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 التقديرالشكر و 


 

ر إلى  كؿ الشكقنا إلتماـ ىذا العمؿ ثـ الشكر و أوال الشكر هلل سبحانو و تعالى الذي وف
اليـو الذي  استطاعوا إيصالنا إلى ىذاالوالديف المذاف عممونا وسيروا عمى تربيتنا و 

 ...فخرا لنا ما حيينا المذيف سيظموف دوما شرفا وو 

لى أساتذة الجامعة       إلى كؿ مف عممني حرفا منذ بداية مشواري الدرا سي وا 
ف ساعدوني في إنجاز ىذه نوجو شكرنا الخاص إلى كؿ المبحوثيف الذيو 

لى كؿ مف ساىـ في إعداد ىذا العمؿ المتواضع مف قريب أو مف  الدراسة، وا 
 ...بعيد

مشرفي الدكتور إبراىيـ تاذي الفاضؿ و تقدير إلى أسالكما أتقدـ بوافر الشكر و 
التي مف ير عمى توجييي و تقديـ النصائح والمعمومات لي، و حرباش الذي س

الذي لف تكفي الكممات عف شكره و شأنيا أف تمنح ليذا البحث الشكؿ المقبوؿ 
 ...فجزاه اهلل عنا خير جزاء

مثابة انطبلؽ ألعماؿ في األخير نأمؿ أف نكوف قد قدمنا عمبل قد يكوف بو 
 .أخرى تساىـ في خدمة البحث العممي

 

 

 



ب  
 

 اإلىداء


 
زيف حفظيـ اهلل لي             أىدي ثمرة جيدي إلى أغمى ما أممؾ في الدنيا الوالديف العزي

بفضميما سرت إلى درب را المذاف منحاني النور الحياة ونور العمـ و جزاىـ اهلل كؿ خيو 
 ...الفشؿ النجاح محطما بذلؾ كؿ قيود

إلى جميع أفراد عائمتي أخي عمي وأختي الصغرى آية... وجميع كما أىديو 
أصدقائي وباألخص اإلخوة رزيقة ميمود وتواتي، مصطفى بوزيد، إسماعيؿ 

لىبمعاليا  ورزيقة حمو صديقي المقرب وال ننسى أستاذي فتحي بقموؿ و  جميع  ا 
مكي بشير الذي رافقني في و  كرة القدـ بوادي الخيرأعضاء العبي كرة الطائرة و 

 ...إتماـ ىذا العمؿ المتواضع

لى كؿ  لى كؿ األساتذة المحترموف الذيف مف ساعدوني في إتماـ ىذا العمؿ و وا  ا 
ابراىيـ حرباش  القدير د.عمومات و خاصة أستاذنا المحتـر و قاموا بتزويدنا بالم

 ...حفظو اهلل
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ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أىمية مواقع التواصؿ  :ممخص الدراسة
تماعي في تشجيع الطمبة المقيميف في اإلقامات الجامعية لممارسة األنشطة االج

الرياضية الترويحية، وكذا دورىا الفعاؿ في تشجيع النشطات الترويحية في اإلقامات 
الجامعية، و لئلجابة عف أسئمة الدراسة، قاـ الطالب بتحضير استبياف مكوف مف 

لرياضية الترويحية في اإلقامات مجاليف األوؿ يحمؿ أسئمة خاصة الممارسة ا
الجامعية، والمجاؿ الثاني يحمؿ أسئمة خاصة بالتواصؿ االجتماعي والترويح الرياضي، 

) طالب موزعيف بشكؿ عشوائي في ثبلثة إقامات 216حيث تكونت عينة البحث مف(
مواقع التواصؿ االجتماعي تساىـ  أفبمدينة مستغانـ، حيث خمصت نتائج الدراسة إلى 

، كما أف الطبلب المقيميف ال الترويحية الرياضية ؿ كبير في تشجيع الممارسةبشك
يقبموف عمى ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية، حيث تبيف عمى أف لمواقع التواصؿ 

وقت الفراغ في ممارسة االجتماعي أىمية في زيادة وعي الطبلب بأىمية استثمار 
 جدىـ في اإلقامة.األنشطة الترويحية الرياضية أثناء توا

 –األنشطة الرياضية الترويحية  –مواقع التواصؿ االجتماعي الكممات المفتاحية: 
 االقامات الجامعية.

 Study summary:  The current study aimed to reveal the importance of social 

networking sites in encouraging students residing in university neighborhoods to 

practice recreational sports activities, as well as its effective role in encouraging 

recreational activities in university residences, and to answer study questions the student 

prepared a questionnaire consisting of two areas, the first carrying questions regarding 

practice Recreational sports in university residences, and the second field carries 

questions related to social communication and sports recreation, where the research 

sample consisted of (105) students randomly distributed in three residencies in 

Mostaganem, the study results concluded that social networking sites contribute 

significantly to Encouraging sports recreational practice, just as resident students do not 

accept sports recreational activities, as it has proven that social networking sites are 

important in increasing students' awareness of the importance of practicing the 

importance of investing free time to practice sports recreational activities while they are 

in the residence. 

Keywords: Social media - Recreational sporting activities - University residencies. 
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 مقدمة:

يدت البشرية تطورا ىائبل وتغيرا في أنماط المعيشة في العقود األخيرة نتيجة ش        
حيث نعيش اليـو في عصر التكنولوجيا التي سيطر  ،لظيور ما يسمى بثورة المعمومات

مطمؽ لتكنولوجيا الكومبيوتر عمى قطاع اإلعبلـ واالتصاؿ عف طريؽ الحضور الشبو ال
والوسائط المتعددة، و أضحت تتميز الحياة العصرية بكثرة االرتباطات وسيولة 
االتصاؿ بفضؿ التقنيات الحديثة التي استطاعت وبسرعة كبيرة أف تقمب المعادلة 
الكبرى التي قامت عمييا عممية االتصاؿ ومف ابرز شواىد ذلؾ ظيور مواقع التواصؿ 

التي غيرت تماما مف نمطية تدفؽ المعمومات اإلعبلمية واالتصالية وبات االجتماعي 
 )3128(عطبلوي،  الفرد منتجا ومرسبل ومستقببل في ذات الوقت. 

وقد سيمت الشبكة العنكبوتية عمى المستخدـ إنشاء موقع خاص بو ثـ ربطو مف        
مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات، كما تعددت خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني 

المواقع االجتماعية كبل حسب ميولو و موقعو االجتماعي و المعيشي، و مف أشير 
المواقع االجتماعية (الفايسبوؾ، التويتر، انستغراـ، اليوتوب...) الذي استأثروا بالقبوؿ 

طيعوف مف خبلليا لدى شريحة كبيرة مف المجتمع خاصة فئة الشباب، الذيف يست
ممارسة العديد مف األنشطة التي تساعدىـ عمى التقرب والتواصؿ فيما بينيـ ويفتحوا 

كانت بداية       )3128(عطبلوي،  ليـ أبوابا تمكنيـ مف إطبلؽ إبداعاتيـ ومواىبيـ.
ووقتيا كانت طالبا  عند تصميمو لموقع الفيس بوؾ وكربيرججمارؾ  الفكرة التي أنشئيا

، ىو إنشاء موقع إلكتروني يجمع زمبلئو في الجامعة األمريكية جامعة ىارفارد في
وبالفعؿ أطمؽ  ،األراء في مختمؼ الموضوعات ويمكنيـ تبادؿ األخبار والصور و

وقع رواجا بيف طمبة وسرعاف ما لقي الم، 3115وكربيرج موقعو في فبراير مف عاـ ج
الذي شجعو عمى توسيع قاعدة مف  األمر، واكتسب شعبية واسعة بينيـ، افاردجامعة ى

طمبة مدارس ثانوية  أو أخرىالموقع لتشمؿ طمبة جامعات  إلىيحؽ ليـ الدخوؿ 
واستمر موقع فيس بوؾ قاصرا عمى طمبة ، التعرؼ عمى الحياة الجامعية إلىيسعوف 

 أخرىيخطو خطوة  أفجوكربيرج  ثـ قرر ،الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتيف

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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تيجة كؿ مف يرغب في استخدامو، وكانت الن أماـموقعو  أبواب، وىي اف يفتح لؤلماـ
مف  مبرديس مميوف مستخدـ في شير 23ارتفع مف  إذ، طفرة في عدد مستخدمي الموقع

مميوف  61يبمغ العدد  أفمميوف مستخدـ حاليا، ويأمؿ  51مف  أكثر إلى 2006 عاـ
 أماـع الموق أبوابيفتح  أف أيضاوفي نفس الوقت قرر ، 2007  مستخدـ بنياية عاـ

المبرمجيف ليقدموا خدمات جديدة لزواره، واف يدخؿ في تعاقدات مع معمنيف يسعوف 
 .لبلستفادة مف قاعدتو الجماىيرية الواسعة

العامميف  أنظاروكاف مف الطبيعي اف يمفت النجاح السريع الذي حققو الموقع 
جتماعي سوؽ شبكات التواصؿ اال أففي صناعة المعمومات ، فمف ناحية بات واضحا 

عبر االنترنت ينمو بشكؿ ىائؿ، ويسد احتياجا ىاما لدى مستخدمي االنترنت خاصة 
  .نجح موقع فيس بوؾ في ىذا المجاؿ بشكؿ كبير أخرىمف صغار السف. ومف ناحية 

)https://www.marefa.org ،/3129( 

ثـ  رس الثانوية لسنتيف،جامعات والمدااستمر الموقع قاصرا عمى طمبة ال
قرر"مارؾ" أف يخطو خطوة أخرى لؤلماـ مف خبلؿ فتح الموقع أماـ كؿ مف يرغب في 
استخدامو، وكانت نتيجتيا طفرة في عدد المستخدميف لمموقع إذ ارتفع إلى ما يزيد عف 

.   3118مميوف مستخدـ في بداية  51إلى ما يزيد عف  3117مميوف مستخدـ عاـ  23
)ebersole ،3111( 

 ، مذكراتو،وتعددت استخدامات "الفيس بوؾ" لتشمؿ جميع تفاصيؿ حياة اإلنساف
مواعيده، صوره و أفضؿ أصدقاءه، كما يعمؿ عمى تكويف المجموعات "التجمعات" 
التي عمى الفيس بوؾ عمى شتى توجياتيا وأغراضيا فمنيا االجتماعية، الرياضية، 

        )3128(عطبلوي،  ية والتعميميةالسياس

ومثمما ساعدت ىذه الحياة العصرية عمى حؿ عديد مف المشاكؿ تسببت بخمؽ  
حيث صار الشباب عرضة لمكثير مف  مف أبرزىا سوء تسيير وقت الفراغ، أخرى

ـ يمما خمؽ لدى بعض وافتقدوا القدرة عمى تحديد ذاتيـ،المؤثرات فتعددت توجياتيـ 

https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/2006
https://www.marefa.org/2007
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ضغوطا وأمراض نفسية، ولحؿ ىذه اإلشكاؿ توجو العمماء واألخصائيوف إلى إيجاد 
نوعا مف الممارسة الرياضية والتي تقاـ في وقت الفراغ اصطمح عمييا بالرياضة 
الترويحية أو الترويح الرياضي الذي يقصد بو ذلؾ النوع مف الترويح الذي تتضمف 

  )95، ص 3112(محمد الحماحمي،  مناشط الرياضية والبدنية.برامجو العديد مف ال

كما تعتبر فئة الشباب الجزائري عمى غرار شباب العالـ التي ليست بالفئة          
المعزولة عمى ما حققتو مواقع التواصؿ االجتماعي، التي أتاحت ليـ تأسيس جمعيات 

نشاطاتيـ وحؿ مشاكميـ ومجموعات ثقافية، فكرية، رياضية وغيرىا يعرضوف فييا 
وآرائيـ والتي ساعدتيـ عمى استقطاب لفئات عريضة مف المجتمع خصوصا لفئة 
الشباب الجامعي الذيف اعتبرىا مدونة شخصية يقوموف فييا بطرح األفكار والمقاالت 
الخاصة التي بإمكاف األصدقاء التعميؽ عمييا مع الحرية في نشر الفيديوىات والصور. 

 )3126(نجاة، 

وبالحديث عف فئة الشباب الجامعي فإننا نجد أنيـ يستخدموف مواقع التواصؿ         
االجتماعي بكثرة خاصة الطبلب المقيميف وذلؾ لتوفر أوقات فراغيـ أثناء تواجدىـ في 
اإلقامات مما يعرضيـ لمعديد مف الضغوطات واألمراض النفسية، لذا وجب عمى 

الب الجامعي استثمار وقت فراغو في ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية حتى الط
يزيؿ أو يقمؿ مف حجـ ىذه الضغوطات الناتجة عف الدراسة وما فييا مف واجبات 

 .)3124(العجاؿ،  تتخمؿ كؿ فترة دراستو وتواجده في اإلقامة.
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 مشكمة الدراسة: -2

أحدثت التطورات التكنولوجية ثورة في مجاؿ االتصاؿ، حيث ولدت العديد مف         
التقنيات و الوسائؿ المساىمة في ىذا التطور و عمى رأسيا شبكة األنترنيت التي 
انتشرت في كافة أرجاء العالـ، و كونت ترابط بيف كؿ أجزائو، وسيمت الطريؽ لكافة 

و استفاد كؿ  و الرغبات، آلراء و األفكارالمجتمعات لمتقارب و التعارؼ و تبادؿ ا
متصفح ليذه الشبكة مف الوسائط المتعددة فييا، و أضحت مف بيف أفضؿ الوسائؿ 
المستعممة في تحقيؽ التواصؿ في مجاؿ االتصاؿ ، حيث ساىمت في تبمور فكرة 
إنشاء عالـ افتراضي في ىذه الشبكة العنكبوتية يجمع كؿ المجتمعات في فضاءات 

 تكوف بمثابة نافذة لئلتصاؿ بالعالـ و معرفة كؿ ما يدور حولو مف تطورات. ضيةافترا

و بالفعؿ تجسدت ىذه الفكرة و ظيرت العديد مف المواقع االلكترونية التي لـ تعد تمثؿ 
 مصدرا لممعمومات فقط، بؿ تحولت إلى فضاءات توفر الكثير مف الخدمات    و تبني

، كما تصنؼ ىذه المواقع االلكترونية مف حيث ىدفيا  الكثير مف العبلقات االجتماعية
خدمات  و الوظيفة التي تؤدييا إلى: مواقع تعريفية، مواقع تجارية، مواقع صحفية،

الكترونية ،إضافة إلى المواقع الشخصية، و كذلؾ المواقع االجتماعية التي  مف ضمنيا 
 )3118-3116فضيمة، ( مواقع التواصؿ االجتماعي.

وأصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي التي في مقدمتيا "الفيس بوؾ" ظاىرة عالمية 
واسعة االنتشار، استطاعت أف تجعؿ الشباب يتعمقوف بيا بشكؿ كبير نظرا لمخدمات 

 )3123(نورمار،  التي أتاحتيا.

تحظى بانتشار واسع بيف الطمبة خاصة المقيميف كما أصبحت ىذه المواقع االجتماعية 
في األحياء الجامعية الذيف يتوفر لدييـ أوقات فراغ و طاقات خاصة ىـ بحاجة إلى 
مف يرشدىـ ويوجييـ الستغبلليا استغبلال ايجابيا يخدـ قدراتيـ العقمية والبدنية، و مف 

ر ثقافة استغبلؿ وقت لنش -خاصة الفيس بوؾ-ىنا يأتي دور ىذه المواقع االجتماعية 
الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية عبر ما تحتويو مف منشورات كمقاطع الفيديو و 

 .)3126(ممكي، الصور التحفيزية  
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عمى ما تقدـ جاءت ىذه الدراسة لتبيف وتظير دور مواقع التواصؿ  وتأسيسا
لمقيميف الستثمار أوقات فراغيـ في ممارسة االجتماعي في تشجيع وتوجيو الطبلب ا

األنشطة الرياضية مف خبلؿ ما تحتويو مف معمومات ومنشورات ألىمية ممارسة 
والتي يستفيد منيا الطالب في إشباع رغباتو وحاجاتو الرياضية، النشاط الرياضي 

جتماعي ىل لمواقع التواصل اال :وانطبلقا مف ىذا كمو انبثؽ عنو التساؤؿ العاـ التالي
 اتة لدى الطمبة المقيمين في اإلقامدور في تفعيل ممارسة النشاطات الترويحي

 الجامعية؟

 التساؤالت الفرعية:
 ما مدى تفعيؿ الممارسة الترويحية الرياضية في اإلقامات الجامعية؟ -
هل مواقع التواصل االجتماعي تزيد من وعي الطلبة بأهمية الترويح الرياضي داخل  -

 الجامعية؟ االقامات

 .أىداف الدراسة:4
التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تشجيع ممارسة الترويح : اليدف العام

 الرياضي داخؿ االقامات الجامعية.

 األىداف الفرعية:
 .معرفة مدى تفعيؿ الممارسة الترويحية الرياضية في اإلقامات الجامعية -
مية الترويح الرياضي داخل االقامات التواصل االجتماعي بأه توعية مواقع -

 الجامعية.
 :.فرضيات الدراسة5
مواقع التواصؿ االجتماعي تساىـ بشكؿ كبير في تشجيع الممارسة : الفرضية العامة -

 الترويحية الرياضية.

 الفرضيات الجزئية:
 الممارسة الترويحية الرياضية في اإلقامات الجامعية ال تلقى إقبال من طرف الطلبة. -
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مواقع التواصل االجتماعي تزيد من وعي الطلبة بأهمية الترويح الرياضي داخل  -

 .االقامات الجامعية
 . التعريف بمصطمحات البحث:6

ىو االتصاؿ، والتفاعؿ االجتماعي، الذي تفرضو العبلقات  :. التواصل االجتماعي1.6
صؿ االجتماعي االجتماعية اإلنسانية، حيث يحصؿ ىناؾ كؿ أنواع االحتكاؾ، والتوا

وىذا ما تدعو لو األغراض الحياتية، والمعيشية لمفرد والجماعة، في مجاؿ الحياة 
  )3123(عيسى،  . العامة، التعميـ.

عبارة عف مواقع ويب تقدـ مجموعة مف الخدمات : . مواقع التواصل االجتماعي2.6
لرسائؿ الخاصة والفيديوىات وتدويف ومشاركة لممستخدميف مثؿ المحدثات الفورية وا

الممفات وغيرىا، ومف الواضح أف مواقع التواصؿ االجتماعي أحدثت تغيرا في أنماط 
االتصاؿ والمشاركة بيف األشخاص والمجتمعات وتبادؿ المعمومات، وتجمع ىذه 

راسة الشبكات المبلييف مف المستخدميف وىي أنواع منيا شبكات تجمع بيف أصدقاء الد
و أخرى تجمع بيف أصدقاء العمؿ باإلضافة إلى شبكات التدويف، ويشكؿ الفيسبوؾ 

 أضخـ ىذه الشبكات عمى اإلطبلؽ يميو كؿ مف يوتيوب وتويتر.

 )3121(عشية،   

يقصد بمواقع التواصؿ االجتماعي في ىذه الدراسة ىي تمؾ  :التعريف اإلجرائي - 
اإللكترونية الموجودة عمى شبكة اإلنترنت والتي تستخدـ في الدردشة ونشر  المواقع

السياسية (األخبار والمعمومات وكذا النقاشات الخاصة في جميع المجاالت 
 االقتصادية، الرياضية ...الخ) كالفاسبوؾ واليوتيوب واالنستغراـ ...الخ. 

 األنشطة الرياضية الترويحية: 3.6 
ما يمارسو األفراد مف أعماؿ تتحد طبقا لبرامج والسياسات المحددة، ىو كؿ  النشاط:أ. 

أو ىي األعماؿ العادية التي يقـو بيا الناس مجتمعيف، وتنطوي عمى التعاوف وبذؿ 
 الجيد والجيد في العمؿ أو أثناء ممارسة النشاط.
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 )263,264، الصفحات 3114(فرغمي،   

تشير أماني عف الحماحمي وعايدة عبد العزيز أف  النشاط الرياضي الترويحي:ب.  
المقصود بالترويح الرياضي ىو دلؾ النوع مف الترويح الذي تتضمف برامجو العديد مف 
المناشط البدنية والرياضية، يعتبر أكثر أنواع الترويح تأثير عمى الجوانب البدنية 

ألوجو نشاطاتو التي تشتمؿ عمى األلعاب والرياضات.  والفسيولوجية لمفرد الممارس
 )33، صفحة 3124(آماني متولي د.البطراوي، 

عف كراوس إف الترويح ىو تمؾ األوجو مف النشاط والخبرات التي تنتج عف : ج. الترويح
رض تحقيؽ السرور والمتعة وقت الفراغ والتي يتـ اختيارىا وفقا إلرادة الفرد وذلؾ بغ
(آماني متولي د.البطراوي،   لذاتو واكتسابو العديد مف القيـ الشخصية واالجتماعية.

