش، و حممد ددر .كمال د .11
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة(. 1ط

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات الرياضية (. 2912. )رزق.حممد أمحد عبده د .11
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية(. 1اإلصدار ط)

: القاهرة(. 1اإلصدار ط)سيكولوجيا النمو للمريب الرياضي (. 1001. )عالوي.حسن د حممد .10
 .مركز الكتاب للنشر

: القاهرة(. اإلصدار بدون طبعة)أوقات الفراغ والرتويح (. 1009. )عطيات.حممد خطاب د  .29
 .دار الفكر العريب
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لنشاط البدين على اجلانب أ ر ممارسة ا(. بال تاريج. )حممد فراج، عماد عمار، و ياةني تلمات .21
 .جامعة شلف. 43مذكرة ليسانس، . الرتوحيي بالنسبة لطلبة األحياء اجلامعية

(. 1اإلصدار ط) -الفلسفة والتطبيق-الرياضة للجميع(. 1001. )احلمامحي.حممد حممد د .22
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة

الرتويح بني النظرية  (.2991. )عبد العزيز.احلمامحي، و مصطفى عايدة د.حممد حممد د .23
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة(. 2اإلصدار ط)والتطبيق 

حنو األنشطة الرتوحيية و  -األردن  -اواهات طلبة جامعة الريمو  (. 1000. )وليد مارديم .24
 .جملة جامعة دمشق: األردن. أوقات الفراغ

 : مرجع الكتروني 

 www.alriyadh.comمن ه االسرتداد (. 72991 94 93. )جريدة الرياض -

 : المصادر و المراجع باللغة األجنبية

25. Bruno Maresca ،Tardieu Pierre و ،Gérard Sophie ( .2994 .)
Ocuupation du temps libre .Paris. 

26. et.al watson ( .1006 .) the impact of leisure attitude and 
motivation on the physical recreation .purdue: purdue 
university. 

27. Guichmerre Christopher ( .2911 .) Enquête Vie de Campus .
Bordeau: Université de Bordeau. 

28. Verbèke Pascal ( .2990 .) Les pratiques culturelles et les loisirs 
des jeunes .St-Denis: Courbevoie - Cedex. 
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  يماالستمارة المقدمة إلى التح
 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية والرياضة

 قسم الصحة والرياضة

 

 استبيان موجه للخبراء في مجال النشاط البدني الرياضي 

 

 تحية طيبة : السادة المح مين

 

يقوم الطالب الباحث ب عداد مذكرة ماجستري حتت عنوان إسرتاتيجية استثمار وقت الفراغ يف ممارسة 
 .نشطة الرياضية الرتواية لطلبة اإلقامات اجلامعيةاأل

معرفة مد   وتقتضي إجراءات العمل التعرف على رأي السادة احملكمني يف االستبيان املقدم من أجل
صالحيته يف معرفة االسرتاتيجية املوجودة يف استثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية 

 .باإلقامة اجلامعية



146 

 

ارت ينا أن ندرسه يف سبعة حماور، ونطلب من سادة احملكمني حتديد أمهية احملاور األولوية مع و 
 .إمكانية إضافة حماور أخر 

 

 

 اإلجابات على الفقرات 

 

 أبدا أحيانا دائما المحور األول

 ال أفضل مطلقا أفضل بدرجة متوسطة أفضل بدرجة كبرية المحور الثاني

 ال ناأحيا نعم المحور الثالث

 ال أحيانا نعم المحور الرابع

 ال أحيانا نعم المحور الخامس

 ال أحيانا نعم المحور السادس

 ال أحيانا نعم المحور السابع
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 التعديل يعدل ال يخدم يخدم المحـــاور
 :المحور األول 

التعرف على مد  قدرة الطلبة على تنظيم أوقاهتم خالل اليوم 
 زيعها يف جماالت عدة و قدرهتم على تو 

    

 :المحور الثاني
 األنشطة ال  يقضي من خالهلا الطلبة أوقات فراغهم  

    

 :المحور الثالث
 إلمكانيات الرياضية داخل اإلقامة اجلامعية   

    

