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 " دراسة أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم املرج " 
 

 ملخص الدراسة : 
، وكذلك التعرف على طالب كلية اآلداب والعلوم املرج ىل التعرف على أشكال أنشطة وقت الفراغ لدىهتدف الدراسة إ     

وكان  ،حث خالل دراسته على املنهج الوصفيترتيب هذه األنشطة حسب األمهية وذلك من وجهة نظر العينة، ولقد اعتمد البا
وإبجتاه استجابة دائمًا وأقل  2.60الباليستيشن مبتوسط بلغ  األنشطة الرايضية كان  حموريف  نشاطأن أعلى من أهم النتائج 

تصفح اإلنرتنت مبتوسط  نشاط ضمن حمور األنشطة الثقافيةأعلى و  ،وابجتاه إستجابة أبداً  1.60بلغ نشاط الفروسية ومبتوسط 
نشاط أن أعلى و  ،جابة أبداً وابجتاه إست 1.43بلغ وإبجتاه استجابة دائمًا وأقل نشاط الكتابة والتأليف ومبتوسط  2.46بلغ 

بلغ وإبجتاه استجابة دائماً وأقل نشاط الفنون التشكيلية ومبتوسط  2.53مشاهدة التلفاز مبتوسط بلغ ضمن حمور االنشطة الفنية 
وإبجتاه  2.41امللتقيات العائلية مبتوسط بلغ نشاط ضمن حمور األنشطة االجتماعية أعلى و ، وابجتاه إستجابة أبداً  1.28
نشاط ضمن أنشطة حمور األنشطة أعلى و  ،وابجتاه إستجابة أبداً  1.46بلغ جابة دائماً وأقل نشاط احلركة الكشفية ومبتوسط است

 ،وابجتاه إستجابة أبداً  1.61بلغ وإبجتاه استجابة دائمًا وأقل نشاط املعسكرات ومبتوسط  2.36الرحالت مبتوسط بلغ اخللوية 
وإبجتاه استجابة دائماً  2.60استجاابت العينة يف الرتيتب األول الباليستيشن مبتوسط بلغ  أن ترتيب أنشطة وقت الفراغ حسبو 

 .وابجتاه إستجابة أبداً  1.28بلغ وأقل نشاط الفنون التشكيلية ومبتوسط 
Summary of the study:  

          The study aims to identify the forms of leisure activities in students of the Faculty of 

Arts and Sciences, Al-marj as well as to identify the order of these activities according to 

importance and from the point of view of the sample, the researcher has relied during his 

study on the descriptive curriculum, and one of the most important results was that the 

highest activity in the axis of sports activities was  PlayStation with an average of 2.60 and 

always in response and the lowest equestrian activity and an average of 1.60 and towards a 

response never, and the highest activity within the axis of cultural activities surfing the 

Internet with an average of 2.46 and in a direction of response always and the least activity 

writing and writing and writing and an average of 1.43 and towards the response Never, the 

highest activity within the center of artistic activities is watching television with an average 

of 2.53, with a constant response direction, less activity of fine arts, an average of 1.28 and a 

response rate of never, and the highest activity within the axis of social activities family 

meetings with an average of 2.41 and a constant response direction The lowest activity of 

scout ing activity with an average of 1.46 and a response direction never, and the highest 

activity within the activities of the activity of the cellular activities journeys with an average 

of 2.36 and the direction of the response always and the least activity of the camps and an 

average of 1.61 and towards the response never, and that the order of leisure activities 

according to the responses of the sample in The first playstation is an average of 2.60, always 

in response and less activity of fine arts, with an average of 1.28 and a response direction at 

all. 
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 املقدمة :-1
                  مقدمة ومشكلة الدراسة:                                                           1-1

تعد الرتبية يف مفهومها املعاصر عملية للتغيري والتطور وهلا من اآلاثر والنتائج االجيابية ما جيعلها حتتل املكان األول بني       

ألمثل االصالح والتقدم يف أي دولة من دول العامل، ومن ضمن عمليات الرتبية االهتمام بثقافة أوقات الفراغ واستثمارها ابلشكل ا

يف حياتنا، ولعل ما مييز العصر الذي نعيشه ظاهرة وقت الفراغ يف حياة األفراد واجملتمعات بصفة عامة والطالب بصفة خاصة 

بشكل يستدعي الوقوف عندها ودراستها، ورصد متغرياهتا، ومدى أتثريها على مستوى األفراد واجملتمعات علي حد سواء، ولقد 

ور الوسائل الرتوحيية، واستحداث وسائل جديدة لشغله واستثماره، فأصبح لدي اجملتمعات  الكثري صاحب هذه الظاهرة تزايد وتط

 من الوسائل الرتوحيية اليت انطلق معها االنسان حبثا عن الراحة واملتعة  وختفيفاً من العناء الذي يواجهه يف حياته اليومية، ونتج عن

الرايضي، الرتويح االجتماعي، الرتويح الفين...إخل ، كما أن الرتويح يعترب أحد  هذه الظاهرة أشكال متنوعة للرتويح، كالرتويح

املناشط الرتبوية االجتماعية الذي يتقبله اجملتمع وخيضعه  لعاداته وتقاليده، ولنوع الثقافة وللمعتقدات السائدة فيه كما أنه حيتل 

 مكانه هامة  يف حياتنا .