 )23، صفحة 3124

 الدراسات المشابية:. 7

:" كيفية استثمار وقت الفراغ في )3124قراش العجاؿ( ماجستير دراسة: الدراسة األولى
   ة األنشطة الرياضية الترويحية عند طمبة اإلقامات الجامعية".ممارس

التعرؼ عمى إستراتيجية استثمار وقت الفراغ في ممارسة األنشطة  :أىداف الدراسة
 الرياضية الترويحية باإلقامات الجامعية.

 األىداف الفرعية:

 وقت فراغو. ءالتعرؼ عمى األنشطة التي يمارسيا الطالب المقيـ أثنا -2

التعرؼ عمى مدى استثمار الطالب الجامعي المقيـ وقت الفراغ في ممارسة  -3
 األنشطة الرياضية الترويحية.

التعرؼ عمى إستراتيجية المتبعة مف طرؼ إدارة اإلقامة الجامعية في تسيير وقت -4
 الفراغ.
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افية اإلستراتيجية المتمثمة في اإلمكانيات والمعوقات وتنظيـ البرامج غير كالفرضيات: 
 الستثمار الطمبة ألوقات فراغيـ في ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية.

 المنيج المتبع: المنيج الوصفي (دراسة مسحية)

 أداة القياس: استمارة استبيانية.

 إناث)4:6 ،ذكور346طالبا ( 741 :العينة

 االستنتاجات:

لمقيميف ذات طابع إف أغمب األنشطة الترويحية التي يمارسيا الطبلب الجامعييف ا-
 رياضي.

الذكور أكثر استثمارا لوقت الفراغ مف اإلناث في ممارسة األنشطة الرياضية  -
 الترويحية

 قمة اإلمكانات داخؿ اإلقامات الجامعية تعرقؿ ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية. -

الوقت الحر جبلؿ  انتظاـيواجو الطمبة صعوبات في تنظيـ وقتيـ نظرا لعدـ  -
 الدراسة.

:" دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تشجيع )3128شمس الديف زىر ( :الدراسة الثانية
 -والية مسيمة-ممارسة الرياضة المدرسية". دراسة ميدانية بثانوية ىواري بومديف

ىؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي دور في تشجيع ممارسة الرياضة  أسئمة الدراسة:
 ة الثانوية؟المدرسي لدى تبلميذ المرحم

 معرفة مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في تشجيع ممارسة الرياضة.: أىداف الدراسة

 أىداف جزئية:

 معرفة مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في التعريؼ بالرياضة المدرسية. -2
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معرفة مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي بأىمية ممارسة الرياضة -3 
 المدرسية.

معرفة مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في المساعدة عمى اإلقباؿ عمى -4
 ممارستيا.

تكمف أىمية الدراسة إلى الوصوؿ لدور الذي تمعبو مواقع التواصؿ  :أىمية الدراسة 
االجتماعي في تشجيع ممارسة الرياضة المدرسية باعتبارىا أنيا أصبحت العامؿ 

 تبلميذ.األساسي واألكثر استعماال لدى ال

 المنيج الوصفي  :المنيج المتبع

 تمميذ مف المرحمة النيائية بثانوية ىواري بومديف  61العينة: مكونة مف 

 االستنتاجات: 

 إف مواقع التواصؿ االجتماعي منتشرة في أوساط التبلميذ. -2

 مواقع التواصؿ االجتماعي تساىـ في تشجيع الرياضة المدرسية. -3

 ىي أولية التبلميذ عند تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي.الرياضة المدرسية  -4

ر المعمومات واألخبار شمواقع التواصؿ االجتماعي وما تحتويو يساىـ في ن -5
 الرياضية في شتى المجاالت.

: "أىمية استخداـ مواقع التواصؿ  )3128عمر عطبلوي (دراسة  الدراسة الثالثة:
"  -الفيسبوؾ كنموذج -لمعمومة الرياضيةاالجتماعي لدى الطمبة في الحصوؿ عمى ا

 دراسة ميدانية لطمبة اإلعبلـ واالتصاؿ الرياضي بجامعة المسيمة .

مواقع التواصؿ ة العبلقة بيف الجميور الرياضي و تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرف
 التي تخص الجانب الرياضي  ،تمبية و إشباع حاجاتو اإلعبلمية االجتماعي مف خبلؿ

 :اسةتساؤالت الدر 
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ىؿ ىناؾ اشباعات في المعمومة التي تقدميا مواقع التواصؿ االجتماعي لطمبة -
 اإلعبلـ الرياضي؟

ىؿ لطمبة اإلعبلـ الرياضي عادات و أنماط في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي -
 أثناء البحث عف المعمومة الرياضية؟

دميا مواقع التواصؿ ىؿ ىناؾ اشباعات في موضوعية المعمومة الرياضية التي تق -
 االجتماعي لطمبة اإلعبلـ الرياضي؟

 فرضيات الدراسة:

ىناؾ اشباعات في المعمومة التي تقدميا مواقع التواصؿ االجتماعي لطمبة اإلعبلـ  -
 الرياضي

لطمبة اإلعبلـ الرياضي عادات و أنماط في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  -
 ية.أثناء البحث عف المعمومة الرياض

ىناؾ اشباعات في موضوعية المعمومة الرياضية التي تقدميا مواقع التواصؿ  -
 االجتماعي لطمبة اإلعبلـ الرياضي.

استشراؼ مستقبؿ الطمبة و إلقاء الضوء عمى ىذه التجربة و ذلؾ بمعرفة  :أىمية الدراسة
و ما مدى اعتماد طمبة اإلعبلـ و االتصاؿ الرياضي عمى شبكة التواصؿ االجتماعي 

 يقدـ ىذه الشبكة مف امتيازات و تسييبلت في الحصوؿ عمى المعمومة.

 ذكور). 53إناث و  9) طالب (61العينة: تمثمت في (

 المنيج الوصفي المنيج المتبع:

 :نتائج الدراسة

ويرجع ذلؾ لمفترات  ،رتبايف في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لصالح الذكو -
 نترنيت كالمنزؿ و المقاىي.أماكف الربط باإلالطويمة و 
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تندرج حاجات تمبية ىذه الخصائص إلى االسترخاء و التسمية بيف الطمبة قبؿ الحاجة -
 إلى التواصؿ و التفاعؿ االجتماعي و مف الحصوؿ عمى المعمومات المتنوعة 

 يتحقؽ مف استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ إشباع لعدة حاجات منيا:-

 ؿ بيف الزمبلء و أصدقاء الدراسة.تحقيؽ التواص-

 خمؽ عبلقات جديدة.-

 التزود بالمعمومات الرياضية المتنوعة. -

 توسيع المدارؾ.التثقيؼ و  -

 الدراسات األجنبية:

أثر متغيرات الجنس و مكاف السكف و المستوى :")8::2(استيتية،  دراسة -1
 االقتصادي عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ"

: ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر متغيرات الجنس و مكاف السكف ف الدراسةىد
و المستوى االقتصادي عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ في عينة 

 أردنية.

) طالبا وطالبة في كمية العموـ :44أجريت الدراسة عمى عينة تتألؼ مف( :عينة الدراسة
 بالجامعة األردنية.

أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في بعدي : لدراسةنتائج ا
بينما ال توجد فروؽ دالة  ،مشاىدة البرامج التمفزيونية واألنشطة الرياضية لصالح الذكور

موضوعات ، البرامج االجتماعية، بيف الجنسيف في أبعاد البرامج الفنية والعممية
لمجتمع. كما أشارت الدراسة إلى عدـ وجود أثر المطالعة حضور الندوات و خدمة ا

ذي داللة إحصائية لكؿ مف متغير المكاف والمستوى االقتصادي عمى مدى ممارسة 
 مجاالت أنشطة أوقات الفراغ لدى عينة الدراسة.
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 التعميق عمى الدراسات المشابية:.8

نستخمص مف عرض الدراسات السابقة والتي اىتمت بدور مواقع التواصؿ 
جتماعي واإلعبلـ المرئي بصفة عامة عمى تشجيع ممارسة الرياضة في وقت الفراغ اال

 وكيفية استثماره، حيث تشابيت مع دراستنا في العديد مف النقاط منيا:

التعرؼ عمى استراتيجية ىدفت إلى  : حيث نجد أف الدراسة األولى من حيث اليدف -
 الترويحية باإلقامات الجامعية يةاستثمار وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياض

وتخدـ ىذه الدراسة دراستنا التي تيدؼ إلى دفع الطمبة لمممارسة األنشطة الرياضية في 
، أما الدراسة الثانية فقد وافقت دراستنا وقت الفراغ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي

سة الحالية في أىمية استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التشجيع عمى ممار 
األنشطة الرياضية كمفيـو عاـ أما دراستنا فتخصصت في جانب أو مجاؿ واحد مف 
الرياضة وىي رياضة وقت الفراغ أو ما يطمؽ عميو بالترويح الرياضي أما الدراسة 

ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الجميور الرياضي ومواقع التواصؿ الثالثة فقد 
شباع حاجاتو  اإلعبلمية، التي تخص الجانب الرياضي االجتماعي مف خبلؿ تمبية وا 

وىذا ىدؼ مف أىداؼ المرجوة مف إجرائنا ليذه الدراسة التي تيدؼ إلى استقطاب 
الجميور الرياضي إلى ممارسة الرياضة في وقت الفراغ، أما الدراسات األجنبية فقد 
أكدت أف المكاف والمستوى االقتصادي ال يؤثر عمى ممارسة األنشطة الرياضية 

رويحية، ولكف أثبت ىذه الدراسات أف متغير الجنس يؤثر عمى ممارسة األنشطة الت
 الرياضية الترويحية لصالح الذكور.

ـ الدراسات عمى استخداـ المنيج الوصفي وذلؾ ظاتفقت مع :من حيث المنيج المستخدم
مف خبلؿ طرح أسئمة عمى المفحوصيف عف طريؽ تقديـ استمارة استبيانية وىذا ما 

عمى فعمو في دراستنا الحالية وكاف االختبلؼ في عدد ونوع المفحوصيف في  اتفقنا
 جميع الدراسات السابقة.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ  من حيث أدوات جمع البيانات: -
 استمارة استبيانية لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة مف المفحوصيف.
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إف ىذه الدراسات السابقة في مجمميا قد  الستفادة من الدراسات السابقة:من حيث ا -
 ساىمت بقسط كبير في إلقاء الضوء عمى تحديدي األسس اليامة ليذه الدراسة مثؿ: 

 تحديد موضوع الدراسة الحالية واليدؼ منيا. -

 تحديد المنيج المناسب لموضوع الدراسة الحالية. -

 يقة اختيارىا.تحديد العينة وحجميا وطر  -

 تحديد األدوات المناسبة لجمع البيانات. -

تحديد المعالجات اإلحصائية بما يتناسب مع طبيعة فروض وأىداؼ الدراسة  -
 الحالية.
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 تمييد:

 السنوات في االتصاؿ و التكنولوجيا قطاع شيده الذي اليائؿ التقني التقدـ أثر لقد     
 حيث االنترنيت شبكة انتشار مع خاصة األرض سكاف عمى الماضي اقرف فم األخيرة
 الواقع عمى فشيئا شيئا تتحكـ افتراضاتو نشئت ما افتراضي عالـ في يتواصموف جعمتيـ

 نتائج مف ولعؿ األرضية الكرة لسكاف واالقتصادي والسياسي والثقافي االجتماعي
 بالشبكات يعرؼ ما وافتراضي قيقيح إلى العالـ قسمت التي الحديثة التكنولوجيا
ىي عبارة عف مواقع االلكترونية عمى شبكة و   social network  االجتماعية

ادلوا الحوار في ليتباالنترنيت تجمع األشخاص ذوي االىتمامات المشتركة كاألصدقاء 
وتوفر ىذه المواقع لمستخدمييا سواء كانوا أفرادا أو جماعات موضوعات تيميـ، 

ور مشاركة مشاكميـ أو أفراحيـ عبر الصي وتبادؿ األفكار والمعمومات و بلقفرصة الت
 ،twitterتويتر ،facebookمف أمثمتيا الفيسبوؾ والفيديوىات وغرؼ لمدردشة و 

عمى تقريب المسافات بيف الشعوب،  وساعدت ىذه المواقع  instegramأنستغراـ 
 باب .ألغت الحدود و استأثرت بجميور واسعا خاصة فئة الشو 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 مف أىـ التعاريؼ التي تصؼ ىذه المواقع ما بمي: مفيوم مواقع التواصل االجتماعي: 1.1

 في المغة يعني جعؿ الشيء مشتركا التواصؿ: تعريف التواصل االجتماعي لغة 1.2.1

ىو ما تفيد د مف وضع فردي إلى وضع اجتماعي و فالتواصؿ يعني عممية انتقاؿ الفر  
تضمف اإلخبار والتخاطب واإلببلغ، ويتعمؽ بنقؿ الرموز الحاممة ؿ الذي يفعؿ اتصا
 لمداللة . 

مف بيف التعريفات التي تناولت مصطمح مواقع  تعريف مواقع التواصل االجتماعي : 2.1
 التواصؿ االجتماعي ما يمي:

         ىي مواقع عمى اإلنترنيت يتمقى عبرىا أشخاص أو جماعات  :الشبكة االجتماعية
نظمات تتقاطع اىتماماتيـ عند نقطة معينة أو أكثر سواء تعمؽ األمر بالقيـ أو م أو

 األفكار أو التبادالت المالية أو الصداقة أو التجارة و غيرىا. أو الرؤى

  )3122(الخواندار،   

ع الضخمة التي تعرؼ الشبكة االجتماعية عمى أنيا تمؾ المواق : الشبكة االجتماعية
تجمع اآلالؼ بؿ المبلييف أيف يمكنيـ تكويف صداقات و مشاركة صورىـ و ممفاتيـ 

 ،كما يمكنيـ تكويف الجمعيات و تنظيـ الحمبلت اإللكترونية و غيرىا.

شبكات التواصؿ االجتماعي بأنيا الطرؽ  )3114(زاىر، يعرفيا   الشبكة االجتماعية:
الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية و التجمع عمى اإلنترنيت بما يسمح لممجموعات 

و تبادؿ المنافع و ىي  األصغر مكف الناس بإمكانية االلتقاء و التجمع عمى اإلنترنيت 
 بيئة تسمح لؤلفراد أو المجموعات بإسماع صوتيـ و صوت مجتمعيـ إلى العالـ أجمع.
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 ) عمى أنيا برنامج يستخدـ لبناء المجتمعات3117فيا باالس (يعر : الشبكة االجتماعية
البعض لعديد مف األسباب يبعضيـ  اعمى شبكة اإلنترنيت ،أيف يمكف لؤلفراد أف يتصمو 

 . المختمفة

يعرفيا محمد عواد بػأنيا : تركيبة اجتماعية إلكترونية ، تتـ   :الشبكة االجتماعية
ات ، و قد تصؿ ىذه العبلقات لدرجات أكثر صناعتيا مف أفراد أو جماعات أو مؤسس

 عمقا ، كطبيعة الوضع االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييا الشخص.

بدأت مواقع التواصؿ االجتماعي في الظيور في  نشأة مواقع التوصل االجتماعي: 3.1
 لمربط بيف 1995عاـ  (classmates.com)منتصؼ التسعينات حيث أنشئ موقع 

مى الروابط الذي ركز ع 1997عاـ   sixdegrees. Comزمبلء الدراسة، و موقع 
و       لممستخدميف ات الشخصية وظيرت تمؾ المواقع الممف المباشرة بيف األشخاص،

 . خدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة لمجموعة مف األصدقاء

األمريكي و نمى بسرعة حتى أصبح   "myspace ظير موقع " 3114في عاـ 
 3115و نشأ في فيفري مف عاـ  3117التواصؿ  االجتماعي في عاـ  أكبر  شبكات

في جامعة ىارفارد ، عمى يد "مارؾ زوكربيرج "   face book  شبكة الفيسبوؾ
واصؿ مع بعضيـ كانت فكرتو اجتماعية بالدرجة األولى ،بحيث يستطيع الطمبة التو 

تأسس موقع اليوتيوب  3116اـ و في الرابع عشر فيفري مف ع البعض إذا أرادوا،
)youtub   و كانت والدة ىذا الموقع في مدينة(monlopark   في والية كاليفورنيا

و في مارس  .3116بالواليات المتحدة األمريكية و كاف اإلصدار التجريبي لو في عاـ 
"إيفاف عمى يد "جاؾ درزي "و"بيترستوف"و twiterتأسس موقع التوتير  3117مف عاـ 

التي مقرىا ساف فرانسيسكو. و   " obviousتوتير خدمة أطمقتيا شركة "و  امز"،ويمي
فعمى العالـ بمغ عدد مستخدمي شبكات التواصؿ  )3122(عبد الرزاؽ محمد الدليمي، 
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ذلؾ في الربع الثاني مف عاـ مميار مستخدـ نشط شيريا، و  2126ي االجتماعي حوال
ذلؾ حسب إحصائيات الشركة المالكة لموقع و  مميوف مستخدـ لتوتير 331،و 3124

، أما مستخدمو الفيسبوؾ فيـ األكثر مف بيف مستوى 3124التوتير في شير أكتوبر 
شبكات التواصؿ االجتماعي عمى مستوى العالـ ،و ذلؾ ألنو متاح بأكثر مف سبعيف 

 %74136عمى مستوى العالـلغة ، في حيف بمغت النسبة المئوية لمستخدـ الفيسبوؾ 
مف إجمالي مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي، ثـ تمييا شبكة اليوتيوب بنسبة 

أعد  ، ثـ تمييا بقية الشبكات وفؽ تقرير %21.7ثـ شبكة التوتير   71117%
. (Buzzetto MORE, 2012) 3123"مارس  Expraine Hitwisبواسطة "

ى مستوى الوطف العربي فقد تزايد مستخدمي ىذه الشبكات ، و ذلؾ بناء عمى أما عم
حيث  3124دراسة قاـ بيا "دامياف روكميؼ" بمعيد البي بي سي لمصحافة في مارس 

مف  %27تعتبر مصر األولى في عدد مستخدمي الفيسبوؾ ،حيث وصؿ العدد إلى 
ية بعد كانت مصر الثان إجمالي عدد السكاف، أما مف حيث مستخدمي التوتير فقد

موقع  511يوجد حاليا حوالي أكثر مف و  ،)3124(ردكميؼ،  المممكة العربية السعودية
مغات وشرائح المجتمع ، يتـ استخداميا بمختمؼ الاالجتماعي في العالـلمتواصؿ 
، كما أف تمؾ الشبكات االجتماعية قد استقطبت أكثر مف ثمثي مستخدمي والمؤسسات

 بيذا فقد فرضت شبكات التواصؿ االجتماعي نفسيا بشكؿ كبيرو  وتيةالشبكة العنكب
ات كثيرة أصبح العديد مف األشخاص يقضوف أوقجدا عمى الكثير مف المستخدميف و 

 والمنافع المختمفة مف خبلليا. يمارسوف العديد مف األعماؿأماـ مثؿ ىذه المواقع و 
 )3122(صالح، 
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 مواقع التواصل االجتماعي:ائص خص 4.1

و          لقد انتشرت شبكات التواصؿ االجتماعي كما سبؽ بشكؿ كبير جدا       
و        أصبحت ىي األكثر استخداما عمى اإلنترنيت ، و ذلؾ لما ليا مف السمات 

الخصائص المميزة ليا منيا سيولة تعرؼ الزمبلء عمى المستخدـ:وىذا مف خبلؿ 
التي و ،و المعمومات البلزمة لمتعرؼ عميوخاصة بو ، و التي تحمؿ البيانات الصفحة ال

نيا ال تحتاج إلى إجراءات معقدة حيث أ مة االستخداـسي كماأنها,يضعيا عمى حسابو
تتميز و ال تحتاج إلى ميارات تصعب في اكتسابيا في التعامؿ معيا . لبلشتراؾ بيا

مى اشتراؾ أكبر عدد ممكف مف األفراد في فيي تساعد ع بالمجانية في عمؿ الحساب
و جياز االتصاؿ بو ،     ىذه المواقع ، حيث إنيا ال تتطمب أكثر مف وجود االنترنت

تساعد بناء مجتمعات مف البشر  . وىذه المجانية أتاحت إمكانية االشتراؾ لمجميع
لمشتركة و المصالح ا       بسرعة حيث يتشاركوف االىتمامات و األنشطة المختمفة 

و الترفيو ، كما أف       ،مثؿ مجتمع الدراسة و مجتمع العمؿ  و مجتمع التسمية 
موصوؿ إلى حموؿ المشكبلت التي قد تواجو ل سرعةال لشبكات التواصؿ االجتماعي

، و المقترحات مف اآلخريف        بعض األفراد المشتركيف فييا ، وذلؾ بتبادؿ اآلراء 
و البصري و السمعي و ذلؾ  دة مف االتصاؿ الكتابي و المفظاستخداميا ألشكاؿ متعدو 

ر البيانات و يو خاصية توفإثراء لعممية التواصؿ و يجعميا تحقؽ أىدافيا بسيولة،.
المعمومات المطموبة لممستخدميف بسيولة و ىذا عف طريؽ الصور و الفيديوىات و 

إمكانية استخداـ ما أف ليا كالوثائؽ و الممفات و المعمومات و األخبار في أسرع وقت ،
لوحات الرسائؿ و  ،و غرؼ الدردشة      ؿالعديد مف أدوات االتصاؿ مثؿ الرسائ

تبادؿ كؿ أنواع الممفات ، وذلؾ يزيد القدرة عمى  ،التراسؿ المباشر و الفوري  ،التعميؽ 
جؿ المعاىد مف أو  دو المؤسسات و بيف األفرا      التفاعؿ االجتماعي داخؿ المنظمات

 المصالح المشتركة وذلؾ ألنيا تترؾ خيارات متعددة لممستخدميف و تمبي جميع رغباتيـ
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و ىذا ما يجعميا تتسـ عؿ          و االنتشار السريع حوؿ العالـ تزامنية في التفابلال،
بالعالمية ، باإلضافة إلى تحويؿ المعمومات مف المحمية إلى العالمية مما يكسبيا 

و ذلؾ ألنيا تجعؿ مف المستخدـ مشاركا إيجابيا  التفاعؿ و اإليجابي  االنتشار الواسع
و التجديد المستمر لحسابو مما يعكس شخصية المستخدـ و تفرده ، و ىذه   باإلضافة

 )3114(محمد،  و االبتكار. الخاصية تعممو المبادرة

 أىمية مواقع التواصل االجتماعي: 1.5

انعكاسات كبيرة عمى قواعد حرية النشر و  مواقع التواصؿ االجتماعيأحدثت          
و غيرىا مف المفاىيـ التي  ،التعبير و تدعيـ الفكر الديمقراطي و حقوؽ اإلنساف 

تكونت حوليا الجماعات مستفيدة مف سيولة استخداميا دوف خبرات تقنية أو تكميؼ 
 )3124(حمودة،   مادية .