 :المحور الرابع
الجامج تنظيم اخلاصة بالنشاط الرياضي الرتوحيي و اإلعالن   

 بة باإلقامات اجلامعية  عن جذب عدد كبري من الطل
    

 :المحور الخامس
حتفيز الطلبة ماديا ومعنويا جللب أكج عدد منهم ملمارسة 

 .النشاط الرياضي الرتوحيي
    

 :المحور السادس
املعوقات ال  تقف عائقا عند الطلبة يف ممارسة النشاط الرياضي 

 الرتوحيي باإلقامات اجلامعية
    

 :المحور السابع
اهيم و اخلجات السابقة لد  الطلبة اجلامعيني وال  تشكل املف 

 توجهاهتم حنو ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي  
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 : اقتراحات أخرى

 :اقتراحات محاور أخرى
1 -

2 -

3 -

4 -

 غير مناسبة مناسبة المحـــاور
 :المحور األول 

التعرف على مد  قدرة الطلبة على تنظيم أوقاهتم خالل اليوم و قدرهتم 
 ة على توزيعها يف جماالت عد

  

 :المحور الثاني
 األنشطة ال  يقضي من خالهلا الطلبة أوقات فراغهم  

  

 :المحور الثالث
 إلمكانيات الرياضية داخل اإلقامة اجلامعية   

  

 :المحور الرابع
الجامج تنظيم اخلاصة بالنشاط الرياضي الرتوحيي و اإلعالن عن جذب   

 عدد كبري من الطلبة باإلقامات اجلامعية  
  

 :المحور الخامس
حتفيز الطلبة ماديا ومعنويا جللب أكج عدد منهم ملمارسة النشاط الرياضي 

 .الرتوحيي
  

 :المحور السادس
املعوقات ال  تقف عائقا عند الطلبة يف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي 

 باإلقامات اجلامعية
  

 :المحور السابع
لبة اجلامعيني وال  تشكل توجهاهتم املفاهيم و اخلجات السابقة لد  الط 

 حنو ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي  
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التعرف على مد  قدرة الطلبة يف تنظيم أوقاهتم  خالل اليوم وقدرهتم على توزيعها يف : المحور األول
 :جماالت عدة

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    ت كايف للرتويح عن النفس لدي وق
    : التعديل

2 
    كثريا ما أكون يف عجلة من أمري  

    : التعديل

3 
    ادرس طوال الوقت وال أسرتيح 

    : التعديل

4 
    أهتم بتوفري الوقت للنشاطات الدراسية  

    : التعديل

5 
    أخصص وقت حمدد للدراسة 

    : التعديل

6 
    م أوقات الفراغ خالل اليوم الدراسي أستخد
    : التعديل

1 
    يطغى وقت النشاطات لدي على وقت الواجبات  

    : التعديل

1 
    لدي برنامج منظم من الوجبات الغذائية 

    : التعديل

0 
    أحافذ على مواعيدي بدقة 

    : التعديل

19 
    لدي وقت فراغ طويل نسبيا 

    : ديلالتع

11 
    أنام الساعات ال  أحتاجها 

    : التعديل

12 
أعمل على زيادة فرتات الدراسة يف أيام االمتحانات وأتنازل عن 

    بعض النشاطات  

    : التعديل

13 
    كثريا ما أقوم بت جيل واجبايت الدراسية 

    :التعديل 
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 :ا الطلبة أوقات فراغهماألنشطة ال  يقضي من خالهل: المحور الثاني

 :النشاط االجتماعي

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    الرحالت 

    التعديل 

2 
    مصاحبة األصدقاء 

    التعديل 

3 
    لعبة الشطرنج

    التعديل 

4 
    لعبة الديمينو  

    التعديل 

5 
    لعبة الورق 

    التعديل 

 
  نشاط فني  

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    الذهاب إلى الحفالت الفنية 

    التعديل

2 
    الذهاب إلى المسرح

    التعديل

3 
    الذهاب إلى السنما 

    التعديل

4 
اإلستماع إلى الموسيقى 

 والغناء
   

    التعديل

5 
    الرســم

    التعديل

6 
    :العــــــزف

    لتعديلا
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  :رياضينشاط 
 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    السباحة 