أن الرتويح هو "عبارة عن مزاولة أي نشاط يف وقت الفراغ سواء أكان نشاطا فرداي أو نقاًل عن برات  [3]حيث تري       

 ومبا يتفق مع عادات وتقاليد اجملتمع وقيوده" .   ةنتظار أي مكافأاوذلك إلدخال السرور علي النفس دون  مجاعياً 

اطا قد يكون عنيفا كما يف الرايضات واأللعاب الرتويح أبنه " طريقة حياة وأسلوب معيشة يتميز أبنه حيوي نش[ 8]وتعرف       

 " .  اكما يف قراءة كتاب أو مساع موسيقالعنيفة، أو نشاطا هادائً  

[ أن الرتويح من أحب األنشطة إيل الطالب وذلك ملا يسهم به هذا النشاط من تنمية عضوية ووظيفية وملا حيققه 6ويذكر ]     

لطالب يف أنشطة الرتويح ملا حتتوي عليه من أنشطة متنوعة ومتباينة تواجه حاجاهتم من متعة شاملة، ويتضح ذلك يف اشرتاك ا

 وميوهلم املختلفة . 
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أن الدول املتقدمة اهتمت ابلرتويح إلدراكها أنه اجملال األفضل الستثمار وقت الفراغ، فكلما زاد حجم وقت  [9]وتذكر       

وحيية وميكن استثمار ذلك من خالل املدرسة وغريها من املؤسسات اليت تعمل علي الفراغ زادت احلاجة إيل الرتويح واألنشطة الرت 

 اعداد التالميذ ليكونوا صاحلني خلدمة اجملتمع .

أن النشاط الرتوحيي له دور هام يف احلياة ويف تنمية شخصية الفرد وذلك من اجلانب البدين والنفسي والعقلي  [2]ويشري      

 ن هتتم املؤسسات داخل الدولة بتوفري األنشطة الرتوحيية املختلفة .     واالجتماعي ولذلك جيب أ

أنه مليول ورغبات البشر الدور األساسي يف تنوع وتعدد أشكال األنشطة الرتوحيية املختلفة، وهذا التباين الواضح  [4]ويذكر       

 لف طبقاً  لرغبات وحاجات وإمكانيات األفراد .يف األنشطة الرتوحيية ما هو إال دليل واضح أن هذه األنشطة تتنوع وختت

ع طالب كلية اآلداب والعلوم تمالتنوع والتباين لــدى جم وبناًء على ماسبق يتضح أن مشكلة البحث بنيت أساساهتا على هذا     

ا دور مهم يف ظهور هذا املرج جامعة بنغازي، وهذا التباين قد يكون راجعًا إلـى أسباب خمتلفة فقد تكون األسباب االقتصادية هل

غريها ، ولكن املهم يف األمر هو القيام هبذه الدراسة اليت تقوم على البحث يف دراسة هذا التنوع  التباين أو اجتماعية أو نفسية أو

 من عدمه ، ويف وصف للظاهرة وقت الفراغعلى بعض أنواع أنشطة من حيث درجة إقبال الطالب يف كلية اآلداب والعلوم املرج 

 دراسةث إبجراء العليها، ومن هنا قام الباح عينةطة حسب درجة إقبال الدون التطرق إىل األسباب، وكذلك ترتيب هذه األنش

 " . دراسة أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم املرج بعنوان "  ةاحلالي

 : أهداف الدراسة : 1-2

 هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على :     

 قت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم / املرج .أنشطة و  .1

 ترتيب أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم / املرج حسب استجاابت العينة.  .2

 : تساؤالت الدراسة : 1-3

 ماهي أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم / املرج . .1
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 آلداب والعلوم / املرج حسب استجاابت العينة .ما هو ترتيب أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية ا .2

 : مصطلحات الدراسة: 1-4

 وقت الفراغ :
لية لدى الفرد إىل أدىن مستوى ، فهو الوقت املتبقي بعد الواجبات احليوية و " الوقت الذي يكون فيه اإلحساس ابملسؤ      

 [3] األساسية لإلنسان " .
 : الدراسات املرتبطة :  2

حيث هدفت  "دراسة حتليلية لألنشطة الرتوحيية لتالميذ املرحلة اإلعدادية ابلشرقية كانت بعنوان "[ واليت7] دراسة : 2-1
، واستخدم االستبيان كأداة جلمع البياانت، وكان منهج األنشطة اليت يقبل التالميذ على ممارستها أثناء وقت فراغهمللتعرف على 

، وكانت اهم نتائج تلميذ مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية 2000لدراسة ، وعينة ااملنهج الوصفي ابألسلوب املسحيالدراسة 
 . أن أكثر األنشطة اليت ميارسها التالميذ هي كرة القدم وألعاب الفيديو الدراسة