في أنيا تساعد مستخدمييا عمى متابعة كؿ ما  مواقع التواصؿ االجتماعيتبرز أىمية 
فيي توفر المعمومات التي تمنح مستخدمييا  ،ىو جديد في مجاالت الحياة المتعددة 

كما حولت المستخدـ ليا مف متمقي  ،فرصة التواصؿ لتبادؿ األفكار و اآلراء 
لممعمومات و مشارؾ بيا كما يشاء و بشكؿ حر لمتعبير عف لممعمومات إلى منتج 

 وجية نظره .
 مواقع التواصؿ االجتماعيكما أكدت العديد مف الدراسات و البحوث التي تناولت 

 االلكتروني أنيا وسيمة اتصاؿ تفاعمية قد تحقؽ العديد مف الفوائد لمستخدمييا فيي:
  في مجاالت الحياة المتعدد تساعد مستخدمييا عمى متابعة كؿ ما ىو جديد

 عمى المؤتمرات و الندوات . اإلطبلعمف خبلؿ 

  تحقؽ التفاعمية و المرونة لمستخدمييا فيي تجعؿ المستخدـ ليا في متمقيا
 وممقيا .
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 ميارات  ييا كالبحث و التفكير،تنمي العديد مف الميارات لدى مستخدم
 فاوض. آداب الحوار و اإلقناع و الت ،الحياتية كاالتصاالت 

  تساىـ في نشر الوعي لقضايا تيـ الرأي العاـ و المجتمع 

  ينمي لدى المستخدـ روح المبادرة و الحوار و اتساع األفؽ مما يساعد عمى
 )3123(معبد،   تبادؿ اآلراء و المقترحات.

لجميع  حيث أتاحت وسيمة مؤثرة في حياتنا اليومية، مواقع التواصؿ االجتماعيأضحت 
سية وكذا الرياضية، السيااألفراد مشاركة أفكارىـ ومناقشة قضاياىـ االجتماعية و 

ي باتت تقؿ كافة أنواع الت وصارت مصدر لمصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة
 االىتمامات.تخدمييا مف خبلؿ مشاركة األنشطة و المعمومات لمساألخبار و 

معمومات كاممة و فورية حوؿ القضايا المختمفة التي  تقدـ مواقع التواصؿ االجتماعيف
ي القضايا و الفعاليات و تقـو عمى تجنيد المتطوعيف لممشاركة ف مستخدميف،تيـ ال

كما يمكف  ،و جمع التبرعات و الحصوؿ عمى الدعـ المالي مف المواطنيف  الرياضية،
 لرأي اآلخر.منبرا لمتعبير عف الرأي و ا مواقع التواصؿ االجتماعياعتبار 

 أنواع مواقع التواصل االجتماعي : 1.6

، و لتسييؿ عممية إحصائيا  مواقع التواصؿ االجتماعييوجد العديد مف أنواع        
 سوؼ نقوـ بتصنيفيا :

و مف األمثمة عمى ىذا  :النوع األول يختص باالتصاالت و إيجاد و تبادل المعمومات 1.6.1
 كر ما يمي:النوع مف التواصؿ االجتماعي نذ

" التي ىي blogالمدونة ىي التعريب األكثر قبوال لكممة " :( blogsالمدونات)2.6.1
  (ويكيبيديا)  " و تعني سجؿ الشبكة.web logنحت مف كممتي "
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يمكننا تعريؼ المدونة بأنيا آلية لمنشر االلكتروني بأسموب سيؿ لممستخدـ عف 
و يتيح لكؿ شخص أف ينشر كتابو  ،نية المرتبطة بالنشر عمى االنترنيت التعقيدات التق
و تتـ المدونة وفقا لتعاف بيف الموفر و خدمة استضافة المدونات عمى  ،بسيولة بالغة 

الموقع و بيف المدونيف أنفسيـ و ذلؾ بأف يقـو مقدـ الخدمة بتوفير آليات أشبو 
تتيح ألي شخص أف يحتفظ بمدونة ينشر مف  بواجيات البريد اإللكتروني عمى االنترنت

خبلليا ما يريد بمجرد مؿء نماذج و الضغط عمى بعض األزرار  كما يتيحوف أيضا 
 ; XML ; Atomeخصائص مكممة تقـو عمى تقنيات مشيورة لنشر التحديثات مثؿ(

RSS وخدمات أخرى لمربط بيف المدونات و تقديـ التفاعؿ بيف المدونيف و القراء مف (
 بلؿ التعميؽ عمى مداخبلت المدونة المختمفة .  خ

 لعؿ مف أشير ىي موقع فيس بوؾ و تويتر   :مواقع الترابط الشبكي االجتماعي 3.6.1

و مشاركة االىتمامات و ىي مواقع تمكف المستخدميف مف التواصؿ مباشرة ببعضيـ  
اسة أو البحث عف ء الدر كما يمكف استخداـ تمؾ المواقع لمبحث عف أصدقا و الفعاليات،
رؼ مف دوف أو حتى التعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد في حياة مف تع عمؿ جديد ،

 فيذه المواقع توفر العديد مف الفوائد لممستخدميف. ،الحاجة لمسؤاؿ المباشر

كما يمكنو نشر  ،مستخدـ باالشتراؾ في إحداىا و تقديـ المعمومات عف نفسو يقوـ ال
ا مع أصدقائو في نفس الشبكة . في الماضي كاف صور أو مقاطع مرئية لمشاركتي

الناس يرسموف بريدا الكترونيا يحوي معمومات أو مقاطع ،اآلف يمكف لممستخدـ مف 
        )3114(زاىر، نشر اىتماماتو عمى شبكنو الخاصة. 

نظيـ الفعاليات و التحكـ ىذه النوعية مف المواقع لت(: Events.مواقع الفعاليات )4.6.1
كما يمكف ىذه المواقع استخداـ خدمات تحديد المواقع  ،بعدد األشخاص المدعويف 
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) لتحديد موقع التجمع . مما يميز ىذه المواقع اإللكترونية إمكانية LBSالجغرافية(
فيمكف لمفعالية تغيير الموقع و الزماف و بالتالي سيعرؼ كؿ ، التحديث التمقائي 

ف بيذا التغيير مباشرة دوف الحاجة إلببلغيـ كؿ عمى حدة .وفي ىذا الموقع المدعوي
 نجد أيضا:

إف برنامج المبلحة االجتماعية عبارة عف  (:social navigationالمالحة االجتماعية) -
 GPSبرمجيات يقوـ المستخدـ بتثبيتيا عمى جياز الياتؼ الخموي ومف ثـ االستعانة باؿ

وف بنفس العممية مدينة. اآلف تخيؿ اآلالؼ المستخدميف يقوملرسـ خريطة حركتو بال
 المحصمة ىي خريطة دقيقة مرسومة مف قبؿ المستخدميف.عمى مدار الساعة،

كما يمكف ىذه البرامج تقديـ توجيو دقيؽ لممستخدـ عند رغبة الوصوؿ لمكاف محدد أو 
يمكنؾ أف تتخيؿ فكما  ت،التنبيو بوجود مخاطر عمى الطريؽ أو حتى تغيير المسارا

 سرعة ودقة و تزامف المعومات بشكؿ دائـ:

 و نذكر منيا :مواقع التعاون و بناء فرق العمل: -أ

و ىي مواقع تمكف العديد مف الناس مف اإلشتراؾ في تكويف معمومات (:wikiالويكي ) -
مف أفضؿ األمثمة موقع ويكيبيديا  ؿ منطقي عف طريؽ روابط إلكترونية،مترابطة بشك

وسوعة العممية و التي بينت مف قبؿ مستخدميف عف طريؽ مشاركة المعمومات . الم
و وضعتو عمى موقع       لشرح الفكرة بشكؿ أفضؿ لنفترض أنني بدأت ىذا المقاؿ

ثـ سيأتي  تعديؿ ما كتبت،ويكي بعد نشره سيقـو شخص لديو معمومة أدؽ بإضافة أو 
المحصمة أف  ،و ىكذا      نيشخص آخر بمعمومة أفضؿ و أحدث بالتعديؿ الثا

القارئ سيحصؿ عمى معمومات دقيقة بسبب اىتماـ كؿ األشخاص المتفاعميف مع 
     )3114(زاىر،  الموضوع. ومما يميز مواقع الويكي سرعة تفاعميا.
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 مواقع الوسائط المتعددة: -ب

 ـ ىذه المواقع العديد مف الفوائد حيثتقد(: photo sharingمواقع التصوير و الفن)-
و عرض أعمالؾ الفنية سواء كانت صور أو  تمنحؾ مكانا يمكنؾ فيو حفظ، تخزيف،

كما تفيد  يا و إبداء اإلعجاب أو النقد ليا،رسومات فنية حيث يتمكف الناس مف رؤيت
يد مف دكما يمكف االشتراؾ مف الع أعمالؾ لمغير و إيجاد داخؿ منيا، في إمكانية بيع

باستخداـ ىذه النوعية مف المواقع يمكنؾ مشاركة اآلخريف  مواقع تخزيف و بث الفيديو،
كما يمكف الموسيقييف مف نشر إبداعاتيـ  صوتية و االستماع غمى الموسيقى ، مقاطع

كما تمنحيـ فرصة استكشافيا مف قبؿ  ،الموسيقية و التعرؼ عمى رأي الجميور فييا
     )3114(زاىر،  شركات اإلنتاج الفني.

في ىذه النوعية ( video sharing & streamingمواقع مشاركة الفيديو و البث المباشر) -
كما  مقاطع الفيديو المرئية و تقييميا،مف المواقع  يمكف أيجاد و البحث عف العديد مف 

الجتماعية األخرى حتى يتمكف تقدـ معظـ ىذه المواقع خدمة مشاركتيا عمى المواقع ا
و بإمكانؾ إضافتيا  شبكتيـ الخاصة،أصدقائؾ مف التعرؼ عمييا و إعادة نشرىا عمى 

 لمدونتؾ مباشرة.

ىذه النوعية المختمفة مف المواقع ( : social interessesمواقع مشاركة اإلىتمامات ) -
أو اىتماماتؾ مثؿ تساعدؾ عمى نشر و مشاركة شبكتؾ نوعية األجيزة التي تستخدميا 

 اآلف أو ما تقرأ في الوقت الحالي.ما تشاىد 

تقوـ ىذه المواقع و البرامج  :(information aggregatorsمواقع تجميع المعمومات) -
فما يميز ىذا العصر الذي نعيشو ىو كمية ،بتجميع المعمومات التي تيمؾ فقط 
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حيث تقـو ىذه المواقع بتجميع  لة بشكؿ سريع عف طريؽ اإلنترنيت ،المعمومات المتداو 
 المعمومات في مكاف واحد بدال مف البحث عنيا و إضاعة الوقت.

يمكف استخداـ ىذه المواقع لوضع عبلمة :(social bookmakingمواقع المرجعيات) -
ي برامج مثمما ىو الحاؿ عند حفظؾ لموقع ف جعية لمواقع تيمؾ أو قد تيـ غيرؾ،مر 

 كة اآلخريف ىذه المواقع المرجعية،لكف مع إضافة مشار  تصفح اإلنترنيت الخاص بؾ،
 كما تمكنؾ ىذه النوعية مف اكتشاؼ مواقع جديدة عميؾ.

بدال مف استقاء األخبار مف قنوات األخبار  (:social newsمواقع األخبار االجتماعية) -
 المتعارؼ عمييا، يمكنؾ االعتماد عمى شبكة واسعة مف المستخدميف إليجاد األخبار
الميمة، حيث يقوـ المستخدميف مف تقديـ األخبار التي يجدونيا ميمة و مف ثـ يقوـ 

     )3114(زاىر،  القراء بترقيتيا إف كانت ميمة.

 (:ravines & opinionsمواقع الرأي و االستعراض) -

سيارة جديدة أو جياز تخيؿ أنؾ تود شراء  (:Product Ravinesاستعراضات السمع) -ج
كومبيوتر حديث يمكنؾ زيارة مواقع اآلراء لمعرفة رأي مف اشتروا ىذه السمع قبمؾ و 

و     لعوامؿ الزمفكما يمكنؾ معرفة جودة المنتج و مدى تحممو  ـ ليا،تقييمي
كما أنؾ ستجد رأي المستيمكيف في نياية التقييـ إلعطائؾ صورة االستخداـ اليومي،
 تج ومميزاتو.واضحة عف المن

كما ىو الحاؿ مع استخداـ  (:Community Q & Aاألسئمة و األجوبة االجتماعية)-د
يمكنؾ  ع أو الحصوؿ عمى آراء المستيمكيف،المواقع االجتماعية الستعراض السم

الحصوؿ عمى إجابات محددة ألسئمة قد تدور في ذىنؾ. تحدثت عف مواقع الويكي 
بناءا  ضافة و تنقيح المعمومات المطروحة،بعممية إ حيث يقـو العديد مف المستخدميف
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عمى نفس الفكرة األساسية فمواقع األسئمة و األجوبة االجتماعية تعمؿ بنفس المنطؽ 
و مف ثـ يقـو كؿ مف لو  و يقـو المستخدميف بتقديـ إجابات،حيث تقـو بتقديـ سؤاؿ 

 دراية بتعديؿ اإلجابة إلعطائؾ أدؽ إجابة ممكنة.

  :الترفييية االجتماعيةمواقع  -ه

قد يعتقد البعض أف ىذه مف ضروب :  (Virtual Worlds  مواقع العوالم االفتراضية)  -
الخياؿ العممي كما قد نشاىد في بعض أفبلـ ىوليوود، لكف الواقع أف مواقع العوالـ 

  كما أنيا في تطور دائـ ...  انت و لزالت متوفرة منذ زمف بعيد،االفتراضية ك

التواصؿ و التحدث بالصوت مع أي مف الشخصيات المتواجدة في تمؾ العوالـ  يمكنؾ
كما بإمكانؾ شراء و بيع سمع عمى ىذه العوالـ. بعض ألعاب العوالـ االفتراضية تقوـ 
عمى فكرة الحروب و القتاؿ بينما البعض اآلخر يقـو عمى فكرة إيجاد حياة أو عالـ 

 بديؿ لعالمنا الحقيقي.

تعتمد فكرة ىذه المواقع عمى (: Game Sharingكة األلعاب االجتماعية )مواقع مشار  -
ف البلعبيف عمى ممشاركة اآلخريف عمى شبكتؾ االجتماعية ألعاب تتطمب العديد 

الشبكة. كما يمكف بعض ىذه المواقع المطوريف مف عرض ألعابيـ عمى المستخدميف 
       )3114(زاىر،  لبلستمتاع .

 .أشير مواقع شبكات التواصل االجتماعي :7.1

فيس بوؾ موقع لمتواصؿ االجتماعي يمكنؾ الدخوؿ  (:Facebookالفيس بوك) 1.7.1
إليو مجانا و تديره شركة "فيس بوؾ" محدودة المسؤولية كممكية خاصة ليا 

جية العمؿ أو  فالمستخدموف بإمكانيـ االنضماـ إلى الشبكات التي تنظميا المدينة أو
و ذلؾ مف أجؿ االتصاؿ باآلخريف و التفاعؿ معيـ كذلؾ يمكف  المدرسة أو اإلقميـ،
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و أيضا  ،لممستخدميف إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائيـ و إرساؿ الرسائؿ إلييـ
 )3125/3126(قبلتي،   تحديث ممفاتيـ الشخصية و تعريؼ األصدقاء بأنفسيـ.

مميوف  63سنوات أف يستحوذ عمى أكثر مف  4استطاع "الفيس بوؾ" خبلؿ 
 ألؼ مستخدـ جديد في الموقع يوميا 261و اشتراؾ أكثر مف  ،مستخدـ حوؿ العالـ 

و يبدو أف أكثر مستخدمي  خاصة بكؿ منيـ،يتواصموف معا عبر صفحة شخصية 
الذيف يسعوف إلى  ة المختمفة،معة و المراحؿ الدراسيالمواقع مف الشباب و طمبة الجا

رائيـ في الحياة، أو حمقة التعارؼ و تكويف المجموعات و التجمعات التي تعبر عف آ
و  غير أف األمر ال يقتر عمى الطمبة  ، محبي الرياضة،زمبلء رحمة الصيؼ دراسية،

الشباب فستجد داخؿ الفيس بوؾ أيضا عددا كبير مف  اإلعبلمييف الذيف وجدوا فيو 
 و يبحثوف عف قرائيـ و مشاىدييـ. ،ما آخر ليـ ينشروف مف خبللو أعماليـ عال

و         اء أف يكتبوا و يعمقوا ما يريدوفعمى حائط الفيس بوؾ يمكف لؤلصدق
فممو   أف يستمعوا إلى موسيقاه المفضمة نيـ أيضا أف يسموا لصاحب الصفحة، و يمك

صور تفاصيؿ  مواعيده، ،راتومذك ،صوره الخاصة التي تحكي تفاصيؿ حياتو ،المفضؿ
ث عف أصدقا البح ،يمعب الفيس بوؾ بشكؿ كبير عمى الحنيف إلى الماضي حياتو، و 

مجموعات لفترات مرحمة  تكويف قدامى ربما فقدوا منؾ، البحث عف ذكريات الطفولة،
التجمعات  ،ربما يبدو ىذا أكثر ما يمفت النظر في المجموعات الفيس بوؾ المراىقة، و 

و نرى أف مف يتأمؿ في شبكة الفيس  مي إلى فكرة البكاء عمى األطبلؿ،معظميا  ينتف،
ف البشر في العالـ كمو مف و التشبيكات بي ذا الكـ مف التواصبلت،بوؾ فسيفاجأ بي

و تجد لدى كؿ شخص عشرات األصدقاء مف شتى أنحاء العالـ، و لدى  ،غربوشرقو و 
يريد. وأسوأ ما في الفيس بوؾ ىو كؿ شخص صفحة خاصة بو يتصرؼ فييا كما 

عندما تغيب سمات الشخصية ، و يتعمد صاحبيا إخفاءىا، مما يجعؿ السباب و 
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الشتائـ و العري الفكري، أو أف يقـو بإذاء اآلخريف بفكرة شاذة قد ال يوافؽ عمييا 
 ,http://www.moheet.com)  المستخدـ ذاتو إذا عرؼ الناس شخصيتو.