    التعديل

2 
    كرة القدم

    التعديل

3 
    كرة السلة 

    التعديل

4 
    كرة اليد

    التعديل

5 
    الكرة الطائرة

    التعديل

6 
    تنس األرض

    التعديل

7 
    تنس الطاولة

    التعديل

8 
    الرياضات القتالية

    التعديل

9 
    كمال األجسام

    التعديل

 

   :ثقافينشاط 

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    حضور دروس 

    التعديل

2 
    حضور ندوات ومناقشات

    التعديل

3 
    قراءة الكتب 

    التعديل

4 
فية مشاهدة برامج تثقي

 وتعليمية 
   

    التعديل
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 نشاط خلوي

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
    صيد األسماك 

    التعديل

2 
    ركوب الدراجات

    التعديل

3 
    التجوال والرحالت الخلوية  

    التعديل

4 
    الغــــــوص

    التعديل
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 رياضية داخل اإلقامة الجامعيةاإلمكانيات ال: المحور الثالث

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
توجد مالعب قانونية لممارسة النشاط 

 الرياضي 
   

    التعديل

2 
    توفر الجامعة األجهزة واألدوات المناسبة 

    التعديل

3 

توفر المراقبة الطبية واإلسعافات األولية 
رياضي السريعة عند ممارسة النشاط ال

 الترويحي 

   

    التعديل

4 
يتوفر المدربون المختصين في األنشطة 

 الرياضية المختلفة
   

    التعديل

5 
يتوفر عدد كافي من العمال لتجهيز المالعب 

 وصيانتها
   

    التعديل

6 
    توجد قاعات رياضية كافية

    التعديل

7 
    ية تتوفر اإلضاءة في مالعب اإلقامات الجامع

    التعديل

8 
    ال تهتم اإلقامة إال بمالعب كرة القدم

    التعديل

9 
اإلمكانات المتوفرة داخل اإلقامات الجامعية ال 

 تناسب 
   

    التعديل

11 
عدم صالحية مالعب اإلقامة لالستخدام 

 الرياضي
   

    التعديل
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اط الرياضي الترويجي تنظيم البرامج الخاصة بالنش: المحور الرابع 

 واإلعالن عن جذب عدد أكبر من الطلبة باإلقامات الجامعية

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
يتم اإلعالن عن القواعد واألسس التي توضح 

 كيفية اإلشتراك في النشاط الرياضي الترويحي 
   

    التعديل

2 
    حي يتم اإلعالن عن برامج النشاط الرياضي التروي

    التعديل

3 
تناسب برامج األنشطة الرياضية الترويحية 

 الموضوعة مع عدد الطلبة اإلقامة الجامعية  
   

    التعديل

4 
يتم عمل لقاءات مع الطالب لتنمية الوعي بأهمية 

 النشاط الرياضي والمشاركة فيه
   

    التعديل

5 
يتم توجيه وإرشاد الطالب إلى نوع النشاط 

 لرياضي الترويحي المناسب لقدراتهما
   

    التعديل

6 
يشترك الطالب في تخطيط وتنفيذ ومتابعة 

 األنشطة الرياضية باإلقامة الجامعية
   

    التعديل

7 
يتم نشر نتائج الفرق الرياضية في أماكن تجمعات 

 الطالب 
   

    التعديل

8 
    يتم عمل حفالت تكريم للفرق الفائزة

    تعديلال
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تحفيز الطلبة ماديا ومعنويا لجلب أكبر عدد منهم لممارسة : المحور الخامس 

 .النشاط الرياضي الترويحي

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 

يتم تكريم الطالب المواظبين على ممارسة 

 النشاط الرياضي الترويحي باإلقامة الجامعية

   

    التعديل

2 

سماء الطالب المشاركين في النشاط يتم نشر أ

 الرياضي في أماكن بارزة 

   