وهدفت الدراسة إىل  "،اجتاهات تالميذ املرحلة االعدادية حنو الرتويح يف وقت الفراغ"واليت كانت بعنوان  [5] دراسة : 2-2
، واستخدم االستبيان كأداة جلمع البياانت، وكان منهج اجتاهات تالميذ املرحلة االعدادية حنو الرتويح يف وقت الفراغالتعرف على 
تلميذ مبحافظة القاهرة وقد مت اختيارهم ابلطريقة  940، عدد أفراد العينة بلغ املنهج الوصفي ابألسلوب املسحيالدراسة 
وجود اجتاهات إجيابية لدى التالميذ يف هذه املرحلة حنو الرتويح أثناء وقت الفراغ مع مالحظة إقبال ائج ، وكانت أهم النتالعشوائية

 . التالميذ على ممارسة األنشطة الرتوحيية الرايضية
هدفت " حيث اجتاهات طالبات اجلامعة حنو أساليب الرتويح يف اجملتمع العريبواليت كانت بعنوان " [11] دراسة :  2-3
، واستخدم االستبيان كأداة جلمع  دراسة إىل التعرف على اجتاهات طالبات اجلامعة حنو أساليب الرتويح يف اجملتمع العريبال

طالبة اختريت ابلطريقة  120كانت العينة ، وعينة الدراسة  املنهج الوصفي ابألسلوب املسحيالبياانت، وكان منهج الدراسة 
% من عينة البحث اجتاه حنو احلاسب اآليل ، وتوصلت 30توصلت الباحث إىل أنه لدى  سةالدرا، وكانت اهم نتائج  العشوائية

 . إىل أن أشكال األنشطة الرتوحيية اليت اجتهت عينة البحث ملمارستها هي عبارة عن األنشطة الثقافية واالجتماعية
 إجراءات الدراسة :       –3
 : منهج البحث : 3-1

 )األسلوب املسحي( وذلك ملالئمته لطبيعة البحث.استخدم املنهج الوصفي      

 : جمتمع البحث : 3-2

 طالب يف خمتلف األقسام . 3650ع الدراسة يف طالب كلية اآلداب والعلوم املرج جبامعة بنغازي والبالغ عددهم تميتمثل جم     
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 :عينة الدراسة :  3-3

طالب  3650طالب من خمتلف أقسام الكلية والبالغ عددهم  400 مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية ، وكان قوامها     

 ( يبني جتانس العينة يف متغري العمر .2( يبني توزيع عينة الدراسة واجلدول رقم )1واجلدول رقم )

 توزيع أفراد اجملتمع (1جدول رقم )

 

 

 

 
 عينة البحث يف متغري العمر (2جدول رقم )

 التكرار والنسب املئوية املتغري
 اختبار شابريو ويلك

 الداللة
(P) 

 العمر
 30- 25 25-20 20أقل من 

 % عدد % عدد % عدد 0.139
207 51.75 138 34.5 44 13.75 

وابلتايل نقبل   P.valueأكرب من قيمة (P<0.05) تبار شابريو ويلك أن مستوى داللة اخ (2)يتضح من جدول      
 الفرض العدمي القائل أبن بياانت العينة مسحوبة من جمتمع تتبع بياانته التوزيع الطبيعي .

 

 

 

 

 النسبة املؤية العدد العينة

 %100 3650 طالب كلية اآلداب والعلوم املرج 

 %10.96 400 الدراسةعينة 
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 عينة البحث يف متغري املستوى االقتصادي (3جدول رقم )

 التكرار والنسب املئوية املتغري
 اختبار شابريو ويلك

 لداللةا
(P) 

 العمر
 دون املتوسط متوسط عايل

 % عدد % عدد % عدد 0.192
97 24.25 295 73.75 8 2 

وابلتايل نقبل   P.valueأكرب من قيمة (P<0.05) أن مستوى داللة اختبار شابريو ويلك  (3)يتضح من جدول      
 ياانته التوزيع الطبيعي .الفرض العدمي القائل أبن بياانت العينة مسحوبة من جمتمع تتبع ب

 : جماالت الدراسة : 3-4

 اجملال البشري : ينحصر اجملال البشري هلذه الدراسة طالب جلية اآلداب والعلوم /املرج جبامعة بنغازي . .1

م وأجريت الدراسة األساسية يف الفرتة 9/11/2019اجملال الزمين : أجريت الدراسة االستطالعية يوم االربعاء املوافق لـ  .2

 م .  2019/  12/  5م  حىت يوم 2019/ 12/ 2من 

 .يف مدينيت املرج وبنغازي اجملال املكاين : أجريت الدراسة  .3

 : أدوات الدراسة : 3-5

قام الباحث ابالعتماد على املقابلة كوسيلة مجع للبياانت مصاحبة ابستمارة استبيان واليت من شأهنا جتميع استجاابت العينة      