2019)          

ىو إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي التي انتشرت في : (Twitterتويتر) 2.7.1
و أخذ  3113السنوات األخيرة كانت بدايات ميبلد ىذه الخدمة المصغرة أوائؿ عاـ 

و    تويتر اسمو مف مصطمح "تويت"الذي يعني التغريد و اتخذ مف العصفورة رمزا لو
حرفا  251ة تسمح لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدى ىو خدمة مصغر 

لمرسالة الواحدة و يجوز لئلنساف أف يسمييا نصا موجزا مكثفا لتفاصيؿ كثيرة  و يمكف 
لمف لديو حساب في موقع تويتر أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات مف خبلؿ 

مة التدويف المصغرة ىذه و تتيح شبكة تويتر خد ،ظيورىا عمى صفحاتيـ الشخصية 
كذلؾ أىـ األحداث مف خبلؿ  ،إمكانية الردود و التحديثات عبر البريد اإللكتروني

  ).SMS) عبر رسائؿ نصية (RSSخدمة (

  )3125/3126(قبلتي،  

مؿ ايوفر التعو  ،بيف شبكات التواصؿ االجتماعييعد تويتر الرابع في االستخداـ مف 
 المطوريف اليابانييفلكثرة عدد المستخدميف و  يابانية،البعدة لغات منيا اإلنجميزية و 

و قد تغمغؿ الموقع  ت عمى المواقع بالمغة اإلنجميزية،يتميز بعدـ وجود خدمة اإلعبلناو 
اىتماـ كبير بآثاره االجتماعية و أصبح ىناؾ  ،متزايد في الحياة اليومية لمشعوببشكؿ 

و خدماتو     و استطاع بانتشاره الواسع القتصادية في حياة اإلنساف،اوالسياسية و 
يخرج مف حالة التصنيؼ التي و  يضعؼ نظرية مقص الرقيب، السيمة السريعة أف

 فرضتيا بعض الحكومات عمى شبكة اإلنترنيت.
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مما ال شؾ فيو أف عالـ الويب اليوـ أصبح أكثر  :(You Tubeموقع اليوتيوب)3.7.1
كما أف الويب عمى المستوى العالمي أصبح ال  رع نموا مف أي وقت مضى،تطورا و أس

مو و لف فمف يريد النجاح عميو أف يعمؿ مف أج ،التفرديز واالبتكار و يعترؼ إلى بالتم
ية اليوتيوب اسـ سطع في عالـ اإلنترنيت ليصبح بيف عشيحققو إال مف يعطيو حقو، 

جة عمى المستوى الشخصي في تالفيديو المنوضحاىا أكبر مستضيؼ لممفات و 
 ...العالـ

إلنترنيت عمى تدخؿ في مصاؼ الشركات التقنية ذات الوجود المؤثر في عالـ او 
مشاركة ممفات الفيديو الشخصية  لقد بدأت يوتيوب  كمقدـ لخدمةالمستوى العالمي، و 

 امتدت لتصبح مف كبريات كقدمي خدمات الفيديو و الترفيو في العالـ. و 

 )3122(عبد الرزاؽ محمد الدليمي، 

و صرح  ،موقع يوتيوب ىو ثالث أكبر مواقع اإلنترنيت شعبية بعد جوجؿ و ياىو  
العالـ  المسؤولوف عف موقع يوتيوب أف عدد مشاىدي األفبلـ مف زوار الموقع عبر

خدـ شاىدوا مميوف مست :8فقط، 3119في شير يناير  مميوف يوميا، 211يصؿ إلى 
  )3124(خالد غساف،   مميارات فيمـ في موقع يوتيوب. 4أكثر مف 

ىو تطبيؽ مجاني لتبادؿ الصور،أطمؽ في أكتوبر عاـ  (:Instagrameأنستغرام) 4.7.1
و مف ثـ مشاركتيا  ، و إضافة فمتر رقمي إلييا،يتيح لممستخدميف التقاط الصور 3121
و  ،جموعة متنوعة مف خدمات الشبكات االجتماعية و في شبكة انستغراـ نفسو في م

 )3122(عالية،   تضاؼ الصور عمى شكؿ مربع.
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 .إيجابيات و سمبيات مواقع التواصل االجتماعي:8.1

عمى التواصؿ مع األصدقاء و األقارب: تساعد شبكات التواصؿ االجتماعي األفراد  -
التقارب و االتصاؿ ببعضيـ  البعض ميما تباعدت المسافات و ذلؾ بتكمفة قميمة و 

 لفترة طويمة.
االنفتاح عمى اآلخر و تبادؿ األفكار و اآلراء و المعمومات و البيانات: يسيـ  -

و تبادؿ  ،الحوار البناء عبر منتديات الحوار بترسيخ مبادئ التجانس و التفاوض
ات و البيانات باستخداـ أساليب حوارية ترتكز عمى اإلقناع بالحجج األفكار و المعموم

لذلؾ يجب حسف استغبلؿ الحوار و دعـ  ،والبراىيف و تنبذ التنافر و رفض اآلخر 
 نتائجو.

توعية األفراد بحقوقيـ و واجباتيـ: تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي الفرد عمى -
بفضؿ ما ينشره المثقفوف في مختمؼ  ،معرفة ما لو و ما عميو مف حقوؽ و واجبات

 المجاالت مف نصائح و إرشادات.
القضاء عمى ثقافة الخوؼ مف اآلخر: شجعت شبكات التواصؿ االجتماعي التواصؿ -

 مع جميع الشعوب لي اختبلؼ دياناتيـ و مستوياتيـ.
و و ىروبا مف ضغوطات العمؿ و الدراسة  ،التسمية و الترفيو: وذلؾ ترفييا لمنفس  -

 مشاكؿ الحياة.
تشكيؿ الرأي الموحد حوؿ القضايا المصيرية: تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في -

أفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ تغريدة -و  ،توحيد اآلراء حوؿ بعض القضايا الداخؿ المجتمع 
البلعب األلماني ذو األصوؿ التركية المسمـ "مسعود أوزيؿ" حوؿ ما يتعرض لو مسممو 

 يف مف اضطياد و تطيير عرقي .اإليغور في الص
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 سمبيات مواقع التواصل االجتماعي : 2.8.1
ر لمفرد مع العزلة االجتماعية: شبكات التواصؿ االجتماعي تقمؿ مف التواصؿ المباش -

األمر الذي  ،وقت طويؿ في استخداـ ىذه الشبكاتإذ يقضي   أفراد أسرتو و مجتمعو،
 يخمؽ نوع مف التفكؾ األسري.

ـ الحاسب اآللي السمبي عمى الصحة: أثبتت الدراسات أف الجموس كثيرا أماالتأثير -
و عمى معانات األشخاص مف ضغوطات نفسية نتيجة  يؤدي إضعاؼ البصر،

 تعرضيـ المتكرر لمضاميف شبكات التواصؿ االجتماعي.

 أو لغرض االنتقاـ مف شخص ما  ،ةانتحاؿ صفة الغير: و ذلؾ لتحقيؽ مكاسب مادي-
 تشويو صورتو في المجتمع. حيث يتـ

عمى  اإلطبلعانتياؾ الخصوصية: تتيح شبكات التواصؿ االجتماعي لآلخريف - 
 أسرارنا و التدخؿ في حياتنا.

تشجيع الدعارة و االنحبلؿ األخبلقي: و ذلؾ مف خبلؿ دعوة الشباب و الفتيات إلى -
نف في ارتداء و التف السير إلى ساعات متأخرة مف الميؿ،ربط عبلقات غرامية و 

المبلبس الفاضحة بالنسبة لمفتيات تحت مسمى العصرنة و مواكبة الموضة  باإلضافة 
 إلى نشر الصور و األفبلـ اإلباحية.

إضاعة الوقت: بمجرد أف يبدأ المستخدـ بتصفح أي موقع مف مواقع التواصؿ -
عممو  االجتماعي حتى تجده يقضي ساعات طويمة جدا أماـ جياز الكومبيوتر فييمؿ

 أو واجباتو المدرسية أو العائمية وغيرىا مف نشطات حياتو.

عمى  السرقة العممية: يقوـ بعض األشخاص بسرقة أفكار الغير التي قاـ بنشرىا -
 إحدى مواقع التواصؿ االجتماعي ثـ يدخؿ بعض التعديبلت عمييا و ينسبيا إليو.
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عض الصور الشخصية تيديد أمف األشخاص: يتجسد ذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ عمى ب-
  و تيديد أصحابيا بنشرىا.

الغزو الثقافي: استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ مفرط يجعؿ الفرد يكتسب -
نتكمـ عف القيـ واألفكار السمبية التي تؤدي إلى  ،ثقافات وقيـ المجتمعات األخرى 

 )3125/3126(قبلتي،   انييار النظاـ االجتماعي لدى المجتمعات المحافظة.
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 خالصة:

و التغيير  شبكات التواصؿ االجتماعي كانت ليا القدر األكبر مف التأثير  فإ         
،اجتماعية و ثقافية تعميمية  كما أف  إعبلميةعمى عدة مستويات سياسية ، اقتصادية ، 

تستخدـ ألغراض أخرى غير التي عرفت التزايد المطرد لمستعممييا حوؿ العالـ جعميا 
عنيا و منيا مجاؿ التعميـ ، ىذا األخير يجب أف يستفيد عمى غرار بقية المجاالت مف 
تجربة شبكات التواصؿ االجتماعي التي تشكؿ أكبر تطور يحصؿ في عالـ اليـو و 
 أكبر مجتمع افتراضي يوازي المجتمع الواقعي ،حيث يمكف أف تتحوؿ ىذه الشبكات مف
وسيمة لمتعارؼ و تكويف الصداقات إلى أىـ أداة تعميمية لطمبة جيؿ االنترنت الذيف 

ذلؾ نظرا لما تتميز بو مف خصائص الطمبة الرقمييف، و  نطمؽ عمييـ اسـ يمكف أف 
لكف رغـ أىمية استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تفعيؿ العممية و   ،تؤىميا لذلؾ

معات معينة و مجت        ه التجربة تبقى محصورة بدوؿالتعميمية عف بعد ،إال أف ىذ
لى مجتمع المعمومات ، دوف غيرىا مف الدوؿ بما فييا معظـ إتجاوزت مرحمة الولوج 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات  إرساءدوؿ العالـ العربي التي مازالت تحاوؿ جاىدة 
فمثبل الجزائر مازالت تعاني مف  مجتمع المعمومات  إلىو االتصاؿ و مف ثـ االنتقاؿ 

مشكؿ بطئ التدفؽ في شبكة االنترنت رغـ انطبلؽ خدمة الجيؿ الثالث و الرابع ليا ، 
كما أف الطالب الجامعي ما زاؿ ال يعي أىمية استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في 

 .أمور تفيده بما فييا المجاؿ التعميمي
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 د:تميي

و لكف االىتماـ بيا  البشرية بالرياضية منذ زمف بعيد، لقد اىتمت المجتمعات       
تضاعؼ في العصر الحديث نتيجة التقدـ التكنولوجي و اعتماد اإلنساف عمى اآلالت 
في كثير مف مرافؽ الحياة مما انجر عميو ظيور ما يسمى بأمراض نقص الحركة 

ذلؾ استمـز عمى الفرد أف يستثمر وقت فراغو في كالسمنة و ما يرافقيا مف أمراض، ل
إف استثمار وقت الفراغ مف  ه األمراض ،ممارسة األنشطة الرياضية تجنبا ليذ

الضروريات التي يجب عمينا أف نولييا اىتماما كبيرا و عمى المسؤوليف أف يخططوا 
طورة لنشر لتوجيو الفرد نحو فراغو توجييا صحيحا باستخداـ األجيزة الحديثة و المت

 الوعي بأىمية استغبلؿ وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية.
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 النشاط: 1.2

 .مفيوم النشاط:2.2
) أف النشاط يقصد بو المغة أنو ضد الكسؿ  3114يرى عبد اهلل فرغمي أحمد(       

 ويتضح مف المفيـو المغوي لمنشاط أنو يصؼ حالة الكائف عندما يتفاعؿ مع شيء
 )3114(فرغمي،   باإلضافة إلى وجود باعث لمحركة و النشاط .،يتطمب حركة 

اد مف أعماؿ تتحد طبقا لقد اصطمح عمى أف النشاط ىو كؿ ما يمارسو األفر و 
التي يقوـ بيا الناس مجتمعيف  أو ىي األعماؿ العادية لمبرامج والسياسات المحددة،

  .العمؿ أو في أثناء ممارسة النشاطبذؿ الجيد في تعاوف و وتنطوي عمى ال

  )3114(فرغمي،  

ألحياء الباحث أف ممارسة األنشطة الرياضية في وقت الفراغ باالطالب يرى و 
قميا وتقيو مف صيث تعمؿ عمى بناء شخصية الطالب و ح الجامعية في غاية األىمية،

والنفسية كما أف العديد مف األىداؼ التربوية ال تتحقؽ إال مف خبلؿ  األمراض الجسمية
 ممارسة األنشطة المختمفة التي يقبؿ عمييا الفرد بصفة اختيارية.

انبثؽ مف ىذا ـ لمنشاط مف الناحية المنيجية، و اختمؼ التربويوف حوؿ تعريفي
 )ما يمي:3114(االختبلؼ العديد مف المسميات منيا كما ذكر عبد اهلل فرغمي أحمد

إنو يرتبط بالتعميـ النظاـ و ما يتـ داخمو مف تدريس لممقررات  :النشاط المنيجي 1.2.2
 الدراسية التي تتطمب ممارسة النشاط.

إف ىذا النشاط ينفذ خارج الخطة الدراسية و خارج قاعات  :النشاط الغير منيجي 2.2.2
 عية) ...الدرس أو الكمية أو في مساكف الطبلب(اإلقامة الجام
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 ىي عمى النحو التالي: )3114(فرغمي،   حسب: أغراض األنشطة 2.1.2

: يعد النشاط دافعا أساسيا لجميع أفراد المجتمع، حيث يتفؽ ىذا غرض حركي 1.2.1.2
و الغرض الحركي ،مع الطبيعة الذاتية لؤلفراد والتي تميؿ بطبيعتيا لمنشاط و الحركة 

 اس النشاط البدني في برامج األنشطة الرياضية.أس

بة أف يكوف الفرد مع اآلخريف تعد أقوى الرغبات غإف الر : غرض اجتماعي 2.2.1.2
و ىذا يتطمب نوىا مف النشاط المنظـ و غير  فاإلنساف اجتماعي بطبعو، نسانية،اإل

 المنظـ لمقابمة الحاجة إلى االنتماء.

عف طريؽ األنشطة المتنوعة إلى إتباع اىتماماتو و  يسعى الفرد: غرض ذاتي 3.2.1.2
و نقؿ ىذه المشاعر واألحاسيس  ،و اكتشاؼ إمكاناتو و صقميا،التعبير عف أحاسيسو 

 األفكار التي تدور في ذىنو إلى اآلخريف إلثبات ذاتو.و 

 مفيوم الترويح: 3.2

و االبتكار ) يعني التجديد و الخمؽ Recreationإف مفيوـ الترويح باإلنجميزية(
) creation) يعني إعادة البناء و الجزء الثاني منو (reفالمقطع األوؿ مف المصطمح(

يعني الخمؽ و بصفة عامة فقد تباينت اآلراء حوؿ مفيوـ الترويح و ذلؾ لعدـ  وجود 
تعريؼ محدد لو ولذا سوؼ نتناوؿ عرضا ألىـ أراء الميتميف لدراسة مفيـو الترويح 

الترويح وفقا التجاىات المعاصرة في المجاليف التربوي و حتى نتمكف مف فيـ 
 االجتماعي.

)عمى أنو رد فعؿ عاطفي أو حالة نفسية و شعور 3112عرفتو تياني عبد السبلـ(
أثناء و بعد ممارستو لنشاط ما سمبيا أو ايجابيا ىادفا و يتـ أثناء وقت  ،يحسو الفرد قبؿ

 صية و يتصؼ بحرية االختيار.الفراغ و أف يكوف الفرد مدفوعا برغبة شخ
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عف "كراوس" أف الترويح ىو تمؾ األوجو مف النشاط أو الخبرات التي تنتج عف وقت و 
و المتعة     الفراغ، و التي يتـ اختيارىا وفقا إلرادة الفرد و ذلؾ بغرض تحقيؽ السرور

(آماني متولي د.البطراوي، لذاتو و اكتسابو العديد مف القيـ الشخصية و االجتماعية 
) 3115حسب "مارسكا" وآخروف( )3124، 2مقدمة في الترويح و أوقات الفراغ ط

الترويح ىو نمط نشاط الذي يأتي مباشرة بعد الواجبات االجتماعية، عبلوة عمى بعده 
 . التحرري و التعويضي إزاء الضغوط

     (Maresca & Tardieu pierre, 2004)    

) عف "بيمر" أف الترويح يعد نوعا مف 8::2درويش و محمد الحماحمي ( يذكر كماؿ
أوجو النشاط التي تمارس في وقت الفراغ و التي يختارىا الفرد بدافع شخصي 

و         لممارستيا و التي يكوف مف نواتجيا اكتسابو العديد مف القيـ البدنية و الخمقية
 المعرفية واالجتماعية.

في حيف يرى " أحمد محمد فاضؿ " أف الترويح بشكؿ عاـ ىو عبارة عف مساعدة 
 Leisureاألفراد لمحصوؿ عمى خبرات ايجابية تساعدىـ عمى تجديد الروح و استعادة (

Experiences أثناء وقت الفراغ الطاقة البشرية ولذا مف الممكف أف نعرؼ الترويح (
و التي تؤدي    و " يشمؿ جميع أوجو األنشطة البناءة و المقبولة اجتماعيا عمى أن

أثناء وقت الفراغ و يتـ اختيارىا و االشتراؾ بيا لدوافع ما وفقا إلرادة الفرد و ذلؾ 
) داخمية القيـ الشخصية و تحقؽ Intrisic Mitivationبغرض اكتساب العديد مف (

كة ذاتيا و ليس لدافع كالكسب المادي أو الرضا و السرور و المتعة مف المشار 
 المعنوي.

 )3124، 2(آماني متولي د.البطراوي، مقدمة في الترويح و أوقات الفراغ ط  
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و نتيجة ما سبؽ مف مفاىيـ وتعريفات ىي أف الترويح نشاط اختياري يحدث في وقت  
يع جوانب الحياة اإلنسانية سواء البدنية  االنفعالية الفراغ و ييدؼ إلى تنمية جم

كما يستنتج أف النشاط الترويحي يتماشى مع قدرات ،االجتماعية و الثقافية ، الصحية 
إشباع حاجيات و دوافعو سواء كاف سعادة شخصية أو اكتساب لياقة بدنية الفرد وىدفو 
ة أطراؼ المجتمع في فالترويح يمنح الفرصة لمشباب و الكبار و كاف ،و صحية

اختبلؼ ألسنتيـ و ألوانيـ و ظروفيـ المعيشية إلى المشاركة االجتماعية و الصحية و 
 التعاونية مع اآلخريف.

تتمخص أغراض الترويح تبعا لبلىتمامات و الرغبات التي  أغراض الترويح: 1.3.2
 يمكف إعتبارىا دوافع لممارسة األنشطة الترويحية في:

: حيث إف الدوافع لمحركة والنشاط يعتبر دافعا أساسيا لجميع يغرض حرك-1.1.3.2
و الغرض الحركي أساس النشاط  في األىمية لدى الصغار و الشباب، األفراد، و يزداد

 في البرنامج ترويحي.

