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 ملخص الدراسة

التعرف على اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ و معرفة  إلىالدراسة  هدفت
) المستوى  سبدرجة هذه االتجاهات و كشف الفروق المتحصل عليها بين الطلبة ح

صياغتنا للفرضية  جاءت األساسالعلمي، نوع الجنس، التخصص ( و على هذا 
 العامة:

 نحو استثمار أوقات الفراغ. الطلبة ايجابية اتجاهات 

 فتتجلى فيما يلي : فرعيةأما الفرضيات ال

 .كبيرةنحو استثمار أوقات الفراغ  الطلبةدرجة اتجاهات  -1
نحو استثمار أوقات الفراغ حسبب  متييبرات )  الطلبةتختلف درجة اتجاهات  -2

 (.الجنس، المستوى العلمي ،  التخصص
حيبث بلبا العبدد الكلبي  –تيبارت  –خلبدون  و قد تم اختيار عينة البحث من جامعة اببن

مببن مجتمبل الدراسببة %5مببويعين علبى تسبعة كليببات أع مبا يعبادل  1552ألفبراد العينبة 
 أساسبابموضبوع البحبث و متييراتبع اعتمبدنا  اإللمامطالب، و قصد  31153المقدر ب 

جملببة مببن البحببوث و الدراسببات  إلببى ضببافةباإلعلببى مجموعببة مببن المصببادر و المراجببل 
 احد جوانب هذه الدراسة. بأخرىو أالتي تناولت بكيفية 

 :إلىالمناسبة خلصنا  اإلحصائية األساليببعد تفريا النتائج و استعمال 

 اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ ايجابية. -
 الفراغ. ال يعد المستوى العلمي عامال محددا اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت -
 نوع الجنس عامل من عوامل تحديد اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -
و استثمار وقت الفراغ حسب هناك فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نح -

 .التخصص



Résumé de l'étude 

 

L'étude visait à identifier les attitudes des étudiants vis-à-vis de l'investissement dans les 

loisirs, à connaître le degré de ces tendances et à détecter les différences entre les élèves 

en fonction du niveau scientifique, du sexe et de la spécialisation. 

Attitudes positives des étudiants vis-à-vis des investissements de loisirs. 

Les sous-hypothèses sont les suivantes: 

1- Le degré d'attitude des étudiants vis-à-vis de l'investissement dans les loisirs est 

excellent. 

2 - Le degré d'attitude des étudiants vis-à-vis de l'investissement dans le loisir varie 

selon les variables (spécialisation, niveau scientifique, sexe.) 

Et il a été l'échantillon de recherche choisi de l'Université d'Ibn Khaldoun - Tiaret - où 

le nombre total des membres de l'échantillon 1552 distribué neuf collèges équivalant à 

5% de la population étudiée est estimée à 31 153 étudiants, afin de familiarité avec le 

sujet de la recherche et des variables principalement fondé sur diverses sources Et des 

références en plus d'une collection de recherches et d'études qui ont traité d'une manière 

ou d'une autre d'un aspect de cette étude. 

Après avoir déchargé les résultats et utilisé les méthodes statistiques appropriées, nous 

avons conclu: 

- Attitudes des étudiants vis-à-vis des investissements de loisirs positifs. 

- Le niveau scientifique n'est pas un facteur déterminant dans l'attitude des étudiants vis-

à-vis de l'investissement dans les loisirs. 

- Le genre est un facteur déterminant des attitudes des étudiants vis-à-vis de 

l'investissement dans les loisirs. 

- Il existe des différences significatives dans les attitudes vis-à-vis de l'investissement de 

loisirs par spécialisation. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The study aimed to identify the students' attitudes towards leisure time investment, to 

know the degree of these trends, and to detect the differences obtained among the 

students according to the scientific level, gender, specialization. 

Positive student attitudes towards leisure investment. 

Sub-assumptions are as follows: 

1- The degree of students' attitudes towards investing leisure time is great. 

2 - The degree of attitudes of students towards investing leisure time varies according to 

the variables (specialization, level of science, gender). 

The study sample was selected from Ibn Khaldun University - Tiaret. The total number 

of the sample was 1552 distributed among nine faculties, ie 5% of the study population 

estimated at 31153 students. In order to become acquainted with the research topic and 

its variables, And references in addition to a collection of research and studies that dealt 

in one way or another one aspect of this study. 

After unloading the results and using the appropriate statistical methods, we concluded: 

- Students' attitudes towards positive leisure investment. 

- The scientific level is not a determining factor in the students' attitudes towards 

investing leisure time. 

- Gender is a factor determining the attitudes of students towards investing leisure time. 

- There are significant differences in attitudes towards leisure time investment by 

specialization. 
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 مقدمة: -1
بناء حياته  فيلى اإلنسان بالوقـت؛ ففاز من اسـتغله ع -ـل شـأنهج -لقـد أنعـم الخالـق 

ه، رسـولوسـار على الطريق المستقيم، وخـاب مـن هدمـه، باختيـار طريق ال يقبلـه اهلل و 
 ثـم المجتمع.

فاهلل  ظمتهن اهلل إذا أقسم بشيء فهو دليل على عأ –حمه اهلل ر  -ولقد ذكر ابن كثير 
م ى عظيلم يقسم بتلك المخلوقات عبثا، بل ليبين أهميتها وليلفت النظر إليها، ويؤكد عل

 نفعها، وضرورة استثمارها بما يفيد، وعدم تركها تضيع سدى دونما فائدة ترتجى في
 (358، صفحة م1946)ابن كثير، الدنيا أو اآلخرة.  

إلنسان، وبخاصة إذا اقترن مع وقت فالفراغ يعد نعمة من نعم اهلل العظيمة على ا
هما مغبون في نعمتان« :الصحة في البدن، فلقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم الفراغ

 وقت الفراغ قد يتحول إلى ن(، ولك)رواه البخاري «والفراغكثير من الناس: الصحة 
 إذا لم يحسن اإلنسان استغالله المجتمع بأكمله نقمة على صاحبه، ومن ثم على

 (72، صفحة م1986)الشثري،  واستثماره واالستفادة منه بشكل إيجابي"
ال و  المهمة،فال يمكن اعتبار وقت الفراغ في الوقت الحاضر من المسائل الثانوية غير 

 يمكن التقليل من أهميته لإلنسان والمجتمع بأي صورة من الصور، وال يمكن إهماله
 دة منهوعدم التخطيط له بغية استثماره واالستفا

باســتثمار وقـــت الفـــراغ منـــذ الطفولـــة حتـــى الشـــيخوخة؛ لبنـــاء فـــرد  المربــون لــذلك اهتـــم
فهـو مـالزم للفـرد طـوال حياتـه، ولكنـه يتخـذ فـي كـل  ومجتمعـه ووطنــه أسـرته صالـح فـي

مرحلــة أهميــة خاصــة ووضــعاً  معينــاً  ووقــت الفــراغ هــو الوقــت الفــائ  عــن مــا يحــدده 
م بالعمل أو للقيام بالمسؤوليات وااللتزامات والواجبـات المنوطـة بـه ، الفرد من وقت القيا

)خــاطر،  وهـو بمثابــة الوقـت الحــر الـذي يمــارس فيـه اإلنســان ا نشـطة بطريقــة اختياريـة
،تهــــدى إلــــى تحقيــــق حاجاتــــه االجتماعيــــة والنفســــية العاطفية،وهــــذه الحاجــــات (1989

التــي تعتبــر مــن بــين الــدوافع المكتســبة النفســية تتمثــل فــي الــدوافع والميــول واالتجاهــات 
ويعتبـــر موضـــوا االتجاهـــات مـــن أهـــم الموضـــوعات فـــي مجـــال علـــم  والمهيئـــة للســـلوك،
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الــنفس باعتبــار أن االتجاهــات مــن أهــم محركــات الســلوك اإلنســاني فعــن طريــق معرفــة 
اتجاهات الفرد نحو ظاهرة ما أو حدث معين يمكن أن نتنبأ بسلوكه فيما بعد اتجـاه تلـك 

لظاهرة أو الحدث.فاتجاهات الفرد تعكس نوعية استجابته وردود أفعاله نحو ا شـخا  ا
والموضــوعات أو المواقــى الموجــودة فــي البيئــة الخارجيــة المحيطــة بــه التــي تــؤدي إلــى 

 استشارة هذه االستجابات .
ح فقد أصبح وقت الفراغ بالنسبة لعدد ال يستهان به من ا فراد والجماعات والشرائ

تماعية في أقطار ومجتمعات مختلفة حقيقة ملموسة وشيئا ظاهرا ومشكلة تحتاج االج
 إلى الدراسة والتفكير العميق والمعالجات الموضوعية

ة لمرحلوتمثل مرحلة الشباب أكثر المراحل العمرية تأثرًا بأوقات الفراغ لخصوصية هذه ا
ر لتغييميلها ا كيد إلى االتي تتميز بالحماسة والروح الثورية على ا وضاا السائدة و 

نحو ا فضل مما يجعل هذه المرحلة أهم أدوات التغيير االجتماعي واالقتصادي 
والفكري في المجتمعات كما أن ما تتميز به هذه المرحلة من حيوية وطاقة زائدة 

 مر اوتغيرات نفسية وبيولوجية واجتماعية مختلفة تزيد من تأثرها بوقت الفراغ. ولعل 
 .وءًا إن اجتمع الشباب والفراغ والمـال في آن واحـديزداد س

وان االستفادة من وقت الفراغ لديهم تسهم في تكوين شخصية الشاب تكوينا سليما 
معافى وبخاصة طلبة الجامعات فهذه الفترة غنية بفر  االكتساب للمهارات 

 االخرى. والمعلومات والمعارى والنشاطات
 من الفترة التي يقضيها في الجامعة ويستغلها أحسنمن المفرو  ان يستفيد الطالب 

استغالل فالوقت مورد ال يعو  فخمس سنوات في معايير هذا العصر مدة هائلة على 
 االطالب ان يستفيد منها ويغتنمها من خالل تطوير نفسه وطاقته المعرفية كما ونوع

ة( نطالقة الحقيقيفالجامعة هي عالم الطالب الجميل والمرحلة الجامعية ا ولى )اال
 لمستقبل زاهر لحيات الشاب.

غ من كما يعتبر الدور الذي تلعبه الجامعة في توجيه طالبها نحو استغالل أوقات الفرا
 ا مور الهامة
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 البحث: مشكلة -2
ن إن ظاهرة الفراغ ذات أبعاد ال يمكن تناولها من زاوية تخص  واحدة وعليه البد م

ت مختلفة إلعطاء هذه المشكلة حقها من الفح  تضافر جهود الباحثين في تخصصا
  (م1986 )الشثري،والتمحي . 

 وقت العمـل الـضروري أو ويمثل أسـلوب التعامـل مـع احد مكونات منظومـة الوقـت
العــام  مــن جدلية عن مستوى تطور المجتمع انطالقـا وقـت الراحة أو وقت الفراغ تعـبيرا
ى وم علــيقــ ات الوقـت( ؛ ولمــا كــان التطــور االجتمــاعي)المجتمــع( والخا  )احد مكون

دمة الــتالزم بــين وقــت العمل ووقت الفراغ سمة أساسية من سمات المجتمعات المتق
وقت  بحيـث يمكن استثمار وقت الفـراغ مـن اجل تنمية دوافـع العمـل وال يجوز اعتبار

 ع ، فقدلمجتميته وقيمته بالنـــسبة لإلنـــسان واالفراغ مسألة ثانوية يمكن التقليل من أهم
 (15، صفحة 1985قال سـقراط )إن وقت الفراغ لهو أثمن مـا نملـك( )محمد علي، 

إلى  وال يمكن في هذا العصر تـصور الحياة عمال متواصـال الن ذلـك يؤدي بعــد مــدة
ر أمــ ـل ووقـت الفــراغالــشعور بالتعب والملل، لذا أن تحقيق التوازن بين وقت العم

لعمل ركة اأساســي لإلنــسان فالترفيه الثقــافي والروحــي والجسدي ضرورة حيوية تمهد لح
 واإلبداا.

حويل توتعتمد سياسة وقت الفـراغ لدى طلبة الجامعـة علـى مبـدأ أنــساني يطمــح إلى 
اتجاهاتـــه و ميول الطالـــب  وقــت الفراغ إلى وقت ممارسة ا نـشطة والفعاليات بمـا يناسب

ى مد علوقيمه وظروفــه وثقافتــه وطبيعته االجتماعية والنفسية، أي إن وقت الفراغ يعت
ارها ويخت طبيعـة النشاطات والفعاليات المتنوعة التي يمارسها الطالـب في حياتـه اليومية

 بإرادة حـرة
جمال  دراسة)  ــى دراســات متعددةالباحثان مـن خــالل اطالعهمــا علالطالبان إذ الحظ 

الجزائر  أن هناك فرقا كبيرا بين( عفاف عبد الفتاح دراسة و دغبوب دراسةو  مرازقة
في كيفيـة استثمار أوقـات الفـراغ لـدى الشباب عامـة وطلبـة الجامعـة  ودول العـالم

ها عالم اليوم خاصة نتيجة التقـدم العلمـي و)التكنولوجي( وثورة االتصاالت التي يشهد
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والـتي ستزداد مع عـالم الغـد، فعليها أن توجـه طاقاتها وشبابها الذين هم أمـل ا مة 
 التقدم،وغـدها المـشرق السـتثمار أوقات الفراغ من اجل أن تلحق بهذا 

اغلب ا وقات لدى الطلبة داخل الجامعة يقضونها في مجالسة ا صدقاء، كذلك 
ج ديث مع ا صدقاء، ومعظم أوقات الفراغ لدى الطلبة خار واستخدام الموبايل في الح

والجلوس مع  ا سرةالجامعة )بعد انتهاء من المحاضرات( يقضونها في الجلوس مع 
  تسليةا قارب وا صدقاء ومشاهدة برامج الفضائيات والتدخين وارتياد المقاهي بهدى ال

طرح ا تم جامعة نحو وقت الفراغ ولذلبحث اتجاهات طلبة ال جــاءت هــذه الدراســة لــذا 
 :اآلتية التساؤالت
 الفراغ؟نحو استثمار وقت  الطلبة الجامعييناتجاهات  ما 

 التالية: وهذا من خالل طرح التساؤالت
 الفراغ؟استثمار وقت  نحوالجامعيين الطلبة ما هي درجة اتجاهات  -1
فــراغ حســب نحــو اسـتثمار وقــت ال الطلبــة الجــامعيين هـل تختلــى درجــة اتجاهـات -2

 (؟الجنس العلمي،المستوى  )التخص ،متغيرات 
 البحث:فرضيات -3

 في:فرضية عامة تمثلت  الطلبانيفتر  
   استثمار أوقات الفراغ. نحوالطلبة ايجابية اتجاهات 

 يلي:فتتجلى فيما  فرعيةأما الفرضيات ال
 .كبيرةنحو استثمار أوقات الفراغ  الطلبةدرجة اتجاهات  -1
 حســب متغيــراتنحــو اســتثمار أوقــات الفــراغ  الطلبــةهــات تختلــى درجــة اتجا -2

 (.الجنس العلمي،المستوى  )التخص ،
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 البحث:أهداف  -4
وقــت  يســتثمر بهــا الطلبــة الجــامعيينالتعــرى علــى الكيفيــة التــي  إلــى بحــثال اهــذ يهــدى
  :يلي وذلك من خالل ما يمارسونهاومعرفة أبرز النشاطات التي م فراغه
 يمارسها الطلبة الجامعيين؟التي  ترويحيةلمعرفة النشاطات ا -1
 نحو وقت الفراغ الطلبةاتجاهات  معرفة -2
 حسـب متغيــرالفـراغ  أوقــاتنحـو  الطلبـةكشـى الفـروق الحاصـلة بــين اتجاهـات   -3

 .الجنس العلمي،المستوى  ،التخص 
 :في أنها هذه الدراسة أهميةتنبع  والعملي:العلمي  البحث والحاجة له من الجانب أهمية -5

لمعرفة وتسـليط الضـوء علـى ا إلثراءتعتبر هذه الدراسة محاولة  :العلمي جانبال-5-1    
 أوقـات يسـتثمر فيهـا الطلبـة الجـامعيينعميق على الكيفية التي  تأثيرجوانب محددة لها 

 في مجاالت شتى. تهمابإبداعيستثمر هذا الوقت وكذلك عالقته  افراغهم، وفيم
الصعوبات  االستفادة من نتائج الدراسة في معالجة بع يمكن  العملي: الجانب-5-2   

 فـراغهم، أوقـاتوكيفية االسـتفادة مـن اسـتثمار  الطلبة الجامعيينوالمشكالت التي ترتبط 
ثراءفي تطوير  امنها تطبيقياالستفادة  كوكذل   .وتعزيز نوعية اتجاهاتهم وميولهم وا 
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 :البحثمصطلحات  -6
 االتجاهات: -6-1

اســـتعداد وجـــداني مكتســـب ثابـــت يحـــدد  بأنـــه:" أحمـــد عـــزت راجـــح "  عرفـــه حا:اصططططا -
)رابـح،  موضوعات معينة من حيث تفضـيلها أو عـدم تفضـيلها وسلوكه إزاءشعور الفرد 

 .(119، صفحة 1996
أنواا  من نوا أنها على االتجاهات إلى النظر يمكن "بأنه " عالوي حسن محمد" ويقول
 للسـلوك المهيـأة االجتماعيـة الـدوافع أنـواا مـن نـوا أنهـا ىعلـ أو المكتسـبة، الـدوافع

  (119، صفحة 1986)العالوي، 
 هــي تلــك االســتعدادات أو االســتجابات المختلفــة نحــو مواضــيع التربيــة :إجرائيططااالتجططا   -

 .والرياضيةالبدنية 
 الفراغ:وقت  -6-2
ويعنــي التحــرر مــن  Licereإن مصــطلح وقــت الفــراغ مشـتق مــن أصــل التينـي  لغطة:- 

 .قيود الوقت ومن كل االرتباطات
يتضــمن التحــرر مــن العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد بأدائــه ويحصــل منــه علــى  اصطططاحا: -

مقابـــل مـــادي وكـــذلك التحـــرر مـــن البرنـــامج المدرســـي التـــي تكـــون جـــزءا مـــن المقـــررات 
 .(26، صفحة 1997 ، كمال الدين و محمد) .التعليمية

وقــــت الــــذي يبقــــى مــــن طــــرح ســــاعات العمــــل اإلجبــــاري أو الدراســــة ال إجرائططططي:تعريططططف -
 ية.اإلجبارية للفرد ، وقت النوم ليال ، والوقت ضروري  داء الواجبات المنزلية الضرور 

 االستثمار: -6-3

 أوزيـــادة مـــوارده عــــن طريـــق تشـــغيل مالــــه  أومـــال الفــــرد  رأسهـــو عمـــل هدفــــه زيـــادة 
الوســــائل  أحــــدوهــــو  ا صــــولتثمار تشــــغيل أي وظيفــــة االســــ اســــتغالله بهــــدى زيادتــــه،

العوامــل المــؤثرة علــى التغييــر البنــائي  أهــملتنفيــذ برنــامج التنميــة كمــا انــه مــن  ا ساســية
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ويتوقى نجاح سياسة التنمية على حجم االستثمارات المتاحة وكيفيـة  لالقتصاد الوطني،
 .(158، صفحة 1994)عمر،  توزيعها

 إجرائيا:- 
ء مــن العمــل والواجبــات بعــد االنتهــا ،د بشــغل أوقــات فراغــههــا الفــر الطريقــة التــي يقــوم ب

اســتثمار ســلبي يــؤثر علــى حيــاة الفـــرد، أو  معنيــين، إمــاويمكــن أن تحمــل  ،الملــزم بهــا
نافعـــة وبالتـــالي التـــأثير يكـــون ايجـــابي علـــى  ةفراغـــه بطريقـــة ايجابيـــ  وقـــات اســـتثمار
 الفرد.شخصية 

   6-4 الطلبة الجامعيين:
وطالب وطلب وطٌلبب جمع طلبة الطال لغة:  

 هي فترة من حياة اإلنسان يتميز فيها بمجموعة من :اصطالحا
للتجاوب مع المتغيرات  وأخصبها وأكثرها صالحيةالخصائ  تجعلها أهم فترات الحياة 

التي ينضم  وهي الفترةحقة التي يمر بها المجتمع االنساني المعاصرة الالسريعة المت
عاما 31- 17امعة وتكون أعمارهم من فيها الشباب إلى الج . 
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 المشابهة: والبحوث الدراسات -7
 7-1-وظيطف ت ( بعنطوان 2013) القاسط  أبطوعفطاف عبطد الفتطاح علطي  دراسة

 الممارسة األنشطةالفراغ والترويح عند الشباب في ضوء  أوقات
 جاءت مشكلة البحث كا تي:و 

ة مســتمرة فــي أوقــات الشــباب الليبيــين بصــور التــي يمارســها  ةهــل ا نشــطة اإليجابيــ-
 فراغهم أكثر من ا نشطة السلبية.

 أما فرضيات البحث ففقد كانت كالتالي:
ناك عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين توظيـى أوقـات فـراغ الشـباب الليبيـين ونـوا ه-

 الجنس لدى أفراد عينة البحث 
ونـوا  نغ الشـباب الليبيـيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين توظيـى أوقـات فـرا -

 التعليم لدى أفراد عينة البحث من الشباب الليبي الجامعي 
أبنائهـا، الليبية دور في توظيى وقت فـراغ  لألسرة أكانمعرفة  إلىهدفت الدراسة  -

 النشاطات الترويحية االيجابية منها والسلبية التي يمارسها الشباب  ةومعرف
وصـى فـي جانـب منـه الظـاهرة  يالمسح، الـذهج ولقد استخدم في هذه الدراسة من -

 اإلطــاراختبــار الفــرو  التــي وضــعتها الدراســة فــي  ا خــرجانبــه  يالمدروســة، وفــ
 عشـــوائية، وكـــاناالســـتبيانات علـــى مفـــردات العينـــة والتـــي كانـــت  تالنظـــري. ووزعـــ

 مختلى الكليات. نمفردة، م( 365قوامها )
 تي:النتائج التي ترتبت على هذه الدراسة اآل -
صـورة فـراغهم ب أوقـاتالشباب الليبيين ال يوظفون  أنالدراسة الميدانية  أثناءتبين  -

الليبيـة  ا سـرالدراسة الميدانية عدم مسـاهمة اغلـب  أوضحت اومرضية، كممناسبة 
 أبنائها.فراغ  أوقاتفي توظيى 
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فـــراغهم جـــاءت بنســـب  أوقـــاتالتـــي يمارســـها الشـــباب الليبيـــون فـــي  ا نشـــطة إن -
 .ا نشطة الرياضية امقدمتها، تليهوكانت النشطة الترفيهية في حد ما  إلىاربة متق
 7-2- ( بعنططوان2015-2014) دغبططوب عبططد القططادر وتقيططة يوسططفدراسططة  

ميط  دور الممارسة الرياضية في وقت الفراغ في تنمية التفاعل االجتمطاعي لتا
 المرحلة الثانوية
 :كا تيمشكلة البحث كانت 

الرياضـــية فـــي وقـــت الفـــراغ دور فـــي تنميـــة التفاعـــل االجتمـــاعي لتالميـــذ  ةللممارســـهـــل 
 المرحلة الثانوية.