طة وقت الفراغ اليت يقبلون على ممارستها أثناء أوقات فراغهم، لدى عينة من طلبة كلية اآلداب والعلوم /املرج، حول أشكال أنش

نشاطاً من أنشطة وقت الفراغ حيث متثل العبارات استجاابت  35حيث اشتملت استمارة االستبيان على مخس حماور وتتضمن 

أبدًا وتعطى هلا  -أحيااًن  -اختيار بدائل لالستجابة حول كل عبارة وهي دائمًا الطلبة اجتاه األنشطة الرتوحيية املختلفة، ومت 

 أبداً( .  1 –أحياانً  2 –دائماً  3درجات ترميز وهي )
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 : الدراسة االستطالعية  :  3-6

 : الصدق : 3-6-1

 ( 4وضح يف اجلدول رقم )كما هو م  مت االعتماد على صدق االتساق الداخلي إلجياد معامل صدق االستبيان وكانت     

 (10صدق االتساق الداخلي لالستبيان )ن= (4جدول رقم )

 رقم العبارة احملور
 معامل ارتباط سبريمان

 مع إمجايل االستبيان مع احملور

وقت الفراغ حمور األنشطة 
 الرايضية

1.  0.808* 0.805* 
2.  0.826* 0.800* 
3.  0.816* 0.792* 
4.  0.826* 0.802* 
5.  0.817* 0.778* 
6.  0.819* 0.804* 
7.  0.822* 0.774* 
8.  0.820* 0.782* 
9.  0.815* 0.807* 

10.  0.809* 0.783* 
11.  0.810* 0.791* 
12.  0.796* 0.798* 
13.  0.812* 0.813* 

 وقت الفراغنشطة أحمور 
 الثقافية

14.  0.819* 0.789* 
15.  0.826* 0.808* 
16.  0.818* 0.787* 
17.  0.808* 0.773* 
18.  0.797* 0.781* 
19.  0.816* 0.800* 

 الفنية وقت الفراغنشطة أحمور 

20.  0.826* 0.792* 
21.  0.817* 0.802* 
22.  0.797* 0.791* 
23.  0.822* 0.798* 
24.  0.820* 0.813* 
25.  0.792* 0.819* 
26.  0.802* 0.822* 

 
 وقت الفراغنشطة أحمور 

 االجتماعية

27.  0.778* 0.820* 
28.  0.804* 0.815* 
29.  0.774* 0.808* 
30.  0.819* 0.797* 
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31.  0.826* 0.798* 

 اخللوية وقت الرفاغأنشطة حمور 

32.  0.818* 0.813* 
33.  0.818* 0.789* 
34.  0.808* 0.808* 
35.  0.797* 0.787* 

 . 0.05* دال إحصائياً عند                      

وإمجايل االستبيان دالة إحصائيًا مما  ( أن مجيع معامالت االرتباط بني العبارة واحملور وكذا بني العبارة4يتضح من جدول )     

 يدل على صدق االتساق الداخلي لالستبيان .

 : الثبات :3-6-2
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة ، مت حساب معامل )ألفا كرونباخ( إلجياد معامل ثبات االستبيان وكانت نتائج معامل       

 ( .5ثبات االستبيان كما هو موضح يف اجلدول رقم )
 (10معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبيان )ن= (5ول رقم )جد
 احلذف لالستبيان معامل ثبات ألفا كرونباخ رقم العبارة احملور

 حمور األنشطة الرايضية

1.  

.9010 

0.895 

2.  0.886 

3.  0.893 

4.  0.887 

5.  0.893 

6.  0.890 

7.  0.881 

8.  0.895 

9.  0.881 

10.  0.881 

11.  0.886 

12.  0.891 

13.  0.895 

 حمور االنشطة الثقافية

14.  0.890 

15.  0.887 

16.  0.887 

17.  0.881 
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18.  0.890 

19.  0.891 

 
 احلذف معامل ثبات ألفا كرونباخلالستبيان رقم العبارة احملور

 حمور األنشطة الفنية

20.  

 

0.890 

21.  0.895 

22.  0.888 

23.  0.890 

24.  0.868 

25.  0.890 

26.  0.891 

 
 االجتماعية حمور األنشطة

27.  0.890 

28.  0.886 

29.  0.893 

30.  0.887 

31.  0.893 

 حمور األنشطة اخللوية

32.  0.887 

33.  0.891 

34.  0.895 

35.  0.890 

( أن معامالت الثبات يف حالة حذف أي عبارة أصغر من معامل ثبات االستبيان مما يعين أن 5يتضح من جدول رقم )        
لى ثبات االستبيان ، وعليه فلم يتم حذف أي مـــــن العبـــــارات ، كمـــا أن معامل ألفـــا كرونباخ حذف أي عبارة سيؤثر سلبًا ع

 وهي معامل ثبات يعد عالياً  ويقرتب من الواحد الصحيح مما يدل على ثبات عبـــارات االستبيان . 0.901لثبات االستبيان بلغ 
 (  :: الدراسة األساسية )تطبيق استمارة االستبيان 3-7