بع الرغبة في االتصاؿ باآلخريف مف األنشطة التي تشغرض االتصال باآلخرين: -2.1.3.2
و يضيؼ          ،المناقشات الجماعيةالقصة  راءة الشعر،وتبادؿ اآلراء واألفكار ق

 الباحث الرياضات الجماعية.

دائما ما يبحث الفرد عف اىتمامات جديدة تميد لمفرد معرفة ما  غرض تعميمي:-3.1.3.2
 يجيمو، فالرغبة في المعرفة تدفع الفرد إلى التعرؼ عمى كؿ ما ىو في دائرة اىتمامو.

و ما  الفرد،: تعتمد الرغبة البتكار الجماؿ تبعا لما يتذوقو فنيغرض ابتكاري -4.1.3.2
 يعتبره الفرد خبرة جمالية مف حيث الشكؿ و الموف و كذلؾ الصوت و الحركة.
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فالرغبة في أف يكوف الفرد مع ،إف اإلنساف اجتماعي بطبعو غرض اجتماعي: -5.1.3.2
القميؿ في الترويح المنظـ أو اآلخريف مف أقوى الرغبات اإلنسانية ،و ىناؾ جزء ليس ب

(آماني متولي   غير المنظـ يعتمد أساسا عمى تحقيؽ الحاجة إلى االنتماء.
 )3124، 2د.البطراوي، مقدمة في الترويح و أوقات الفراغ ط

مف دراستنا و  تميزه عف غيره مف المناشط األخرى،لمترويح سمات سمات الترويح:  4.2 
 لمفيـو الترويح يتضح  أف مف أىـ سماتو ىي:

فيو يساىـ في تنمية    يعتبر نشاطا ىادفا ،: وىذا يعني أف الترويح نشاط بناء -1.4.2
 و تطوير الفرد مف خبلؿ المشاركة في ممارسة المناشط المختمفة.

و      ودوافعو : أي أنو نشاط يختاره الفرد وفقا لرغبتو و ميولونشاط اختياري- 2.4.2
 كذلؾ يتفؽ ىذا النشاط مع استعداداتو و قدراتو. 

تنمية يجمب السعادة إلى نفوس ممارسيو،  و يعني ذلؾ أف الترويح حالة سارة: -3.4.2
 التعبير عف الذات و اإلبداع في النشاط.

: بمعنى أف الترويح يتـ في الوقت الذي يتحرر فيو الفرد مف يتم في وقت الفراغ -4.4.2
 القيود و االرتباطات العمؿ أو أي ارتباطات أخرى.

: و ذلؾ مف خبلؿ إشباع الفرد الممارس لمناشط الترويح يحقق التوازن النفسي-5.4.2
و    لحاجاتو النفسية كما أف المشاركة في مناشط الترويح  تؤدي إلى تحقيؽ االسترخاء

 الرضا النفسي مما يحقؽ الفرد التوازف النفسي.
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خرى لباحث أف ىذه السمات التي تميز النشاط الترويحي عف األنشطة األو يرى ا   
ألف خصائصو تتماشى مع مختمؼ جوانب الحياة  ىي التي تدفع الفرد لممارستو،

 المختمفة لممشاركيف في ىذه األنشطة.

 مستويات و أنواع مناشط الترويح:   -5.2
متعددة، حيث يذكر محمد إف لمترويح مناشط : المستويات حسب بريتبل وناش-1.5.2

) عف بريتبؿ و ناش أف مستويات 3112الحماحمي وعايدة عبد العزيز مصطفى(
 المشاركة في المناشط الترويحية تتمثؿ في:

و ىي المشاركة التي تتميز باإلبداع و االبتكار وذلؾ  المشاركة اإلبتكارية: -أ
 كاالختراعات و القياـ بعمؿ غير مألوؼ مف قبؿ. 

و ىي ذلؾ المستوى مف المشاركة الذي يقـو الفرد مف خبللو  كة اإليجابية:المشار  -ب
 بالممارسة الفعمية ألوجو مناشط الترويح .

و     ىي تمؾ المشاركة التي يستمتع الفرد مف خبلليا بالمشاىدة : المشاركة السمبية -ج
 االستمتاع دوف مشاركة فعمية منو في المناشط الترويحية. 

اىيـ الذي أضافت إلى المستويات السابقة مستوى آخر و ىو المشاركة و عف حممي إبر 
العاطفية و ىي تمثؿ المستوى الذي يسمح لمفرد بالمشاركة الوجدانية مف خبلؿ 

 االستمتاع بمشاىدة المناشط الترويحية أو االستمتاع بيا.

تمثؿ أما عف المشاركة السمبية فيي تختمؼ في نظرتيا عف سابقاتيا حيث ترى أنيا 
المستوى الذي ال يتيح لمفرد الممارس لممناشط الترويحية فرص االندماج أو االستمتاع 
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بيا و مف ثـ فإف ذلؾ المستوى مف المشاركة ال يرقى إلى مستوى مف التأثير االنفعالي 
 أو الوجداني عمى الفرد .

 ىي: يقسـ ريبمتز مستويات المشاركة إلى ثبلثة و:المستويات حسب ريبمتز -2.5.2 

 تتمثؿ في المشاركة الفعمية لمختمؼ أوجو مناشط الترويح.المشاركة االيجابية:  -أ

: و ىي تمؾ المشاركة التي يتـ مف خبلليا استقباؿ الفرد لنشاط المشاركة االستقبالية -ب
 عف طريؽ الحواس سواء بالمشاىدة أو االستماع.

تي تتطمب القياـ بأي نشاط : و ىي ذلؾ النوع مف المشاركة الالمشاركة السمبية -ج
(محمد الحماحمي،  إيجابي أو استقبالي،وذلؾ كما ىو الحاؿ في النـو و االسترخاء.

  )3112، 2الترويح بيف النظرية و التطبيؽ ط

مف خبلؿ ما ذكر سابقا نستخمص أف مستويات المشاركة في األنشطة الترويحية و    
و           السمبية ،اإليجابية،مخص في أربع مستويات وىي : المشاركة اإلبتكارية تت

 العاطفية . 

ليما أجمع العمماء أف أىداؼ الترويح تتمخص في ىدفيف أو اليدف من الترويح:  -6.2
أما الثاني ظاىري يتحقؽ حسب السرور لمفرد الممارس، ىو تحقيؽ السعادة و باطني و 

دة، فاألنشطة ويحية الممارسة حيث لكؿ نشاط أىداؼ محدطبيعة األنشطة التر 
 تنميو.غراضو التي تسيـ في بناء الفرد و لكؿ منيا أىداه وأالترويحية متعددة ومتنوعة و 

عادة إال ) أف المحور األساسي لمترويح ىو الس3112تذكر تياني عبد السبلـ (
ؿ ممارستو لؤلنشطة المشاعر التي يكتسبيا الفرد مف خبلأف ىناؾ بعض األحاسيس و 
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االبتكار و كذلؾ اإلبداع عمى جانب بعض  الترويحية تتمثؿ في اإلخاء ، اإلنجاز ،
 القدرات البدنية و العقمية و العاطفية .

 أىمية الترويح: -7.2
إف المتعة ىي حالة نفسية ناتجة عف ممارسة النشاط الترويحي و بالتالي فيو يساىـ 

(محمد الحماحمي، الترويح بيف  الجسماني حيث يذكر في خمؽ نوع مف التوازف النفسي
 أىمية الترويح في النقاط التالية: )3112، 2النظرية و التطبيؽ ط

 .تحقيؽ الحاجات اإلنسانية لمتعبير الخبلؽ عف الذات 

  د.  تطوير الصحة البدنية و الصحة االنفعالية و الصحة العقمية لمفر 

 .التحرر مف الضغوط و التوتر الصحي المصاحب لمحياة العصرية 

 .توفير حياة صحية و عائمية زاخرة بالسعادة و باالستقرار 

 .محمد الحماحمي، الترويح بيف النظرية و التطبيؽ  تنمية و دعـ الديمقراطية)
 )45، صفحة 2ط

 نشطة الرياضية الترويحية:األ  -8.2

  مفيوم األنشطة الرياضية الترويحية: – 1.8.2

استخمص الطالب الباحث فيما ذكره عبد الوىاب شاىد في كتاب "الرياضة 
) عمى أنيا تعد وسيمة معبرة عف 1997الحماحمي(والتطبيؽ" د. محمد  لمجميع الفمسفة

كما أنيا تعد طريقة  دـ التقني،في مواجية متغيرات التقحاجة الفرد لمدفاع عف ذاتو 
 )1997(الحماحمي أ.،  لمبحث عف حياة أفضؿ لمجميع. 
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كما أف األنشطة الرياضية الترويحية تصب في مفيـو الترويح الرياضي الذي ىو ذلؾ 
النوع مف الترويح الذي تتضمف برامجو العديد مف المناشط البدنية و الرياضية كما أنو 

تأثيرا عمى الجوانب البدنية و الفسيولوجية لمفرد الممارس ألوجو  يعد أكثر أنواع الترويح
 .مناشطو التي تشتمؿ عمى الرياضات واأللعاب

 )Maresca  وTardieu pierre ،3115 82، صفحة(   

ارىا الفرد الباحث أف األنشطة الرياضية الترويحية ىي األنشطة التي تختالطالب يرى و 
 ويمارس في وقت الفراغ ألجؿ الحصوؿ عمى السعادة والسرور. 

ومف ،لمنشاط الترويحي أثر عمى اإلنساف  :مميزات النشاط الترويحي الرياضي -2.8.2
الصعب حصر جميع الفوائد المستفادة مف ممارستو حيث يعمؿ عمى تشكيؿ اإلنساف 

ره باإلضافة إلى مميزات جسمية عديدة يساعده في قيامو بأدوايعيد تكيفو بالمجتمع و و 
 منيا:

 .المتعة بغرض المتعة وليس ألجؿ الوصوؿ إلى مستوى عاؿ أو إتقاف األداء 

 .يعمؿ النشاط الترويحي الرياضي عمى رفع مستوى الحيوية و مقاومة التعب 

  يعمؿ عمى التخمص مف الضغط العصبي 

  الدوري و التنفسي.يعمؿ عمى رفع كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز 

 . 3123(قبلوز،   يعمؿ عمى التخمص مف الطاقة الزائدة( 

 أنشطة الترويح الرياضي:-3.8.2
تمثؿ الرياضات و األلعاب الجانب األعظـ مف برامج الترويح الرياضي كما أنو يمكف 

و مف      اد و الجماعاتت و اىتمامات األفر تنظيـ مناشطيا وفقا ألىداؼ و احتياجا
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الحالة  الجنس،،السف تمؾ المناشط ىي: المستوى المياريأىـ العناصر التي تتأثر بيا 
 البدنية و الحالة الصحية لمفرد.

 و عميو يتـ تقسيـ مناشط الترويح الرياضي إلى المجموعات األساسية التالية:

أو     ممارسة األلعاب  األلعاب أو الرياضات الفردية: ىناؾ بعض الذيف يفضموف -أ
أو       و يرجع ذلؾ إلى بعض الصفات النفسية و االجتماعية ،الرياضات الفردية 

و    السباحة ، المشي ،و مثاؿ ذلؾ صيد األسماؾ نتيجة الستمتاعيـ باألداء الفردي،
 ركوب الدرجات.

عمى األلعاب أو الرياضات الزوجية: ىي األلعاب التي تستمـز اشتراؾ فرديف  -ب
 المبارزة ؿ ذلؾ التنس األرضي، تنس الطاولة،األقؿ لمعب معا و مثا

ألعاب أو رياضات الفرؽ: األلعاب أو الرياضات الجماعية التي تعتمد عمى تكويف  -ج
الفرؽ ذات أىمية لمشباب نظرا ألنيا تتفؽ مع ميوليـ و اىتماماتيـ و مثاؿ ذلؾ كرة 

(آماني متولي د.البطراوي، مقدمة في الترويح و أوقات كرة السمة ، كرة الطائرة ،القدـ 
  )35,34، الصفحات 3124، 2الفراغ ط

مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا الترويح  :خصائص الترويح الرياضي-4.8.2
 الرياضي ما يمي:

لمشاركة لمجميع مف خبلؿ توفير إتاحة فرصة ا تييئة الفرص لمنشاط الحركي:-1.4.8.2
 المنشآت و التجييزات البلزمة و إعداد البرامج المناسبة.

نشاط ىادؼ و بناء يسيـ في تنمية الميارات و القيـ و االتجاىات  اليادفية: -2.4.8.2
 التربوية و تطوير الشخصية.
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 : ممارسة النشاط و عدـ االقتصار عمى المشاىدة.االيجابية-3.4.8.2

: لكؿ فرد الحؽ في المشاركة بغض النظر عف المراحؿ العمرية أو المساواة 4.4.8.2
 الجنس أو المستوى المياري .

 : اختيار أي نوع أو مستوى مف الرياضات المختمفة .حرية االختيار -5.4.8.2

 المشاركة في النشاط تتـ بدافع ذاتي( برغبة و إرادة الفرد)الدافعية:  -6.4.8.2

تتوفر األنشطة التنافسية و غير التنافسية في مستويات مختمفة لكي  التنوع: -7.4.8.2
 تتفؽ مع حاجات و رغبات و ميوؿ األفراد.

ية : يساعد الممارسيف عمى الوقاية مف األمراض العصر الوقاية و التأىيل -8.4.8.2
و    النفسية لى األمراض باإلضافة إ المرتبطة بنقص الحركة كالسمنة، أمراض القمب،

 ويساعد بشكؿ كبير في تأىيؿ المرضى و المصابيف و المعاقيف. االجتماعية،

المشاركة االيجابية التي تؤدي إلى تحقيؽ السعادة و تطوير صحة  التفاؤل: -9.4.8.2
 مما يبعث روح التفاؤؿ لدى الممارسيف  ،الفرد و زيادة اإلنتاجية

شاطات الترويح الرياضي القاعدة األساسية : تعتبر نالكشف عن الموىوبين -12.4.8.2
التي ترتكز عمييا عممية كشؼ الموىوبيف و أصحاب القدرات المتميزة في مختمؼ 

 الرياضات.

: يعتبر الترويح وسيمة مثمى الستثمار أوقات الفراغ استثمار وقت الفراغ -11.4.8.2
 )3118(فاضؿ،   المتزايدة لدى جميع أفراد المجتمع.

 أىمية النشطات الرياضية و االجتماعية في استثمار أوقات الفراغ: 5.8.2
 في النقاط التالية:    )3119(الداىري، يذكرىا 
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 تنمية الكثير مف الصفات و القدرات االيجابية لدي الفرد. -

 شباب.تحقيؽ التوافؽ النفسي و الصحة النفسية لم -

 تدعيـ الصدقات بيف الشباب باألنشطة الرياضية و االجتماعية  -

 التعبير عف الذات و إثباتيا  -

 حماية الشباب مف كؿ أنواع االنحراؼ . -

إف األنشطة الرياضية و األنشطة االجتماعية تعد وسائؿ تربوية ليا أثر عمى نمو  -
 الشباب و صحتيـ .

 ط النفسية و الشدائد. مساعدة الشباب عمى تحمؿ الضغو  -

     إشباع الحاجات النفسية لدى الشباب و التي تتمثؿ في الحاجة لؤلمف و لمتقدير -
 و االحتراـ و الحاجة لبلنتماء.

 اكتساب الشباب لنواحي السموؾ االجتماعي المقبوؿ  -

 غرس الروح الجماعية لدى الشباب و التعود عمى الصبر و التسامح. -

 ):37، صفحة 3119(الداىري،   

 العوامل المؤثرة في األنشطة الرياضية الترويحية: 6.8.2 

ىناؾ مجموعة مف الفوائد التي تعود عمى الشخص عند اشتراكو في أنشطة رياضية 
أوؿ ىذه الفوائد نعطس عمى القدرة الحركية و الفسيولوجية و ىذا بالطبع  ،ترويحية 

  د الشخص عمى مواجية ظروؼ الحياة بأسموب أسيؿ.يساع

 )82، صفحة 9::2(حممي ابراىيـ،  
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تشير الدراسات التي تمت في الدوؿ األوروبية أف الترويح و نشاطاتو يتأثراف بالعديد و 
 مف المتغيرات مف أىميا:

ت أف العادات و التقاليد تعتبر عامبل ىاما تؤكد الكثير مف الدراسا :الوسط االجتماعي-
 في تحديد نوعية األنشطة الترويحية المرغوبة و ذلؾ حسب ثقافة المجتمع.

و       إذ يؤثر دخؿ الفرد بدرجة كبيرة عمى اختياراتو: الوسط والمستوى االقتصادي -
دخؿ كيفية قضاء وقت الفراغ كما لوحظ أف ىناؾ أنواع مف الترويح ترتبط بمستوى 

 الفرد كالرحبلت السياحية و الخروج إلى المطعـ و المنتجات و غيرىا.

إف كؿ مرحمة عمرية ليا سموكياتيا الترويحية الخاصة فالطفؿ يمرح  :النسبة و الجنس-
ويمعب و الشيخ يسترخي و يرتاح في حيف أف الشباب ينطمقوف بحرية في مزاولة كافة 

نشطة الترويحية التي يمارسيا الذكر تختمؼ األنشطة و تشير الدراسات أيضا أف األ
بينما البنات  والد يميموف إلى األلعاب الضيقةعف تمؾ التي يمارسيا األنثى فعادة األ

 يممف إلى المعب بالرمي و األلعاب المرتبطة بالتدابير المنزلية.

و     رادفالمستوى التعميمي و الثقافي يؤثر عمى األف: المستوى الثقافي و درجة التعميم -
أساليب تسميتيـ و ىواياتيـ خاصة أف اإلنساف اليـو يتمقى كثيرا مف التدريبات في 
مجاؿ الترويح أثناء حياتو الدراسية مما قد يربي فيو أذواقا معينة ليوايات ربما يظؿ 

 يمارسيا مدى حياتو.  
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 مقارنة خصائص الرياضة الترويحية و الرياضة التنافسية: 9.8.2

 ياضة الترويحية:الر  –1.9.8.2
 تحقيؽ الذات -

 الحرية الشخصية  -

 اإلبداع و االبتكار -

 التفاعؿ االجتماعي -

 االتصاؿ -

 التضامف  -

 التعاوف -

 تحسيف نوعية الحياة -

 المصروفات تكوف غير مكمفة لمممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي -

 الرياضة التنافسية: -2.9.8.2
 العزلة االجتماعية  -

 صارع الت -

 التنافس -

 التفاعؿ االجتماعي و التعاوف لتحقيؽ مستوى أفضؿ  -

 )69، صفحة 8::2(الحماحمي أ.، أكثر تكمفة  -
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 أىداف الترويح الرياضي: -9.2 
يرى محمد الحماحمي أف لمترويح الرياضي( الرياضة لمجميع) إسيامات في التأثير 

ى العديد مف جوانب نمو المشاركيف في ممارسة أوجو مناشطو. كما ييدؼ االيجابي عم
الترويح الرياضي إلى الوقاية مف المتغيرات المدنية الحديثة و إلى زيادة المردود 
اإلنتاجي ليؤالء المشاركيف في برامجيـ و لذا فقد قـ الحماحمي بتحديد أىداؼ الترويح 

 لؾ عمى النحو التالي:الرياضي وفقا لطبيعة تمؾ األىداؼ و ذ

و        : و ىي األىداؼ المرتبطة بوجو عاـ بصحة الممارس األىداف الصحية-1.9.2
 تتضمف:

 تطوير الحالة الصحية لمفرد. -

 تنمية العادات الصحية المرغوبة. -

 الوقاية و اإلقبلؿ مف فرص اإلصابة بأمراض القمب  -

 زيادة مناعة الجسـ و مقاومتو لؤلمراض. -

 لحد مف اآلثار السمبية لمتوتر النفسي ولمقمؽ و لمتوتر العصبي.ا -

 : و التي تيتـ بالحالة البدنية لمممارس وىي:األىداف البدنية -2.9.2

 تنمية المياقة البدنية  -

 تحديد نشاط و حيوية الجسـ  -

 االحتفاظ بالقواـ الرشيؽ  -

 الوقاية مف بعض انحرافات القواـ -
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 البدني في سف الشيخوخةمقاومة االنييار  -

وىي األىداؼ المرتبطة بالعميـ و تنمية الميارات الحركية و األىداف الميارية:  -3.9.2
 تشمؿ :

 تنمية الحس الحركي منذ الصغر -

تعميـ الميارات الحركية لؤللعاب و لمرياضات المختمفة منذ الصغر و تعميـ مناشط  -
و ذلؾ كألعاب تنس الطاولة  ى مدى الحياة،طابع االستمرارية عمالحركية التي تتميز ب