 هدفت هذه الدراسة إلى اآلتي: -
دور الممارســــة الرياضــــية فــــي وقــــت الفــــراغ فــــي تنميــــة االنــــدماج االجتمــــاعي للتلميــــذ -

 المراهق.
 ممارسة الرياضة في وقت الفراغ في تعزيز التعاون بين التالميذ أهمية-
 :كا تيالفرضية العامة فقد جاءت  أما
لممارســة الرياضــية فــي وقــت الفــراغ دور فــي تنميــة التفاعــل االجتمــاعي لــدى تالميــذ ل -

 المرحلة الثانوية.
البحــث علــى عينــة عشــوائية تتكــون مــن  قالوصــفي، وطبــاعتمــد البحــث علــى المــنهج 

 ة من أواخـر ديسـمبر إلـى( تلميذ ذكور من الطور النهائي من المرحلة الثانوية بداي61)
 مليانة.غاية شهر ماي بثانوية مدينة خميس 

 النتائج التي توصلت أليها هذه الدراسة ما يلي: أبرزمن  -
 مالحديثـة، وتنظــيتـدعيم الوسـط المدرســي بمختلـى الوســائل وا سـاليب البيداغوجيــة  -  

عبيـر عـن قـدراتهم مختلى المسـابقات والمهرجانـات التـي بفضـلها يـتم تشـجيع التالميـذ للت



 التعريـــــف بالبحــــــــث  

 

 
10 

يجســد بوضــوح مظــاهر التفاعــل االجتمــاعي بــين التالميــذ فــي  االنفســية، ممــوحاجــاتهم 
 المدرسة.

نحــو الممارســة  مالمرحلــة، وتــوجيههلــى ا وليــاء متابعــة أوالدهــم خاصــة فــي هــذه ع -  
 .الرياضية في المحيط المدرسي

 7-3-لفطراغ مطن أهميطة اسطتثمار وقطت ا ( بعنطوان2012) جمطال مرازقطة دراسة
 خال مناشط التطرويح الرياضطي وأثطر  فطي الوقايطة مطن السطلوا أالنحرافطي لطد 

 ةالثانوية بالجزائر العاصمرحلة طاب الم
 :كاالتيوجاءت مشكلة البحث  
ايجـابي  إثـرهل لالستثمار ا مثل  وقات الفراغ من خالل مناشـط التـرويح الرياضـي   

 .الب المرحلة الثانوية بالجزائرفي الوقاية من السلوك االنحرافي لدى ط
 هدفت هذه الدراسة إلى ا تي:وقد 
التعــرى علــى حجــم ظــاهرة الســلوك أالنحرافــي فــي الوســط التربــوي بالمرحلــة الثانويــة  -

 بالجزائر.
دارس الثانويــة خاصــة االنحرافيــة المنتشــرة فــي المــ تالســلوكياالكشــى عــن أهــم أنــواا  -

 مشكلة العنى المدرسي.
 البحث: وكانت فرضية

يعد استثمار أوقات الفراغ من خـالل ممارسـة ا نشـطة الترويحيـة خـارج المدرسـة عامـل 
مهـــم فـــي تحقيـــق التـــوازن النفســـي والضـــبط االجتمـــاعي والتـــرويح عـــن الـــنفس لـــدى فئـــة 

ك وبالتالي تسهم الممارسة الرياضية الترويحية في الوقايـة مـن مظـاهر السـلو  المراهقين،
 لدى التالميذ في مرحلة التعليم الثانوي بالجزائر.االنحرافي بكل أشكاله 



 التعريـــــف بالبحــــــــث  

 

 
11 

على أسلوب المنهج الوصـفي التحليلـي وهـذا لمالئمتـه للفرضـيات  الدراسة هذهواعتمدت 
 الدراسة الحالية.

قـــام الباحـــث باختيـــار العينـــة بالطريقـــة المقصـــودة وهـــم تالميـــذ المرحلـــة الثانويـــة )ذكـــور 
ناث( من بع  ثانويات الجزائر العاصمة ( بلـ  العـدد 2009/2010)الدراسـي للعـام  وا 

 ألى( تلميذ تلميذة وهم يمثلون المجتمع ا صلي للدراسة. 88،631اإلجمالي )

 نتائج هذه الدراسة ا تي: أبرزومن 
بينــت نتــائج هــذه الدراســة علــى أن االســتثمار ا مثــل لوقــت الفــراغ مــن خــالل ممارســة -

 ة من مظاهر السلوك أالنحرافي.أوجه ا نشطة الترويحية دور فعل في الوقاي
عهم كثرة وقت الفراغ تدفع بالشباب إلى الملل والملل يدفعهم إلى اليأس،وهذا الخير يدف-

إلـى ممارسـة العنـى ضــد أنفسـهم،وبالتالي فـان طاقـات الشــباب إذا لـم تسـتغل فـي الخيــر 
 وتحقيق الطموحات ،استغلت في الشر وتدمير الذات والغير.

 الدراسات:التعليق على  -7-4

 البحـثفا واحـدا مـن هـد ا قـلعلـى  أعـالهجميع الدراسات المشـابهة المـذكورة  أخذتلقد 
تصــب  فجميعهــاالفــراغ أم تنظــيم وقــت الفــراغ أو اســتثمار وقــت  كــان وقــت الفــراغ أهميــة

 .وقت الفراغأال وهو في قالب واحد 
 وذلــك خدمــة بطريقــة المســح الوصــفي المــنهج فــيج البحــوث المشــابهة اهمنــ تمثلــتفقــد 

 ومـن خـالل نتـائج العشـوائيةة بالطريقـ علـى اختيـار العينـة اغلبهـااتفقـت  وقـد للمواضيع،
ر اسـتثماره لـه دور كبيـ وأهميـةوقـت الفـراغ واسـتغالله  أن الطلبـانات يستنبط الدراس تلك

 .أخرىفي الرفع من مستوى المجتمع من جهة والشخ  بحد ذاته من جهة 
معرفـة أكـان لألسـرة الليبيـة دور فـي توظيـى  هـوكان الهـدى  ا ولىفمن خالل الدراسة 

النشــاطات الترويحيــة االيجابيــة منهــا والســلبية التــي يمارســها  ةأبنائهــا، ومعرفــوقـت فــراغ 
دور الممارسة الرياضية في وقت الفراغ في تنمية  في الدراسة الثانية فتمثل أما الشباب.
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معرفـة اآلثـار الخطيــرة  تمثلـت فـي سـة الثالثـةوالدرااالنـدماج االجتمـاعي للتلميـذ المراهـق 
ـــأثير ذلـــك علـــى النســـيج  لعـــدم شـــغل أوقـــات الفـــراغ بالطريقـــة النافعـــة لـــدى المـــراهقين وت

 االجتماعي الجزائري والعربي.
 الدراسات:نقد  -7-5

وقـت الفـراغ  وأهميـةاسـتثمار سات السابقة اهتمت بمجال اجميع الدر  أن الطالبانالحظ ي
ـــة نحـــو اســـتثمار وقـــت فراغهـــا المـــرأةباتجاهـــات الحاليـــة فتهـــتم  أمـــا عنـــد الشـــباب  العامل

 بوقـت الفـراغجميـع الدراسـات اهتمـت  أن المجتمع، كمـافي بناء  أساسيباعتبارها ينبوا 
ة فمنهـا السـلبي ما يهم فيه هو تحديد نوا االتجاهات المستثمرة في استغاللهكل  أنعلما 

 وااليجابية.
 
 خاصة: -8

 تبيـــانفـــي  أهميتهـــابخالصـــة مختصـــرة تتمثـــل  الطالبـــانتـــم خـــروج ا مـــن خـــالل كـــل هـــذ
اتجاهـــات المـــرأة نحـــو اســـتغالل وقـــت  تحديـــدأال وهـــو هـــذا البحـــث  إجـــراءالغـــر  مـــن 

اغ دراسـة اسـتثمار وقـت الفـر  أن ناالباحثـ الطلبـانن جديد الدراسة فيشـير أبش أما .فراغها
ل اتجاهاتهـــا وميوالتهـــا لنـــوا العاملـــة يســـهل عليهـــا تحديـــد نفســـيتها مـــن خـــال المـــرأةعنـــد 

 النشاط المفضل لالستغالل.



 
 

ب األول البا
 الدارسة النظرية
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 تمهيد:

يحظى موضوووو و ا فراغفب هتمامتا فرهتحنيف  ك ينيغ مف مالت ا فرمفغ  و و ّووي مت         
مالتل فراغهي    ترهتحث  كأورئك فرذيف يفانوف هقضوووتيت فربوووهتاو ومغفّووو  مبووويةا ا فرم ا ا و 

يانتول مذف فرموضووووووو مف حيث أممي  فّووووواشةر   ك أنبوووووت  مف بووووومن ت أف ا م   رى ايتمل 
 فروظتئف فرالّمي  وفرفق ي  وف نافتري  وف الامتعي  

 تربووووهتا حيف يقضووووك أو تا  موف ممف وموف أف يبووووشل ناّوووو   ك نبووووتت يغ ا  ي و ويقهل 
فّت  هغفمج متم  و أا هقصم أمفء أعمتل يقانع ع ي و ّوفء أيتف هقصم فراغويح ع ى فرناس هو 

ه ت وافوم ع ي  هتراتئمةو  إف منل مذف فربهتا ّيبفغ هتراغفب فرناّك ممت يناج عن  الموم  ك 
فرب صي  وفنحّتغ  ك فرتت تا  اهقى ميهوا    مالتل ر ت رةنتةق  ك مّتغفا صحيح . 

ا  نحغف تا ّووووووووو ويي  عميمةو ويناج و ك مذه فرحتر  ييوف و ا فراغفب  يغ فرمّوووووووووانمغ همفيت
عن  عمة مبوووووويةا ر اغم من ت مبوووووويةا مع فرذفا ومبوووووويةا مع ف ّووووووغة  ومبوووووويةا مع 

  (372,373و فرصاحتا 1998)فرحوفاو  فرمالامع.
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 : تعريف وقت الفراغ-1-1

 : TIMEالوقـت  -أ

ــــ  :  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مقمفغ مف فرزمتفو وفرزمف وفرزمتف فّا رق يل فرو ا أو ينيغه. وفرو ا  ك فرمفالا  لغـ
ووووووووووووويت موز مقوومفغ مف فرزمف  وومغ  مغ مووت. وفرو ووا عنووم فرمقغ  موز مقوومفغ مف فرزمف  فرّو
ماغوض  مغ متو ويل بوووووووووووووكء  مغا ر  حينتوو  قم و ا  او ياتوو ويذرك مت  مغا ر   تي و 

 وفرالمع أو تا وموف يا. 

غف فرايغوز آهتم  مصووووووت ح فرو از هتعاهتغه فرمقمفغ مف فرممغو ومو ه ذف يبوووووويغ  رى أف ويف
فرو ا مو فريا فرماقتع مف فرزمف ّووووووووووووفء يتف مذف فريا  صووووووووووويغفو أا تويةوو واقّووووووووووويا فرو ا 
واوزيف  همت يّووومح ف ّوووااتمة من و يمنل أحم فمامتمتا فامفغة فرحمين  فرمفتصوووغة وهمت يفغف 

مفغة فرو ا يمت يفغف هفضو ا فرو ا همن  ا ك فرمّوتح  مف فرزمف فراك اهمأ مف فآلف هما وا  
 (19.20و صاح  2007)ّ يمتف س.و  حيث همأنت نفك وانا ك هتنا تء فرفمغ فرمحموم.

  وقت الفراغ: -ا

 LOISIRويقته  ت  ك فراغنّي  ي م   LICEREو ا فراغفب مو اغالم  عغهي  ر اظ فانال يز  
 (26او صاح  2007)مغويشو  ويفنك فراحغغ مف  يوم فرفمل أو مف ف غاهتتتا.

وو ا فراغفب يايوف مف بوووقيفو   و أو و فرو ا فرحغ فرذ    يغاهت هفم ي  احصووويل فرمفيبووو  
ّاقةل وحغي  ف  ايتغ وف هافتم عف فراغض وفارزفا عف تغيق فرفملو ومو نتنيتو فربفوغ هت 

 وفراهفي . 

ع ى أن  Weiskopfومف أينغ فرااّووووويغفا فر تصووووو  هو ا فراغفب بووووومو و مت  مم  ويّووووويويف 
ذرك فرو ا فرماهقك هفم أف يقوا ف بوووووووووو تا هإامتا حتالتا ا وأمفء أعمتر او وعلغف همن  ذرك 

تء هفم  امتم  روفالهتا  ف ّووووتّووووي  وهمف ّووووتعتا فرو ا فرذ  ياصووووغف  ي  فربوووو ا ييامت بوووو
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فراغفب مك ذرك فرو ا فرذ  ياميز هترحغي  حيث ييوف فرب ا  تمغفو ع ى زيتمة  يما  يإنّتف 
 Domazidairويفضوووووووووووو مناج و فتل  ك مالامف . و تا عترا ف الامتو فراغنّوووووووووووك مومتزميغ

ا هغ ها  مف أالل ف ّوواغ تء هافغيف و ا فراغفب ع ى أن  ذرك فرو ا فرذ  ياال   ري  فربوو 
أو فراّووووووووووووو ي  أو زيتمة مف ومتا و أو   تم  عة تا فالامتعي  وافزيزمت و ق  مغفا  وتت تا و 

) هغفميا و حّوووووووووووووف و  ويحومث ذروك همفزل عف فروفالهوتا االوته فرفمول وف ّوووووووووووووغة  وفرمالامع.
 (27او صاح  1987

افغيف و ووا فراغفبل رووذف اوالووم فرفووميووم مف فرتغفئق  وف الامووتعيوف  كورقووم ف ا ف فرم اموف 
فراك اانتور  هترافغيفو حيث منتك أّوووووو وهتف م ا اتف رمغفّوووووو  موضوووووووو فراغفب واح ي   يفامم 
ع ي مت فرف متء وفرما صوووصووووف  ك   ا مبووويةا فراغفب فراك افاغض ف  غفم وفرالمتعتا  ك 

 ته ت. فرمالامفتا فرماحضغة وفرغف ي  وفّايف

ف ّووو وا ف ول يغيز ع ى مغفّووو  فراوفغق ف ّوووتّوووي  هيف أو تا فرفمل وأو تا فراغفب ووضوووع 
وووو   فر ت فراتصوووول وفروفضووووح هين مت.  و ا فرفمل مو فرو ا فرذ  يقضووووي  فانّووووتف  ك ممتّغ
بهتو حتالتا  ف ّتّي  وفرنتنوي  واتويغ  حغ   أو م ن  مفين  يّاتيع هاض  ت يّا عيب  وف 

هينمت و ا فراغفب مو فرو ا  فرم ا ا .ا  ف الامتعي  وااغعتا ت فرمتمي  و يغ فرمتمي  أنمتت حيت
وو  نبووتتتا اقع  تغم نتتق عم   فروظياك فرذ  يفامم ع ي   فرذ  يقضووي  فانّووتف  ك ممتّغ
وو  مذه فرنبووتتتا ايوف ف ايتغي  ومف محض  غفما  فرحغة وايوف منتهق    ك مفيبووا و وممتّغ

 ي  وف الامتعي  ومع أذوف   و يم  وموف ا  و ئا  فرفمغي  وفرتهقي . مع أحوفر  فرمفتب

أمت ف ّوووووو وا فرنتنك فرذ  يفاممه فرف متء وفرما صووووووصوووووووف  ك مغفّوووووو  مبوووووويةا فراغفب   و 
نحو  فراغفبو وياال فرفمل وو ا  غئيّيف و اياالتوز اقّيا فرو ا  رى  ّميف  ف ّ وا فرذ 

 ااصل هيف و ا فرفمل وو ا فراغفب. ومذف مو فرما وا مغفّ  و ا فانّتف مغفّ  بموري   
فرحميث ر اغفبو  اقّووووووووويا فرو ا تهقوت ر ما وا فرحميث   يفامم ع ى تهيف  فرممة فرزمني  فراك 
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نمت يفامم ع ى تهيف  فرنبووووووووووتتتا  يقضووووووووووي ت فانّووووووووووتف  ك فرفمل أو فرغفح  وف ّوووووووووواالمتا وف 
 ريومي .وفرافتريتا فرمانوع  فراك يمتّغ ت  ك حيتا  ف

 ووووتراغم  ك فرمالامع فرصووووووووووووونووووتعك فرماتوغو هشض فرنظغ عف تهيفوووو  فرنظووووتا ف الامووووتعك 
وفايميوروالك فرذ  ياهنتهو ي صووووووووا الزءفو مف و ا  رفم   فاناتالك فريومك فرذ  يفيش ع ي  

أّوووغا   را هي  مات هتاوي صوووا الزءوف آ غوف ر مغفّووو  وفياّوووتا فرنقت   وفرمفغ   وفرالزء فآل غ 
ر مبوووووووووووووتغي   والزئترا هي  فروفالهتا وفرم تا فروتني  وفرقومي  فرم قتة ع ى عتاق   الزئتو وأتاتر . 

وووو ت فراغم   ك نبووووتتتا فراغفب وفراغويح وفاهمفو. والميع مذه فرافتريتا وفرنبووووتتتا فراك يمتّغ
 ك فرمالامع فرحميث وي صووا ف و تا فرمحممة ر ت   يميف  صوول هفضوو ت عف هفض   ك 

يتم   وا م  موغمت فريهيغ  ك   نتو حتالتا  ف ّوتّوي  وا هي  تموحتا  ماصو    ومابوتهي  وما
     (10,11و فرصاحتا 1986)فرحّفو  وأممف   فرحيتاي  فراك يفيش مف أال  ت.

ويظل فراضتغا  تئمتو فنتة وت مف افغياتا ع متء ف الامتو وفراةّا  رما وا فراغفب  يصف   
ووويوروالي  فراغفب أف فراغفب مو أّووو وا  J. DUMAZEDIERالو غم  متزميي    ك ياته  ّوووّو

ماضمنتو  ك أ  نبتت نمتّغ  هفم عغض   نبت  فرفمل وف رازفمتا  ر ّ وك يميف أف ييوف
ذرك وووووووووووووووووووووووو فرغوحي  وف الامتعي  فرّوووووووووويتّووووووووووي . ويوف ق   ك  فمتا ف الامتعي وف راز ف ّووووووووووغي  

ا وفرمفعي   رى 1948وفرذ  يفم  غفئم مذه فرنظغي  فراك صوووووووت  ت  ك عتا  RESMANغيزمتف
 هيف ممتّغ  فرفمل وممتّغ  هفض موفيتا فراغفب أو فراغويح. فر  ت

وووووووووووووتغ ع متء ف الامتو  وورينّووووووووووووويك KAPLANف فآل غوف ع ى مذف فرمن ج ومن ا يتهة ّو
WILENSKI  وم مى افغيف الو غم  موووتزمييوووJ.DUMAZEDIER فراغفب  ذروووك  مو أف

نالتزفو  ممف   فرب صي .  فرو ا فرذ  يّاتيع  ي  فراغم أف يحقق  بهتعتو   غفض  وف 
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ر اغفب ويغوف أف فراغفب  هينمت يغى فراي ّوف متغييوز  وأاهتع   نيتغ والوم نبتتتا ب صي  
فرحتالتا فرب صي   ور ا  ك ذرك حال  أف  بهتو ALIENATION ف  اغفامو ضغا مف 

 وف ّا ةك. فراك يغيم فراغم احقيق ت مت مك    حصي   ر قوى فرم نغة  ك فاناتم

وعغف مفالا مصوووووت حتا فرف وا ف الامتعي  أو تا فراغفبه همن ت  نوفحك فرنبوووووتت فراك يهذر ت 
ي  يترغيتضووووو  فرهمني  وفر وفيتا أو ّووووو هي  يتراغمم ع ى فراغم  ك أو تا  غف  و و م ايوف  يالته

فرمقتمكو و م ّووووووووتعم ا ايف ّووووووووتعتا فرفمل ع ى زيتمة أو تا فراغفبو يمت أف فغااتو فرم ل 
وووووووع  ك ت ا زيتمة أو تا فراغفب ونقا فرمفغوض مف فرفمل ه. )أحمم زيكو  ي م   رى فراّو

 (245و صاح  1982

ونةحظ مف مذف فرافغيف أن  غيز ع ى نوعي  فرنبتتتا فراك امتغس  ك أو تا فراغفب وأيضتو 
 وضح فرفة   هيف و ا فراغفب وفرمّاوى ف  اصتم  ر اغم. 

وعغف همن ه فرو ا فرذ  يقضي  فانّتف  ك ممتّغ  نبتتتا اقع  تغم نتتق عم   فروظياك 
وووو  م ذه فرنبووووتتتا ف  ايتغي  ومف محض  غفما  فرحغةو فرذ  يفامم ع ي   ك مفيبووووا  وممتّغ

وايوف منتهق  مع أحوفر  فرمفتبوووووووووووووي  وف الامتعي  ومع أذوف   و يم  وموف ا  و ئا  فرفمغي  
 (5و صاح  1985)محمم ع كو  وفرتهقي ه.

ل وفرنوا وفرضغوغيتا و م عغف أيضتو همن  ه فرو ا فراتئض هفم  صا فرو ا فرم صا ر فم
 (207)محمم عتتفو ا.او صاح   ف  غى مف ف غهع وفرفبغيف ّتع  ه.

ويفغف و ا فراغفب همن  ه حصووووووووووو  فرو ا  ك فريوا فراك   اّوووووووووووافمل  ك مقته   ف حايتالتا 
 (27و صاح  2007)ّ يمتف س.و  فرم ح  أو فرضغوغي  روالوم فانّتفه.