بعد أن مت التأكد من املعامالت العلمية لالستبيان من صدق وثبات ، قامت جمموعة البحث بتطبيق البحث على عينة      

 م.  2019/  12/  5م  حىت يوم 2019/ 12/ 2الدراسة وذلك بتطبيقها ميدانياً على عني البحث يف الفرتة من 

 : اإلجراءات اإلحصائية :    3-8
 احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .  spss 20اد على الربانمج اإلحصائي مت االعتم     
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 عرض النتائج ومناقشتها :  – 4
 عرض النتائج :  4-1

 (  400(  )ن=األنشطة الرايضيةاستجاابت عينة البحث حول أنشطة احملور األول ) (6جدول رقم )
 

 0.05* دالة عند مستوى  ( 3 - 2.34( دائماً )2.33 – 1.67( أحياانً )1.66 – 1اجتاه االستجابة : أبداً )                                

 ( حموراألنشطة الرايضية1شكل رقم )

 
 

 

 2كا متوسط  اجتاه  أبداً  أحياانً  دائماً  نوع النشاط ت
(sig) 

 *0.840 2.47 دائماً  10 193 197 كرة القدم  .1

 *0.153 1.75 احياانً  130 240 30 كرة السلة  .2

 *0.981 1.74 أحياانً  128 250 22 كرة الطائرة  .3

 *0.854 1.75 أحياانً  98 153 149 السباحة  .4

 *0.213 1.70 أحياانً  160 200 40 تنس الطاولة  .5

 *0.348 1.71 أحياانً  199 117 84 البلياردو  .6

 *0.546 1.64 أبداً  163 120 117 اجللتوين  .7

 *0.245 2.60 دائماً  44 87 274 بالستيشن  .8

 *0.255 1.60 أبداً  230 100 70 الفروسية  .9

 *0.603 1.75 احياانً  190 119 91 محل األثقال  .11

 *0.067 2.43 دائماً  75 79 246 لعب الورق  .11

 *0.097 2.27 أحياانً  58 173 169 اجلري  .12

 *0.914 1.97 أحياانً  100 211 89 ركوب الدرجات  .13
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 (  400(  )ن=األنشطة الثقافيةطة احملور الثاين )استجاابت عينة البحث حول أنش (7جدول رقم )

 متوسط  اجتاه  أبداً  أحياانً  دائماً  نوع النشاط ت
 2كا

(sig) 
 *0.090 1.53 أبداً  176 214 10 املطالعة  .14

 *0.066 2.34 دائماً  68 127 205 مشاهدة الربامج الواثئقية  .15

 *0.127 2.46 دائماً  40 137 223 تصفح االنرت نت  .16

 *0.879 2.03 أحياانً  67 253 80 الدروس الدينيةحضور   .17

 *0.872 1.43 أبداً  232 163 5 الكتابة والتأليف  .18

 *0.219 1.48 أبداً  215 177 8 حضور الندوات  .19
 0.05مستوى * دالة عند  ( 3 - 2.34( دائماً )2.33 – 1.67( أحياانً )1.66 – 1اجتاه االستجابة : أبداً )                                 

 ( حموراألنشطة الثقافية2شكل رقم )

 
 

 

 

 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 (400(  )ن=األنشطة الفنيةاستجاابت عينة البحث حول أنشطة احملور الثالث ) (8جدول رقم )

 متوسط  اجتاه  أبداً  أحياانً  دائماً  نوع النشاط ت
 2كا

(sig) 
 *0.0984 1.87 أحياانً  144 163 93 الرسم  .21
 *0.128 1.95 ياانً أح 122 173 105 التصوير  .21

الفنون التشكيلية   .22
 النحت(-)الزخرفة

 *0.945 1.28 أبداً  306 73 21

 *0.258 2.19 أحياانً  111 102 187 املوسيقى  .23

24.  
مشاهدة 

-التلفاز)املسلسالت
 األفالم(

 *0.387 2.53 دائماً  40 107 253

 *0.179 1.57 أبداً  178 213 9 املسرح  .25

 *0.323 2.55 دائماً  38 105 257 االستماع للرتاث الشعيب  .26
 0.05* دالة عند مستوى  ( 3 - 2.34( دائماً )2.33 – 1.67( أحياانً )1.66 – 1اجتاه االستجابة : أبدًا )                               

 
 ( حموراألنشطة الفنية3شكل رقم )

 
 

 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

14 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 (400(  )ن=طة االجتماعيةاألنشع )بينة البحث حول أنشطة احملور الرااستجاابت ع (9جدول رقم )

 متوسط  اجتاه  أبداً  أحياانً  دائماً  نوع النشاط ت
 2كا

(sig) 
 *0.811 2.41 دائماً  41 156 203 ملتقيات عائلية  .27
 *0.248 1.97 أحياانً  139 136 125 الزراعة والتشجري  .28