 الجري ...، المشي ،كرة السمة  ،

 تنمية الميارات الحركية لمفرد  -

 االرتقاء لمستوى الموىوبيف رياضيا. -

وتحتوي  ،: تيتـ بالفرد الممارس لمناشطيا مف الجانب النفسياألىداف النفسية -4.9.2
 عمى أىـ األىداؼ التالية:

 و استثارة دافعية الفرد نحو ممارسة النشاط الحركيتنمية الرغبة  -

 تحقيؽ السعادة لحياة الفرد و الترويح عف الذات -

 إشباع الميؿ لمحركة أو المعب أو ليواية الرياضة -

 التعبير عف الذات و تفريغ االنفعاالت المكبوتة -

ت الحد مف التوتر النفسي و العصبي الناتج عف ظروؼ الحياة في المجتمعا -
 المعاصرة

 تنمية مفيوـ الذات -
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 إشباع الدافع لممغامرة -

األىداؼ االجتماعية: تيتـ بالجانب االجتماعي لمفرد الممارس بانتظاـ  -3.:.6
 لمناشطيا نذكر منيا:

التغمب عمى ظاىرة العزلة االجتماعية التي تسود المجتمع المعاصر بتكويف عبلقات  -
 لجماعاتو صدقات مع اآلخريف مف األفراد وا

 إشباع الحاجات لبللتقاء مع اآلخريف مف ذوي الميوؿ و االىتمامات المشتركة  -

تحقيؽ التوافؽ االجتماعي لؤلفراد و الجماعات المشاركيف في مناشط الرياضة  -
 لمجميع

 تشكيؿ السموؾ االجتماعي السوي -

اعات في المشاركة في االحتفاالت و الميرجانات الرياضية و التعاوف بيف الجم -
 تظيميا

 تنمية ميارات التواصؿ و التفاوض بيف الجماعات لدعـ العمؿ الجماعي -

 ممارسة الحياة االجتماعية الديمقراطية الناجحة    -

تشمؿ األىداؼ المرتبطة بتزويد الفرد بالعديد مف أنواع  األىداف الثقافية: -6.9.2
 المعرفة، و منيا:

و           و ذلؾ بتزويده بالعديد مف أنواع المعرفة تزويد الفرد بالثقافة الرياضية  -
 االتجاىات و العادات المرتبطة بمجاؿ الرياضة لمجميع

 تشكيؿ  تنمية مدركات الفرد بأىمية الرياضة في الحياة العصرية  -
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 إدراؾ الفرد لقدرات و لحجات الجسـ لمحركة -

 فيـ أفضؿ لمبيئة المحيطة بالفرد -

 اب الشعبية المتصمة في التراث الثقافي لمجميعالتعرؼ عمى األلع -

 التعرؼ عمى العديد مف أنشطة وقت الفراغ وأنشطة الخبلء و استيعاب طرؽ تنظيميا

 النشاط الرياضي في الجامعات: -10.2

أف ممارسة األنشطة الرياضية في أوقات الفراغ لدى  )3122(حمدي أحمد،  يرى
في الوقت الحاضر تعتبر مف الموضوعات الميمة التي ييتـ بيا كثير مف  الطبلب

 –      ولقد أصبح النشاط الرياضي في عصرنا لو أىمية،القيادات الجامعية التربوية 
و لكف ألنو يستخدـ كذلؾ كوسيمة تربوية ىامة في  -ليس مف أجؿ النشاط ذاتو فقط

د المرغوبة لتكويف مجتمع أفضؿ و يتفؽ ذلؾ و اكتسابو العادات والتقالي ،إعداد الطالب
مع ما ذكره "تشارلز بيوكر" بأف قيمة النشاط الرياضي الحقيقية تظير إذا تـ استخداميا 

    )73، صفحة 3122(حمدي أحمد،   كوسيمة لمحصوؿ عمى حياة أفضؿ .

 ت:أىداف النشاط الرياضي في الجامعا 1.12.2

 شغؿ أوقات الفراغ لتوظيؼ طاقات الشباب في أنشطة مفيدة. -

 اكتساب و تنمية الثقافة و المعرفة الرياضية. -

 الكشؼ عف القيادات الطبلبية و تنميتيا و صقميا. -

 اكتساب الخمؽ الرياضي و تربية المواطف الصالح -

 جعؿ الرياضة نمط في حياة الفرد. -
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 ف خبلؿ استثمار وقت الفراغ.اكتشاؼ و تنمية المواىب م -

 تقوية روح التعاوف .

 تدعيـ روح االبتكار و اإلبداع مف خبلؿ ممارسة األنشطة الرياضية.  -

 تنمية العبلقات االجتماعية. -

    )74، صفحة 3122(حمدي أحمد، تحمؿ المسؤولية.  -

معمومات و الخبرات و كذا الميارات و القيـ التي و مما سبؽ يتضح لنا أف مجموعة ال
ـ في تعد جزا كبيرا يساى ،يكتسبيا الفرد مف مشاركتو في األنشطة الرياضية الترويحية

و اتجاىات   كما تؤثر ايجابيا عمى مجموعة سموكات تنمية و تطوير مختمؼ دوافعو، 
بلؽ عف الذات و تطور و صحة الفرد و بالتالي تحقؽ الحاجات اإلنسانية لمتعبير الخ

وفي وقتنا الحمي نسعى جميعا في االنفعالية و كذا العقمية ،  ،ية الصح ،المياقة البدنية 
 المساىمة في بناء الفرد مف كؿ النواحي خدمة لممجتمع و اإلنسانية ككؿ.   

 اآلثار االجتماعية لمتكنولوجيا و عالقتيا بوقت الفراغ والترويح: -11.2

لصناعي الحديث عف عدد مف المبلح التي تميزه عف كؿ المجتمعات يكشؼ المجتمع ا
.  التي سبقتو إلى الوجود و ذلؾ الرتباطو بالثورة العممية التي اجتاحت عمـ اليـو

منية و و يرى العديد مف المفكريف الذيف ييتموف بدراسة اآلثار المترتبة عف الثورة الع
و      قدـ في مجاؿ العمـ و التكنولوجيايروف أف ىذا الت التكنولوجيا عمى المجتمع ،

انعكاساتو عمى الصناعة يقابمو تدىور سريع في العديد مف القيـ المرتبطة بالمجتمع 
 مما ينتج عنو العديد مف المشكبلت و التعقيدات.
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د و مف جانب آخر يرى الميتموف بوقت الفراغ و الترويح أف وقت الفراغ الترويح يع
وجو اآلخر لمعمؿ في ىذا المجتمع حيث يروف أف ال المنتج ، أساسا لممجتمع الصناعي

 و أنو أصبح يمثؿ نظاما اجتماعيا لو خصائصو المميزة. ،

إلى أف المناشط التي يمارسيا األفراد في أوقات فراغيـ   Robertsو يشير روبرتز
ا شأنو في تؤثر بفعالية في تطوير إحساسيـ بذاتيـ مما جعؿ وقت الفراغ يمثؿ نظام

(كماؿ   كما أنو يتبادؿ التأثير و التأثر مع ىذه النظـ. ذلؾ شأف النظـ األخرى ،
 )87د.درويش، صفحة 

 المشكالت التي تواجو مشاركة المتعممين في مناشط الترويح: -12.2

مميف في لقد اىتـ العديد مف الباحثيف بموضوع المشكبلت التي تواجو مشاركة المتع
مناشط الترويح سوا داخؿ نطاؽ الجامعة أو خارجو و ذلؾ إليجاد حموؿ ليذه 
المشكبلت و مراعاة عند التخطيط لبرامج الترويح عمى مستوى الجامعة أو عمى 
المستوى المحمي حتى تكوف زيادة المشاركة االيجابية في مناشط الترويح مف قبؿ 

 المتعمميف.

ماحمي عف معوقات ممارسة المناشط و اليوايات و في دراسة أجراىا محمد الح
و     ) طالب311) و ذلؾ عمى عينة مكونة مف (2:94الترويحية لدى طمبة الجامعة(

 أشارت نتائج الدراسة إلى أىـ المعوقات: مف كمية اآلداب بجامعة عيف الشمس،طالبة 

 أوال: أكثر المعوقات شيوعا لدى الطالب ىي وفقا لمترتيب التالي:

 لكمية ال تنظـ مناشط لمترويح لطبلبيا.ا -

 عدـ توفر المنشآت الرياضية . -
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  عدـ توفر األجيزة و األدوات الرياضية   -

 عدـ مبلئمة مواعيد النشاط الذي تنظمو الكمية لمطمبة. -

 عدـ مناسبة المناشط التي تنظميا الكمية لميوؿ الطمبة. -

 قضاء وقت الفراغ في التحصيؿ الدراسي. -

 يا: أكثر المعوقات شيوعا لدى الطمبات ىي وفقا لمترتيب التالي:ثان

 اإلرىاؽ و الحاجة لمنـو بعد االنتياء مف اليـو الدراسي. -

 يستغرؽ االنتقاؿ مف المنزؿ إلى الكمية و العودة وقت طويؿ. -

 قضاء وقت الفراغ في التحصيؿ الدراسي. -

 عدـ االشتراؾ في عضوية إحدى األندية. -

 توفر األجيزة و األدوات الرياضية.عدـ  -

 عدـ التشجيع مف الزمبلء عمى ممارسة اليوايات الترويحية. -

 الشعور بالقمؽ و عدـ اعتداؿ الحالة المزاجية. -

   )247(كماؿ د.درويش، صفحة   عدـ توفر المنشآت الرياضية. -

 م نحو وقت الفراغ و الترويح:دور المسئولين عن التعمي -13.2

تتأكد العبلقة بيف التعميـ و وقت الفراغ في ضوء فكرة استمرار التعميـ أو في ضوء 
التعمـ المستمر أو التربية المستديمة (مدى الحياة) إذ أف لكؿ مرحمة مف مراحؿ العمر 
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مف أفضؿ  اىتماماتيا الخاصة بيا مما يقتضي توجيو النظاـ التعميمي لممتعمميف لئلفادة
 الطرؽ الستثمار أوقات الفراغ.

 و لذا يجب عمى الميتميف بمناشط أوقات الفراغ و الترويح مراعاة أىـ األسس التالية:

 توعية المتعمميف بأىمية مناشط وقت الفراغ و الترويح. -

 تنمية اتجاىات المتعمميف نحو مناشط وقت الفراغ والترويح.-

 داداتيـ و قدراتيـ.تعريؼ المتعمميف بميوليـ واستع-

 إشباع ميوؿ و حاجات المتعمميف لمناشط الترويح.-

 اكتشاؼ المواىب المختمفة في مجاالت الترويح.-

 توفير اإلمكانات المناسبة لممارسة المناشط الترويحية.-

 مساعدة المتعمميف عمى حسف اختيار المناشط المناسبة ليـ.-

ممارسة المناشط الترويحية و زيادة اإلقباؿ إشراؾ المتعمميف و استثارة دوافعيـ نحو -
 )253(كماؿ د.درويش، صفحة   عمييا.
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 الخالصة:

كبير في  نستنتج في ما سبؽ أف األنشطة الرياضية الترويحية تساىـ بشكؿ 
التي ضا الرقي بالمجتمعات ،وتجعؿ الفرد في حالة مف السعادة و الر حياة األفراد و 

وقت الفراغ بسبب التقدـ العممي فزيادة  تؤىمو ليكوف مواطنا صالحا ونافعا لممجتمع،
التقني أدى إلى ظيور األمراض مما وجب عمى الفرد المجوء إلى ممارسة األنشطة و 

كما أف الرياضة عموما أصبحت معيارا يقاس بو تقدـ الدوؿ ، الرياضية لموقاية منيا 
 زيادة اإلنتاج.   في التنمية البشرية و
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 تمييد:
مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ مشكمة البحث المطروحة حوؿ معرفة أىمية مواقع         

التواصؿ االجتماعي في تفعيؿ ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية لدي الطالب 
توضيح الجامعي في مختمؼ األحياء الجامعية كاف لوزما عمى الطالب الباحث 

جراءاتيا الميدانية و ىي كالتالي:  المنيجية المتبعة وا 
 منيج البحث:  1.1

عمد الطالب الباحث إلى استخداـ المنيج الوصفي المسحي لبلئمتو لنوع        
فالمنيج  الدراسة ونوع المشكؿ المطروح، وبحكـ الموضوع الذي نحف بصدد دراستو

سة وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع الوصفي يعتبر طريقة لوصؼ الظاىرة المدرو 
 المعمومات المقننة عف المشكمة وتصنيفيا و إخضاعيا لدراسة دقيقة.

 مجتمع وعينة البحث : 2.1
يتكوف مجتمع البحث مف الطبلب الذكور المقيميف في ثبلثة أحياء جامعية         

قامة  3111تشمؿ كؿ مف إقامة المجدوب، إقامة  دينة يقعوف كميـ بم 2111سرير وا 
مقيـ، حيث اخترنا منيـ بطريقة عشوائية عينة الدراسة  5873البالغ عددىـبمستغانـ 

 موزعيف عمى النحو التالي: ،%5.16 طالب بنسبة 216التي بمغ عددىا 
 طالب.  47إقامة المجدوب : -
 طالب. 35سرير:  3111إقامة -
 طالب 56سرير:  2111إقامة -

 .متغيرات البحث:3.1
 مواقع التواصؿ االجتماعي.: قلالمتغير المست-
 األنشطة الرياضية الترويحية.  المتغير التابع: -

 . مجاالت البحث: 4.1
طالب ذكور مقيـ في ثبلثة أحياء  216 المجاؿ البشري: احتوى مجاؿ بحثنا عمى -أ

 جامعية في والية مستغانـ.
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الثبلث وباالستعانة المجاؿ المكاني: تـ توزيع االستبيانات عمى الطمبة في األحياء  -ب
 بمساعديف مقيميف نظرا ألنني لست مقيما.  

 المجاؿ الزمني: تـ تقسيـ دراستنا عمى مجاليف اثنيف ىما:                         -ج
 . .312إلى نوفمبر .312الجانب النظري: امتد مف بداية أكتوبر  -
جائحة كورونا في الجانب التطبيقي: بدأ مف نياية شير نوفمبر ثـ توقؼ بسبب  -

ثـ استأنؼ مف جديد إلى في شير  3131إلى غاية أواخر شير ماي  3131جانفي 
 .3131جواف 

 . األدوات البحث: 5.1
االستبياف: تمتاز ىذه الطريقة بكونيا تساعد عمى جمع المعمومات الجديدة المستمدة 

ي ال يمكف مباشرة مف المصدر والمعمومات التي يتحصؿ عمييا الطالب الباحث والت
إيجادىا في الكتب، إال أف ىذا األسموب الخاص بجمع المعمومات يتطمب إجراءات 

قاـ الطالب بتصميـ استمارة استبيانية وذلؾ بمسح العديد مف  دقيقة منذ البداية، حيث
المراجع التي تشابيت مع موضوعو ثـ تـ عرضيا عمى السادة األساتذة المحكميف مف 

اديس بمستغانـ لؤلخذ بآرائيـ وتوجياتيـ، وقد شممت االستمارة جامعة عبد الحميد بف ب
  .االستبيانية محوريف

 : يوضح محاور االستمارة االستبيانية1 الجدول
 المحاور   عدد العبارات

 الممارسة الترويحية الرياضية 27

 التواصؿ االجتماعي والترويح الرياضي 31

 المجموع 47

 الخصائص السيكيومترية ألداة :. 1.5.1
وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط  صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبيان:

 'بيرسوف' بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور. 

 :  صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول
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 األول من االستمارة االستبيانيةيوضح األسس السيكومترية لممحور  :2 الجدول

 العبارات الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 النتيجة المعنوية

 ارتباط داؿ إحصائيا 0.000 0.898** أمارس األنشطة الرياضية في وقت فراغ 01
 ارتباط داؿ إحصائيا 0.000 0.895** أكثر األنشطة التي أمارسيا ذات طابع 02
 ارتباط داؿ إحصائيا 0.000 0.932** وقت الفراغ أسباب ممارستي لمرياضة في 03
 ارتباط داؿ إحصائيا 0.000 0.858** أشجع عمى ممارسة الرياضة في وقت الفراغ 04
الوقت المناسب لممارسة األنشطة الرياضية  05

 الترويحية
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.918**

 صائياإح داؿ ارتباط 0.000 0.870** أمارس الرياضة بشكؿ 06
أمارس رياضة المشي أثناء تواجدي باإلقامة  07

 الجامعية
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.934**

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.922** أمارس األنشطة الرياضية أثناء وقت فراغ 08
-تحتوي اإلقامة عمى مرافؽ رياضية (مبلعب 09

 صاالت)
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.868**

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.922** ر اإلضاءة في مبلعب ليبلتوف 10
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.918** تشجع اإلقامة عمى ممارسة الرياضة الترويحية 11
إدارة اإلقامة تنظـ مسابقات رياضية خبلؿ  12

 العطؿ و المناسبات
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.945**

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.866** في الحي الجامعي أكثر الرياضات ممارسة - 13
أشرؾ في األنشطة الرياضية التي تنظميا إدارة  14

 اإلقامة
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.930**

تتوفر أماكف لبلستحماـ بعد ممارسة الرياضة  15
 .الترويحية داخؿ اإلقامة

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.915**

ات مع الطبلب لتنمية الوعي يتـ عقد لقاء 16
 بأىمية ممارسة األنشطة الرياضية الترويحي

 .والمشاركة فيو

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.889**
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يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله باف جميع فقرات ترتبط مع المحور األوؿ أي 
أف فقراتو دالة إحصائيا ، حيث نجد أف معامبلت االرتباط المحسوبة لكؿ فقرة مف 

(مستوى المعنوية) اقؿ مف   SIGالجدولية، كما أف قيمة R قراتو اكبر مف قيمةف
في جميع فقرات المحور أي يوجد ارتباط معنوي ومنو تعتبر  0.05بمستوى داللة 

 .فقرات المحور االوؿ صادقة ومتسقة داخميا، لما وضعت لقياسو
 صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني:

 يوضح األسس السيكومترية لممحور الثاني من االستمارة االستبيانية.: 3 الجدول

 العبارات الرقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 النتيجة المعنوية

أستخدـ اإلنترنيت في اإلطبلع عمى أىمية - 10
 ممارسة الرياضة أثناء وقت الفراغ

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.950**

المفضمة لدي الموجودة عمى مواقع  الخدمة- 10
 التواصؿ االجتماعي ىي

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.854**

الفترة المناسبة الستخداـ مواقع التواصؿ - 10
 :االجتماعي ىي

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.865**

المجاالت األكثر استقطابا في مواقع - 10
 : التواصؿ االجتماعي

 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.949**

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.867** : أكثر الشبكات نشرا لمقضايا الرياضية ىي- 10
الدافع وراء استخداـ مواقع التواصؿ - 10

 :االجتماعي ىو
 إحصائيا داؿ ارتباط 0.000 0.921**

أتفاعؿ مع القضايا الرياضية عمى مواقع - 10
 التواصؿ االجتماعي

 إحصائيا داؿ طارتبا 10111 0.940**

أتابع المنتديات الرياضية عمى مواقع - 08
 التواصؿ االجتماعي

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.919**

أتاحت مواقع التواصؿ االجتماعي حاجتي - 09
 مف المعارؼ الرياضية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.950**
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استخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتشيير - 10
 .طة الترويحية الرياضيةلممارسة األنش

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.953**

أتمقى الكثير مف اإلعجاب و التعاليؽ عمى - 11
 منشوراتي الرياضية التثقيفية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.923**

ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في - 12
تعزيز قدراتي المعرفية و الفكرية لممارسة 

 الرياضة الترويحية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.956**

أستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي - 13
 لمتشجيع عمى ممارسة الرياضة الترويحية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.927**

أعمؿ عمى نشر الوعي الصحي لفوائد - 14
ممارسة الرياضة الترويحية عبر مواقع 

 التواصؿ االجتماعي

 حصائياإ داؿ ارتباط 10111 0.938**

مشاركتي في مواقع التواصؿ االجتماعي - 15
 تسيـ في التعريؼ و الترويج لثقافة

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.943**

أتناقش و أتبادؿ الحوار مع أصدقائي حوؿ - 16
 ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.966**

ية عمى أعمؿ مف خبلؿ منشوراتي الرياض- 17
 .تحفيز ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.963**

أستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدعوة - 18
أصدقائي عمى ممارسة األنشطة الترويحية 

 الرياضية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.959**

أتابع المنشورات الرياضية و أتعمـ منيا - 19
 رياضيةالميارات ال

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.914**

تحفز المنشورات الرياضية عمى ممارسة - 20
 الرياضة الترويحية

 إحصائيا داؿ ارتباط 10111 0.963**

 أي ،الثانييع فقرات ترتبط مع المحور يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله باف جم
سوبة لكؿ فقرة مف فقراتو ، حيث نجد أف معامبلت االرتباط المحتو دالة إحصائياأف فقرا
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(مستوى المعنوية) اقؿ مف بمستوى    SIG   الجدولية، كما أف قيمة r اكبر مف قيمة
في جميع فقرات المحور أي يوجد ارتباط معنوي ومنو تعتبر فقرات المحور  1010داللة 

 .الثاني  صادقة ومتسقة داخميا، لما وضعت لقياسو

مف ثبات استبياف الدراسة، مف خبلؿ معامؿ ألفا  تـ التحقؽ :ثبات وصدق أداة الدراسة
 كرونباخ

 .: يوضح األسس السيكومترية االستمارة االستبيانية ككل4 الجدول

 النتيجة  عدد الفقرات  معامؿ ألفا كرونباخ محاور االستبياف
 ثابت 16 0.984 المحور األوؿ 10
 ابتث 20 0.992 المحور الثاني  10

 ثابت 36 0.994 جميع فقرات االستبياف
نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف معامؿ ألفاكرونباخ ىي معامبلت مرتفعة 

وىذا يدؿ عمى أف قيمة  0.994وكذلؾ معامؿ ألفا لجميع محاور االستبياف معا بمغ 
الثبات مرتفعة ألداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعمنا عمى ثقة تامة بصحة 

 اإلشارةتجدر ، تبياف وصبلحيتو لتحميؿ وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتيااالس
دؿ  )، وكمما أقترب مف الواحد0-1يف (إلى أف معامؿ الثبات ألفا كرونباخ، تتراوح ب

واف الحد  ،عمى وجود ثبات عاؿ، وكمما اقترب مف الصفر؛ دؿ عمى عدـ وجود ثبات
 .100ونباخ ىو األدنى المتفؽ عميو لمعامؿ ألفا كر 

مف أىـ صفات البحث أف يكوف موضوعيا في قياس الظاىرة  الموضوعية: 4.1.5.1
ف جميع المفحوصيف بما سيؤدونو  التي أعد أصبل لقياسيا أف يكوف ىناؾ فيـ كامؿ م

لفيـ معنى آخر غير المقصود أف يكوف ىناؾ واضح لمجميع وأف تكوف ىناؾ فرصة و 
التأثير في صدقو وبالتالي في ثباتو أي أف  عدـ الموضوعية يؤدي إلىمنو و 
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الموضوعية تتحقؽ باتفاؽ الجميع و كمما ارتفعت نسبة االتفاؽ كمما دؿ ذلؾ عمى 
 )3111(ابراىيـ، موضوعية االختبار في البحث. 