ويبووووتغ  رى أف و ا فراغفب ه مو فرو ا  يغ فرمبووووشول هم  نبووووتت أو عمل أو أمفء يافتغض 
 (26و صاح  2007)عتيمة و محممو  مع و ا فرفمله.
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ملو همفنى أن  و ا ويميف افغيف و ا فراغفب همن  ه فرو ا فرحغ فرذ    يّووووووووووووواشل  ك فرف
 (31,32او فرصاحتا 2002)ّ يمتف ا.و  مفزول   عمل ي مى أننتءهه

همفي   وو ا فراغفب ورم مع همفي  حيتة فانّوووووووووتنك فرهمفئك وريف غهمت را اظ غ   ّووووووووواا      ك
  فراغفب مفتمر  فرفمل وو افرقغف فرفبوغيف عصوغ فرنوغة فراينوروالي  حيث  غض مذف فرفصوغ 

 و ك مغفّ  عف و ا فراغفب  يلز

  -: مينووووووتميييوووووو  عاويوووووو  ر ووووووت أغهفوووووو  ميونووووووتا غئيّووووووووووووووووووو  ماوووووومف  وووووو  مك  نوووووو  عم يوووووو 
ماشيغفا فرالنس , فرّوووووووووف ,  -ومك نتاال  عف ظغوف  غمي  اغالع  رك ز Condition فرحتر 

 ا فرماتح عمت ّتعم ع ي  وف الامتعك , مغال  فراف يا , نوو فرفمل , فرو  فرمّاوى ف  اصتم 
  يووووواوووووو وووووف عووووو وووووى عووووووومة عووووووفمووووووول مف ووووو ووووويووووووو  و وووووووتغالووووويووووووو  Selection و وووووووا فرووووواوووووغفب
 . فرميول , ف االتمتا , فرموف ع -: فرفوفمل فرمف  ي 

 .فرفمل موفعيم -حتر  فرالو  فر تغالي زفرفوفمل 

فراغفب فراك ا ا ف  وااحمم وظيا  و ا فراغفب هوفّت  احميم أممفف و ا function فروظيا 
  .مالامعو قوت را ّا  يل 

  .ونظغيتا و ا فراغفب  ه    ّا ويقصم  Meaning فرمفنى

 واا  ا فرتغفئق ف ّتّي  رافغيف و ا فراغفب 

 ك حصووووغ ف غهع وفرفبووووغيف ّووووتع  فراك يايوف من ت فريوا نا اتغح من ت و ا  اامنلز ف ورى
  .ّيوروالي فرافرتفتا +  بهتو فرحتالتا  فرفمل + و ا

هترامييم ع ى يياي  مبوووووووووووووتغي  فراغم  ك فرنبوووووووووووووتت ومف نا ا يم  وا اا مذه فرتغيق  ز فرنتني 
  .فريمي  ف ممي  فريياي  وريّا
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فراتئض  ك فرو ا وف ممي   ومك احتول فرغهت هيف فرتغيقايف فرّوووووووووووووتهقايفل أ  ممجز فرنترن 
وووووووووووتت تتريس أف يغى فراي ّووووووووووووف فريك ه ت فرنتس أو تا  غف  ا  فرتغيق  فراك يصوووووووووووغف أّغ

  تز ي ت التنهتف مم وفّانمتغما رنبتت ا

فانّوووووتف  ك عمل ويهذل فرال م  ك  نالتزه  ومو التنا فرفمل أو عنممت ييوف  :ف ولفرالتنا 
 .فرووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووغ ووووووووووووووووووووووكموووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووول عووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووول فروووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووزفغو أو 

  :فرنتنكفرالتنا 

ووومكل أ  ومو فراغويح  ك فرو ا فرذ  يبووواغك  ي  فرمغء هفم فرفمل أو أننتء أو تا  فرفمل فرّغ
ضووغوغيتا فرحيتة وياميز هممفء  أف و ا فراغفب مو فرحتر  فراك ييوف  ي ت فانّووتف ماحغغوف مف

 .موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم نبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتت
  veblen 1952 افغيف  ي ف

  -: ذروووك فرو وووا فروووذ    يناج  يووو  فانّووووووووووووووووتف ويفوووم  فرفمووول  يغ مناج  ك حوووترايف هووومنووو 
  . عما والوم عمل ر   يم  -: ف ورى

  .فرحيتةفرو ا مف فرفتئم فرذ  يمنح فرقمغة ع ى بوووووووووووووغفء مّوووووووووووووا زمتا    و ذرك - :وفرنتني 
  Weis ويوووووس افغيف

  .فرحيوووتةمات هوووتا  هوومنوو  ذرووك فرالزء مف فريوا فرووذ    يّوووووووووووووا ووومموو  فانّوووووووووووووووتف  ك اوومهيغ
 فرنقتتفراغفب ويميف افغيا   ك  ويبووووووووووووويغ ح مك  هغفميا  رى أن    اوالم نظغي  موحمة رو ا

 ز فآلاي 

  .وييتن فراغم ر بوووووووووووووفوغ هوالومه  فرو ا  يغ فرمبوووووووووووووشول هم  نبووووووووووووووتت أو عمل ويحاتال -
  .فرفملمع نبتت  صوغة مف صوغ ف نبت  فانّتني  فراك   اافتغض -
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عغ اوو  عتيووتا  تووتا هوومنوو  فرو ووا فرووذ  يناق  ك ف غااووتو : FREE TIMEالوقـت الرر -م
يقضووووي  فانّووووتف  ك فرنبووووتت ف الامتعك أو  هترمّوووواوى فرف مك أو فرذفاكو أو أن  فرو ا فرذ 

 (15و صاح  1990) تتاو  فرغيتضك أو فراغ ي  أو فراغويح.

ويفغ   هفضوووووو ا همن  فرو ا فر ترك مف ف نبووووووشتل همعهتء فرفمل أو فرو ا فرذ  نّوووووواتيع أف 
 الغفئيًّت همن  فرو ا فرذ   ويفغفذفاي و نافل  ي  مت يحقق رنت غ ه   تصووووووووو  أو يبوووووووووهع حتال  

 نّا مم  هترتغيق  فراك اح و رنت وو قتو   ايتغنت.

وياضح فراغق هين  وهيف و ا فراغفب همف ف  يغ أعا حيث يبمل فرو ا فرحغ ويذرك فربفوغ 
 هت ّاقةل وفرحغي  وفرا  ا مف فرمّئوريتا.        

 أهمي  وقت الفراغ -1-2

فرو ا مو فرحيتة  هقمغ فّوووووووووووووااتمانت مف ذرك فرو ا نحقق ذوفانت ونفيش حيتانت يتم  و ورقم 
أعتى فاّوووووووةا أممي   صووووووووى ر و او وأيم ف مامتا ه  وفرفنتي  هتّووووووواشةر و  قم أ ّوووووووا ف  
ّوووووووووووووهحووتنوو  وافووترى  ك ياووتهوو  فرحييا هماغمفا فرو وواو وهفض أالزفئوو  يووتر يوول وفرن ووتغ وفراالغ 

 وفرفصغو  قتل افترىز  وفرصهح وفرضحى

 (( 2و 1)ّوغة فر يلز فآلي )  .﴿وفر يل  ذف يشبى٭ وفرن تغ  ذف اال ى ﴾
 (( 2و 1)ّوغة فراالغز فآلي  ) ﴿وفراالغ ٭وريتٍل عبغ﴾.

 ( (18و 17)ّوغة فرايويغز فآلي  )  ﴿وفر يل  ذف عّفس ٭وفرصهح  ذف اناس﴾.
 (( 2و 1)ّوغة فرضحىز فآلي  ) ﴿وفرضحى ٭وفر يل  ذف ّالى ﴾.

 (( 2و 1)ّوغة فرفصغز فآلي  ) ﴿وفرفصغ٭  ف فانّتف راك  ّغ﴾.
)فهف ينيغو  هبوووووووكء   و مريل عظما . ورقم ذيغ فهف ينيغ أف ف  ّوووووووهحتن  وافترى  ذف أ ّوووووووا

 (297او صاح  1968
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ومف منت  ت  را يقّووووووووووا ها ك فرم  و تا عهنتو ه  مف فرمفغوف  رمى فرماّووووووووووغيفو و ك حس  
فرمّووووووو ميف أف ف   ذف أ ّوووووووا هبوووووووكء مف   ق و  ذرك ري اا أنظتغما  ري و وينه  ا ع ى ال يل 

 (05او صاح  1985)فرقغضتو و  نتغهه.منافا  وآ

يتف فراغم  ك فرفصووووووغ فرمتضوووووي    مت يالم و اتو ر اغفب نايال  ف نبوووووشتل هت ا فرغزق وفرهحث 
عف رقم  فرفيش   ا ييف يم ك و ا فراغفب  ك فرشترا    ف  نيتء وف نغيتء فرذيف   يفم وف 

فرفووتموو   ك مفظا فرمالامفووتا افيش حيووتة فرياووتف   ا مف فحايووتالووتا ووت  هووميوومي ا ه  قووم يووتنووا
فرمتمي  ف ّووتّووي     هترفمل فرماوفصوولو أمت فر تصوو   قم يتنوف يفيبوووف  ك ّووف   وغفح  ممت 

)هت تمغ أحممو  الف  ا يانت ّووووووووووووووف  ك امضوووووووووووووي  أو تا ا  ك فرم ذفا وفرمّوووووووووووووغفا وفراغويحه.
  (91او صاح  1987

   أن  مع اقما فانّووتف  ك ّوو ا فرحضووتغة وم ول فرمينن   ك الوفنا ينيغة مف حيتا   ضووت   
حاى  فراغفب رمي  رى احميم ّوووتعتا فرفملو وزيتمة فاالتزفا ف ّوووهوعي  وفرّووونوي و فزمفم و ا 

غة و ا أت ق ع ى عصووغنت فرذ  نفيبوو  عصووغ فراغفبو وحضووتغة فرقغف فروفحم وفرفبووغيف حضووت
 فراغفب.  

  هل اتوغ  رى حم فعاهتغ ذرك فرو ا مبوووووووووووي   هفم أف يتف مت هتول  قم يتف الوغم ّوووووووووووول 
Jorje soul يقول ز هأول مغة  ك اووتغيا فانّوووووووووووووووتف نالووم عووتئقووتو ع ى فرتغيقو   يامنوول  ك

او 1981)ع ك محممو  فرحضووووووووووووتغة ذفا تو وريف  ك حضووووووووووووتغة ااميز هو ا  غفٍب  يغ عتم ه
 (74صاح  

 ف فرو ا مبي   عنممت ياغفيا ويصهح عهئتو ع ى فراغمو و  يحّف فراصغف  ي  أو اوظيا  أو 
فّووووووووووووانمتغه حيث ييوف ذرك فرو ا نقم  هم و مف أف ييوف نفم و وينق ا ه نتغه فرّوووووووووووويئ  ع ى 
وووووو ور  أف أينغ  صووووووتحه  فهامفءو وع ى فرمالامع ن تي وو  إف فرماممل رلنّووووووتف ري حظ هيّووووووغ ّو

تعتو واواغفو و توغة  ك حيتا  مك فراك يبوووفغ  ي ت هتراغفب موف  مغة ع ى اوظيا  ف و تا ضوووي
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او صووووواح  1994)فرّووووومحتفو  أو فّوووووانمتغه أو اغبووووويمهو  ن  ييوف أينغ فّوووووافمفمفو رةنحغفف.
49.50) 

ما والوم  ت  محممة ومنتك فرفميم مف فرفوفمل فراك ا م  ر مغ فرو ا وضووووووووووووويتع  من ت ع
ر م ووتا وف عمووتلو وعووما فرانظيا ر و ووا و قووتو ر م ووتا فرمحووممةو ويووذرووك عووما ف رازفا هووتر توو  
وفراو ياتا ر م تاو و  ي ازا مفظا فربووهتا هترموفعيم فرم صووصوو و و  يضووفوف أممفف مّووهق  

أو تا  غف  ا  ريّوووووووفوف  ك احقيق تو ومذف رال   ا هت ورويتا فراك  يالا أف يقوموف ه ت رانظيا
مفغة فرو او  والل و ا ا  ك يل يوا. )فرمّوووووووو كو ييف انظا و اك وأعمتركك واما ك فراميز وف 

 (07و صاح  2007

وووّوووتا وفر يئتا ف الامتعي  فرقمغ فريهيغ مف  يمت يفم  مف فرمبووويةا فر تم  فراك اوري ت فرمّ 
هتاضووووووت    رى أف فّووووووانمتغ و ا فربووووووهتا يغاهت فغاهتتتو ونيقتو هترفمل فرفنتي  وف مامتاو مذف 

ّتا فراغهوي  ر بهتا يترممفغس وفرالتمفتا ومنظمتا فربهتا.  ف الامتعك وفراغهو   ك فرمّ 

يغى فرينيغ مف فرمغهيف ضوغوغة ف مامتا هايويف أنبوت  و ا فراغفب هصووغة اّو ا  ك  يّوتا 
  و ك فرو ا ناّ  اّتعم ع ى نمو ب صيا  وايّه  فرفميم مف فراغم فر هغفا فرّتغة فايالتهي

فراوفئم فر  قي  وفرصوووحي  وفرهمني  وفراني و يمت يغى فرينيغ مف فرمغهيف وفرغيتضوووييف وفرينيغ مف 
وووووو  فرغيتضووووووي  مف حيث  ن ت عتمل متا مف عوفمل فرغفح   ع متء فرتا فرغيتضووووووك أف فرممتّغ

ي ت يمالتل متا مف أما فرمالت ا  ك ايويف و ا فراغفب فايالتهي  فرنبووت و ينهشك أف ينظغ  ر
ووو  فرغيتضوووي   ك و ا فراغفب مف أما فرفوفمل فراك افمل ع ى ف غاقتء  رالميع ف  غفم.  ترممتّغ
هترمّوووووووواوى فرصووووووووحك وفرهمنك وايّووووووووا فرقوفا فراليم وامنح فراغم فرّووووووووفتمة وفرّووووووووغوغ وفرمغح 

ع ى فرفمل وفاناتم وفرم تو عف فروتفو وافمل وف نافت ا فايالتهي  فرّوووووووووووووتغة ويالف    تمغفو 
وووووو  فرغيتضووووووي   ك  ع ى ف غاقتء هترمّوووووواوى فرغيتضووووووك ر اغمو ومف نتحي  أ غى اّوووووو ا فرممتّغ

 (19و صاح  1990) تتاو   يّتا فرنمو فربتمل فرمازف ر اغم.
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مفغا  فراك يالا   اهتع ت احميم تهيف  فرفمل ومّوووووووو وريتا   ف مف أما  توفا انظيا فرو ا وف 
وفرم تا فراك يات ه ت مذف فرفملو ووضع فر ت  فرزمني  رذرك فرفملو وانايذ فرم تا و قتو ر  ت  
فرزمني  فرمحممة ريك يّوووووووووووووااتم مف فرو ا فراتئض ع ى أيمل وال و ويذرك فراقييا وفرماتهف  

ت  ك عم وو  و ك و ووا  غف وو .ر انايووذ و قووتو ر  توو  فرزمنيوو و ومووذف يالفوول فراغم مغاهووو   ت ومنظمووو
 (39او صاح  2009)فرمّو كو نقت  فرهمفي و 

و ك ظل ضووشوت فرفمل فراك يافغض ر ت فرالميع وفراك انهفث مف فنم تعنت نحو  نالتز بووكء 
نذما ذ   يم  حقيقي و فضوووتغ فرالميع ر فمل هالم ونبوووتت أينغ ممت ّوووهق  اك يل صوووهتحو 

 رى ميتاهنت مهيغفو ع ى عيس مت يتف يحمث ّووتهقتو ونظل نفمل حاى و ا مام غ  ك فرمّووتء 
رّوووتعتا  ضوووت ي  و  نايغ ييف نغاا و انت  محيتنتو ننّوووى انتول فرتفتا وأحيتنتو أ غى ننّوووى 
فرقيتا هوفالا فالامتعك عنم فرفومة مف فرفمل ويل ذرك يحاتم  رى و ا   رانظيا فرو او ّوفء 

 (09او صاح  2008)أريفو  فرفمل أا و ا فراغفب. و ا

 ف أنبوووووووووووووت  فّوووووووووووووانمتغ أو تا فراغفب وفروظتئف فراك يحقق ت ع ى مّووووووووووووواوى ف  غفم        
وفرالمتعتا افم  محوغ فمامتا فرمنظغيف  و تا فراغفبل وذرك  ف احميم فروظتئف ف ّووووتّووووي  

نبووووووووووووت  فراغويحي  فراك امتغس أننتء أو تا فراغفب وفراك احقق عف تغيق ت  و تا فراغفب وف 
وظووووتئف ا ووووما ينيغفو  ك   ا الوفنووووا فراغفب وموغه فروظياك  ك حيووووتة ف  غفم وفرالمووووتعووووتا 

 وفرمالامفتا.

وافم  أنبووووت  أو تا فراغفب التنهوت أّووووتّوووويتو ر مغفّوووو  ومك ابوووومل ف نبووووت  فرغيتضووووي  وفرنقت ي  
 اصوووتمي  ومك منصوووه  هصوووا  أّوووتّوووي  ع ى ف نبوووت  فرا قتئي  فراك اقوا ه ت وف الامتعي  وف 

ف ّووغة وفربووهتا ها قتئي و وا ك ف نبووت  فرمنظم  فراك او غمت فرمور  ر بووهتا  ّوواشةل أو تا 
  غف  ا.
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ومنتك التنا وظياك ياف ق هت ممي  فراك يضووووواي ت فربوووووهتا ع ى ف نبوووووت  فراغويحي  وو ا  
اّووووووووووووو ي  وف ّووووووووووووواماتو وزيتمة فرمف ومتا وف اصوووووووووووووتل وفرااتعل ف الامتعك فراغفب مف حيث فر

وف ّووووووااتمة ف  اصووووووتمي و أمت فرالتنا فرنقت ك   و يظ غ فرقيا فرااصووووووي ي  ر نبووووووت  فرم ا ا  
 ّوووووووووووووانمووتغ أو ووتا فراغفبو وفرالووتنووا ف الامووتعك يامنوول  ك موومى فرميوول ايالووتم فرانظيمووتا 

ّتا ف الامتعي  فراغويحي  ا  .أننتئ تميتف بشل أو تا فراغفب وفرمّ 

أمت فرالتنا فربوو صووك  ّوواشةل أو تا فراغفب   و يامنل  ك فاالتمتا فربووهتا نحو أنبووت   
أو تا فراغفب مف حيث مفغ   مت ينتّووه ا مف ا ك ف نبووت  وممى ف ممي  فراك يضوواي ت ع ى 

ووووووووووا ا را ك ا ك ف نبووووووووووت   و تا  غف  ا نا فرالتنا فر تا هّوووووووووو وي ا فراف ك وممى ممت ّغ
 (19,20او فرصاحتا 2004)فرالو نكو  .أو تا  غف  اف نبت   ك 

وو ا فانّتف ريس مو و ا عمل  حّا هل مو و ا  غفب واغويح وفّاالمتا أيضتو  ّتعتا 
فرفمل محمومةل   ك نمتف ّووووووتعتا  ك فريوا ع ى ف   او ومنتك ّووووووتعتا أ غى ينهشك أف 

 ف الامتعي  ف  غى. ف ّغة وفرااتعةاايغس ر غفح  وفراغفب وغعتي  أموغ 

هصووووووووغة نتالح   ةهم ر  مف اتويغ  هغفا  وانمي  وريك يّووووووواتيع فانّوووووووتف أف ي م  عم    
موفمه  فرف مي  وفرايغي  وفاهمفعي . رين    يّوووووووواتيع احقيق ذرك موف فّووووووووانمتغه رو ا فراغفب 
ميتنتا  وهفث غوح ف مل وفرغضوووت وفراات ل  هصووووغة اضووومف اتويغ بووو صووويا  وااايح  مغفا  وف 

ا ت اتوغ فرمالامفتا فربووووووفوغ همممي  عنمه. ذرك أف مف ف موغ فرالومغي  فراك يقتس هوفّووووووت
و فرصووووواحتا 1986)فرحّوووووفو  فرو ا وضوووووغوغة اقّووووويم   رى و ا عمل وو ا  غفب واغويح.

74,75) 

ووووووّووووووتا فرمور   مذف ويميف أف نفغض منت رفمة أّووووووهتا رظتمغة فراغفب من تو نقا فمامتا مّ 
 ّووايفتا تت تا ا و مغفا او و صوووغ اغهي  فرنشء  يمت ياف ق هإنبووتء ف نمي  ومغفيز فربووهتا 

هت ّوتريا فرمانوع  وفرمايمة  ّواشةل و ا فراغفب ّووفء  ك موفي  ماضو   أا عمل يمغ م ةو 
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 ضت يتو أا ممتّغ  غيتض  مف فرغيتضتا فرمايمة ر الّا وفرفقل مفتو أا فرمبتغي   ك ف عمتل 
انمي   ف ّوووووووووووغة  كتحف وفرمياهتا. ويذرك  صووووووووووووغ  ك موغ ف الامتعي و أا فراغمم ع ى فرما

وووووو  فرغيتضوووووو و اف ا  حمى  وعك فربووووووهتا هتّوووووواشةل أو تا فراغفب  ك أعمتل مايمة منل ممتّغ
 فر شتا ف النهي و انظيا فرغحةا وفرمفّيغفا فرغيتضي .

 فريتّيا. وبغفئتواغييزمت ع ى أموفا فراّ ي  يترايميو وفرمش  

وووا ف بووا غفيتا  ك  ترهي  ف نمي  همت   يانتّووا مع فرم ول رشترهي   ئتا فربووفا وفغااتو ّغ
وووووووووو  أنوفو  ممت يفيس نوعتو آ غوف مف أنوفو فرااتوا فرتهقك فرمالامفك هيف فربووووووووووهتا  ك ممتّغ
ماقمم  مف فرغيتض و وفّا مفا أحمث ف ّتريا  ك فرامغيا وف باغفك  ك فرمّتهقتا فرمح ي  

 وفرموري .

تا  تتئ  هيف فربهتا  ّاشةل أو تا فراغفب من تز مبتممة  ك ضوء مت ّهق  انابغ ممتّغ
ف  ةا فرم    فراك ااّووووتهق نوفم  فرايميو  ك اغويال ت هيف فربووووهتاو أصووووم تء فرّوووووء واوغت 
وووووو  غيتضوووووو  يغة فرقما  ك فربوووووووفغو ممت  فربووووووهتا مف ا  ك افتتك فرم مغفا وفاممتفو ممتّغ

فو فرو وف  ك فربووووووووووفغو ومفتيّووووووووو  فراايتا ومةحقا ف يفغضووووووووو ا ر م تتغ ويزعج فرموفتني
 هت راتظ فرالتغح و فراوغت  ك عم يتا عنف والغفئا ّغ   فرّيتغفا رمالغم فرانزه.