 *0.079 1.46 أبداً  266 84 50 احلركة الكشفية  .29

 *0.214 1.95 أحياانً  104 213 83 أعمال تطوعية  .31

 *0.531 2.05 أحياانً  90 201 109 االحتفاالت  .31
 0.05* دالة عند مستوى  ( 3 - 2.34( دائماً )2.33 – 1.67( أحياانً )1.66 – 1اجتاه االستجابة : أبداً )                                  

 ( حموراألنشطة االجتماعية4شكل رقم )

 
 (400(  )ن=األنشطة اخللويةالبحث حول أنشطة احملور اخلامس ) استجاابت عينة (10جدول رقم )

 متوسط  اجتاه  أبداً  أحياانً  دائماً  نوع النشاط ت
 2كا

(sig) 
 *0.259 2.36 دائماً  80 98 222 الرحالت  .32
 *0.479 1.76 أحياانً  187 124 89 الصيد البحري  .33

 *0.753 2.14 أحياانً  88 170 142 الصيد الربي  .34

 *0.089 1.61 أبداً  223 111 66 تاملعسكرا  .35
 0.05* دالة عند مستوى  ( 3 - 2.34( دائماً )2.33 – 1.67( أحياانً )1.66 – 1اجتاه االستجابة : أبداً )                             
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 ( حموراألنشطة اخللوية5شكل رقم )

 
 (400)ن=  ت العينةترتيب أنشطة وقت الفراغ من حيث األمهية حسب استجااب (11جدول رقم )
 متوسط اإلستجابة نوع النشاط ر.ت

 2.60 بالستيشن  .1
 2.55 االستماع للرتاث الشعيب  .2
 2.53 األفالم(-مشاهدة التلفاز)املسلسالت  .3
 2.47 كرة القدم  .4
 2.46 تصفح االنرت نت  .5
 2.43 لعب الورق  .6
 2.41 ملتقيات عائلية  .7
 2.36 الرحالت  .8
 2.34 مشاهدة الربامج الواثئقية  .9

 2.27 اجلري  .10
 2.19 املوسيقى  .11
 2.14 الصيد الربي  .12
 2.05 االحتفاالت  .13
 2.03 حضور الدروس الدينية  .14
 1.97 ركوب الدرجات  .15
 1.97 الزراعة والتشجري  .16
 1.95 التصوير  .17
 1.95 أعمال تطوعية  .18
 1.87 الرسم  .19
 1.76 الصيد البحري  .20
 1.75 كرة السلة  .21
 1.75 السباحة  .22
 1.75 محل األثقال  .23
 1.74 كرة الطائرة  .24
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 1.71 البلياردو  .25
 1.7 تنس الطاولة  .26
 1.64 اجللتوين  .27
 1.61 املعسكرات  .28
 1.6 الفروسية  .29
 1.57 املسرح  .30
 1.53 املطالعة  .31
 1.48 حضور الندوات  .32
 1.46 احلركة الكشفية  .33
 1.43 الكتابة والتأليف  .34
 1.28 النحت(-الفنون التشكيلية )الزخرفة  .35

 
 ترتيب األنشطة من حيث األمهية حسب استجاابت العينة  (6شكل رقم )
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 مناقشة النتائج : 4-2

( استجاابت عينة الدراسة 11رقم )نتهاء ابجلدول ا( و 6سابقة بداية من اجلدول رقم )يتضح من النتائج املبينة يف اجلداول ال     
( والذي يوضح أشكال أنشطة وقت الفراغ ذات 6ل رقم )جتاه أشكال ممارستهم ألنشطة خمتلفة أثناء وقت فراغهم ففي اجلدو ا

الطابع الرايضي اليت ميارسها أفراد العينة ، فكانت النتائج كما هو موضح مسبقاً أن استجاابت العينة كانت تتمحور بني متوسط 
مث لعب  2.47لقدم مبتوسط جتاه الباليستيشن مث يف الرتتيب الثاين كرة اااعلى متوسط وهي استجابة العينة  وهي 2.60استجابة 
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وابجتاه استجابة دائمًا ، مث يلي ذلك اجلري وركوب الدرجات وكرة السلة والسباحة ومحل األثقال وكرة  2.43الورق مبتوسط 
ج تتفق الطائرة والبلياردو وتنس الطاولة ابجتاه استجابة أحيااًن ، مث يلي ذلك اجللتوين الفروسية ابجتاه استجابة أبدًا ، وهذه النتائ

فقد أسفرت نتائج كل منهما إىل أن هناك اجتاه إجيايب لدى العينة حنو األنشطة الرايضية ( 2003) [7[]5]مع نتائج كل من 
 اليت متارس أثناء وقت الفراغ وكما أن األنشطة األعلى من حيث اهتمام العينة هبا كانت ألعاب الفيديو وكرة القدم .  