بعد عممية جمع البيانات الخاصة بالطمبة قمنا بعممية  األساليب اإلحصائية:2.5.1
ىذه العممية حساب عدد التكرارات ألجوبة الطمبة عمى  تفريغيا وفرزىا حيث تـ في

 أسئمة اإلستبياف وبعدىا حساب النسب المئوية.

يساعدنا قانوف النسب المئوية في تحميؿ نتائج األجوبة التبلميذ : النسبة المئوية -
المتحصؿ عمييا بعد جمع االستبيانات و إحصاء عدد التكرارات لكؿ سؤاؿ، حيث 

 ب المئوية عمى الشكؿ التالي:يعطى قانوف النس

 

               

 

 

 

يسمح لنا ىذا القانوف بمعرفة مدى وجود فروؽ معنوية في   :2_اختبار حسن المطابقة كا
 عمى أسئمة االستبياف، حيث يعطى قانونو عمى الشكؿ التالي: كا إجابات التبلميذ 

  

 

                                           

 

211×عددالتكرارات  

=النسبة المئوية  

التكراراتمجموع  

 

(التكرارالمشاهد–التكرارالمتوقع)  

مجموع=    كا 
التكرارالمتوقع                                
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 تمثمت صعوبات البحث في ما يمي:: ات البحثصعوب 6.1

عقد مف إجراء  3131ظيور وباء كورونا وخروج الطمبة عطمة في شير جانفي  -
دراستي الميدانية، حيث لـ يبمغ عدد االستمارات التي وزعتيا العدد الكافي ىذا ألنني 

 . 216استمارة واسترجعت فقط  261وزعت 

  الخالصة:

الخطوات المنيجية التي يتبعيا الباحث مف أجؿ ضبط  مف خبلؿ ىذا الفصؿ بينا
اإلجراءات الميدانية الخاصة بالدراسة، وكذا توضيح الطرؽ واألدوات المستعممة في 
جمع البيانات وتنظيميا وقمنا في ىذا الفصؿ بعرض جميع الوسائؿ و األدوات 

ؿ إلى المستعممة والطرؽ اإلحصائية في ىذا البحث في أحسف وذلؾ ألجؿ الوصو 
نتائج مصاغة بطريقة عممية تساعد عمى إيجاد حموؿ لممشكمة المطروحة سابقا.
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 عرض ومناقشة نتائج االستمارة االستبيانية:

 المحور األول: الممارسة الترويحية الرياضية

 .أمارس األنشطة الرياضية في وقت فراغ-1

 ضية في وقت الفراغمعرفة إذا كاف الطمبة يمارسوف األنشطة الرياالغرض منو: 

 من المحور األول1:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال5 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 

 التكرارات
 

 اإلجابات
 المحسوبة المجدولة 

دالة 
 إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 26.743 

 مادائ 29 27.6
 أحيانا 59 56.2
 نادرا 17 16.2

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 26.743حسوبة تساوي (الم ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا التعميق: 

 5.991التي تساويو  ليةأكبر مف قيمتيا الجدو ، 0.05) ومستوى داللة 2حرية تساوي(
 بات الطمبة.            ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجا

معضـ الطمبة  مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف االستنتاج: -
 .  ألنشطة الرياضية في وقت الفراغايمارسوف 
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 أكثر األنشطة التي أمارسيا ذات طابع-0

 التي يمارسيا الطمبةمعرفة طبيعة األنشطة الغرض منو: 

 من المحور األول 02ؤال رقمس:يوضح إجابات الطمبة عمى ال6 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة المجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 22.800 

 ترفييي 48 45.7
 عضمي 45 42.9
 فكري 12 11.4

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 000.11المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا التعميق: 

 00990التي تساويو أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 1116مستوى داللة ) و 3حرية تساوي(
كـ نبلحظ مف الجدوؿ أف  ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة

 .            ب يميموف إلى ممارسة األنشطة ترفييية و العضميةالطبل
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف األنشطة المفضمة االستنتاج:  -

 الطابع العضمي . ذاتعند الطمبة ذات طابع ترفييي و يمييا 
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 أسباب ممارستي لمرياضة في وقت الفراغ-3

 األسباب التي تدفع الطمبة لممارسة الرياضة في وقت الفراغمعرفة الغرض منو: 

 من المحور األول 3يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :7 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 

 التكرارات
 

 اإلجابات
 المحسوبة المجدولة 

 
 ر داؿغي
 

2 0.05 5.991 4.286 

42.9 45 
الترويح عف 

 النفس
 حب الرياضة 30 28.6

28.6 30 
الحصوؿ عمى 

 جسـ  رشيؽ
 المجموع 105 %100

)  عند درجة حرية 4.286المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق
 5.991التي تساويو  جدوليةمف قيمتيا ال أصغر ،0.05) ومستوى داللة 2تساوي(

 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية بيف إجابات الطمبة.             ومنو نستنتج
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف أسباب ممارسة االستنتاج:  -

 .الطمبة لمرياضة أثناء تواجدىـ باإلقامة ىو لمترويح عف أنفسيـ
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 رياضة في وقت الفراغعمى ممارسة الأشجع  -0

 عمى ممارسة الرياضة في وقت الفراغ معرفة إذا كاف الطمبة يشجعوفالغرض منو: 

 من المحور األول 4يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :8 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 

 التكرارات
 

 جاباتاإل
 المحسوبة المجدولة 

 
دالة 

 إحصائياً 
 

2 0.05 5.991 43.60 

 دائما 32 30.5
 أحيانا 64 61
 نادرا 9 8.6

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 43.600المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي  قيمتيا الجدولية أكبر مف ،0.05) ومستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمب الطمبة  االستنتاج: -
 .مى ممارسة الرياضة في وقت الفراغيشجعوف ع
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 الرياضية الترويحية  الوقت المناسب لممارسة األنشطة -0

 معرفة الوقت المناسب لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية في االقامة الغرض منو:

 من المحور األول 5يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :9 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 

 اتالتكرار 
 

 اإلجابات
 

 المحسوبة المجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 15.943 

 صباحا 32 32
 مساءا 53 50.5

 نادرا 20 19
 المجموع 105 %100

)  عند درجة 15.943المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يمارسوف : االستنتاج -

 األنشطة الرياضية مساءا لتوفر الوقت
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 ...أمارس الرياضة بشكؿ -6

 معرفة إذا كاف الطمبة يحبذوف األنشطة الجماعية أو الفردية الغرض منو:

 من المحور األول 6:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 10 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 بةالمحسو  المجدولة

 
 غير داؿ

 
1 0.05 3.841 1.152 

 فردي 47 44.8
 جماعي 58 55.2

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 1.152المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا التعميق: 
 3.841و التي تساوي  أصغر مف قيمتيا الجدولية ، 0.05) و مستوى داللة 1تساوي(

 ـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            ومنو نستنتج عد
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يمارسوف : االستنتاج -

 يفضموف األنشطة الرياضية الجماعية
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 أمارس رياضة المشي أثناء تواجدي باإلقامة الجامعية  -7

 رياضة المشي  مبة يمارسوفمعرفة إذا كاف الطالغرض منو: 

 من المحور األول7:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 11 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة المجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 8.971 

 دائما 00 00

 أحيانا 48 48

 نادرا 34 32.4
 المجموع 105 %100

)  عند درجة حرية 8.971المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
 5.991و التي تساوي  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 يا بيف إجابات الطمبة.            ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائ
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمب الطمبة االستنتاج:  -

 يمارسوف رياضية رياضة المشي أثناء تواجدىـ في اإلقامة الجامعية .
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 أمارس األنشطة الرياضية أثناء وقت فراغ-8

 ف األنشطة الرياضية داخؿ االقامة أو خارجيا معرفة إذا كاف الطمبة يمارسو  الغرض منو:

 من المحور األول 8:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 12 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة المجدولة

 
 غير دالة

 
1 0.05 3.841 0.467 

53.3 56 
الحي  داخؿ

 الجامعي

46.7 49 
خارج الحي 

 الجامعي
 المجموع 105 %100

)  عند درجة 0.467المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا التعميق: 
و التي   أصغر مف قيمتيا الجدولية ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(

 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية بيف إجابات الطمبة.            ومنو نستنتج  3.841تساوي
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يفضموف االستنتاج:  -

 .ممارسة األنشطة الرياضية خارج اإلقامة
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 صاالت)   -تحتوي اإلقامة عمى مرافؽ رياضية (مبلعب -9

 االقامة تحتوي عمى مرافؽ و منشآت رياضيةمعرفة إذا كانت  الغرض منو:

 من المحور األول 9:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 13 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة المجدولة

دالة 
 إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 15.486 

 دائما 26 24.8
 أحيانا 54 51.4
 نادرا 25 23.8

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 15.486المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            ومنو نستنتج  5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف اإلقامات الجامعية  االستنتاج: -
 .تحتوي عمى عدد كافي مف المرافؽ الرياضية
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 توفر اإلضاءة في مبلعب ليبل    -10

                األنشطة الرياضية ليبل معرفة إذا كاف الطمبة يمارسوف الغرض منو: 

 من المحور األول 10:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 14 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة المجدولة

 
 غير داؿ

 
2 0.05 5.991 3.829 

 دائما 26 24.8
 أحيانا 37 35.2
 نادرا 42 40

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 3.829المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
و التي   أصغر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(
 فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            ومنو نستنتج عدـ وجود  5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة نادرا ما : االستنتاج -
 .يمارسوف األنشطة الرياضية ليبل لعدـ توفر اإلضاءة في المبلعب 
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                ية         تشجع إدارة اإلقامة عمى ممارسة الرياضة الترويح -11

  معرفة إذا تمقى الطمبة التشجيع مف االقامة لممارسة الرياضة الترويحيةالغرض منو:

 من المحور األول 11:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 15 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة المجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 13.543 

 دائما 18 17.1
 أحيانا 48 45.7
 نادرا 39 37.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 13.543المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف إدارة اإلقامة تشجع  االستنتاج: -
 .عمى ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية داخؿ اإلقامة 
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 إدارة اإلقامة تنظـ مسابقات رياضية خبلؿ العطؿ و المناسبات  -12

معرفة إذا كانت إدارة اإلقامة تعمؿ عمى تنظيـ المسابقات الرياضية خبلؿ  الغرض منو:
 العطؿ و المناسبات لتشجيع عمى ممارسة الرياضة

 ن المحور األولم 12:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 16 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 6.229 

 دائما 23 21.9
 أحيانا 42 40

 نادرا 40 38.1
 المجموع 105 %100

)  عند درجة حرية 6.229المحسوبة تساوي ( ²وؿ أف قيمة كا نبلحظ مف الجد التعميق:
 5.991و التي تساوي  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
ف إدارة اإلقامة تعمؿ مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أ: االستنتاج -

عمى تنظيـ المسابقات الرياضية خبلؿ العطؿ و المناسبات لتشجيع عمى ممارسة 
 الرياضة
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 أكثر الرياضات ممارسة في الحي الجامعي    -13

     أكثر الرياضات ممارسة في الحي الجامعي     معرفة الغرض منو:

 من المحور األول 12ات الطمبة عمى السؤال رقم :يوضح إجاب17 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

دالة 
 33.829 5.991 0.05 2 إحصائياً 

 كرة القدـ 63 60
 كماؿ األجساـ 19 18.1
 كرة الطائرة 23 21.9

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 33.829المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

بلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الرياضة األكثر مف خ االستنتاج: -
 ممارسة في الحي الجامعي ىي كرة القدـ
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 أشرؾ في األنشطة الرياضية التي تنظميا إدارة اإلقامة     -14

معرفة إذا كاف الطمبة ينشطوف في األنشطة الرياضة المنظمة مف طرؼ  الغرض منو: 
     اإلقامة

 من المحور األول 14يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 18 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 11.886 5.991 0.05 2 دالة إحصائياً 

 دائما 23 21.9
 أحيانا 31 29.5
 نادرا 51 48.6

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 11.886المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
      ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.        5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة ال يحبذوف  االستنتاج: -
 االشتراؾ في األنشطة الرياضية التي تنظميا إدارة اإلقامة 
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 تتوفر أماكف لبلستحماـ بعد ممارسة الرياضة الترويحية داخؿ اإلقامة. -15

بلستحماـ بعد ممارسة الرياضة الترويحية تتوفر أماكف ل معرفة إذا كانت الغرض منو:
    داخؿ اإلقامة.

 من المحور األول 15يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :19 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة الجدولة

 
 إحصائياً  دالة
 

2 0.05 5.991 12.743 

 دائما 41 39
 أحيانا 46 43.8
 نادرا 18 17.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 12.743المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف مراكز اإلقامات  االستنتاج: -
 الجامعية تتوفر عمى عدد كافي مف أماكف لبلستحماـ 
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األنشطة الرياضية  يتـ عقد لقاءات مع الطبلب لتنمية الوعي بأىمية ممارسة -16
 المشاركة فيو.و الترويحي 

معرفة إذا كاف يتـ عقد لقاءات مع الطبلب لتنمية الوعي بأىمية ممارسة الغرض منو: 
                                          األنشطة الرياضية الترويحي و المشاركة فيو.

 من المحور األول 16عمى السؤال رقم  :يوضح إجابات الطمبة20 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 23.029 

 دائما 14 13.3
 أحيانا 37 35.2
 نادرا 54 51.4

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 23.029المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   ، أكبر مف قيمتيا الجدولية  0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

ي الجدوؿ أعبله نستنتج أف إدارة اإلقامة ال مف خبلؿ النتائج المبينة فاالستنتاج:  -
 تقـو بدورىا التوعوي اتجاه الطمبة بأىمية استثمار وقت الفراغ في ممارسة الرياضة 
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 المحور الثاني: التواصل االجتماعي و الترويح الرياضي

 ارسة الرياضة أثناء وقت الفراغ أستخدـ اإلنترنيت في اإلطبلع عمى أىمية مم-1
اإلنترنيت في اإلطبلع عمى أىمية  معرفة إذا كاف الطمبة يستخدموف منو: الغرض 

 ممارسة الرياضة أثناء وقت الفراغ

 من المحور الثاني 1يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :21 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات اراتالتكر 
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 7.600 

 دائما 31 29.5
 أحيانا 48 45.7
 نادرا 26 24.8

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 7.600المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
 5.991و التي تساوي  ، أكبر مف قيمتيا الجدولية  0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف معضـ الطمبة  االستنتاج: -

 راغ يستخدموف اإلنترنيت في اإلطبلع عمى أىمية ممارسة الرياضة أثناء وقت الف
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 الخدمة المفضمة لدي الموجودة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ىي-2
معرفة الخدمة المفضمة لدى الطمبة الموجودة عمى مواقع التواصؿ  الغرض منو:
 االجتماعي

 من المحور الثاني  2يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :22 الجدول

الداللة 
 ائيةاإلحص

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
دالة 

 إحصائياً 
 

2 0.05 5.991 50.800 

 الدردشة 30 28.6
 مشاىدة الفيديوىات 67 63.8
 التعميؽ 8 7.6

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 508800المحسوبة تساوي ( ²ا نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة ك التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
،تعتبر  ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة 5.991تساوي

)ثـ تمييا خدمة 63.8%خدمة مشاىدة الفيديوىات الخدمة المفضمة لدى الطمبة (
 .            ) 7.6%) خدمة التعميؽ (28.6%نسبة(الدردشة ب

المفضمة مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الخدمة  االستنتاج: -
 لدي الموجودة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ىي مشاىدة الفيديوىات
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 الفترة المناسبة الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىي: -3
   لدى الطمبة معرفة الفترة المناسبة الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي :الغرض منو

 من المحور الثاني 3:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 23 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 حسوبةالم الجدولة

 5.991 0.05 2 دالة إحصائياً 

 
22.800 

 صباحا 13 12.4
 مساءا 40 38.1
 ليبل 52 49.5

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 22.800المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:

التي  و  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الفترات المناسبة  االستنتاج: -
 الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىي ليبل
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 االجتماعي :المجاالت األكثر استقطابا في مواقع التواصؿ -4
  معرفة المجاالت األكثر استقطابا في مواقع التواصؿ االجتماعيالغرض منو: 

 من المحور الثاني 4:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 24 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 8.915 

 سياسي 21 20
 اجتماعي 45 42.9
 رياضي 39 37.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 7.600المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
 5.991و التي تساوي  الجدولية أكبر مف قيمتيا  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف معضـ الطمبة  االستنتاج: -

 يستخدموف اإلنترنيت في اإلطبلع عمى أىمية ممارسة الرياضة أثناء وقت الفراغ 
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 الشبكات نشرا لمقضايا الرياضية ىي :     أكثر-5
      ألكثر نشرا لمقضايا الرياضيةامعرفة الشبكات الغرض منو: 

 من المحور الثاني 5يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :25 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات اراتالتكر 
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 17.371 

 فيسبوؾ 43 41
 يوتيوب 47 44.8
 انستغراـ 15 14.3

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 17.371المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف يوتيوب و فيسبوؾ : االستنتاج -
 أكثر الشبكات نشرا لمقضايا الرياضية  
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 ستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىو:   الدافع وراء ا -6
 معرفة الدافع وراء استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة      الغرض منو: 

 من المحور الثاني 6يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :26 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

سبة الن 2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 23.371 

 التسمية 27 25.7
 التثقيؼ 58 55.2
 التواصؿ 20 19

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 23.371المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2(حرية تساوي
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يستخدموف  االستنتاج: -
 مواقع التواصؿ االجتماعي ألجؿ التثقيؼ
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 أتفاعؿ مع القضايا الرياضية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي   -7
معرفة إذا كاف الطمبة يتفاعموف مع القضايا الرياضية عمى مواقع التواصؿ الغرض منو: 
    االجتماعي   

 من المحور الثاني 7:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 27 الجدول

الداللة 
 حصائيةاإل

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 14.400 

 دائما 29 27.6
 أحيانا 53 50.5
 نادرا 23 21.9

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 14.400بة تساوي (المحسو  ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمب الطمبة  االستنتاج: -
 مع القضايا الرياضية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي يتفاعموف
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 أتابع المنتديات الرياضية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي-8
: معرفة إذا كاف الطمبة يتابعوف المنتديات الرياضية عمى مواقع التواصؿ الغرض منو
          االجتماعي

 :من المحور الثاني 8الطمبة عمى السؤال رقم:يوضح إجابات 28 الجدول 

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

غيردالة 
 إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 4.286 

 دائما 40 38.1
 أحيانا 40 38.1
 نادرا 25 23.8

 لمجموعا 105 %100
)  عند درجة حرية 4.286المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق
و التي   أصغر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(
 ومنو نستنتج عدـ وجود ذات فروؽ دالة إحصائية بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

تائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف معضـ الطمبة مف خبلؿ الن االستنتاج: -
 يتابعوف المنتديات الرياضية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
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 أتاحت مواقع التواصؿ االجتماعي حاجتي مف المعارؼ الرياضية  -9
   معرفة إذا أتاحت مواقع التواصؿ االجتماعي المعارؼ الرياضيةالغرض منو: 

 من المحور الثاني 9:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 29 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 غير داؿ

 
2 0.05 5.991 5.543 

 دائما 32 30.5
 أحيانا 46 43.8
 نادرا 27 25.7

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 5.543المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
و التي   أصغر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(
 ومنو نستنتج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف مواقع التواصؿ  االستنتاج: -
 االجتماعي ال تحتوي عمى معمومات رياضية ترضي الطمبة
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استخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتشيير لممارسة األنشطة الترويحية -10
 الرياضية. 