    التعديل

3 
    توفر الجامعة بدالت وتغذية للمشاركين  

    التعديل

4 
    تصرف مكافئات للطلبة الحاصلين على بطوالت

    التعديل

5 
    تعطي شهادات تقديرية للطلبة المشاركين

    التعديل

6 

ت صيفية للطلبة الفائزين في األنشطة تنظم رحال

 الرياضية الترويحية باإلقامة الجامعية 

   

    التعديل
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تحفيز الطلبة ماديا ومعنويا لجلب أكبر عدد منهم لممارسة : المحور السادس 

 .النشاط الرياضي الترويحي

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
ممارسة يساعد تكدس الجدول الدراسي على 

 النشاط الرياضي
   

    التعديل

2 
يؤثر اإلرهاق الذهني بعد الدراسة على ممارسة 

 النشاط الرياضي 
   

    التعديل

3 
    التخصصات الموجودة تلبي الرغبات  

    التعديل

4 
يتوفر اإلشراف الطبي لعالج الحاالت الطبية 

 السريعة
   

    التعديل

5 
ئيين الرياضيين مع عدد يتناسب عدد األخصا

 الطالب
   

    التعديل

6 
    يسمح باستخدام المالعب والقاعات في أي وقت 

    التعديل

7 
    اإلقامة تنظم األنشطة الرياضية الترويحية لطالبها  

    التعديل

8 
    يوجد ميل لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية

    التعديل

9 
ممارسة األنشطة الرياضية يوجد تشجيع على 

 الترويحية
   

    التعديل

11 
يوجد نادي خاص بالطالب لممارسة األنشطة 

 الرياضية الترويحية 
   

    التعديل
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المفاهيم والخبرات السابقة لدى الطلبة الجامعيين والتي تشكل : المحور السابع 

 .توجهاتهم نحو ممارسة النشاط الرياضي الترويحي

 يعدل غير مقبول مقبول الفقرات الرقم

1 
 -كتب)توفر اإلقامة الجامعية مصادر المعرفة 

 .لتوضيح برامج األنشطة( ملصقات -نشرات
   

    التعديل

2 
تساعد ممارسة النشاط الرياضي على االستذكار 

 والتحصيل 
   

    التعديل

3 

تعقد لقاءات دورية بين الطالب والمسؤولين 
ت التي تواجه الطلبة أثناء لمعرفة المشكال

 الممارسة  

   

    التعديل

4 
تهتم اإلقامة بالتعرف على رغبات الطالب 

 وحاجاتهم للنشاط الرياضي الترويحي
   

    التعديل

5 
االقتناع بأهمية النشاط الرياضي يساعد على 

 المشاركة فيه
   

    التعديل

6 
 تشجع المعرفة بقوانين األنشطة الرياضية

 المختلفة على المشاركة فيها 
   

    التعديل

7 
يكتسب الطالب المعارف والمهارات خالل 

 ممارستها للنشاط الرياضي الترويحي
   

    التعديل

8 

دروس التربية الرياضية في المرحلة الثانوية 
تساعد على استمرار المشاركة في النشاط 

 الرياضي الترويحي

   

    التعديل
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 :التنقيط سلم

المحور 

 األول

 االتجاه أبدا أحيانا دائما

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 الثاني

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 الثالث

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 الرابع

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 الخامس

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 السادس

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   

المحور 

 السابع

 االتجاه ال أحيانا نعم

 إيجابي   

 سلبي   
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 في الصورة النهائيةاالستمارة 
 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 ياضةمعهد التربية البدنية والر 

 قسم الصحة والرياضة

 

 استبيان موجه للخبراء في مجال النشاط البدني الرياضي 

 

 تحية طيبة : السادة المح مين

 

يقوم الطالب الباحث ب عداد مذكرة ماجستري حتت عنوان إسرتاتيجية استثمار وقت الفراغ يف ممارسة 
 .األنشطة الرياضية الرتواية لطلبة اإلقامات اجلامعية

ليكم أيها الطلبة مبجموعة من الفقرات تدور حول اإلسرتاتيجية و ممارسة األنشطة الرياضية نتقدم إ
 .حيث أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخر  خاطئة. يف وقت الفراغ