ويذرك فرو وو احا ّووويتغة فرالمتعتا فرماتغ   رنبوووغ وهث ف  يتغ فرمبووووبووو  هين ا. واهيف  
وووووتا ّووووو هي  ف االتمتا نحو فرقضوووووتيت وفرمبووووويةا فرق ومي  ر مالامع رمى فربوووووهتا مذه فرممتّغ

)محمم ا.و  ويفغضووو ا ذرك  رى فاّوووتو  الوة فرةاصوووميق هيف مت يح موف ه  وهيف مت ياف ون .
    (52و صاح  2009

ويفم  فراغويح فرالزء فرحيو  فرماما ر بوووووووهتاو ومو   يقل أممي  عف اف يم ا وامغيه ا وعم  ا 
 ف ّوووووووغة وفرمالامعاو ومو مت يزفل يحال ميتن  يّووووووواحق ت مف هيف فمامتمتا وصوووووووحا ا وهيئا 



 وقت الفراغ                                                                     األولالفصل       

 
29 

ذمنيتو  الّووووميتو ناّوووويتو ااتحا  أمتا أهنتئ مت وبووووهته مت مالت و  صووووهتو رانمي  بوووو صووووي  فربووووهتا 
 وفالامتعيتو.

وفرم م  فرصووووووفه  منت  ك الفل فراغويح ممينتو ر بووووووهتا  ك م ا ف  ئتا  ف الامتعي  وموف ف  
مّووووووواويتا  ف  اصوووووووتمي و  ك حيف أف فرظغوف ف الامتعي  ف  اصوووووووتمي  احمم مف فرالشغف ي  و 

رى أ  حموم يميف أف ياماع ه ذه ف نبوووووووت   يبوووووووتغك فرهغفمج فراغويحي و مف يّووووووواايم من تو وف 
 وفراغا. 

 ف نم  مفغ ةا أمتا فربوووهتا احول موف مبوووتغيا ا فروفّوووف   ك فرهغفمج فراغويحي و انصوووا 
 فري ا .مفظم ت ع ى 

وووا فرم ول ر مبووتغي   ي  فراك مك  ورو يتنا ي ا  ف ناقتل  رى موف ع ف مفء فراغويحكو أو ّغ
ع ى مّووووو وري  فرحيوم و  ك فرو ا فرذ  يناظغ فرنتس مف فرحيوم  أف ااحمل  ف ّوووووغةوع ى 

فرمّ وري  فريتم    ك ذركل أ  أن ت اّاينغ ع ى ناّ ت احمل ناقتا اذفيغ ر نبتت فراغويحك 
  تو مذف  ذف مت يتنا رمي ت فرقمغة ع ى احمل مذه فرناقتا أو الزء من ت. هنتئ

 ف او يغ فرهيئ  فرمنتّوووه  ر اغويح مّووو وري  يهيغة ومفقمة  ن ت   اقاصوووغ ع ى مالتل وفحم أو 
وووووّوووووتا ف ّوووووغي   وووووّووووو  وفحمة أو التنا وفحمو   ك مّووووو وري  المتعي  مبووووواغي  هيف فرمّ  مّ 

رنقت ي  فاعةمي  وحاى فرميني . ومت وا من ت ي  ت أف افمل ع ى فراف يمي  فرنقت ي  فراف يمي  ف
ووووف فراغويحو    ريك يضووويفوف فرو ا  او يغ ا ك فرهيئ  فرمناال  ر اغا أمتا فربوووهتا ريك يمتّغ
أو ريهافوووموف عموووت يالغ  مف حور او وريف ريك   يحم وف مموا فرحيوووتة و  يايغوف هافقيووومفا ووت 

ف  ي ت فرالتنا  يغ فرمغيح أو  يغ فرّووووووووتغ التنهتو يهيغفو ع ى فرصووووووووفه  وااصوووووووويةا ت فراك ييو 
و فرصووووووووواحتا 2006)هيضووووووووووفو  حّوووووووووتا فرالتنا فرّوووووووووفيم فرمغيح فرمافا هتراات ل وفرحهوغ.

26,27)  
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أف احقيق فرّووووفتمة فراك يات ع  ري ت يل  نّووووتف موف فعاهتغ ر النس أو ر فنصووووغ فرهبووووغ  أو  
 (56,57او فرصاحتا 2007)مغويشو  ر فقتئم مو فرمحوغ ف ّتّك ر اغويح.

فرموف ع رمغفّا    و يياّا أمميا  مف فآلنتغ فرماغاه  ع ي و  مف فآلنتغ فراك اناج من  ايويف 
وف مامتا ه و  هقمغ مت يحمل فراغويح مف آنتغ ّووووووووووووو هي   ك هفض ف حيتفو  إن  يقما آنتغفو 
 يالتهي  ينيغة المفوو وريف هبوووووووووغت أف يفمل ع ى احقيق مذه فآلنتغ فايالتهي  هصووووووووووغة عم ي و 

 ويافتمل مف ت همنظوغ  يالتهك ااتع ك.

ه  ر فم ي  فراغويحي  هصوغة عتم و وهباى صوغمت ومنتك فرفميم مف فآلنتغ فايالتهي  فرمصتح 
وم ا ف الوفنه تو    أننت نالم أف ريل صوووووووغة مف صوووووووغ ف نبووووووت  فراغويحي  فرم ا ا  فراك 

ووو ت فانّوووتف هماغمه أو مع آ غيف  وفئم محممة ا ا ف عف  وفئم  و ومف ف نبوووت  ف  غىيمتّغ
 مذه فآلنتغ فايالتهي  فآلاكز

فرالّمي  ر اغمز ويحمث ذرك هممتّغ  ف نبت  فراغويحي  هصوغة عم ي   بهتو فرحتالتا   -1
و فتر  ومف ذرك ع ى ّهيل فرمنتل ممتّغ  فرغيتض  فرهمني و وريس مبتمما ت  قت يمت يحمث 
وو  فرغيتضوو   رى  زفر  فراواغفا فرفضوو ي   هيف نّووه  يهيغة مف أ غفم فرمالامعو حيث ا م  ممتّغ

يّوووووو تا فرالّووووووا فرحم ف منى مف فر يت   فرهمني و واحّوووووويف ف ال زة وانبوووووويت فرموغة فرمموي و وف 
فرغئيّووووو  هترالّووووواز يترال تز فراناّوووووك وفر ضووووومكو  ضوووووت    رى فياّوووووتا م تغفا حغيي  و وفا 

 مفاملو ومظ غ حّف.

 احمث هصووووووغة بوووووهتو فرحتالتا ف الامتعي  ر اغمز مف فرمف وا أف مفظا ف نبوووووت  فراغويحي  
ووووووووووووا ت ع ى فياّووووووووووووتا فرغوح فرالمتعي  وفرافتوف  –المتعي و ومذف يّووووووووووووتعم فراغم  حيف ممتّغ

وف نّووالتا وفرقمغة ع ى فراييف مع فآل غيفو يمت ايّووا فراغم ميتن  فالامتعي  مقهور  رناّوو و 
 وذرك هوفّت  اقهل نظا فرالمتع  و وفعممت فراك يبتغي ت  ك ف نبت  فراغويحي .
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هاضووول ف نبوووت  فراغويحي  ف هايتغي  فراك   بوووهتو فرحتالتا فرف مي  وفرفق ي  ر اغمز ومذف ياماى
وووو  فراغم ّوووووفء يتف مذف فرااتعل  ياغاا ع ي ت ااتعل  يالتهك مع فرنبووووتت فراغويحك فرذ  يمتّغ

ي   فراغويحو أا مع فرمبتغك  ك ممتّغ  فراغويحو أا ميتف فراغويحل  ذ ا م   فايالتهك مع ّو
رى انمي  فرقمغفا فرفق ي  وفرذيتء وفرااتعل منل مذه فرهغفمج فراغويحي  ف هايتغي   ك فرشترا  

 فايالتهك مع فرموف ف فرم ا ا .

يمووت اّوووووووووووووووتعووم مووذه فرنوعيوو  مف فرهغفمج فراغويحيوو  ف هايووتغيوو  ع ى اتويغ فرقوومغة فامغفييوو   
وووووو  ا ك ف نبووووووت  فراغويحي   ك  وف ّووووووايفتهي  ر موف ف فرم ا ا و  ضووووووت    رى أن  أننتء ممتّغ

أو تا فراغفب ياميف فراغم مف اف ا فربكء فرينيغ المفوو و ّي مت  ذف اصتحا مع ا ك فرممتّغ  
 فرغ ه  وفا هتل مف فراغم. 

يهوا   بووووووووهتو فرحتالتا ف نافتري  ر اغمز أو مت يّوووووووومى هترموف ع  يغ فربووووووووفوغي  أو فرموف ع فرم
مف ل فرناس فرهبووغي و ومذه ف حايتالتا ف نافتري  رلنّووتف  م ا غم  ك ميئ  اصووغ تا بووتذة 
عف  يا فرمالامعو أو  يغ فرمقهور  رمى فرمالامع  ك حتر  يها ت أو عما   غفال ت هصووووووووووووووغة 

 منضهت  وماوفزن .

رلهوومفو  ومف أهغز مووذه فرحووتالووتا ف نافووتريوو  فراك يميف  بوووووووووووووهووتع ووت أننووتء فراغويحز فرحووتالوو 
وووووووووو  ف نبووووووووووت  فراغويحي  اّووووووووووتعم ع ى احقيق مذه  وفانالتز وفرايويف. وع ى ذرك  إف ممتّغ

 (166او صاح  1991)منصوغو  .فابهتعتا رمى فراغم هصوغة عم ي  ومنضهت  وماوفزن 

فرناّوووك وفرغضوووت فرذفاك وانمي  موي   فراييف وف ّووواقغفغاّوووتعم ف نبوووت  فراغويحي  ع ى  -5
فراغم فرذفاي و وفن اتض مّاوى فرق قو وذرك ي   ي م   رى صح  ناّي  ّ يم  واييف ناّك 
ّوووووووووٍ  وماوفزفو ومنتك مف فرمغفّووووووووتا فراك ا يم والوم عة   هيف ف بوووووووواغفك  ك ف نبووووووووت  

  (380او صاح  1990)محمم و  هغفميا و  فراغويحي  ونمو فرب صي  هصوغة مازن .
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 ك حيوتة فراغم  وفئوم عومةو من وت زيوتمة فروعك هيف أ غفم فرمالامع  فرنقوت كور اغويح  ك فرالوتنوا 
وغ ع فرمّووووووووووووواوى فرنقت ك هصووووووووووووووغة ماوفزن و  إف ر اغويح آنتغفو وفضوووووووووووووح   ك نقل فرنقت   هيف 

 ف ق هت عغفف وفراقتريم فرّتئمة  ك فرمالامع.فرمبتغييف  ك ف نبت  فراغويحي و و ّي مت مت يا

وووو ت أ غفم فرمالامع أمفة  فتر  راقتغا فرنقت تا  وغهمت أصووووهحا فرنبووووتتتا فراغويحي  فراك يمتّغ
  ك فرمالامع فروفحمو واا م ت مف  هل فآل غيف.

وووو ت فراغم  ك و ا فراغفب ع ى  حمفث مزيٍم مف فراغفهت  اّووووتعم ف نبووووت  فراغويحي  فراك يمتّغ
وووو  أ غفم ف ّووووغة فروفحمة ّووووغ  هيف أ غفم ف فراغويحي   ك  ف ّووووغة فرهغفمجو وذرك مغموف هممتّغ

 ترهيا او بوووووووغيت  أف ايوف ا ك  ف ّوووووووغة أوو ا فراغفب هصووووووووغة المتعي  اضوووووووا الميع أ غفم 
 ف نبت  ذفا صهش   يالتهي  ااتع ي .

ووووووووو ت ف ّوووووووووغة  ذفا تته  ع ّووووووووو هك   ف ياحقق ذرك أمت  ذف يتنا فرهغفمج فراغويحي  فراك امتّغ
 (98او صاح  1991) هغفميا ف.و  فراغفهت ف ّغ  فرمت وا.

ا ك فآلنتغ فرماغاه  ع ى فراغويح فايالتهك من ت أا فرّووووو هك ااضوووووت غ عمة ال تا  ك صووووونف ت 
و  نالم أف مف فآلنتغمذه هصوووووووغة عتم  موغ  ك  ف ّووووووغة وفرمالامع ك حيتة ف  غفم.   يل مف 

وفرغعوي    غفممت اف يا أهنتئ ت يياي  ف ّوووووووووووووااتمة مف أو تا فراغفب  ك  ف ّوووووووووووووغة فراغهوي م تا 
وفرغعوي    غفممت اف يا أهنتئ ت  ف ّغة فراغهوي  نالم أف مف م تا  عتم وحيتا ا فريومي  هصوغة 

ت  ت وو وفرفموول ع ى ييايوو  ف ّوووووووووووووااووتمة مف أو ووتا فراغفب  ك حيووتا ا فريوميوو  اف يمووو ت  فوو   يالووتهيووًّ
 .وف هايتغي فّانمتغه ف ّانمتغ فرصحيح وفّاشةر   ك ف نبت  فراغويحي  فايالتهي  

أف  الف  ت اغىرقم أصووووهحا مبووووي   عما فّوووواشةل و ا فراغفب ا مم ف  غفم وفرالمتعتاو ممت 
وووةم  بوووهي  فرّووويتغة ع ى و ا فراغفب بوووغت أّوووتّوووك راحقيق فرّوووةا وف مف ف الامتعييف  ّو

عة تا ت ف الامتعي و  همأ ف مامتا فرمورك هتراغفب. وممت يبووووووووووووويغ  رى ذرك  يتا فرفميم مف 
 يتا ف احتم   ضوووووووت  و  رى وابووووووواليف توفرمفتمم فرما صوووووووصووووووو  رمعا فرهحوث  ك مذف فرميمفف 
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فرووومورك  و وووتا فراغفب ومقغه نيويوغك هوووترافوووتوف مع فرالوووتمفوووتا وفرمنظموووتا فروووموريووو  هانظيا 
الغفء فرمغفّتا وفرهحوث فرف مي .ف  رم امغفا وف 

ونظغفو  ممي  فرو ا و توغا   ك آف وفحم نالم مول فرفترا اااتف  رى يياي  فّووووووووووووواشةر و  
 منبووووئا فروزفغفا رغعتي  فربووووهتا وفرمفتمم فر تصوووو  رمغفّوووو  يياي  ضووووهت ف ّوووواشةل ف منل 

وري  ر ذف ف مغو  ضووووووووووووووت  و ر ذف فرز ا  و تا فراغفب واحقيق   وعقم ف اات يتا  وفرموفنيق فرم
فر تئل مف فرم راتا وفرهحوث  ك مذف فرميمففو ومت ذرك     ف و ا فراغفب  ذف را يم  و ق 

او 1994)فرّوووووووومحتفو  ا تيت اليم  إن  ّوووووووويم  حامتو هتغفئق عبوووووووووفئي     تئمة مف وغفئ ت.
 (53.54صاح  

  أممي  و ا فراغفب  فزواماك 

أ  ى فرنفا فراك منح ت ف  افترى رلنّوووووتف  فرو ا  ف :فانّوووووتففرو ا أ  ى مت يم ك  -1
 وياتءة. وغ ا ذرك ن مل ينيغوف  ك فّا مفم  هاتع ي 

 - يقولز هم  حتل  فرو ا موغم محموم و  يميف افويضووووووووووو   ف :محمومفرو ا موغم  -2
يوا ذما  أنا أيتا مفمومة ي مت ذما فرحّووووووووف فرهصووووووووغ  غضووووووووك ف  عن  يت هف آما

 .فريلهفضك ويوبك  ذف ذما فرهفض أف يذما 
يوا يمضوووووك ويل ّوووووتع  انقضوووووك ويل رحظ  امغ     يل :افويضووووو فرو ا   يميف  -3

 يميف فّافتما ت.
يمغك أف فرو ا يمضووك ّووغيفوت وريننت   نبووفغ ه   ن  يمغ  ي نت :ّووغيفتفرو ا يمضووك  -4

  فريومي كأف نبفغ اغى يا نقضك مف عمغنت  ك أنبتانت  موف
فرم تا فرفظتا يميف  نالتزمت حيف يّوووووواشل فرمغء   ف : يما مف  فّوووووواشةل فرو ا يزيم  -5

مفغا ا  و ا  هياتءة أف مقيتس اقما ف ما وفزممتغمت مو حّف فّاشةر ت رو ا أ غفممت وف 
  .فراغفبفرمورك هو ا  ر  ف مامتا
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  فراغخصائص وقت ال-1-3

 فرافغف ع ي ت فآلاي ز  وفراك يميفمف فر صتئا فر تم  رو ا فراغفب  -

فراحغغ مف فروفالهووتا وف رازفمووتا فرانظيميوو  ذفا فرصوووووووووووووهشوو  فرافووت ووميوو  منوول فرفموول  -1
 ف ّغة.وفرمغفّ و ويذرك فراحغغ مف ف رازفمتا فرغئيّ   ك 

فرمووتميوو  أو فايووميورواليوو  وينهشك أ  يا ووذ و ووا فراغفب  مف فرمنافوو ي  و و ووا فراغفب  -2
ي      مناف و وف    قم  حمى  وفص  ف ّتّي .  ّو

افم فرماف  وفر ذة صا   زم   نبت  و ا فراغفب هل مك ممف مف أممف   و تصي   -3
 أّتّي   ي .

)ّووووو يمتف  يش ا ع ى فراغفب فرصوووووا  فربووووو صوووووي  موف فعاهتغ رةرازفمتا فرمالامفي . -4
 .(143و صاح  2007س.و 

 أنواع وقت الفراغ-1-4

 أنواع: ـيقسم المتخصصون وقت الفراغ إلى ثالث      

فراغفب فرذ  يفقه  عمل و م يتول فراغفب أّوووووووهوعتو و م يتول  المؤقت: هوأوال : الفراغ 
 ب غفوو و م يتول أينغ مف ب غ منلز

 فرالتمف .ت ه  فرمغح   ف ّتّي  )ف هامفئي ( حاى مغح    -1
 فرفتمي  فرّنوي  وعوما ا  رى أعمتر ا   التزفا افرفتم وف فرممنيوف  ك فرمور    مي ا  -2
 فرقضتئي .فرّنوي  فراك افقا فرّن    التزفا اغالتل فرقضتء رمي ا  -3
 فر تغة.فرانيوف وفرفتم وف  ك ف عمتل  -4

 فرفتغض . فاالتزفافراغفب فرذ  ينتهق ع ى حت ا  جدا : هوالفراغ المؤقت  -ثانيا : 

ثا:  لدائم:الفراغ  -ثال ب وغفحوو  اووتموو  منوول فرمحووتريف ع ى فراغفب فرووذ  يفقهوو   غف مو ا
 (256و صاح  1993)عهم فرشنك محمموعهم فرشنكو  فرمفتش
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 العوامل المؤثرة على االستفادة من الوقت:-1-5

اغاهت أنمتت فرحيتة ف الامتعي  هتراوزيع فرزمنك ر نبووووت  فرهبووووغي  و أ  هممى فناظتا او يا  
اّوواشغ  تو وهايغفغمت ع ى فرمّوواوييف فراغم  وفرالمتعك وهاغايه ت  فراكمذه ف نبووت  و وهترممم 

 (132و صاح  1988)فراغالتنىو  فرزمف  ك

اصوووغفا ف  غفم االته فرو ا ن  رى أ ا صوويا فرو ا  ك  Lewis & Roseوابوويغ مغفّوو 
ياو ف  رى حم يهيغ ع ى اغييا فرالمتع  ووظتئا تو مذف هتاضوووووووت    رى أن ت ايوف الزءفو ماممتو رقيا 

او صاح  1996)ت  و  فرحتضغ واالته فرمّاقهل.  كفرمالامع ومغاهت  هاوال  ف  غفم نحو وظتئا ا 
89) 

 :األتي ويرجع االختالف للنظرة إلى الوقت إلى العوامل 
فرنتحي    كوابوووووومل ف  اة تا فراغمي  مف بوووووو ا آل غ  الشــــخصــــي :العوامل  -1

ومف فرتهيفك أف  فرنووووفرّف وفرحتر  ف الامتعي  وفرالنس أو  وفاميتنتا وفرقمغفافرهيوروالي  
 ياغاا ع ى مذه ف  اة تا ف اةف ف مامتمتا وفرتموحتا وفرّ وييتا وف ممفف.