نتائج األنشطة ذات الطابع الثقايف ، حيث أسفرت نتائج هذا احملور أن تصفح األنرتنت كنوع  (7كما يوضح اجلدول رقم )      
مث يف الرتتيب الثاين مشاهدة  2.46من أنشطة وقت الفراغ الثقافية هو النشاط االعلى بني انشطة احملور الثاين مبتوسط استجابة 

ما ، مث يلي ذلك حضور الدروس الدينية ابجتاه استجابة أحياانً ، مث يلي وابجتاه استجابة دائماً لكل منه 2.34الربامج الواثئقية 
توصلت الباحث حيث [11]ذلك املطالعة حضور الندوات والكتابة والتأليف ابجتاه استجابة أبداً ، وهذه النتائج تتفق مع دراسة 

ل األنشطة الرتوحيية اليت اجتهت عينة % من عينة البحث اجتاه حنو احلاسب اآليل ، وتوصلت إىل أن أشكا30إىل أنه لدى 
أن نلفت النظر إىل أن النتيجة اليت تشري إىل  اال يفوتنكما أنه   البحث ملمارستها هي عبارة عن األنشطة الثقافية واالجتماعية .

% كحد  2.5ة تقل عن األنشطة الثقافية اليت احتلت الرتتيب األخري املطالعة وحضور الندوات والكتابة أبهنا ال متارس إال مبا نسب
أقصى وهي نتيجة ضعيفة جدًا خاصة وأن العينة املستهدفة ابلدراسة طالب ابجلامعة ، ومن املعلوم أن االنشطة اليت متارس اثناء 
وقت الفراغ هي عبارة عن وسيلة وليست غاية حبد ذاهتا فالبد من استثمرا مثل هذه األنشطة الثقافية اليت من شأهنا تطوير 

يف حكمهما تعد  املعريف والتحصيلي والعلمي للطالب ، فإن نتيجة مثل هذه تعد خميبة لآلمال ألن املطالعة والكتابة ومااملستوى 
 سبيل وشراين مهم لتطور اجملتمع والرقي به والوصول إىل أهدافه املرجوة . 

رت النتائج أن االستماع للرتاث ( نتائج احملور الثالث األنشطة ذات الطابع الفين فقد أظه8كما يوضح اجلول رقم )
وابجتاه استجابة دائمًا ، يف حني ان  2.53و  2.55الشعيب ومشاهدة التلفاز أعلى األنشطة يف هذا احملور ومبتوسط استجابة 

جتاه املوسيقى والتصوير والرسم أظهرت اجتاه استجابة أحيااًن لدى أفراد العينة ، وكان املسرح والفنون التشكيلية هي األقل اب
 استجابة ابداً ، ويعد ارتفاع متوسط استجابة العينة حنو الرتاث الشعيب أمراً متوقعًا ألنه يعد جزءاً أصياًل من حياتنا الثقافية حيث

[ أن الرتاث الشعيب ذو أثر عميق يف حياتنا الثقافية وذلك راجع لتميزه عن سائر املنجزات اإلنسانية 10تذكر يف هذا الصدد ]
ك راجع لضخامة مادته وتنوع روافده وقابليته للتجدد والتناغم مع املعطيات احلضارية اليت تتبدل بتبدل األجيال االخرى وذل

واحلضارات وكذلك قدرته على فرض وجوده يف مجيع امليادين وكذلك التعامل مع كل األمناط املعرفية وكافة األجناس األدبية والفنية 
 القضااي املعاصرة وكذلك أتثريه الفعال والعميق يف احلياة اليومية وسلوك الشعوب املدنية . وكذلك اتصاله املباشر والوثيق مع 

أن التلفاز يعترب أحد أهم [5]يتضح أن مشاهدة التلفاز كانت حتتل املرتبة الثانية يف هذا احملور وهذا يتفق مع ما ذكره و      
 ي . الوسائل األساسية لقضاء وقت الفراغ على الصعيد العامل

( استجاابت العينة حول احملور الرابع األنشطة ذات الطابع االجتماعي حيث أظهرت النتائج ان 9ويتضح من اجلدول رقم )     
وابجتاه استجابة دائماً، ويف الرتتيب االخري احلركة  2.41امللتقيات العائلية كانت يف الرتتيب األول ومبتوسط استجابة بلغ 

واجتاه استجابة أبدأ ، وتراوحت استجاابت االنشطة االخرى وهي االحتفاالت  والزراعة  1.46 الكشفية مبتوسط استجابة
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، وهذه توضح شكل إقبال ومجيعها ابجتاه استجابة أحياانً  2.05 – 1.95والتشجري واألعمال التطوعية بني متوسط استجابة 
ح  تدين درجة إقبال الطالب حنو نشاط االنضمام الطالب ابلكلية على بعض أشكال األنشطة االجتماعية دون غريها فنال

لصفوف احلركة الكشفية ابلرغم أهنا تتميز ابجلانب الرتوحيي الذي خيرج الشباب من دائرة الفراغ ، فالواجب علينا كباحثني يف هذا 
شطة اجتماعية اخرى اجملال التعرف على أسباب عزوف الطالب عن االنضمام ابحلركة الكشفية ، غري أننا نالح  أن هناك أن

حيث تذكر  [11]توصلت إليه دراسة القت اجتاهًا إجيابيًا من لطالب حنوها كامللتقيات العائلية واالحتفالت وهذا يتفق ما 
 النتائج أن أشكال األنشطة الرتوحيية اليت اجتهت عينة البحث ملمارستها هي عبارة عن األنشطة الثقافية واالجتماعية.