 .أمام اإلجابة ال  ختتارها أمام كل عبارة يف اخلانة املناسبة xضع عالمة 

 :                        الجنس  -

  :قامة م ان اإل -

 : التخصص  -
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 :المحور األول

 اإلمكانات الرياضية داخل اإلقامات الجامعية

 أحيان نعم الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــرات الرقم
 ال
 

   توجد مالعب لممارسة األنشطة الرياضية  .1
 
 

   توجد قاعات رياضية كافية  .2
 
 

   الجامعية األجهزة واألدوات المناسبة توفر اإلقامة  .3
 
 

   يتوفر المختصين في األنشطة الرياضية المختلفة  .4
 
 

   يتوفر عدد كافي من العمال لتجهيز المالعب وصيانتها  .5
 
 

 توفر المراقبة الطبية واإلسعافات األولية السريعة عند ممارسة النشاط الرياضي  .6
 
 

  

 ات الجامعية ليالتتوفر اإلضاءة في مالعب اإلقام  .7
 
 

  

 ال تهتم اإلقامة إال بمالعب كرة القدم  .8
 
 

  

 اإلمكانات المتوفرة داخل اإلقامات الجامعية ال تناسب عدد الطلبة  .9
 
 

  

 عدم صالحية مالعب اإلقامة لإلستخدام الرياضي  .11
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 : الثاني المحور

 لبة أوقات فراغهماألنشطة التي يقضي من خاللها الط                   

 النشاط االجتماعي

 

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
أفضل بدرجة 

 كبيرة
أفضل بدرجة 

 متوسطة
 ال أفضل مطلقا

 

 الرحـالت االستكشافية 10
 
 

  

 مصاحبة األصدقــاء 10
 
 

  

 األحباب-األصدقاء)الزيارات 10
 
 

  

 حضور مسابقات 10
 
 

  

 معيات ذات طابع اجتماعيالمشاركة في ج 10
 
 

  

 

 

 نشــــــــاط فــــني

 

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
أفضل بدرجة 

 كبيرة
أفضل بدرجة 

 متوسطة
 ال أفضل مطلقا

 

   الذهاب إلى الحفالت الفنـــــية 10
 
 

   الذهاب إلى المســــــــــــــرح 10
 
 

   ــــــاالذهاب إلى السينمــــــــــ 10
 
 

   اإلستماع إلى الموسيقى والغناء 10
 
 

   الــــــرســـــــــــــــــــــــــــــم 10
 
 

10 
 الـــــــــــــــــــعــــــــــــــزف
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 :نشـــــــــــاط رياضي

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
أفضل بدرجة 

 كبيرة

أفضل بدرجة 

 متوسطة

 ل مطلقاال أفض

 

    لسبـــــــــــــــــــــــــــــاحةا 10

    كــــــــــــــرة القــــــــــــدم 10

    كــــــــــــــرة الســــــــــلة 10

    كــــــــــــــرة الــــــــــــيد 10

    الكــــــــــــرة الطـــــــائرة 10

    تنــــــــــــــــــــس األرض 10

    تنــــــــــــــــــــس الطاولة 10

    الرياضات القتــــــــــــالية 10

    كمــــــــــــــــــال األجاسم 10

    الكرة الحديدية 01

    الشطرنج 00

    (الهرولة)نشاط حر  00
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 :نشــــــــاط ثقافي

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
ة أفضل بدرج

 كبيرة

أفضل بدرجة 

 متوسطة

 

ال أفضل 

 مطلقا

 

    ملتقياتحضور  10

10 
خارج حضور ندوات ومناقشات 

                            التخصص
   

    قراءة الكتب                            10

    مشاهدة برامج تثقيفية وتعليمية 10

    االنترنت 10

 

 

 نشـــــــــاط خلوي

 

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
أفضل بدرجة 

 كبيرة
أفضل بدرجة 

 متوسطة
 ال أفضل مطلقا

 

    ـيدالصـ 10

    ــوب الدراجاترك 10

    التجوال والرحالت الخلوية 10

    ـوصالغــ 10
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 :   المحو الثالث