م ول ف  غفم وف ّووووووووووغ   كف  اة تا فرالومغي   االقتصـــــــادي : وتشـــــــملالعوامل  -2
اوزيع ف  غفم ذو مّاويتا فرم ل فرف يت   كوا مى فرفوفمل ف  اصتمي   رى ف اة تا وفضح  

تى أو  فرمن اض  رو ا ا فر تا. أو فرّو
فرمّووووووووووووواويتا   كوابووووووووووووومل ف  اة تا هيف ف  غفم  والثقافي :العوامل التعليمي   -3
 مف فرتهيفك أف ي صووووا فربوووو ا فرماف ا و اتو ر قغفءة وفرمتترف  أتول  وفرنقت ي وفراف يمي  

 فراف يا.  كممت ي صص  فرب ا ذو فرمّاوى ف  ل 
فرفتمفا وفراقتريم وفرمفاقمفا   ك تا فرالومغي  وابمل ف  اة االجتماعي :العوامل  -4

وي نغ فرنظوووتا ف الاموووتعك ع ى ييايووو  اوزيع  فراغمويفيش  يووو   فروووذ اّووووووووووووووم فرمالامع  فراك
 ف الامتعي .مالتل فرفة تا   كوفّاشةل فرو ا فر تا و تص  

 الرسمي .الزيارات الشخصي  والمناسبات الرسمي  وغير  -5
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وابوووووووووومل فر صووووووووووتئا فراغمي  هتهيف  فرا صووووووووووا ف يتميمك أو  الفني :العوامل  -6
 فراغم.يمتّغ   فرذ ِعةوة ع ى نوعي  فرفمل  فرانكو

يفيش  ي ت ف  غفم هفض ت عف  فراكوابمل ف اةف فرهيئتا فرفتم  العوامل البيئي  :   -7
ي  اوزيع وفّووووووووووواشةل فرو ا فر تا و ياو غ ف نم  كهفض و ومت ياغاا ع ى ذرك مف ف اة تا 

وفرمغفيز فربوووهتهي  وفرمغفيز فراغ ي ي  و ويميف مةحظ  مذف هوضووووح  ذف مت حتورنت مقتغن  ّووو وييتا 
او 1988)ّووووووووةم و   فرمالامع فرغياك   كفرمالامع فرحضووووووووغ  هت  غفم   كف  غفم فرذيف يفيبوووووووووف 

 (298صاح  
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 الخالص :

ذف نظغنت  رى فراغفب  ك صووووووو ا  هت وضوووووووتو فرتهقي   ك فرهةم فرنتمي و           ّووووووونالم أف  وف 
ف مغ يميف أف ي ا ف عمت ّووووووووووووهق ذيغهو  ت االته نحو  ضووووووووووووتء و ا فراغفب  ك نبووووووووووووتتتا 

 وف بووووواغفك  ك ف نمي  وفرمنظمتا فراتوعي  فراك اّوووووا مف فراغويح و ضوووووتء فراغفبو فيالتهي و
وهمّووووووواوى  اغاهت هتروضوووووووع ف  اصوووووووتم  وف الامتعك مف ال  و يمنل  ك حقيق  ف مغ ظتمغة

 مع أممي  فرمّوواوى ف  اصووتم  رةبوواغفك  ك مذه فرنبووتتتا  فروعك فرنقت ك مف ال   أ غىو
 ونغى فن  يغاهت  ك فرو ا ذفا  هتروعك فرنقت ك رمى فرائتا ف  اصووتمي  وف الامتعي  فرم ا ا و

أف ف االته نحو فّووووواشةل و ا فراغفب يمنل مّوووووتر   ذ يهمو  نحو تغق فّووووواشةل و ا فراغفبو
 .نقت ي   رى التنا يون  مّتر  مغاهت  هتروضع فرتهقك

 



 

 الفصل الثاني
 االتجاهات النفسية
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 :تمهيـــــــد
 المعاصر   الرفس  الر  مجرا  فر  الموضرواا  أهر  مر  االتجاهرا  د اسر  تعتبر    

 ما ظاه ة فحو الس د اتجاه ط يق فع  السلوك  مح كا  أه  م  أ  االتجاها  بااتبا 
  .الحد هذا أو الظاه ة تجاه بعد فيما بسلوكه فتفبأ أ  معي  يمك  حدث أو

ومسراهي   وجماارا  أفر اد فحو ومتفوا  ومختلس  متعددة اتجاها  يمتلكو  الفا  وجميع
 إيجابير  أو اإلتجاها  تلك تكو  قد  االجتمااي  البيئ  ف  موجودة وموضواا  أشياء

كافر   هفا وم   ما موضوع فحو اإلهتما  ا  أو الالمباالة ا  تعب  تكو  دسلبي   وق
المسرتببل   بالسرلوك والتفبر  الحرال  السرلوك تغيير  فر  أساسيا   ٵافص  اإلتجاها  د اس 
االقتصرادي   أهدافره تحبيرق ومر   ذاتره ار  الردفاع مر  السر د تمكر  فهر  وكرذلك للسر د 

 .المواقف مع التعام  له وتسه  واالجتمااي 
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 :االتجاهات مفهوم -2-1
 بإجمراع يتسبو  ولك   االتجاها  لمعفى ومختلس  متعددة يف تعا  الباحثو  س د لبد
 يشع  مد ك ما موضوع فحو استجابا  أي أفعا   دود ه  االتجاها  أ  يب ا الىتب  
را ٵجرءء االتجاهرا  وتشرك  االجتمااير   البيئر  فر  موجرود السر د وهرو بره  مر  هام 

 مر اردة  فر  م احر  والمت اكمر  المكتسرب الخبر ا   مر كوفها مستمدة  الس د  شخصي 
 .الس د حياة
 السر د لسهر  كبير ة أهمير  االتجاها  لد اس  أ  corbinكو ب ي  الصدد هذا ف  ويشي 

 كما  بشخصيته الخاص والتكوي  ميوله مع يتسق الذي الفشاط أو العم  فحو وتوجيهه
  .المواقف بعض فحو الس د شعو  وتعك  الس د م تبط  بسلوك معبدة املي  تعتب  أفها

 إلى استخدا  الفس  اءالم أسبق م  اإلفجليءي السيلسوف ″» H. Spenser ه ب  ويعتب  
 مسرائ  فر  صرحيح  أحكرا  إلرى وصرلفا إ " يبرو  حيرثAttitudes اصطالح االتجاهرا 

 هذاإلى  فصغ  وفح  الذهف  اتجاهفا الى كبي  حد إلى يعتمد الجد  م  لكثي  مثي ة
 . (105  صسح   1989)اطوف ياسي  محمود    فيه فشا ك أو الجد 

 العبلير  الحراال  ار  تميءهرا ومبومرا  صرائصخ لهرا فسسري  ابلير  حالر  واالتجراه
 أاضراء مر  اآلخر ي  مرع وتساالره حياتره فر  السر د يسرتخدمها التر   األخر  والفسسي  
 آخر  وبمعفرى  ك اهير  أو حرب حال  بمعفى "ضد" أو "مع" ه  وهذه الحال   الجماا 

ا المسربق فيهرا البر ا  يصرد  حالر  هر   االتجراه هرو الرذي المسربق اإلطرا  مسرتخدم 
 .الفسس 

 الفسسر  االسرتم ا  صرس  لره مكتسرب تفظري  أفره Rockuiche" وكيرت "كمرا ا فره
 لهرا يكرو  السرتجاب  وتهيئر  موقرف أو موضروع فحرو السر د يعتبرد التر  للمعتبردا 
 .(516  صسح  1983)سعد ابد ال حما    افده  األفضلي 
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 يتوسط الذي اه  الظ غي  الضمف  المي  أو االستب ا  م  حال ":فع فه "أوءجود" أما
)محمرد معري   موضروع فحرو تبويمير  السرتجاب  السر د الرذي دفرع واالسرتجاب  المثير  بي 

 .(219محس  االوي   صسح  
للعمليرا   خراص تفظري  هرو الفسسر  االتجراه أ  ير  "New Cumb ":"فيوكمرب "أمرا  

 كا للمرد   بالفسرب  وذلرك السر د  سرلوك مر  اليره االسرتدال  يمكر  الذي  السيكولوجي 
 هرو إفمرا  السريكولوجي للعمليرا   الخراص التفظري  وهرذا  غي هرا ا  الس د الت  يميءها

 الحروادث الرى الحكر  فر  أيضرا يسرتخدمها أ  ويحراو  خب اتره  مر  أثرا  مسرتمد
 .(518  صسح  1983)سعد ابد ال حما    المستببلي  

 :التال  التع يف الى فتسق أ  يمك  سبق ما خال  وم 
 ف يق أو جماا  أو ف د ك  بشخصي  الم تبط  االستعدادا  مجموا  ه  االتجاها 

 ميروال  ار  تعبر  وسرلوكا  مواقرف فظر   وجهرا  أ اء  شرك  الرى والتر  تظهر 
 .تهمه الت  البضايا م  قضي  أو ما موضوع إءاء الشخص وفءاته

 :االتجاهات مكونات -2-2

  Affective"العراطف   المكرو  وهرو  لهرا مكوفر  افاصر  ثرالث الرى االتجاهرا  تحتروي
   متفاسرب Cconative"العفاصر   المع فر  وهرذه والمكرو   Cognitive " الفءوا  والمكو 

 .االتجاها  لموضوع العالئب  الديفاميك  املها ف 
 لد  والمتوف ة الموجودة المعلوما  قاادة يشم  المكو  هذا :المعرفي العنصر -2-2-1

 احتكاكره أثفراء السر د افرد ت اكمر  والتر  اهرا االتج ار  موضروع األفر اد أو الشرخص 
 :إلى تبسيمها ويمك   البيئ  بعفاص 

 .معفوي ا أو حسي ا الس د يد كه ما أي Conceptsوالمساهي :  المد كا  - أ
 المحترو  فر  الثابتر  المتبلرو ة المسراهي  مجموار  هر  Believesالمعتبردا :  - ب

 .للس د الفسس  والعبل 
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مرا  أو لآلخر ي  بالفسرب  السر د بره يتفبرأ أ  يمكر  مرا وهر  Expectation "التوقعرا : -  
 . ( 596  صسح   1983)سعد ابد ال حما    مفه   حدوثه يتوقع
االاتبراد  بأفره المع فر  البعرد الرى Katz et Southland كاتءوسرتوتلفد: مر  كر  ويشر 

 والس د أ يعطيها  الت لألهمي  وفق ما  موضوع فحو الموجه  واآل اء باألفكا  واإليما 
 .(168  صسح   1992)سعد جال    ذلك  دو 

 والك اهير  الحرب بمشراا  يتصر  لمكرو ا هرذا :واالنفعـالي الوجـداني العنصـر -2-2-2
 السر د أحرب فرإذا االتجاهرا   موضروع فحرو الموجهر  والطبراع االفسعالير  إلحساسرا 
ا ذا إليره اتجره موضرواا  السر د تببر  د جر  هرو فرالمكو  العراطس  افره  حراد مفره فسر  وا 
 االتجاهرا  مبرايي  فرإ  معظر  ولهرذا  مفره فسرو ه أو بره الم تبطر  االتجاهرا  لموضروع
  .االتجاها  موضوع ضد أو فحو الوجدا  د ج  تبدي ا  تستخد 

 
 محددة أفواع وفق للسلوك الس د فءا  لىإ المكو  هذا يشي  :النزوعي العنصر -2-2-3
 العم  إلى الس د تدفع حيث للسلوك كموجها  تعم   إ  االتجاها معيف   أوضاع ف 
  يساه المد س  العم  فحو تببلي  اتجاها يملك الذي يتبفاه  فالطالب الذي االتجاه وفق
)ابرد المجيرد وفعرا   جردي بشرك  أدائهرا الرى ويترأث  المد سري  المختلسر  الفشراطا  فر 

 .( 472  صسح   1993فشوات    
  :االتجاهات تكوين -2-3

بيئتره  مرع السر د هرذا تساار  خرال  مر  ويتطرو  ويفمرو السر د افرد الفسسر  االتجراه كرو يت
السر د  فشراط الرى دلير  ذاتره بحرد االتجراه يصرب  وبهرذا وأصرولها  ومبوماتهرا بعفاصر ها
الث ثر ف  تكويفه أثفاء يم  الط يب  بهذه فاشئ   االتجاه يكو  وافدما  البيئ  مع وتسااله
 :وه  أساسي  م اح 
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 البيئر  مثير ا  دالسر   فيهرا يرد ك التر  الم حلر  وهر  :المعرفيـ  اإلدراكيـ  المرحلـ  -2-3-1
 م جعر  إطرا  بمفءلر  ويكرو  والمعلومرا  م  الخبر ة  صيد لديه ويكو  إليها  ويتع ف

 .المثي ا  لهذه مع ف  أو
   ا المثي مع تسااله فتائج الس د افيه يبي  الت  الم حل  ه التقييمي :  المرحل  -2-3-2

 باإلضراف   المثير ا  لهرذه كوفره الرذي ذلرك اإلطرا  المع فر  إلرى ٵمستفد التبسي  ويكو 
 األحاسري  مر  الكثير  فيره موضروا  غير  مراهو ذاتر  أخر    مفهرا إطرا ا  اردة إلرى

 .المثي  بهذا تتص  الت  والمشاا 
 واير ف الرى البر ا  السر د فيهرا يصرد  لتر ا الم حلر  وهر  :التقديريـ  المرحلـ  -2-3-3

 الخب ة فب  ط يق ا  أي التلبي  ط يق ا  يتكو  االتجاه وقد العفاص   بهذه االقته
 بالط يبر  ءاالتجاهرا   سروا تكروي  ار  الفظ  الس د  ويص ف إلى مباش ة غي  بصو ة
 فشئ الت أو االجتماا  والتعل  االجتماا  التطبيع فإ  املي  المباش ة الغي  أو المباش ة

 أو محوها أو وتأكيدها وتفميتها االتجاها  تكوي  ا  المسئول  عملي ال ه  االجتمااي 
 . (116  صسح   1996)كام  محمد اويض    تغيي ها  أو إءالتها

 :االتجاهات نمو -2-4

 هذه وتمث  االتجاها  فمو وتدا  تكوي  ف  األهمي  م  كبي ة د ج  الى اوام  هفاك
 :يل  فيما العوام 

 لرد  االتجاها  تكوي  ف  العوام  أه  م  دي الوال تأثي  يعد :الوالدين تأثير -2-4-1
 لربعض تعءيرء مر  يبدمافره ومرا الخاصر  الوالردي  وفموهرا فاتجاهرا  الصرغا  األطسرا 
 .فموها تكوي  الى اميق تأثي  السلوكي  الطس  أساليب

 قر ا  األ جافرب مر  يأت  الوالدي  تأثي  ح م يح  تأثي  أه  إن :األقران تأثير -2-4-2
 .العم  ف  الطس  تبد  كلما أهميته وتءداد مبك  وق  جد ف  التأثي  هذا ويبدأ
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 فعلرى االتجاهرا   تكروي  فر  اإلارال  ائ وسر تسرااد قرد :اإلعالم وسائل تأثير -2-4-3
 المسرائ  بربعض تتصر  هامر  معلومرا  البر امج التلسءيوفير  بعض تبد  قد المثا  سبي 

 تكروي  فر  ذاتهرا حرد فر  - اإلارال  تسره  وسرائ  أ  يحتمر  ال ذلرك ومرع السياسري  
فما  االتجاها   المصاد  بأحد تكويفها ف  تأث   الت  تدا  االتجاها  باألخ   ه  وا 
 .االتجاها  لتكوي  األخ   ال ئيسي 

ا ٵمصد  التعلي  يعد :التعليم تأثير -2-4-4  تسه  الت  بالمعلوما  الس د ءودي  آخ هام 
 ف  الس د يبضيها الت  السفوا  كلما اءداد  اام  وبصو ة  وتدايمهااتجاهاته  فمو ف 

   1996)كامر  محمرد اويضر     ٵتح ير  أكثر  اتجاهاتره برد  كلمرا  ال سرم  التعلري 
 . ( 115صسح  

 :يل  مافي تتمث  افاص  ادة م  االتجاها  تتميء :االتجاه مميزات -2-5
 .لب وءا -5  االستب ا -4 االفتشا  -3 الشدة -2 الوجه  1-

 مر    مجموار  وفحر السر د شرعو  إلرى االتجراه وجهر  تشري  :الوجهـ  -2-5-1
  الجامعر  فحرو اتجراه م ضر  لره الرذي فالطالرب لديره محبوب  كاف  وفيما الموضواا 

 الرذي الطالرب أمرا الجامعر  فر  الجوافرب بعرض أو كر  فحرو وجهتره إيجابير  أ  يعفر 
 لره الرذي فرالس د ال ياضر  المجرا  فس  سلب   هاتجاه فإ  فشاطاتها أو الجامع  يتجفب
 أما  فجومها احت ا  إلى ويسعى مما ستها الى يعم  فإفه  ال ياض فحو  إيجاب  اتجاه
 ابفشاطاته واالهتما  مما ستها ا ما تما يبعدافه ف ال ياض  سلب  فحو اتجاه لديه الذي
 .فجومها مع ف  وم 

 اتجاه را معري  لشرخص فجرد إذ الشردة  حيرث مر  االتجاهرا  تختلـ  :الشـد  -2-5-2
 آخر  موضروع أو الموضروع فسر  فحرو قوي را اتجاه را فجد بيفما ما  موضوع ضعيس ا فحو

 .الس د شعو  قوة مد  األخي  هذا يعك  أ  يفبغ  االتجاه ولسه  شخص آخ   لد 
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 بأسرلوب االتجراه لسرل   يسرتجيبو  األفر اد بعرض أ  المالحرظ مر  :االسـتقرار-2-5-3
 بأفره فر د يبرو  فبرد  الموضروع لرفس  م ضري  إجابرا  يعطرو  آخر ي  فجد بيفمامستب  
 )مبرد  ٵمحايرد لري  معيف ا قاضي ا بأ  يجاد  الوق  فس  وف  محايدو  السبهاء أ  يعتبد

 .(244  صسح   1993ابد الحسيظ   
بشردة  يكر ه أو يحرب ال ٵتلميرذ فجرد حيرث  المرد  أيضا اليه ويطلق :االنتشار -2-5-4

يتعلق  ش ء أي يحب ال آخ  فجد قد االمد س   بيفم جوافب م  جافبي  أو ٵواحد باجاف
 .والعا  الخاص بالتعلي 

 ويمكر   االتجراه ار  للتعبير  التهير  أو التلبائير  د جر  بره ويبصرد :البـروز -2-5-5
 والمالحظرا  المبرابال  ط يرق ار  المواقرف فر  إيجابير  أكثر  بشرك  البر وء مالحظر 
 .االتجاها  ا  للتعبي  س صال الت  توف 

 :االتجاهات خصائص -2-6
 خاصري  أهر  فرإ  :" 1974 غ افيتء"حسب :األفعال ردود من نمط يشكل االتجاه -2-6-1

 مفاسبا  ف  تفطلق  األفعا   دود فمط ا م  ب  مفس د فع   د يشك  ال أفه ه  لالتجاه
 المواضريع إءاء واحردة ير االسرتجاب  بكيس إمكافير  إلرى ير دي االتجراه أ  أي متشرابه  
 المسراهي  بعرض الفسسر  ار  االتجراه مسهرو  تمييرء ضر و ة تبر ء هفرا ومر  المتماثلر  
 .كالتعصب األخ  

 أو الموضروع تأييرد لشرخصا يحمر  فبرد :والمعـار  المؤيـد المحايـد  االتجـاه -2-6-2
 مختلرف فر  غالب را هرذا ويحردث حيادي را وسرط ا موقسرا يبرف وقرد يعا ضره وقرد لشرخص 
 .المفاقشا 

 اتجراه مثر  االتجراه يحملهرا التر  الخصرائص أخطر  وهـو :الِعـدائي االتجـاه -2-6-3
 يسرتمد ثوالدتره  حير مفرذ االتجراه هرذا يكسرب للطسر  حيرث الءفرو  ضرد األمر يكيي 
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 الرى ويكرو  الءفرو  بردو ه يكر ه ثر  حضرا ي  ومر  ومبومرا  أسر ته سرلوك مر  افاصر ه
 .وق  ك   ف العداء هذا إلظها  دائ  استعداد

 ويولرد  لالتجراه والتعصرب ي السرلب فر  الِعردائ  مرع يشرت ك :التعصـبي االتجـاه -2-6-4
 مهمرا بهرا التثب  إلى صاحبها تدفع الت  االتجاها م   وهو األخ   االتجاها  اداء
 .(265  صسح   1974)ءيدا  ابد الباق    الفتائج  كاف 
الح كر   وتعصرب الءفرو  ضرد  يكيي األمر تعصرب  االتجراه هرذا الرى األمثلر  أب ء وم 

 .المسلمي  ضد الصهيوفي 
 :االتجاه وظائ  -2-7

 مع تعامله أثفاء وأفعاله أقواله ف  تفعك  فه  للس د بالفسب  متعددة وظائف لالتجاها 
 1960كراء  دافيرا " وحردد تر دد دو  البر ا ا  اتخراذ الرى ٵقراد  وتجعلره الموضرواا 
Denial Katz يل  ما ف  لخصهاف االتجاها  وظائف:  

 مباشر ة تمرا   فهر  االتجاهرا   فر  ا هر افصر  المع فر  :المعرفيـ  الوظيفـ  -2-7-1
 المحريط فترائج فهر  محرددة معطيرا  يتلبرى السر د م  أ  المد ك  المعلوما  خال  م 

 الرى للحكر  كم جرع السر د يتخرذها ااطسير  ذهفير  Rocklin"  وكرال "ويرذك  االجتمراا 
ا والمواضيع األشخاص  سلبي .  أو ايجابي  أحكام 

 افتبراء املير  أ  Burner et Goodman"ب وفرا و قودمرا  " يعتبر  السرياق فسر  وهر 
تفظري   السر د يتعرود المعرا ف افتبراء ابر   المع فير  المرد كا  فظرا  وفرق يكو  المعا ف
 جعر  فر  تسراه  كمرا للخبر ة  التماسرك صرس  تمرف  الوظيسر  وهرذه المواضريع  وتبروي 

 االمره فر  ل  ير  دائمر  بحاجر  السر د أل  ومفظمر   ملتصرب  الخرا ج  العرال  مرد كا 
 .(127  صسح   1982)حلم  المليج    مفظ   بفيا 

 أهرداف تحبيرق أسرا  الرى تبرو  جوه هرا فر  الوظيسر  وهر  :النفعيـ  الوظيفـ  -2-7-2
  بيئرته مر  الريه  تعرود التر  اإلثابر  ءيرادة يسرعو  إلرى الفرا  بااتبرا  اجتمااير 
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 إلرى يسرعو  الحيراة فر  الفرا  أ  Bentam Gremi بيفترا  ج يمر " ويرذك  االجتمااير 
 . (120  صسح   1986)اطوف محمد ياسي   االجتماا   المحيط م  السائدة تحبيق
 السر د لرد  يتكرو  بحيرث اآلخر ي  موافبر  قبر  مر  اليره يحصر  االجتمراا  فرالثواب

 تتكرو  وكرذلك حاجاتره تشربع التر  لمرهاا فر  موجرودة مواضريع فحرو اتجاهرا  إيجابير 
 مفرافع تحبيرق إلرى تسرعى فاالتجاهرا  تحيطره التر  مواضريع فحرو اتجاهرا  سرلبي  لديه

 .  (09  صسح   1983)أحمد الخالق   االجتمااي   والموافب  المالئم  الفسسي  بغ ض
 Maisonneuve p. Marrie Patris Rossiوميءوفراف  وسر   بيرا  مرا ي" م  ك  ويميء 

  .أخ   لالتجاها  وظائف
 الوظيسر  وهرذه السر د  لفشراطا  كمحر ك االتجاهرا  وتبر ء :المحركـ  الوظيفـ  -2-7-3

  تحببه بما م تبط  السلوكا  بااتبا ها ف  بشدة تتحك 
 االجتماا .  الى المستو  البي  وبمفظوما  الفسس  المستو  الى حاجا  م 
 الرى والتوجيره التفظري  امليرا  فر  ظيسر لو ا هرذه وتتجلرى :التنظيميـ  الوظيفـ  -2-7-4

  المثي ا  م  متفوع ادد إءاء له موجه  محددة بااتبا ها وضعيا  ف   الس د سلوكا 
 الس د. اليه يتوف  الذي ال صيد ذلك وفق الفظا  المع ف  بتفظي  االتجاها  تبو  كما
 تطلب فإفها ومكاف ا  ءماف ا مالئم  تعد ل  لت ا االتجاها  إن :التعديلي  الوظيف  -2-7-5

 تفراف  حالر  تكرو  افردما Festhenger هرذا حسرب فسرتفج  ويحردث  وتغيي هرا تعرديلها
 شأفه م  هذا السلوكا و  واالتجاها  الواقعي  المد كا  بي  تضا ب وجود إث  مع ف 
 بعرض تعردي  يرت  المع فر   التفراف  الصر اع ولتخسيرف حردة مع فر   صر اع يخلرق