لتواصؿ االجتماعي لمتشيير لممارسة معرفة إذا الطمبة يستخدموف مواقع ا الغرض منو:
 األنشطة الترويحية الرياضية.

 من المحور الثاني 10:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 30 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 7.600 

 دائما 22 21
 أحيانا 44 41.9
 نادرا 39 37

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 7.600المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق
 5.991و التي تساوي  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يساىموف  االستنتاج: -

 في التشيير لممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي.
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 اب و التعاليؽ عمى منشوراتي الرياضية التثقيفية أتمقى الكثير مف اإلعج -11
      معرفة إذا كاف الطمبة يتفاعموف مع المنشورات التثقيفية الرياضية الغرض منو:

 من المحور الثاني 11:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 31 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 لةالدال

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 10.343 

 دائما 20 19
 أحيانا 39 37.1
 نادرا 46 43.8

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 10.343المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(حرية 
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف ييتموف بمتابعة  االستنتاج: -
 الجتماعي ألجؿ التثقيؼالمنشورات الرياضية عبر مواقع التواصؿ ا
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ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في تعزيز قدراتي المعرفية و الفكرية لممارسة -12
 الرياضة الترويحية 

معرفة إذا ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في تعزيز قدرات الطمبة الغرض منو: 
                                                             المعرفية و الفكرية لممارسة الرياضة الترويحية

 من المحور الثاني 12يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :32 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 11.200 

 دائما 25 16.2
 أحيانا 54 51.4
 نادرا 34 32.4

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 11.200المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2ية تساوي(حر 
 و نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            ومن 5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف مواقع التواصؿ : االستنتاج -
االجتماعي تعتبر وسيمة يستخدميا الطمبة في تعزيز قدراتيـ الفكرية و المعرفية 

 لممارسة الرياضية .
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 لتواصؿ االجتماعي لمتشجيع عمى ممارسة الرياضة الترويحية أستخدـ مواقع ا-13
معرفة إذا كاف الطمبة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لمتشجيع عمى  الغرض منو:

 ممارسة الرياضة الترويحية

 من المحور الثاني 13:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 33 الجدول

الداللة 
 إلحصائيةا

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 اإلجابات التكرارات المئوية

 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 19.600 

 دائما 19 18.1
 أحيانا 46 43.8
 نادرا 40 38.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 19.600وبة تساوي (المحس ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2ية تساوي(حر 
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يستخدموف  االستنتاج: -
 قع التواصؿ االجتماعي لمتشجيع عمى ممارسة الرياضةموا
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أعمؿ عمى نشر الوعي الصحي لفوائد ممارسة الرياضة الترويحية عبر مواقع -14
 التواصؿ االجتماعي

معرفة إذا كاف الطمبة يعمموف عمى نشر الوعي الصحي لفوائد ممارسة  الغرض منو:
 ماعيالرياضة الترويحية عبر مواقع التواصؿ االجت

 من المحور الثاني 14:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 34 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 11.486 

 دائما 19 18.1
 أحيانا 46 43.8
 نادرا 40 38.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 11.486المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2ية تساوي(حر 
 ت الطمبة.            ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابا 5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يستخدموف : االستنتاج -
 مواقع التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي بأىمية ممارسة الرياضة
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مشاركتي في مواقع التواصؿ االجتماعي تسيـ في التعريؼ و الترويج لثقافة -15
 ي ممارسة الرياضة استثمار وقت الفراغ ف

مشاركة الطمبة في مواقع التواصؿ االجتماعي تسيـ في معرفة إذا كان الغرض منو: 
                              التعريؼ و الترويج لثقافة استثمار وقت الفراغ في ممارسة الرياضة

 من المحور الثاني 15:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 35 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
دالة 

 إحصائياً 
 

2 0.05 5.991 10.000 

 دائما 20 19
 أحيانا 45 42.9
 نادرا 40 38.1

 المجموع 105 %100
)  عند درجة 10.000المحسوبة تساوي ( ²لجدوؿ أف قيمة كا نبلحظ مف ا التعميق:

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2ية تساوي(حر 
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

ج أف الطمبة ينشطوف في مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنت االستنتاج: -
التعريؼ و الترويج لثقافة استثمار وقت الفراغ في ممارسة الرياضة عبر مواقع 

 التواصؿ االجتماعي .

 

 

 

 
 

 أتناقش و أتبادؿ الحوار مع أصدقائي حوؿ ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية -16
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ممارسة األنشطة معرفة إذا كاف الطمبة يثروف الحوار مع أصدقائيـ حوؿ  الغرض منو:
 الترويحية الرياضية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي

 من المحور الثاني 16يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم :36 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
دالة  غير

 إحصائياً 
 

2 0.05 5.991 2.057 

 دائما 29 27.6
 أحيانا 41 39

 نادرا 35 33.4
 المجموع 105 %100

ية )  عند درجة حر 2.057المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق
 5.991ي تساويو الت  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة قميبل ما  االستنتاج: -

 يتناقشوف في القضايا الرياضية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
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ضية عمى تحفيز ممارسة األنشطة الترويحية أعمؿ مف خبلؿ منشوراتي الريا-17
 الرياضية

معرفة إذا كاف الطمبة يعمموف عمى التحفيز لممارسة األنشطة الترويحية  الغرض منو:
   عبر منشوراتيـ الرياضية

 من المحور الثاني 17:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 37 الجدول

الداللة 
 ةاإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 غير داؿ

 
2 0.05 5.991 3.48 

 دائما 30 38.6
 أحيانا 44 41.9
 نادرا 31 29.5

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 3.48المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق
 5.991و التي تساوي  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة ال يقوموف  االستنتاج: -

 ارسة الرياضة عبر منشوراتيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعيبالتحفيز عمى مم
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أستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدعوة أصدقائي لممارسة األنشطة الترويحية -18
 الرياضية

معرفة إذا كاف الطمبة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لدعوة الغرض منو: 
                                                                        أصدقائي لممارسة األنشطة الترويحية الرياضية

 من المحور الثاني 18:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم38 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 لمحسوبةا الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 8.229 

 دائما 23 21.9
 أحيانا 47 44.8
 نادرا 35 33.3

 المجموع 105 %100
ية )  عند درجة حر 8.229المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
 5.991و التي تساوي  أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2تساوي(

 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف الطمبة يستخدموف  االستنتاج: -

 مواقع التواصؿ االجتماعي كوسيمة لدعوة أصدقاءىـ لممارسة األنشطة الرياضية.
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 شورات الرياضية و أتعمـ منيا الميارات الرياضيةأتابع المن-19
معرفة إذا كاف الطمبة يتابعوف المنشورات الرياضية و يتعمموف منيا الغرض منو: 

    الميارات الرياضية

 من المحور الثاني 19:يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم 39 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 حريةال

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 12.857 

 دائما 35 33.3
 أحيانا 50 47.6
 نادرا 20 19

 المجموع 105 %100
عند درجة   )12.857المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا : التعميق

و التي   أكبر مف قيمتيا الجدولية  ، 0.05) و مستوى داللة 2حرية تساوي(
 ومنو نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.             5.991تساوي

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمب الطمبة : االستنتاج -
ة الكتساب الميارات الرياضية عبر مواقع التواصؿ يتابعوف المنشورات الرياضي

 االجتماعي
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 تحفز المنشورات الرياضية عمى ممارسة الرياضة الترويحية -20
معرفة إذا كانت المنشورات الرياضية تحفز عمى ممارسة الرياضة  الغرض منو:

                 الترويحية

 من المحور الثاني 20جابات الطمبة عمى السؤال رقم:يوضح إ40 الجدول

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

النسبة  2كا
 المئوية

 اإلجابات التكرارات
 المحسوبة الجدولة

 
 دالة إحصائياً 

 
2 0.05 5.991 7.086 

 دائما 25 23.8
 أحيانا 47 44.8
 نادرا 33 31.4

 المجموع 105 %100
)  عند درجة حرية 7.086المحسوبة تساوي ( ²نبلحظ مف الجدوؿ أف قيمة كا  التعميق:
ومنو  5.991التي تساويو  أكبر مف قيمتيا الجدولية ،0.05 ) و مستوى داللة2تساوي(

 نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف إجابات الطمبة.            
بينة في الجدوؿ أعبله نستنتج أف المنشورات مف خبلؿ النتائج الم االستنتاج: -

  .الرياضية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي قميبل ما تحفز الطمبة عمى ممارسة الرياضة
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  :االستنتاجات 

الترويحية   مواقع التواصؿ االجتماعي تساىـ بشكؿ كبير في تشجيع الممارسة - 
 الرياضية.

 قامات الجامعية ال تلقى إقبال من طرف الطلبة.الممارسة الترويحية الرياضية في اإل -
         مواقع التواصل االجتماعي تزيد من وعي الطلبة بأهمية الترويح الرياضي  -

 .داخل االقامات الجامعية
تعمؿ إدارة اإلقامة الجامعية عمى تشجيع الطبلب عمى ممارسة األنشطة الرياضية -

 مف خبلؿ توفير كافة المنشآت الرياضية
 كرة القدـ ىي النشاط الرياضي الذي يطغى في اإلقامات الجامعية -
التواصؿ االجتماعي  مشاىدة الفيديوىات عمى مواقع في االقامات  يفضؿ الطبلب -

 و الكتساب المعمومات الرياضية و تثقيؼ أنفسيـ  لمترفيو
 فيس بوؾ يحتؿ موقع يوتيوب أكثر المواقع استخداما مف طرؼ الطمبة المقميف بعد ال -
 

 مناقشة الفرضيات:
مواقع التواصؿ االجتماعي تشير الفرضية الرئيسية إلى أف  التي الفرضية الرئيسية:

بعد المعالجة اإلحصائية ، و جيع الممارسة الترويحية الرياضيةتساىـ بشكؿ كبير في تش
لنتائج أجوبة الطمبة عمى أسئمة االستبياف دلت النتائج الموضحة في الجداوؿ رقـ 

يع عمى ) عمى أف مواقع التواصؿ االجتماعي تساىـ في التشج3614414614.151(
) عمى أف إدارة 24125126127كما دلت الجداوؿ رقـ( ممارسة األنشطة الرياضية،

االقامة الجامعية تساىـ في تشجيع الطمبة عمى ممارسة األنشطة الرياضية غير أف 
شمس الديف ( دراسة  كما دلتة ،في األنشطة قميمة مف طرؼ الطمبسب المشاركة ن

" دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تشجيع ممارسة الرياضة )3128زاىر، 
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عمى أف مواقع التواصؿ -والية مسيمة-المدرسية". دراسة ميدانية بثانوية ىواري بومديف
الرياضة المدرسية ىي أولية  االجتماعي تساىـ في تشجيع الرياضة المدرسية و

مواقع التواصؿ االجتماعي وما تحتويو ، تصفح مواقع التواصؿ االجتماعيالتبلميذ عند 
ىذه النتائج التي  ،يساىـ في نسر المعمومات واألخبار الرياضية في شتى المجاالت

 وصمت إلييا ىذه الدراسة تدعـ فرضيتنا الرئيسية .  

في اإلقامات مفادىا أف الممارسة الترويحية الرياضية  التي: الفرضية الجزئية األولى
ؿ اإلحصائية ىذا ما دلت عميو نتائج الجداو عية ال تمقى إقباؿ مف طرؼ الطمبة، و الجام
 عدـالوقت الكافي لممارسة الرياضة و  ىذا راجع لعدـ وجود) و 616122126131رقـ(

عتاد الآت الرياضية كالقاعات الرياضية و نقص المنشوجود اإلضاءة في المبلعب ليبل و 
:" كيفية استثمار (2213العجال قراش ) كدراسةالدراسات السابقة  كما دلت الرياضي،

، حية عند طمبة اإلقامات الجامعية"وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية التروي
التي مف نتائجيا أف الطمبة يجدوف صعوبات في تنظيـ وقتيـ لعدـ انتظاـ الوقت الحر و 

عف معوقات ممارسة النشاطات  حميمحمد الحماخبلؿ الدراسة وكذا دراسة أجراىا 
 اليوايات الترويحية لدى طمبة الجامعة أشارت نتائج الدراسة إلى أىـ المعوقات:و 

 اإلرىاؽ و الحاجة لمنـو بعد االنتياء مف اليـو الدراسي. -

 قضاء وقت الفراغ في التحصيؿ الدراسي. -

 األدوات الرياضية.األجيزة و  عدـ توفر -

 ـ اعتداؿ الحالة المزاجية.عدالشعور بالقمؽ و  -

تشير الفرضية إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي تزيد مف التي : الفرضية الجزئية الثانية
يظير ىذا في الجداوؿ رقـ لترويح الرياضي داخؿ االقامات  و وعي الطمبة في أىمية ا
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في ) حيث دلت عمى أف الطمبة يقوموف بالمشاركة 32,37,38,41.43,45,46(
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى المنشورات  ات الرياضية والتفاعؿالمنتدي

الرياضية، كـ أف الطمبة يستخدموف الشبكات االجتماعية لتواعد مف أجؿ ممارسة 
األنشطة الرياضية كما يساىموف في نشر الوعي بأىمية الترويح الرياضي عبر 

ما دلت عميو الجداوؿ ىذا ة مف خبلؿ حساباتيـ االجتماعية و المنشورات الرياضي
عمر دراسة (لدراسة الثالثة كما أشارت الدراسات السابقة كا )49.48.47.46(

) "أىمية استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة في 3128عطبلوي، 
دراسة ميدانية لطمبة اإلعبلـ " -الفيسبوؾ كنموذج -لرياضيةالحصوؿ عمى المعمومة ا

التسمية إلى االسترخاء و  إلى أف الطمبة يميموف  ،المسيمةاالتصاؿ الرياضي بجامعة و 
مف الحصوؿ عمى المعمومات ى التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي و قبؿ الحاجة إليـ بين

أف ممارسة األنشطة الرياضية في أوقات  )3122(حمدي أحمد،  يرى، و المتنوعة
ضر تعتبر مف الموضوعات الميمة التي ييتـ بيا الفراغ لدى الطبلب في الوقت الحا

ولقد أصبح النشاط الرياضي في عصرنا لو أىمية مف القيادات الجامعية التربوية،  كثير
تربوية ىامة في  لكف ألنو يستخدـ كذلؾ كوسيمةو  -ليس مف أجؿ النشاط ذاتو فقط –

يتفؽ ذلؾ مع أفضؿ و يد المرغوبة لتكويف مجتاكتسابو العادات والتقالإعداد الطالب، و 
يا مع ما ذكره "تشارلز بيوكر" بأف قيمة النشاط الرياضي الحقيقية تظير إذا تـ استخدام

لذا وجب )73، صفحة 3122(حمدي أحمد،  كوسيمة لمحصوؿ عمى حياة أفضؿ،
رويحية الرياضية في التوعية عبر كافة الوسائط االجتماعية إلى ممارسة األنشطة الت

 . عمى عف التعميـ في كافة المجاالتالقائميف مات الجامعية مف طرؼ المسئوليف و اإلقا
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 مدينةاعتمادا عمى الدراسة التي قمنا بيا في اإلقامات الجامعية بمما سبؽ و التوصيات:  
 مستغانـ نخمص إلى التوصيات التالية:

ىمية استغبلؿ وقت الفراغ في تفعيؿ دور اإلقامة الجامعية  في التوعية بأ -
 ممارسة األنشطة الترويحية لطبلب المقيميف 

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لتشيير باألنشطة الرياضية التي   -
 تنظميا إدارة اإلقامة لجذب الطبلب لممشاركة فييا 

توجيو الطمبة الباحثيف لمعديد مف البحوث العممية التي تحث عمى ممارسة  -
ترويحية الرياضية في اإلقامات و تعديؿ سموكيـ في طرؽ األنشطة ال

 . استثمار أوقات فراغيـ

 تجسيد ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية واقعيا و ليس افتراضيا. -
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 :خالصة عامة

مواقع التواصؿ االجتماعي مف المواضيع التي نالت قسطا كبيرا مف االىتماـ إف      
خاصة  ،تجذب عدد كبير مف المستخدميف مف جميع الفئات في شتى المياديف كونيا

المفاىيـ عبر ىذه الوسائؿ  وما عتبر أكثر عرضة لمختمؼ األفكار و التي ت فئة الشباب
 .المجاالتشتى أصبحت جزء مف حياتو يستخدميا أينما كاف و في  كما ،تقدمو

اقع في تشجيع لقد سعينا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تناوؿ موضوع أىمية ىذه المو 
عمى استثمار أوقات فراغو في ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية  يفالمقيم ةالطمب

مف خبلؿ نشر ثقافة الترويح عبرىا كونيا تعتبر مف الوسائؿ األكثر تداوال في اإلقامات 
و الجسدية      التي يمكف أف يستفيد منيا الطبلب في زيادة قدراتيـ المعرفية الجامعية

. 
ف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا تبيف لنا أف لمواقع التواصؿ االجتماعي أىمية في مو 

،كما كشفت تشجيع عمى استثمار أوقات الفراغ لممارسة األنشطة الترويحية الرياضية 
الدراسة عمى إقباؿ محتشـ لممارسة الطمبة ليذه األنشطة في اإلقامات الجامعية حيث 

لمممارسة  اتجاىات الطمبةنشآت وعدـ تمبية ميوؿ و ع أسباب ذلؾ لعدـ توفر المترج
التواصؿ االجتماعي  مواقعمف طرؼ إدارة اإلقامات، ولعدـ التشجيع الكافي  الرياضية،

و تمكنيـ مف نتبادؿ       اد فيي بقدر ما تقدـ خدمات جميمة لؤلفر  سبلح ذو حديف،
ض األفكار و القيـ بقدر ما تساىـ في نشر بع ،اآلراء و توسيع ثقافتيـاألفكار و 
 السمبية. 
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                               أستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدعوة أصدقائي عمى ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية-29
 نادرا  أحيانا                      دائما     

 رات الرياضية    أتابع المنشورات الرياضية و أتعمـ منيا الميا-:2

 نادرا  نا           دائما                  أحيا

 تحفز المنشورات الرياضية عمى ممارسة الرياضة الترويحية   -31

 نادرا   أحيانا                       دائما     

 

 









 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