 التعرف على قدرة الطلبة في تنظيم أوقات فراغهم خالل اليوم 

 

 

 

 

 أبدا    أحيانا دائما الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات لرقما

    أدرس طوال الوقت 91

    أهتم بتنظيم الوقت خالل اليوم 92

    أخصص وقت محدد للدراسة   93

    إستغل وقت الفراغ خالل اليوم في ممارسة نشاط رياضي ترويحي 94

    ة نشل رياضي ترويحيي ون معظم وقت الفراغ موجه إلى ممارس 95

    أحافظ على مواعيدل بدقة 96

    لدل وقت فراغ طويل   91

    أنام الساعات التي أحتاجها 91

    أستغل كل فراغي في المراجعة خالل اإلمتحانات   90

    كثيرا ما أقوم بتأجيل واجباتي الدراسية 19

د على اإلستمرار في المشاركة في النشاط الرياضي دروس التربية البدنية في مرحلة الثانةية تساع 11
 الترويحي

   

    عند ممارسة النشاط الرياضي الترويحي أستطيع أن أركز بعدها في الدراسة والتحضير 12

    ي تسب الطلبة المعارف والمهارات خالل ممارستهم النشاط الرياضي الترويحي 13
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 :الرابعالمحور 

 

 الخاصة بالنشاط الرياضي الترويحي باإلقامات الجامعية تنظيم البرامج      

 

 الرقم
 

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات
 

 ال أحيانا نعم

    النشاط الرياضي الترويحي المشاركةيتم اإلعالن عن قواعد  10

    يتم اإلعالن عن برامج النشاط الرياضي الترويحي 10

10 
ية الترويحية الموضوعة مع عدد الطلبة داخل اإلقامة تناسب برامج األنشطة الرياض

 الجامعية
   

    يتم عمل لقاءات مع الطالب لتنمية الوعي بأهمية النشاط الرياضي والمشاركة فيه 10

    إلى نوع النشاط الرياضي الترويحي المناسب لقدراتهم ةبالطليتم توجيه  10

    ة باإلقامة الجامعيةفي تخطيط األنشطة الرياضي ةبيشترك الطل 10

    يشترك الطلبة في في تنفيذ األنشطة الرياضية باإلقامة الجامعية 10

    يشترك الطلبة في متابعة األنشطة الرياضية داخل اإلقامة الجامعية 10

    يتم إعالن النتائج في أماكن تجمع الطلبة 10

    يتم عمل حفالت تكريم للفرق الفئزة 01

    الت للطلبة الفائزين في األنشطة الرياضية الترويحية باإلقامة الجامعيةتنظم رح 00

    تمنح شهادات تقديرية للطلبة المشاركين 00
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 :الخامسالمحور 

 معوقات ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي الترويحي

 الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
 

 ال أحيانا نعم 

    دراسة أستطيع أن أمارس النشاط الرياضي الترويحي بالرغم من ال 10

    المرافق المتوفرة تلبي الرغبات 10

           يتوفراإلشراف الطبي لعالج الحاالت الطبية السريعة 10

    المرافق الموجودة على مستوى األقامة مفتوحة طوال اليوم 10

    ترويحية اإلقامة تبادر إلى تنظيم األنشطة الرياضية ال 10

    يوجد لدي ميل لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية  10

    تشجع االقامة على ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية  10

      يوجد نادي خاص لدي ميل لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية 10

    مةاساءة بعض الطلبة استخدام االمكانات الرياضية المتوفرة باالقا 10

    تتوفر اماكن االستحمام بعد ممارسة االنشطة الرياضية الترويحية داخل االقامة الجامعية 01

يقوم المسؤولين عن األنشطة الرياضية الترويحة داخل االقامة بالمتابعة و عالج  00
 المشكالت التي تواجه الطلبة اثناء الممارسة

   

    ياضية الترويحيةتوفر االدارة مشرفين عن األنشطة الر 00
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 :ملخص الدراسة 

استثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية عند طلبة اإلقامة  كيفية :عنوان الدراسة 
 .اجلامعية