 الوظيسر  وللجماار  خرال  للسر د الوسرط االجتمراا  مرع دال تبرا بوجرود االتجاهرا  
 الرى واالجتمااير  التءاماتره الفسسري  ار  والتصر ي  االاتر اف السر د يحراو  التعبي ير 
 .جافب
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 .A ماسرلو: واب مرا  k. Rogers  وجر ء كرا   مر  كر  يعتبـر :التعبيريـ  الوظيفـ  -2-7-6

Maslau  لري  الباحثي  هاذي  وحسب الذا   ا  للتعبي  إيجاب  االتجاها  تفسي  أ 
فمرا االتجاهرا   تبفر  فر  هرو األسرا  والمجتمرع لآلخر ي   ضرا  الصرسا  تأكيرد وا 

  .فسسه ا  الس د لسك ة اإليجابي 
فسسر   إشباع يحبق فإفه ما لموضوع موافبته مد  ا  التعبي  م  الس د يتمك  حي  ف 

 واجتماا 
 تسسي  والمعاص ة الكالسيكي  الس ويدي   س دالم حاول  فبد :الدفاعي  الوظيف  -2-7-7

 ال كعمليا Les mechanism de defensessالدفااي  خال  اآلليا   م   األفا دفاع املي 
)سرعد جرال     أفراة حماير  للسر د تسرم  حير  إال الحبيبر  فر  مرا هر  والتر   شرعو ي 
 . (109  صسح   1992
إببراء  فر  تسراه  التر  العبلير  الحير  تلرك اسرتخدا  إلرى السر د يلجرأ الوظيسر  هرذه وابر 

 االتجاهرا  السر د يتبفرى حيرث  الرفس  ار  ومببولر  سليم  بسك ة توح  الت  االتجاها 
 مرع المالئمر  تحبيرق تحراو  الوظيسر  هرذه وبالترال  شخصريته  فر  فبرائص الت  تحجب

   1983)أحمرد ابرد الخرالق   األفرا  واسرتم ا ي  صري و ة وحماير  الدفاع وكذا  اآلخ ي 
 .  (292صسح  

 فسسري ا واألشرخاص السر د ترأقل  مجملهرا فر  تحراو  للرذك   السرابب  الوظرائف فهرذه
 اسرتداى كلما اتجاهاته توظيف الس د يستطيع مجا  فال تحبيبها مج د  واجتمااي ا  أل

 .سالم  وأكث  للواقع أق ب مفطبي  أكث  سلوكا  لتتمظه  ف  ذلك 
 :االتجاهات أنواع -2-8
ك   تتضم  بحيث أفواع إلى تفبس  ومكوفاتها وخصائصها معفاها حسب تجاها اال إ 

 .التصفيف ثفائي  الىا مفه واحدة
 :الموضوع أساس على االتجاهات -2-8-1
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الكليرا   الرى تفصرب التر  هر  العامر  االتجاهرا  إ  :خاصـ  واتجاهات عام  اتجاهات -
 االسرلط   أمر احتر ا   مثر االتجاهرا   لموضروع متفوار  الفرواح  مر  اردد لتشرم 

 لموضروع والخاصر  الفواير  الفرواح  الرى تفصرب التر  فهر  االتجاهرا  الخاصر  
 تر تبط العامر  االتجاهرا  أ  ويالحرظ  البفر  اسر  فحرو مثر  اتجاهرا  االتجاهرا  
)ابرد دوافعهرا  مفهرا لتشرتق سراببتها الرى األخير ة هرذه وبذلك تعتمد الخاص  باالتجاها 

 .(202  صسح   1992ي   ال حما  محمد العيسو 
را موضروع كرا  فرإ  فسسره  االتجراه بموضروع ير تبط الخراص  أو العرا  فاالتجاه لذا  اام 

ا يسمى اتجاها ا اتجاه ا يسمى خاص موضوع كا  وا   اام   .خاص 
 :األفراد أساس على االتجاهات -2-8-2

 كبير  ددار فيهرا يشرت ك أو تفشر  التر  فاالتجاهرا  :ف دير  واتجاها  جمااي  اتجاها 
جمااير   اتجاهرا  فهرذه بيرفه  وتشريع األشرخاص  مر  كبير  جمرع ويعتفبهرا مر  األفر اد 

  .(247  صسح   1984)السيد خي  اهلل   
 اءأثفر الواحرد السر د لرد  وتتكرو  ف دير   أكثر  ألفهرا ذاتير  تعتبر  الس دير  االتجاهرا  أمرا

 أقر  وه  غي ه ا  ءهتمي بذلك فه  وحده  سلوكه الى تفعك  قد به  تجا به الخاص 
  .جمااي  اتجاها  فه  السماوي  الكتب فحو االتجاها  مث  واستب ا   ثبات ا
 :الوضوح أساس على االتجاهات -2-8-3

 السر د يجه هرا التر  االتجاها  ه  العلفي   االتجاها :س ي  واتجاها  الفي  اتجاها 
 تكو  قد كما العملي    س والمما اللسظ  التعبي  فاحي  م  افءاا  أو بج ح دو  شعو 

 .األخالقي  وقيم  المجتمع معايي  مع متسب  تلك االتجاها 
 وقد فسسي  ق ا ا  ف  بها يحتسظ ب  بوضوح بها يص ح ول  اتجاهاته الس د إذا أخسى أما

)محمرد سر ي   اتجاهرا  فهر  لديره بوجودهرا وايره مر  برال غ  اآلخر ي  ار  يفك هرا
 .(182  صسح   1987مصطسى ءيدا    
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 : الشد أساس على االتجاهات -2-8-4
ترفعك   الت  االتجاها  شدة تميء والضعف البوة إ  :ضعيس  واتجاها  قوي  اتجاها 

 بإصردا  أصرحابها يبرو  التر  ه  البوي   باآلخ ي   فاالتجاها الس د تساا  مد  الى
  قوير  لتجعلهرا افسعالير  ااطسير  شرحفا  تحمر  بااتبا هرا يما سروفها أحكرا  قاطعر 

 .االتجاها  تأييد موضوع ف  وتتوض 
 العرء  ا  السعل  البوي السلوك ف  تظه  الت  تلك أفها " السال  ابد حامد "ا فها وقد

د )حامرد ابرفسربي ا  تغيي هرا ويصرعب ٵواسرتم ا  ثبات را أكثر  البوير  واالتجاهرا  والتصمي  
 شرحفا  تحمر  هر ف الضعيس    أما االتجاها (137  صسح   1985السال  ءه ا    

 موقف أي يتخذ ال الس د بحيث االتجاها  ضعيس  م  تجع  مفعدم  أو ضئيل  افسعالي 
 افها التخل  يسه  اتجاها  وه  اد  افسعاله إلى ي دي مما  االتجاها  موضوع إءاء
 ضغوطا . تح  أو معيف  ظ وف ف  تغيي ها أو
 :الهد  أساس على االتجاهات -2-8-5

 تردو  ألفهرا اإليجابير   لسرظ االتجاهرا  الرى يطلرق :سرلبي  اتجاها و  إيجابي  اتجاها 
 ار  يبتعرد السر د كرا  إذا أمرا  مفره والتبر ب االتجاهرا  موضروع فكر ة يبب  حو  محو 

ا فهر  وي فضره  موضروع االتجاهرا     1984)السريد خير  اهلل    سرلبي  اتجاهرا  إذ 
  .(48صسح  
 فر  االتجاهرا  أمرا  سرلبي  اتجاهرا  هر  الر فض أساسرها التر  فاالتجاهرا  واليره

  صرسح   1990)ابرا  محمرود اروض  متطر ف   ال شرك تتخرذ قرد وسرلبيتها إيجابيتهرا
28). 
 :العالق  أساس على االتجاهات -2-8-6

مر   بغي هرا وم تبطر  وسريط  اتجاهرا  هفراك : مفعءلر  واتجاهرا  م تبطر  اتجاهرا 
 وتسلسر   وافسرجا  تفاسربها جر فتي االتجاهرا  فر  التر ابط هفرا  ويرأت  االتجاهرا 
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 ال لرو تتوضر  ال معري  لموضروع اتجاهرا  هفراك أ  إذ السر د  لد  المفظوم  المع في 
 افاصر  تكامر  ولكر  األو   االتجاهرا  بموضروع م تبطر  اتجاهرا  أخر   وجرود

 فهرذه الردي  فحرو االتجاهرا  مثر  آخر   إلرى موضروع مر  االتجاهرا  يختلرف موضروع
  أمرا المختلسر  العبائرد ذوي األفر اد اتجاهرا  بري  سرائ  وسريط تحتر  االتجاهرا 
 كما االتجاها   بمواضيع ت بطها صل  توجد لها ال الت  تلك فه  المفعءل  االتجاها 

 مر  صرابو  فحو االتجاها  مثال آخ   موضوع  افاص  مع تتكام  ال افاص ها أ 
  صرسح   1987)محمرد مصرطسى ءيردا    ومفعءلر   سطحي  اتجاها  فه  خاص فوع

182) .  
 :األمد أساس على االتجاهات -2-8-7

تستم   الت  ه  األمد طويل  االتجاها  :األمد قصي ة واتجاها  األمد طويل  اتجاها 
 برالس د المحيطير  البيئير  بم ث اتره تترأث  وال  حياتره م احر  مرد  الرى ال طروي السر د مرع

تفتهر   التر  هر  األمرد البصري  ا االتجاهر أمرا  الد اسر  فحرو االتجاهرا  مثر   لتغي هرا
 طويلر  لستر ة السر د مرع إببائهرا فر  المع ف  وال صيد االجتماا  الوسط ويساه  بس ا  
 السر دي مسرتو  الرى املهرا تر دي تعرد لر  ألفهرا أفضر  يكرو  فمحوهرا مفحياتره 

)ابرد ال حمرا  محمرد العيسرروي   الما كسري   ثبافر  فحرو مثر  االتجاهرا  والجمراا  
 .(202ح    صس 1992

 وأشرخاص أفر اد لرد   االتجاهرا   تتروف مر  األفرواع هرذه كر  أ  يالحرظ وممرا -
فمرا التسلسر   مر  معري  لفظرا  تخضرع وال متسراو   والجماارا  بشرك   تلرك وجرود وا 

 الس دير  وخصوصريته الشخصري  وطبيعتره يرتالء  ومرا فر د كر  المتعرددة حسرب األفرواع
 وتفوع اختالف إلى أيضا ي جع ذلك فك  اا  واالجتم الفسس  ومعاشه وتجا به الذاتي 

 فر د مر  تختلرف السر د اتجاهرا  فمجمروع لرذا االتجاهرا   محرو  هر  التر  المواضريع
 .والجماا  للس د واجتمااي  فسسي  وظائف م  ت ديه لما جماا  ألخ   وم  آلخ 
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  :االتجاهات تكوين مراحل -2-9
 :ه  م اح  بأ بع  تكويفها ف  االتجاها  تم 
 فيره   يعري الرذي االجتمراا  المحريط وافاصر  ثبافتره الرى :األولـى المرحلـ  -2-9-1

 ومر  العمر   فر  ثر  المد سر  فر  وأصرحابه أق افره مر  أسر ته أولير  مر  مسراهي  فيرد ك
 .مختلس  الس د اتجاها  يكو  ه الء خال 

 ير هتسك بتوجيره السر د ويبردأ مرداها ويتسرع االتجاهرا  تفمرو :الثانيـ  المرحلـ  -2-9-2
 .اتجاهاته يكو  محو  مواضيع إءاء واواطسه

 افرد وسرلوكه السر د تسكير  فر  ثابت را ال شرك االتجاهرا  تأخرذ :الثالثـ  المرحـ  -2-9-3
 الثبرا  هرذا ولكر  حياتره  فر  جلي را ذلرك ويظهر   برالمجتمعاالقتره  الرى حكر  إصردا 
 فإفهرا وغي هرا االجتمااير  المظراه  الرى تغير ا تطر أ  وافردما فسرب   بر  مطلب را لري 
  تعديلها. تطلب

 اتجاهرا  تكوي  تتطلب الحياة واقع الى ي ا تغ تط أ فعفدما :الرابع  المرحل  -2-9-4
 السر د يحراو  حيرث العراطس   والردفع العبلر  اإلقفراع ت تكرء الرى األخير ة وهرذه جديردة 
 لير بآ تروح  المختصر ة الم احر  فهرذه تبفيها  اتجاهاته وض و ة بصح  حوله م  إقفاع
 .والجماا  الس د اكتسابها لد  االتجاها  ف  بها تم  دائ ي 

 :االتجاهات تكوين عوامل -2-10

   الخا ج العال  بم ث ا  احتكاكه فتيج  الس د يكسبها سلوكي  أفماط الفسسي  االتجاها 
 .معيف  استجاب  إاطاء إلى الس د يمي  خاللها م   والت
 تكروي  فر  المر ث ة العوامر  أقرو  الوالردي  امر ا يعتبر  :الوالديـ  المـؤثرات -2-10-1

 باتجاهرا  كبير  حرد إلرى تترأث  السر د أكثر  اتجاهرا  أ  وجرد حيرث األفر اد  اتجاهرا 
   1993)محمرد حسر  ظاظرا و سرماح  افرع   االجتمااير   التفشرئ  خرال  مر  والديره

  .(135صسح  
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 إليهرا  يفتمر  التر  الجماار  اتجاهرا  ارادة يتبفرى السر د  أ :"الر  أحمرد الر "وير  
تشبع متماسك  الجماا  كاف  خصوصا إذا  باالفتماء يشع  الس د وكا  الس د  حاجا  ُ 

 .الجماا  هذه إلى
 
 ارادا  مر  فيهرا بمرا المجتمرع  فر  السرائدة بافر الث إ  :الثقافيـ  المـؤثرات -2-10-2

 اتجاهرا  ي تشرك فر  دو  لهرا واجتمااير  واقتصرادي  وأخالقير  ديفير  وفظر  وقي  وتباليد
 االقاتره خرال  مر  فيره فتر ث  ديفاميكيرا تسرااال العفاصر  هرذه تتساار  وقرد  السر د

 .بيئته مع االجتمااي 
 دللس د  وقرر والشخصي  المءاجي  بالصسا  جاها االت ت تبط :الشخصي  أنماط -2-10-3

 الخاصر  الشخصري  صرسا  بري  العالقر  لبحرث د اسر  أ ج ير  فر  " Blair بلير " أكرد
 تكوي  الى تسااد االفطواء صس  أ   واالتجاها   اتض واالفبساط الفطواءكا
ثو ير   تبدمير  اتجاهرا  تكروي  الرى فتسرااد االفبسراط صرس  وأمرا  محافظر  اتجاهرا  

  .  (212)محمود ابد الحلي  مفس    صسح  
 مر  الس د لد  يتوف  ما أسا  الى االتجاها  تتشك  :والمعلومات الحقائق -2-10-4
 اإلارال  وسرائ  تسره  أ  يحتمر  ال أفه :" وتيج أ فو"العال  أكد وقد ومعلوما   ائقحب
فمرا االتجاهرا   تكروي  فر  ذاتهرا حرد فر   تكويفهرا فر  االتجاهرا  األخر   تردا  هر  وا 
     .                           (327  صسح   1994)أ فوف وتيج   األخ    المصاد  بأحد

 :االتجاهات قياس -2-11
 توقرع مر  تمكففرا كوفره ال ياضري  البدفير  الت بير  فحرو االتجاهرا  قيرا  أسرباب أه  م 

 يوجره االتجراه أل  وذلرك  وال ياضري  البدفير  الت بير  أفشرط  تجراه السر د فواير  سرلوك
 هذه مث  قيا  فإ  أخ   الفاحي  وم   ٵفسب  ثابت  تكو  تكاد الس د بط يب  استجابا 
 كمرا  اإليجابير  ال ياضري  االتجاهرا  تشرجيع الرى ال ياضر  يسااد الم بر  االتجاها 
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 جديدة اتجاها  لتفمي  والتمهيدي  السلبي  االتجاها  تغيي  تعدي  أو محاول  ف  يساه 
كسابها  :مفها االتجاها  لبيا  الط ق م  العديد وهفاك لألف اد  وا 

الطر ق  هرذه ثر كأ  اللسظر   ومر االتجراه قيرا  ط يبر  أو :المباشـر  الطريقـ  -2-11-1
معراف   )تمرايءالسرماف   التمرايء وط يبر  ليكر   وط يبر  ثي سرتو  ط يبر  اسرتخداما
 المساهي (.

إلرى  باإلضراف   االتجاهرا لبيرا  اإلسرباطي  الطر ق :المباشـر  الغيـر  قـيالطر  -2-11-2
االختبرا ا   هرذه  االتجاهرا   ومر بهرذه الم تبطر  الشخصري  جوافرب بعض ا  الكشف

 "ل وءفسيج" المصو  اإلحباط واختبا  TAT الموضوع تسه  الختبا  إلسباطي ا واختبا ا 
 .الكلما  تداا 

باستخدا   التجاها يبا  وفيها العمل  االتجاه قيا  ط ق أو :الموقفي  الطرق -2-11-3
 .معيف  مواقف ف  المختلس  المالحظ  ط ق

 :االتجاهات أهمي  -2-12

التكيرف  الرى مسراادة مر  للسر د تبدمره مرا  خرال مر  االتجاهرا  د اسر  أهمير  تتجلر 
 فيشرا كه  الجماار   تعتفبهرا التر  لالتجاهرا  السر د قبو  ط يق ا  وذلك  االجتماا 
 .معه  بالتجاف  يشع  ث  فيها وم 

 يتسرق حري  ومغرء  وداللر  معفرى اليومير  السر د حيراة الرى تضرس  امومرا واالتجاهرا 
 الفسسري  االتجاهرا  تعمر  إذ االتجاهرا   لركت السلوك هذا  ويشبع اتجاهاته سلوكه مع

 الحاجرا  هرذه ومر    واالجتمااير  الفسسري  والحاجرا  الردوافع مر  إشرباع الكثير  الرى
 إلرى والحاجر  معيفر  جماار  إلرى االفتمراء إلرى والحاجر  التبدي  االجتماا  إلى الحاج 

 االتجاهرا  تعمر  كمرا ومعايي هرا  الجماار  قري  السر د  وهفرا يتببر  الوجدافير  المشرا ك 
 يبحث فال فحوها  خاص  اتجاها  لديه الت  ف  المواقف الس د استجابا  تسهي  الى
 . الموقف فيها هذا يواجه م ة ك  جديد سلوك ا 
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 االتجاهرا  مع فر  تسيرد : التربـو  الميـدان ففـي الميـادين  مـن كثيـر في وتفيد -
 الد اسري  الم احر  فحرو التالميرذ اتجاهرا  مع فر  فر  اإلدا ة التعليمير  الفسسري 
 التعلري  تضر   و ومد سريه  وكتربه  الد اسري  والمرواد ءمالئهر    وفحرو المختلسر 
 .( 1974)ابد ال حما  العيسوي    التد ي  وط ق وأفوااه

 وتضر   املهر  فحرو العمرا  االتجاهرا  مع فر  تسيرد :الصناعي الميدان في أما -
 مسرتواه  و فرع  اإلفترا  ءيرادة وفر  وتكريسه  العمرا  سرعادة فر  تحبيرق اإلدا ة
 .الس د واتجاه تتماش  الت  الجماا  اختيا  ف  تسيد العم  وكذلك حوادث وتبلي 

 :األخرى النفسي  الظواهر ببع  االتجاهات عالق  -2-13

د   مع فير  ابلير  جوافرب لالتجاهرا  إ  :العاطفـ و  االتجـاه -2-13-1  بخرالف اكير وا 
 ُ   مرثال ألطسالهرا األ  حرب إ   فحسربووجدافير   وذاتير  شخصي  تكو  الت  العواطف

 ومع فر  إد اكر  جافرب اتجاههرا العراطس  بخرالف أو الوجرداف  الجافرب اليره يغلرب
 .وحده العاطس  الجافب ولي  وابل 

 أسرا  ىالر يبرو  ال الرذي االتجراه مر  فروع التعصرب :والتعصـ  االتجـاه -2-13-2
  الموضرواي  ار  ٵبعيرد التسكير  تجعر  افسعالير  ءائردة بشرحف  مشرحو  فهرو مفطبر  
 ار  مجتمعره ارء  الرى يعمر  وهرو برذلك الفرا  يكر ه يجعلره لبومره الشرخص فتعصب

 .األخ   المجتمعا  ببي 
 غير  أو ئب صرا تكرو  وقرد الشرخص بهرا يعتبرد فكر ة الر أي :والـرأ  االتجـاه -2-13-3

 االسرتعداد مر  حالر  فهرو االتجراه أمرا  اللسظر  مجر د التعبير  تتعرد  ال وهر   صرائب 
 اسرتعداد الرى تكرو  كمرا  فضره  أو مرا قبو  موضروع فحو المي  أو لالستجاب  العبل 

 .معيف ا إتجاه ا فحوه فملك بعم  للبيا  تا 
 بمرا ير تبط االتجراه أ  حري  فر  فحرب بمرا يتعلرق المير  إ  :والميـل االتجـاه -2-13-4

 ااتبادفرا دو  مرا شريئا فحرب قد أففا ذلك  به وما فعتبد فحب ما بي  ف ق وهفاك فعتبد 
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 أمرا فيره  لالاتبراد دخر  ال تسضري  تعبير  ار  مجر د إذ  فالمير  لره  مع فتفرا أو بره
 للمير  بالفسرب  الحرا  هرو كمرا شرعو ه ار  ولري  الشخص ابيدة ا  تعبي  فهو االتجاه

 .(65  صسح  1986)أحمد أوءي   
 االتجراه أمرا  وطا ئر  واراب ة م قتر  فسسري  حالر  االفسعرا  :واالنفعـال االتجاه -2-13-5 

 .فسبي ا دواما دائم  أو ثبوتا فسبيا ثابت  واصبي  ابلي  حال  فهو
 اامر  لكفره  " Comportement"السرلوك هرو لري  االتجراه : السلوك و االتجاه -2-13-6
  .له المح ك الدافع بدو  أحيافا االتجاه يبو  وقد السلوك  و اء الكامف  العوام  م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتجاهات النفسية                                                        الفصل الثاني        

 

 
57 

 الخالصــــــ  
الرفس   الر  يد سرها التر  ال ئيسري  الموضرواا  بري  مر  االتجاهرا  موضروع يعتبر 

  التر تمثر  البروة كوفهرا  الس دفسسي   الى ي هاتأث ف  هاما   ٵدو  تلعب كما  االجتماا 
 وبالترال   مفتظمر بصرو ة  مما سرته فر  االسرتم ا و  الفشراط لمما س  وتثي ه الس د تح ك

 الض و ي م  وجب  الفسسي  االتجاها  ألهمي  ٵوفظ   الفشاط م  الفوع بهذا اال تباء
 فر  الطاقرا اسرتثما   فحرو إيجابير  اتجاهرا  المر أة إكسراب الرى والعمر  بهرا االهتمرا 

 .بفاءو  فشاط هادف
 الم أة سلوك توجيه ف  أهميتها  االتجاها  يخص فيما استع ضفاه ما ك  م  تبي  وقد

ثا ة ا مكو  تشك  حيث  دافعيته وا   .إيجابي  اتجاها  تشكي  ف  المساهم  م  أج  هام 



 
 

الباب الثاني 
 ميدانيةالدارسة ال

 

 

 

 



 

 الثاني:مدخل الباب 

يعتبر هذا الباب جوهر العمل العلمي لما يحتويه من وسائل وطرق منهجية يسير عليها 
الطالب للوصول الى الغاية المرجوة ضمن الخطة الموضوعة، كما يتضمن مختلف 

  :فصليناإلجراءات الميدانية والدراسات االحصائية ويتضمن هذا 
 واالجراءات الميدانيةمنهجية البحث  األول: الفصل -
 وتحليل ومناقشة النتائجعرض  :الفصل الثاني -

 
 
 

 



 

الفصل االول 
واالجراءات منهجية البحث 
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 تمهيد:

 مهما كانت البحوث العلمية في اتجاهاتها و أنواعها فهي تحتاج إلى منهجية      

فة علمية للوصول إلى أهم نتائج البحث قصد الدراسة و بالتالي تقديم و تزويد المعر 

ية البحث هي التي تحدد لنا المنهج إشكاليةالعلمية بأشياء جديدة و هامة، و طبيعة 

ج ، و موضوع البحث الذي نحن بصدد معالجته يحتاالعلمية التي تساعدنا في معالجتها

ية ميدانية ئإلى كثير من الدقة و الوضوح في عملية تنظيم و إعداد خطوات إجرا

للخوض في تجربة البحث الرئيسية، و بالتالي الوقوف على أهم الخطوات التي من 

ختيار مفادها التقليل من األخطاء و استغالل أكثر الوقت و الجهد، انطالقا من ا

دوات المنهج المالئم لمشكلة البحث و طرق اختيار عينة البحث و انتقاء الوسائل و األ

 المتصلة بطبيعة تجربة البحث.  