اجلامعي املقيم أ ناء وقت الفراغ  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على األنشطة ال  ميارسها الطالب 
 .وعلى مد  استثماره وقت فراغه يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية

إضافة إىل التعرف على اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف إدارة اإلقامة اجلامعية يف تسيري وقت الفراغ وعموما 
 .على طريقة استثمار وقت الفراغ يف ضوء اإلسرتاتيجية املوجودة

موزعني على ست اقامات ( إناث 305ذكورا،  235)طالبا  639وقد اشتملت عينة الدراسة على 
 .طالبا 11299اختريوا بطريقة عشوائية من جمموع ( لجيناث 4للذكور و  2) جامعية 

 .فقرة موزعة على مخسة حماور( 19)انتهج الباحث املنهج الوصفي واعتمد على استبيان مكون من 

ملتوسطات احلسابية ، االحنرافات املعيارية، والنسب املئوية، التكرارات و اختبار حسن وه استخدام ا
 . 2املطابقة  

وقد أجهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يفضلون من بني األنشطة الرتوحيية املختلفة النشاط الرياضي ومن 
 .مع قلة اإلمكانيات ،األنشطة الرياضية اجلماعية هضمن

ث باالهتمام باإلمكانيات الرياضية مع وضع إسرتاتيجية للذكور و أخر  لجيناث من وعليه يوصي الباح
  .اجل حسن استثمار وقت الفراغ

 

 : ال لمات الدالة 

 .إستثمار وقت الفراغ ، النشاط الرياضي الرتوحيي  -
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Résumé   

Le titre : la façon  d'exploitation du temps libre a la pratique des activités 

sportives récréatives chez les étudiants universitaires résidants. 

Le but de cette étude est d'identifier les activités pratiquées par l'étudiant 

universitaire résidant pendant le temps libre est le degré d'exploitation du 

temps libre à la pratique des activités sportives récréatives . 

En outre l'identification de la  stratégie suivie par l'administration de la cité 

universitaire dans la gestion du temps libre à la lumière de la stratégie 

actuelle. 

On se basant sur une étude de l'échantillon de 630 étudiants ( 235 M, et 395 

F) distribués sur six cités universitaires ( 02 M , et 04 F) ont été choisis au 

hasard à partir d'un nombre de 11200 étudiants . 

Le chercheur a adopté une approche descriptive, on se basant sur un 

questionnaire qui contient 80 expression réparties sur cinq chapitres. 

en utilisant les moyens médianes, les écarts types, les pourcentages, les 

fréquences et le teste k
2
. 

Les résultats ont montré que les étudiants préfèrent les activités sportives 

parmi les différentes activités récréatives et en particulier les sports 

collectifs malgré le manque des infrastructures . 

Par conséquent, le chercheur recommande une grande importance aux 

infrastructures sportifs . 

On spécifie une stratégie aux étudiants et une autre pour étudiantes pour 

une bonne exploitation du temps libre. 

 

Les mots clés : 

- l' exploitation du temps libre, l'activité sportive récréative. 
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 Summary  

Title: the method how to explore the free time in the pratical 

sports activities recreatives for the students residents universities. 

The purpose of this study is to identify the activities carried out 

by the university student living in free time is the degree of 

exploitation of free time to practice recreative sports. 

Further identification of the strategy followed by the 

administration of the university campus in the management of 

free time of the current strategy. 

Is based on a survey sample of 630 students (235 M and 395 F) 

distributed on six campus (02 M and 04 F) were randomly 

selected from a number of 11,200 students. 

The researcher adopted a descriptive approach, based on a 

questionnaire which contains 80 questions in to five chapters. 

Using the medium means, standard deviations, percentages, 

frequencies and tests k
2
. 

The results showed that students prefer sporting activities among 

different recreative activities, especially team sports, despite the 

lack of infrastructure. 

Therefore, the researcher recommends great importance to sports 

infrastructures. 

We specify a strategy to students and other students for a good 

open source. 

The key words: 

- operating of free time, practicing reacreative sports.  
  

 