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية البحث و إجراءاته الميدانية   الفصل األول                               

 
62 

  منهج البحث: -1

 ة.استخدم الطالبان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي و هذا لمناسبته لطبيعة الدراس

 حث:بمجتمع ال -2

سعة كليات تموزعين على  -تيارت –تمثل مجتمع البحث في طلبة جامعة ابن خلدون 
 .طالب 3153و البالغ عددهم 

 عينة البحث:-2-1

من كل كلية و اختيروا بالطريقة العشوائية كما هو موضح في  %5لقد تم اختيار 
 الجدول األتي:

 -تيارت –( يبين توزيع مجتمع و عينة البحث لطلبة جامعة ابن خلدون  01جدول رقم ) 

رقم  الكليات
 الكلية

المجتمع 
 األصلي

 العينة
(5%) 

طلبة 
 الليسانس

طلبة 
 الماستر

 إناث ذكور

 104 49 75 78 153 3072 01 كلية العلوم التطبيقية
 27 15 20 22 42 859 02 كلية علوم المادة

 73 28 23 78 101 2025 03 اآللي اإلعالمكلية الرياضيات و 
 126 53 74 105 179 3597 04 كلية علوم الطبيعة و الحياة

 05 07 04 8 12 258 05 علوم األرض و الكون
كلية العلوم االقتصادية و العلوم 

 التجارية و علوم التسيير
06 3747 187 83 104 

 
63 
 

124 
 

 149 36 69 116 185 3701 07 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 240 91 111 220 331 6635 08 و اللغات اآلدابكلية 

كلية العلوم اإلنسانية و 
 االجتماعية

09 7259 362 277 85 
 

77 
 

285 
 

 1133 419 565 987 1552 31153 المجموع
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 متغيرات البحث: -3

 اتجاهات الطلبة. لمتغير المستقل:ا -3-1

 أوقات الفراغ. لمتغير التابع:ا -3-1

 مجاالت البحث: -4

 لمجال الزماني:ا -4-1

إلى غاية شهر فيفري  2017كانت بداية الجانب النظري من بداية شهر نوفمبر 
إلى غاية أواخر جوان  2018، أما الجانب التطبيقي من بداية شهر جانفي 2018
2018 . 

 -تيارت  – أجريت الدراسة على مستوى جامعة بن خلدونلمجال المكاني:ا -4-2

 -تيارت  –ة جامعة ابن خلدون بأجريت الدراسة على طل لمجال البشري:ا -4-3

 أدوات البحث: -5

 المصادر و المراجع. -

 الدراسات السابقة. -

 االستبيان ) مقياس االتجاه نحو وقت الفراغ (. -

 الوسائل اإلحصائية. -
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 مقياس االتجاه نحو وقت الفراغ: -5-1

ل يعتبر المقياس أحد أدوات المسح الهامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع من خال

حثنا عليها بنفسه، و في ب باإلجابةالمكتوبة يقوم المبحوث  األسئلةمجموعة من  إعداد

. الطلبةمجموعة من  إلىهذا استخدمنا مقياس نفسي مقنن على شكل استبيان قدم 

من جامعة والية فلوريدا لقياس االتجاه نحو  بيردجاكوب و  منير راغبصممه كل من 

 عبارة، و يتضمن االختبار ثالثة أبعاد هي: 24وقت الفراغ مكون من 

 :و يقصد به المعارف العامة للفرد و معتقداته عن وقت الفراغ و البعد المعرفي 

 و عالقته بجوانب حياة الفرد المختلفة. أهميتهخصائصه و تنميته و 

  و هو شعور الفرد نحو وقت فراغه و درجة تقبله أو ميله نحو  االنفعالي:البعد

 أنشطة و خبرات وقت الفراغ.

 :و يقصد به التعبير اللفظي عن السلوك االيجابي نحو الممارسة  البعد السلوكي

 في الحاضر آو في المستقبل. سواءوقت الفراغ  ألنشطةالفعلية 

 ة بكل بعد( يبين العبارات الخاص 02رقم )  جدول
 عدد العبارات أرقام العبارات لكل بعد األبعاد

 8 22-19-16-13-10-7-4-1 البعد المعرفي
 8 23-20-17-14-11-8-5-2 البعد االنفعالي
 8 24-21-18-15-12-9-6-3 البعد السلوكي
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 عل عبارات االختبار عل مقياس خماسي التدرج ) أوافق بدرجة كبيرة اإلجابةو يتم 
 جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا(.

 ( يبين درجات المقياس للعبارات 03جدول رقم ) 
 تنطبق بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 درجة 1 درجتان 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5

 طريقة التصحيح: -5-1-1

بعد اعتماد أداة البحث قام الطالبان بتوزيعها على عينة البحث، حيث طلب كل فرد 
من أفراد العينة فهم التعليمات الخاصة بكيفية اإلجابة عن العبارات بكل دقة و 

 ( في المكان المناسب.×االستفسار عن أي فقرة غير واضحة لديه بوضع اإلشارة )

ة ككل تم احتساب طول الفئة العددية لألوساط الحسابية الخاصة بالعبارات و األداو قد 
بطرح مفتاح التصحيح األصغر من مفتاح التصحيح األكبر و قسمة الناتج على عدد 

 0.80فئات األداة فكانت قيمته 

5-1/5=0.8 

 ( يوضح تحديد المستويات 04جدول رقم ) 

مستوى  كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا
 الدرجات

01 – 1.79  1.8-2.59  2.60-3.39  3.40-4.1 9  4.2-5  المدى 
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 :الدراسة االستطالعية -6

من مالئمة مكان الدراسة للبحث، و  التأكدالهدف من الدراسة االستطالعية هو  إن

ة ك قمنا بزيار للذ المستعملة لجمع المعلومات حول موضوع البحث األداةمدى صالحية 

 ميدانية للكليات المعنية بالدراسة من اجل المالحظة و المقابالت.

طلبة من جامعة ابن  10قمنا باختيار موضوع بحثنا جاء حول الطلبة  أنو بما  

 06استبعدوا من الدراسة األساسية أجابوا على المقياس و ذلك يوم  –تيارت  –خلدون 

 .2017ديسمبر  13طرحها عليهم يوم   بإعادةو قمنا  2017ديسمبر 

 تتمثل األهداف التي من نسعى من خاللها في:

 التعرف على مجتمع الدراسة الميدانية. -

 .اختيار األداة المالئمة للدراسة الميدانية المالئمة لعينة لطبيعة العينة -

 تحديد كيفية اختيار عينة الدراسة. -

 .لميدانيةاكتشاف الصعوبات التي يواجهاها الطالبان قبل الشروع في الدراسة ا -
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 العلمية األسس -7

 ق األداة:ثبات و صد -7-1

 االستطالعية( يبين نتائج الدراسة  05جدول رقم ) 

معامل  النتائج البعدية النتائج القبلية األبعاد
 الصدق

معامل 
 الثبات

الداللة 
 ع س ع س اإلحصائية

 دال 0.90 0,81 1,53 3,74 1,17 3,46 البعد المعرفي
 دال 0.91 0.83 1.92 3,98 1.48 3,66 االنفعاليالبعد 

 دال 0.96 0.92 1.27 3,50 1.18 3,39 البعد السلوكي
 دال 0.92 0.84 1.57 3.74 1.28 3.50 المقياس الكلي

 

ي، ( نالحظ أن قيم معامل الثبات لألبعاد ) البعد المعرف 05من خالل الجدول رقم ) 

( و القيمة  0.96و  0.9البعد االنفعالي، البعد السلوكي ( جاءت محصورة بين )

( عند مستوى داللة 0.81( و هي أكبر من الجدولية )0.92الكلية للمقياس هي )

ة النتائج القبليو هذا ما يدل على أن هناك ارتباط قوي بين  09و درجة حرية  0.05

 و البعدية و أن أداة البحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 الموضوعية: -7-2

و  األساتذة)مقياس االتجاه نحو وقت الفراغ( على مجموعة من  األداةتم طرح هذه 

 و اآلراء إعطاءالدكاترة بمعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم بغية 

 لبحث.ا إلثراءالمالحظات 
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 رية تمباالرتكاز على العديد من الدراسات السابقة و البحوث المشابهة و المادة الخبو 

 التطرق إلى دراسة األسس العلمية لألداة.

 الدراسة األساسية: -8

تم تطبيق المقياس المستخدم في الدراسة في صورة استمارات مطبوعة و تم توزيعها 

إلى  14/1/2018خالل الفترة الممتدة من على عينة البحث في وسط عادي و ذلك 

 18/02/2018غاية 

 و قام الطالبان بشرح هدف البحث بأسلوب مبسط داخل أوساط الكليات لعينة البحث و

 التأكيد على أن يقوم كل طالب بملء كامل االستمارة.

 طالب. 1552تمثل مجموع عينة البحث الذي اجري عليه هذه الدراسة في 

 نة البحث إلى ثالث مجاالت متمثلة في:و قد تم تصنيف عي

 ماستر ( –حسب المستوى )ليسانس  -

 أنثى ( –حسب الجنس ) ذكر  -

 (. 9كلية  –. .  . . .  . - 3كلية  – 2كلية  – 1حسب التخصص ) كلية -

 

 



 منهجية البحث و إجراءاته الميدانية   الفصل األول                               

 
69 

 األساليب اإلحصائية: -9

 ) المتوسط الحسابي ) س 
 المعياري ) ع ( االنحراف 
 ) معامل االرتباط بيرسون ) ر 
 معامل الثبات 
 ت ( ستيودنت( 
 )فيشر )ف 
  استخدام برنامجspss version 20 
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 :خالصة

 يأل كبيرة أهمية ذا ألنه الميدانية إجراءاته و البحث منهجية الفصل هذا تضمن لقد

 جيدة، ونتائج معلومات إلى للوصول يهدف و الدقيق، بالتنظيم يتميز كما علمي بحث

 وعينة ، السليمة الصحيحة اإلحصائية لطريقةأو  المالئم البحث منهج اختيار وأن

 كما طرفنا، من لمسطرأو  المنشود الهدف تحقيق إلى باإلضافة المناسبة البحث

  وهي االستبيان نتائج دقة لضمان الشروط من مجموعة على الباحثان نحن رصناح

 مختلفة انطباعات يعطينا مما العينة دراأف وبين اإلجابات بين نقل حدوث منع

 .اإلجابة في وتنوع



 

الفصل الثاني 
وتحليل ومناقشة عرض 

 النتائج



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                          الفصل الثاني  

 
72 

 :تمهيد

تخصيص هذا الفصل الذي يتناول عرض  لبطبيعة البحث ومنهجيته تقتضي على الطا

درجة اتجاهات الطلبة نحو  معرفة وتحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها ومن أجل

 استثمار وقت الفراغ من خالل االستبيان المقدم لعينة البحث.

وتحليلها  االستبيان المتحصل عليهافي هذا الفصل نتائج  انالطالب وعليه يعرض       

 .ومناقشتها بصدق وموضوعية مستعينين بالوسائل اإلحصائية التي تم التطرق إليها سابقا

 

 

 

 
 

 

 

 

 و تحليل و مناقشة النتائج :عرض  -1

 لىعرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية األو  -1-1

  كبيرةنحو استثمار أوقات الفراغ  الطلبةدرجة اتجاهات. 

 رض و تحليل نتائج المقياس الكلي:ع  -1-1-1
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 الفراغ وقت ة نحو استثمارب( يبين المقياس الكلي التجاهات الطل 06جدول رقم ) 

 

موع
مج

 ال

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

  تنطبق بدرجة ا
 العبارات

جدا
لة 

يلة قلي
 قل

طة
وس

بيرة مت
 ك

جدا
رة 

كبي
 

ممارسة األنشطة في وقت الفراغ استخدام مفيد للوقت. /1 3540 1780 564 220 101 4,00 0.74 6205  
عندما اشترك في أنشطة وقت الفراغ فان الوقت يمر بسرعة. /2 3490 1744 486 274 119 3,94 0.76 6113  
أنشطة وقت الفراغ بصورة مستمرة.أمارس  /3 3180 1864 693 286 76 3,93 0.83 6099  
أنشطة وقت الفراغ نافعة للفرد و للمجتمع. /4 3610 1656 621 246 86 4,01 0.56 6219  
اشتراكي في أنشطة وقت الفراغ تمنحني السعادة. /5 3660 1384 762 220 110 3,95 0.57 6136  

6083 0.59  
3,92 

68 280 843 1692 3200 
فانه يمكنني زيادة كمية الوقت الذي أمارس فيه أنشطة وقت  إذا أتيحت لي الفرصة /6

 الفراغ.

يكتسب الفرد غالبا صداقات من خالل أنشطة وقت الفراغ. /7 3205 1908 675 224 97 3,94 1.03 6109  
أتمتع بممارسة أنشطة وقت الفراغ. /8 3250 1912 651 236 89 3,95 1.05 6138  

5963 1.09 3,84 93 274 831 1840 2925 
اشتري بعض األدوات أو المالبس لكي استخدمها في نشاط وقت الفراغ بما تسمح به  /9

 قدراتي المالية.

أنشطة وقت الفراغ تسهم في االرتقاء بصحة اإلنسان. /10 3515 1752 615 206 103 3,99 0.07 6191  

خبرات سارة. أنشطة وقت الفراغ تمنحني /11 3530 1684 690 200 95 3,99 0.08 6199  

5945 1.03 3,83 88 296 924 1612 3025 
أن أمارس المزيد من األنشطة الجديدة في وقت الفراغ إذا أتيح لي المزيد  أستطيع /12

 من الوقت واإلمكانات.
أنشطة وقت الفراغ هامة جدا لإلنسان. /13 3065 2004 717 210 94 3,92 1.07 6090  
أنشطة وقت الفراغ تساعد على إحساسي باالنتعاش. /14 3080 1668 699 394 89 3,82 1.06 5930  

6111 0.05 3,94 72 246 642 2256 2895 
إذا كان لي أن اختار فإنني أفضل أن أعيش في بيئة أو مدينة بها إمكانيات أفضل  /15

 ألنشطة وقت الفراغ.
على قدرة الفرد على اإلنتاج. أنشطة وقت الفراغ تساعد /16 3260 2076 621 206 71 4,02 1.14 6234  
اشعر بانفعاالت سارة أثناء ممارسة وقت الفراغ. /17 3155 2184 639 196 64 4,02 1.12 6238  

6169 1.09 3,97 73 256 615 2020 3205 
ممارسة أنشطة أكثر في وقت  أستطيعأوافق على فكرة زيادة وقت فراغي لكي  /18

 الفراغ.
أنشطة وقت الفراغ تساعد اإلنسان على االسترخاء. /19 3725 1708 666 186 65 4,09 2.42 6350  
األنشطة التي أمارسها في وقت الفراغ تستحوذ على كل اهتماماتي. /20 3440 1964 609 196 72 4,05 2.31 6281  
أمارس أنشطة وقت الفراغ حتى ولو كنت مشغوال في عملي. /21 3395 2080 432 260 79 4,02 2.40 6246  
أنشطة وقت الفراغ تعتبر بمثابة فرص جديدة للتعارف االجتماعي. /22 3685 1812 588 206 63 4,09 1.95 6354  
أميل إلى األنشطة التي أمارسها في وقت الفراغ. /23 3730 1844 510 198 76 4,10 1.95 6358  
ى.الفراغ األولوية على غيره من األوقات األخر أعطي وقت ممارسة أنشطة وقت  /24 3460 1972 447 240 98 4,01 1.83 6217  

147978 3,97 
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( يتضح لنا أن المتوسط الحسابي التجاهات الطلبة نحو  06من خالل الجدول رقم )  

 و أن كل متوسط عبارات المقياس الكلي محصورة ما ( 3.97استثمار وقت الفراغ قدر ب ) 

 كانت بدرجة كبيرة. ( أي أن اتجاهات الطلبة4.10( و )3.82بين )

ن كل نستنج من خالل نتائج القياس الكلي أن اتجاهات الطلبة نحو أوقات الفراغ ايجابية ال

ساهم تالترويحية  (، األمر الذي يسمح لنا بالقرار بان األنشطة3.4العبارات يفوق متوسطها )

بصفة ايجابية في الترويح عن النفس في وقت الفراغ و تساعد على االسترخاء حيث يؤكد 

الكثير من ذوي االختصاص و الخبراء على ضرورة االهتمام بتشكيل أنشطة وقت الفراغ 

بصورة تسهم في إكساب الفرد الخبرات السارة االيجابية و تساعد على نمو شخصيته و 

ل اسة كديد من الفوائد الخلقية و الصحية و البدنية و النفسية وقد ورد هذا في در تكسبه الع

 يوسف د.غبوب عبد القادر وتقيةو دراسة  م( 2013) عفاف عبد الفتاح علي أبو القاسم دراسة من

غ لدى مختلف فئات عن االتجاهات االيجابية نحو استثمار أوقات الفرا م(2014-2015)

 المجتمع.
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 :األبعادنتائج حسب ال و تحليل عرض -1-1-2

 اتجاهات الطلبة حسب البعد المعرفي: نتائج عرض و تحليل-1-1-2-1

 ( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نحو وقت الفراغ حسب البعد المعرفي 07جدول رقم ) 

اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب  أن(  07يتح لنا من خالل الجدول رقم ) 

( و أن كل من 4.01البعد المعرفي جاءت بدرجة كبيرة حيث قدر المتوسط الحسابي ب )

 ( 4.09-3.92( كانت محصورة بين المجال )22-19-16-13-10-7-4-1العبارات )

اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ  أنتج عليها نستن المتحصلمن خالل النتائج 

أهمية وقت الفراغ و هذا من خالل عينة البحث دراية حول  أفرادلدى  أنايجابية حيث 

العبارات الخاصة بالبعد المعرفي و المرتبطة بممارسة األنشطة الترويحية في حياة الطالب و 

لى اإلنتاج و توطيد العالقات ذلك من خالل االرتقاء بالصحة و االسترخاء و القدرة ع

 
 

 البعد المعرفي

 تنطبق بدرجة
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 6205 0.74 4,00 101 220 564 1780 3540 .مفيد للوقتممارسة األنشطة في وقت الفراغ استخدام /1
 6219 0.56 4,01 86 246 621 1656 3610 .أنشطة وقت الفراغ نافعة للفرد و للمجتمع /4
 6109 1.03 3,94 97 224 675 1908 3205 .يكتسب الفرد غالبا صداقات من خالل أنشطة وقت الفراغ /7

 6191 0.07 3,99 103 206 615 1752 3515 .االرتقاء بصحة اإلنسانأنشطة وقت الفراغ تسهم في  /10
 6090 1.07 3,92 94 210 717 2004 3065 .أنشطة وقت الفراغ هامة جدا لإلنسان /13
 6234 1.14 4,02 71 206 621 2076 3260 .أنشطة وقت الفراغ تساعد على قدرة الفرد على اإلنتاج /16
 6350 2.42 4,09 65 186 666 1708 3725 .اإلنسان على االسترخاءأنشطة وقت الفراغ تساعد  /19
أنشطة وقت الفراغ تعتبر بمثابة فرص جديدة للتعارف  /22

 .االجتماعي
3685 

 
1812 

 
588 

 
206 

 
63 

 
4,09 

 
1.95 6354 

 
4.01 49752 
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 جمال مرازقةاالجتماعية بتكوين الصداقات و التعارف و قد أكد هذا النتائج من قبل دراسة 

التي تشير إلى الجوانب المعرفية لدى أفراد عينة البحث حول األهمية االيجابية  (2012)

 نحو استثمار أوقات الفراغ.

 :االنفعالي نتائج اتجاهات الطلبة حسب البعد عرض و تحليل-1-1-2-2

 االنفعالي( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نحو وقت الفراغ حسب البعد  08جدول رقم ) 

المتوسط الحسابي التجاهات الطلبة نحو  أن( يتضح لنا  08من خالل الجدول رقم )  
(  بمعنى كانت النتائج بدرجة كبيرة و 3.98استثار وقت الفراغ حسب البعد االنفعالي هو )

-3.82( محصورة ما بين )20-17-14-11-8-5-2كانت متوسطات العبارات ) 
4.10. ) 

 
 

 النفعاليالبعد ا
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 6113 0.76 3,94 119 274 486 1744 3490 .أنشطة وقت الفراغ فان الوقت يمر بسرعةعندما اشترك في  /2
 6136 0.57 3,95 110 220 762 1384 3660 .اشتراكي في أنشطة وقت الفراغ تمنحني السعادة /5
 6138 1.05 3,95 89 236 651 1912 3250 .أتمتع بممارسة أنشطة وقت الفراغ/8

 6199 0.08 3,99 95 200 690 1684 3530 .تمنحني خبرات سارةأنشطة وقت الفراغ  /11
 5930 1.06 3,82 89 394 699 1668 3080 .أنشطة وقت الفراغ تساعد على إحساسي باالنتعاش /14
 6238 1.12 4,02 64 196 639 2184 3155 .اشعر بانفعاالت سارة أثناء ممارسة وقت الفراغ /17
وقت الفراغ تستحوذ على كل األنشطة التي أمارسها في  /20

 4,05 72 196 609 1964 3440 .اهتماماتي
2.31 

6281 
 6358 1.95 4,10 76 198 510 1844 3730 .أميل إلى األنشطة التي أمارسها في وقت الفراغ /23

3,98 49393 
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 جابيةمما سبق نستنتج أن اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب البعد االنفعالي اي

       كانت محصورة ما بين المجال االنفعاليكل العبارات الخاصة بالبعد  أنبحيث 

و  الطلبةي منح السعادة واالنتعاش لدى فعينة البحث  أفرادتساعد  أنها(، بمعنى 3.4-4.2)

 كذلك تساعد على تحسين بعض النواحي النفسية و تتفق النتائج المتحصل عليها مع دراسة

تشجعهم على  اأنه إلى أشارتو التي  م(2015-2014) دغبوب عبد القادر وتقية يوسف

 التعبير عن قدراتهم و حاجاتهم النفسية مما يجسد مظاهر التفاعل االجتماعي لألفراد.

  :السلوكينتائج اتجاهات الطلبة حسب البعد  عرض و تحليل-1-1-2-3
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 6099 0.83 3,93 76 286 693 1864 3180 .أمارس أنشطة وقت الفراغ بصورة مستمرة/3
لذي إذا أتيحت لي الفرصة فانه يمكنني زيادة كمية الوقت ا /6

 3,92 68 280 843 1692 3200 .أمارس فيه أنشطة وقت الفراغ
0.59 

6083 
اشتري بعض األدوات أو المالبس لكي استخدمها في نشاط /9

 3,84 93 274 831 1840 2925 .وقت الفراغ بما تسمح به قدراتي المالية
1.09 

5963 
أن أمارس المزيد من األنشطة الجديدة في وقت  أستطيع /12

 3,83 88 296 924 1612 3025 .الفراغ إذا أتيح لي المزيد من الوقت واإلمكانات
1.03 

5945 
 إذا كان لي أن اختار فإنني أفضل أن أعيش في بيئة أو /15

 3,94 72 246 642 2256 2895 .مدينة بها إمكانيات أفضل ألنشطة وقت الفراغ
0.05 

6111 
ممارسة  أستطيعأوافق على فكرة زيادة وقت فراغي لكي  /18

 3,97 73 256 615 2020 3205 .أنشطة أكثر في وقت الفراغ
1.09 

6169 
أمارس أنشطة وقت الفراغ حتى ولو كنت مشغوال في  /21

 4,02 79 260 432 2080 3395 .عملي
2.40 

6246 
األولوية على أعطي وقت ممارسة أنشطة وقت الفراغ  /24

 4,01 98 240 447 1972 3460 .غيره من األوقات األخرى
1.83 

6217 
3,93 48833 
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 السلوكي( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نحو وقت الفراغ حسب البعد  09جدول رقم ) 

( يتبين لنا أن المتوسط الحسابي التجاهات الطلبة نحو  09من خالل الجدول رقم ) 

-18-15-12-9-6-3( و أن متوسطات العبارات )3.93استثمار وقت الفراغ قدر ب )

 ( أي بدرجة كبيرة.4.02-3.83( الخاصة بالبعد السلوكي كانت محصورة ما بين )21-24

بية ب البعد السلوكي ايجانستنتج مما سبق أن اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حس

كونه يتميز بطابع جدي و بشكل مستمر فهو ضروري جدا في حياتهم كما أنهم يفضلون 

 جمال مرازقة زيادة وقت الفراغ لتوظيفه في األنشطة الترويحية و هذا ما ورد في دراسة

كون استثمار وقت الفراغ من خالل ممارسة األنشطة الترويحية عامل مهم في  (2012)

 قاية من مظاهر السلوك االنفعالي بكل أشكاله.الو 
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 :ثانيةعرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية ال -1-2

  التخصاص) نحاو اساتثمار أوقاات الفاراغ حساب  مت يارات الطلباةتختلف درجة اتجاهاات ،
 (.الجنسالمستوى العلمي ، 

 النتائج حسب المستوى العلمي: عرض و تحليل -1-2-1

 علمياستثمار وقت الفراغ حسب المستوى ال و( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نح 10جدول رقم )  

 T ماستر ليسانس األبعاد
 المحسوبة

T 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 
المتوسط  نوع الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  1.29 0.08 3.94 0.07 3.99 البعد المعرفي
1.98 

 
0.05 

 غير دال
 غير دال 0.90 0.08 3.96 0.05 3.98 البعد االنفعالي
 غير دال 1.11 0.06 3.88 0.03 3.92 البعد السلوكي
 غير دال 1.91 0.07 3.93 0.05 3.97 المقياس ككل

 

 استثمار وقت الفراغ حسب المستوى العلمي واتجاهات الطلبة نح( يوضح نتائج  01شكل رقم ) 

3,82

3,84

3,86

3,88

3,9

3,92

3,94

3,96

3,98

4

البعد المعرفي
البعد االنفعالي

البعد السلوكي

ليسانس

ماستر
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 (،1.29قيمة )ت( المحسوبة لكل من البعد المعرفي ) أننالحظ  (10)رقم من خالل الجدول

 (.1.91( و المقياس ككل )1.11(، البعد السلوكي ) 0.90البعد االنفعالي )

أص ر و فهي  0.05( و عند مستوى داللة 1.98قدرة ب )مبالمقارنة مع )ت( الجدولية ال

قت فيما يخص اتجاهات الطلبة نحو استثمار و  بين العينتين ال توجد فروق معنوية بالتالي

 العلمي. الفراغ حسب المستوى

المستوى العلمي ال يعد عامال في تحديد اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت  أننستنتج 

 و الحيوية و ال يتميزون بالنشاط طلبة الليسانس و الماسترأن  الفراغ و ذلك من خالل

إلى ذلك من خالل  (2008سعيدي مصطفى )يتأثرون بالمستوى العلمي و قد توصلت دراسة 

 ل إلىدراسة اتجاهات مدراء المتوسطات و الثانويات نحو التربية البدنية و الرياضية و توص

 انه ال توجد فروق معنوية في ذلك.
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 حسب الجنس:عرض و تحليل النتائج  -1-2-1

 ( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب الجنس 11جدول رقم ) 

 T إناث ذكور األبعاد
 المحسوبة

T 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 نوع الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  13.25 0.07 3.30 0.06 3.85 البعد المعرفي
1.98 

 
0.05 

 دال
 دال 10.49 0.09 3.22 0.09 3.75 البعد االنفعالي
 دال 7.16 0.10 3.58 0.09 3.22 البعد السلوكي
 دال 17.97 0.07 3.24 0.09 3.73 المقياس ككل

 ( يوضح نتائج اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب الجنس 02شكل رقم ) 

 

 

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

البعد المعرفي
البعد االنفعالي

البعد السلوكي

ذكور

اناث
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نالحظ أن قيمة )ت( المحسوبة لكل من البعد المعرفي  ( 11رقم ) من خالل الجدول

 (.17.97( و المقياس ككل )7.16(، البعد السلوكي ) 10.49(، البعد االنفعالي )13.25)

فهي  0.05( و عند مستوى داللة 1.98قدرة ب )م)ت( الجدولية ال قيمة بالمقارنة معو 

نحو  فيما يخص اتجاهات الطلبة العينتينبين  معنوية ذات داللة بمعنى انه توجد فروق كبرأ

 نوع الجنس.استثمار وقت الفراغ حسب 

قت نستنتج أن نوع الجنس يعتبر عامال آو مؤشرا في تحديد اتجاهات الطلبة نحو استثمار و 

ت الفراغ بالرغم من أن كال الجنسين يتميزان بدرجة كبيرة وكل منهما يست ل استثمار وق

 رويحية مختلفة.الفراغ في ممارسة أنشطة ت
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 :لتخصصحسب اعرض و تحليل النتائج  -1-2-3

 ( يبين نتائج اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب التخصص 12جدول رقم ) 

  6كلية 5 كلية 4 كلية  3كلية 2 كلية  1كلية األبعاد
 6ع 6س 5ع 5س 4ع 4س 3ع 3س 2ع 2س 1ع 1س

البعد 
 المعرفي

3.85 0.73 3.97 0.03 3.95 0.04 3.94 0.04 3.88 0.28 3.96 0.06 

البعد 
 االنفعالي

3.84 0.05 4.00 0.05 3.97 0.01 3.94 0.01 4.08 0.07 3.98 0.02 

البعد 
 السلوكي

3.87 0.01 3.91 0.03 3.95 0.02 3.98 0.01 3.63 0.06 3.95 0.02 

المقياس 
 ككل

3.86 0.03 3.96 0.03 3.96 0.01 3.96 0.01 3.86 0.10 3.96 0.02 

 

 

 نوع الداللة الجدولية F المحسوبة F 9 كلية  8كلية 7 كلية األبعاد
 9ع 9س 8ع 8س 7ع 7س

البعد 
 المعرفي

4.04 0.04 4.15 0.07 3.95 0.04 2.30  
 
 

2.09 
 

 دال

البعد 
 االنفعالي

 دال 2.15 0.02 3.96 0.01 4.03 0.02 4.02

البعد 
 السلوكي

 دال 4.18 0.02 3.96 0.03 3.88 0.01 4.00

المقياس 
 ككل

 دال 2.69 0.02 3.95 0.03 4.02 0.02 4.02
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 ( يوضح نتائج اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب التخصص 03شكل رقم ) 

قيم )ف( المحسوبة التجاهات الطلبة نحو  أن(  12يتضح لنا من خالل الجدول رقم ) 
 (،2.15(، البعد االنفعالي )2.30للبعد المعرفي هي ) استثمار وقت الفراغ حسب التخصص

( و هي قيم اكبر من قيمة )ف( الجدولية 2.69(، المقياس ككل )4.18البعد السلوكي )
 (.2.09المقدرة ب )

ة نحو استثمار وقت الفراغ حسب إذن هناك فروق ذات داللة معنوية التجاهات الطلب
 .التخصص

ن منستنتج أن التخصص يعتبر عامال من العوامل المحددة الستثمار وقت الفراغ إذ بالرغم 

من  كلأن اتجاهات الطلبة كانت كلها ايجابية حسب األبعاد و قد ورد هذا األخير في دراسة 

 تاح علي أبو القاسمعبد الفعفاف  و دراسة م(2015-2014) دغبوب عبد القادر وتقية يوسف

 .م(2013)

 

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

1كلية  2كلية  3كلية  4كلية  5كلية  6كلية  7كلية  8كلية  9كلية 

البعد 
المعرفي

البعد 
االنفعالي

البعد 
السلوكي
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 االستنتاجات: -2

ئج من خالل المعطيات النظرية و المصادر والمراجع و ربطها بالدراسة الميدانية و النتا

 المتحصل عليها نستنتج ما يلي:

 اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ ايجابية. -

نحو استثمار وقت الفراغ حسب  ال توجد فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة -

 المستوى العلمي.

 تجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ.الال يعد المستوى العلمي عامال محددا  -

هناك فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب نوع  -

 الجنس.

 استثمار وقت الفراغ.نوع الجنس عامل من عوامل تحديد اتجاهات الطلبة نحو  -

هناك فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب  -

 التخصص.

 يعد التخصص عامل محدد في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -
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 و مقارنة الفرضيات بالنتائج: مناقشة -3

 النتائج المتحصل عليها في إلى، واستنادا إجراءاتهو  أهدافهعلى ضوء نتائج البحث و 

قها مناقشتها من اجل معرفة تواف إلىدراستنا لمدى صحة الفرضيات المقترحة، و التي نسعى 

 فرضيات دراسة اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ: مناقشةمن عدمها يلي 

 ائج بالفرضية األولى:مقارنة النت -3-1

اتجاهات الطلبة ايجابية نحو استثمار وقت الفراغ نصت الفرضية األولى على أن درجة 

 .كبيرة

     06و من خالل المعالجة اإلحصائية و مناقشة النتائج المتحصل عليها في الجداول رقم )  

وقت الفراغ  ( و التي تبين نتائج درجة اتجاهات الطلبة نحو استثمار 08-09 – 07  -

 و كانت كلها ايجابية بدرجة كبيرة  للمقياس كله و حسب كل بعد من أبعاد المقياس

 الفرضية المطروحة قد تحققت. أنيمكن القول 

دغبوب عبد  و دراسة م(2013) عفاف عبد الفتاح علي أبو القاسمو قد توصلت دراسة كل من 

إلى أهمية استثمار  (2012) دراسة جمال مرازقة و دراسة م(2015-2014) القادر وتقية يوسف

 الوقت في المشاركة في األنشطة الترويحية مهما كان نوعها أو شكلها. 
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 :النتائج بالفرضية الثانية مناقشة -3-2

نحااو اسااتثمار أوقااات الفااراغ  الطلبااةتختلااف درجااة اتجاهااات  هعلااى أناا ثانيااةالفرضااية ال نصاات
 (.الجنس، المستوى العلمي ،  التخصصحسب  مت يرات ) 

 ( 10ل رقم )  و و مناقشة النتائج المتحصل عليها في الجد التحليل اإلحصائيو من خالل 

قت نتائج درجة اتجاهات الطلبة نحو استثمار و  انه ال توجد فروق معنوية في بيني الذيو 

الن  ،المستوى العلمي ليس معيارا لتحديد ذلك أنحسب المستوى العلمي أي الفراغ 

 جماعة أو فرد كل بشخصية المرتبطة االستعدادات مجموعةاالتجاهات في حقيقة األمر،هي 

 ميوالت عن تعبر سلوكات و مواقف نظر، وجهات أراء، شكل على والتي تظهر فريق أو

 تهمه التي القضايا من قضية أو ما موضوع إزاء الشخص ونزعته

نتائج  يفيبينان انه توجد فروق معنوية  اللذان(    12 - 11و من خالل الجداول رقم )  

حسب نوع الجنس، و حسب التخصص  درجة اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ

 ثر في تحديد ذلك.ألهما بمعنى كال المت يرين 

 ) حسب مت يراتنحو استثمار أوقات الفراغ  الطلبةتختلف درجة اتجاهات يمكن القول انه 

ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن  (.المستوى العلميفقط دون ) (الجنس، التخصص

بالمستوى ولم تتحقق فيما يتعلق الجنس التخصص و الفرضية المطروحة تحققت فيما يخص 

 ،أي أنها تحققت بنسبة قليلة. العلمي
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 خالصة:

بة تناولنا في هذا الفص تحليل و مناقشة نتائج البحث في مقياس وقت الفراغ موزع على طل

 راغاستثمار أوقات الف و توصلنا إلى أن اتجاهات الطلبة نحو –تيارت  –جامعة ابن خلدون 

 )نحو استثمار أوقات الفراغ حسب  مت يرات  الطلبةتختلف درجة اتجاهات ايجابية بينما 

 و ال يوجد اختالف في ذلك حسب )المستوى العلمي(. (الجنس ،التخصص

 و هذا يبين أن أفراد البحث على دراية بأهمية استثمار وقت الفراغ في أنشطة ترويحية

 لمعرفة أهميتها و أثرها االيجابي على الفرد خاصة و المجتمع عامة.

 االقتراحات: 

 الخصوصية لكل فئة.تسطير برامج ترويحية خاصة بهذه الفئة مع مراعاة  -

 تنمية اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -

 عقد الندوات و األيام التحسيسية بمدى أهمية استثمار وقت الفراغ. -

 إجراء دراسات أخرى بمت يرات مختلفة. -

الحث على االهتمام بالبحوث العلمية التي تخص الطلبة و إعطائها أهمية كبرى في  -

 لهذه الفئة. دراسة الجوانب المختلفة
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 الخالصة العامة

ا هو لقد بدأنا بحثنا وها نحن اآلن ننهي هذا العمل المتواضع بما هو معلوم،وبدأنا بم   
 غامض وها نحن اآلن ننهيه بما هو واضح،وبدأنا بإشكال وافتراضات وها نحن اآلن ننهيه

ها نحن اآلن بحلول ونتائج،حيث أن لكل بداية نهاية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود،و 
 نخط اسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خاللها تقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق الهدف

ة المرجو من ذلك وتقديم افتراضات مستقبلية تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إعاد
دراسته من جوانب أخرى،حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات،وجسدت بجمع المعلومات 

حليلها معتمدين في ذلك على العمل المنهجي الذي ال يخلو من الضوابط ومعالجتها وت
ي س الذوااللتزامات المنهجية المطلوبة،حيث وضعنا في مقدمة أهدافنا إزالة ال موض وااللتبا
ي لمسناه أثناء بداية هذا الموضوع،لهذا كانت من أهم الخطوات المعتمدة تنظيم العمل ف

 إطار علمي ومنهجي.

ل البحث حاولنا الكشف عن اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو وقت الفراغ من خال    
ن ،ومعرفة أهم النشاطات الترويحية التي يمارسها باإلضافة إلى كشف الفروق الحاصلة بي

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو أوقات الفراغ حسب مت ير)التخصص،المستوى 
 العلمي،الجنس(.

عداد أداة لجمع البيانات وتطبيقها ع      ثراء مت يرات البحث نظريا،وا  نة لى عيبعد تحليل وا 
طالب جامعي ومن مختلف الكليات ومختلف المؤهالت العلمية،يزاولون  1552مكونة من 

ها دراستهم بجامعة ابن خلدون لوالية تيارت،وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا وعرض
ي فرها ومناقشتها باالعتماد على التناول النظري،الذي شمل فصلين انصبا وتحليلها وتفسي

موضوع الدراسة حيث تناول الفصل األول وقت الفراغ والفصل الثاني االتجاهات 
 النفسية،واعتمادا على ما توفر من دراسات سابقة أو مشابهة خلصت دراستنا إلى مايلي:
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 يجابية.اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ ا -

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب  -
 المستوى العلمي.

 ال يعد المستوى العلمي عامال محددا التجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -

هناك فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب نوع  -
 الجنس.

 نوع الجنس عامل من عوامل تحديد اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -

هناك فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ حسب  -
 التخصص.

 يعد التخصص عامل محدد في اتجاهات الطلبة نحو استثمار وقت الفراغ. -

ي واسعا وانطالقة جديدة لبحوث أخرى ف وفي األخير نتمنى أن يكون بحثنا المتواضع بابا
 ميدان التخصص وخاصة في دراسة مشكل وقت الفراغ.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  

والصحة قسم النشاط الحركي المكيف  

 

  

 استبيان حول

الفراغ أوقاتنحو استثمار  الطلبة الجامعييناتجاهات   

 

:الفاضل يأخ  

 موضوع البحث إخراجستساهم في  إجابتكبموضوعية واهتمام وذلك الن  اإلجابةنرجو منك        

الفراغ" تاوقأنحو استثمار الطلبة الجامعيين  تحت عنوان "اتجاهات  

 

مدى  إلىدائرة حول أي رقم على يسار العبارة بحيث يشير  اقرأ كل عبارة جيدا وارسم التعليمات:

:أنانطباق العبارة على حالتك مع مالحظة   

العبارة تنطبق  أن إلى( يشير 4العبارة تنطبق عليك بدرجة كبيرة جدا,والرقم ) أن إلى( يشير 5الرقم )

 إلى( يشير 2العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة,والرقم ) أن إلى( يشير 3عليك بدرجة كبيرة,والرقم )

عليك بدرجة قليلة جدا. العبارة تنطبق أن إلى( يشير 1العبارة تنطبق عليك بدرجة قليلة,والرقم ) أن  

 

:إشرافالطلبة:                                                          تحت  إعداد  

د/بن زيدان حسين                       سنوسي سيف عبد المجيد                              -  

بوسكين الجياللي -  

 

7201/8201السنة الجامعية:  

 



........................                        المستوى العلمي..................... السن  
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 جدا
      

في وقت الفراغ استخدام مفيد للوقت. األنشطةممارسة  /1  

      
الفراغ فان الوقت يمر بسرعة. وقت أنشطةعندما اشترك في  /2  

 
      

وقت الفراغ بصورة مستمرة. أنشطة أمارس /3  

      
.للمجتمعوقت الفراغ نافعة للفرد و  أنشطة /4  

      
وقت الفراغ تمنحني السعادة. أنشطةاشتراكي في  /5  

      
 أمارسلي الفرصة فانه يمكنني زيادة كمية الوقت الذي  أتيحت إذا /6

وقت الفراغ. أنشطةفيه   
      

وقت الفراغ. أنشطةيكتسب الفرد غالبا صداقات من خالل  /7  

      
وقت الفراغ. أنشطةبممارسة  أتمتع /8  

      
المالبس لكي استخدمها في نشاط وقت  أو األدواتاشتري بعض  /9

 الفراغ بما تسمح به قدراتي المالية.
      

.اإلنسانوقت الفراغ تسهم في االرتقاء بصحة  أنشطة /10  
      

وقت الفراغ تمنحني خبرات سارة. أنشطة /11  



      
 إذاالجديدة في وقت الفراغ  األنشطةالمزيد من  أمارس أناستطيع  /12
.واإلمكاناتلي المزيد من الوقت  أتيح  

      
.لإلنسانوقت الفراغ هامة جدا  أنشطة /13  

      
باالنتعاش. إحساسيوقت الفراغ تساعد على  أنشطة /14  

      
مدينة بها  أوفي بيئة  أعيش أن أفضل فإننياختار  أنكان لي   إذا /15

وقت الفراغ. ألنشطة أفضل إمكانيات  
      

.اإلنتاجوقت الفراغ تساعد على قدرة الفرد على  أنشطة /16  

      
ممارسة وقت الفراغ. أثناءاشعر بانفعاالت سارة  /17  

      
 أنشطةعلى فكرة زيادة وقت فراغي لكي استطيع ممارسة  أوافق /18
في وقت الفراغ. أكثر  

      
على االسترخاء. اإلنسانوقت الفراغ تساعد  أنشطة /19  

      
في وقت الفراغ تستحوذ على كل اهتماماتي. أمارسهاالتي  األنشطة /20  

      
وقت الفراغ حتى ولو كنت مشغوال في عملي. أنشطة أمارس /21  

      
وقت الفراغ تعتبر بمثابة فرص جديدة للتعارف االجتماعي. أنشطة /22  

      
في وقت الفراغ. أمارسهاالتي  األنشطة إلى أميل /23  

      
على غيره من  األولويةوقت الفراغ  أنشطةوقت ممارسة  أعطي /24

.األخرى األوقات  
 