( استجاابت العينة حول احملور اخلامس األنشطة ذات الطابع اخللوي حيث أظهرت النتائج ان 10دول رقم )ويتضح من اجل     
وابجتاه استجابة دائماً، ويف الرتتيب الثاين الصيد الربي مبتوسط  2.36الرحالت كانت يف الرتتيب األول ومبتوسط استجابة بلغ 

وابجتاه استجابة أحياانً ، ويف  1.76تيب الثالث الصيد البحري مبتوسط استجابة واجتاه استجابة أحياانً ، ويف الرت 2.14استجابة 
 وابجتاه استجابة أبداً . 1.61يب االخري املعسكرات مبتوسط استجابة تالرت 

( ترتيب أنشطة وقت الفراغ لدى طالب كلية اآلداب والعلوم املرج حسب استجاابت العينة 11كما يوضح اجلدول رقم )      
لية والكتابة يحيث كان أقلها الفنون التشك 1.28 – 2.60نت النتائج تظهر أن استجاابت العينة تراوحت بني حيث كا

  والتأليف واحلركة الكشفية وحضور الندوات واملطالعة ، وكان أعالها البالستيشن مث االستماع إىل الرتاث الشعيب مث 

حيث أسفرت نتائجها عن وجود  [5]وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من مشاهدة التلفاز مث كرة القدم مث تصفح األنرتنت      
اجتاهات إجيابية لدى التالميذ يف هذه املرحلة حنو الرتويح أثناء وقت الفراغ مع مالحظة إقبال التالميذ على ممارسة األنشطة 

اليت اجتهت عينة البحث ملمارستها هي عبارة  حيث تذكر النتائج أن أشكال األنشطة الرتوحيية [11]الرتوحيية الرايضية ، ودراسة 
 عن األنشطة الثقافية واالجتماعية .

 : االستنتاجات والتوصيات : 5
 : االستنتاجات : 5-1

بلغ وإبجتاه استجابة دائماً وأقل نشاط الفروسية ومبتوسط  2.60أن أعلى أنشطة احملور األول الباليستيشن مبتوسط بلغ  .1
 اً .وابجتاه إستجابة أبد 1.60

وإبجتاه استجابة دائمًا وأقل نشاط الكتابة والتأليف  2.46أن أعلى أنشطة احملور الثاين تصفح اإلنرتنت مبتوسط بلغ  .2
 وابجتاه إستجابة أبداً . 1.43بلغ ومبتوسط 

شكيلية وإبجتاه استجابة دائماً وأقل نشاط الفنون الت 2.53أن أعلى أنشطة احملور الثالث مشاهدة التلفاز مبتوسط بلغ  .3
 وابجتاه إستجابة أبداً . 1.28بلغ ومبتوسط 

وإبجتاه استجابة دائمًا وأقل نشاط احلركة الكشفية  2.41أن أعلى أنشطة احملور الرابع امللتقيات العائلية مبتوسط بلغ  .4
 وابجتاه إستجابة أبداً . 1.46بلغ ومبتوسط 
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اه استجابة دائمًا وأقل نشاط املعسكرات ومبتوسط وإبجت 2.36أن أعلى أنشطة احملور اخلامس الرحالت مبتوسط بلغ  .5
 وابجتاه إستجابة أبداً . 1.61بلغ 

وإبجتاه  2.60أن ترتيب أنشطة وقت الفراغ حسب استجاابت العينة يف الرتيتب األول الباليستيشن مبتوسط بلغ  .6
 .داً وابجتاه إستجابة أب 1.28بلغ استجابة دائماً وأقل نشاط الفنون التشكيلية ومبتوسط 

  : التوصيات :  5-2
زايدة االهتمام أبنشطة وقت الفراغ لدى طالب اجلامعات ملا هلا من أمهية ، وتشجيعهم وتوجيههم الستثمار أوقات  .1

 الفراغ بشكل مفيد .
 العمل على نشر املؤلفات واألحباث اليت هتتم بدراسة أنشطة وقت الفراغ لدى طالب اجلامعات . .2
الفراغ وسبل استثماره بني أوساط الطالب من خالل إحياء دور الرائد الرتوحيي وكذلك  زايدة نشر الوعي أبمهية وقت .3

 نا .هري الذي يلعبه اإلعالم يف جمتمعاجلو  الدور من خالل
 احلث على البحث يف أسباب عزوف الطالب ممارسة بعض أشكال أنشطة وقت الفراغ بناًء على هذه الدراسة. .4
 شاهبة هلذه الدراسة خاص ابلطالبات وكذلك إجراء مقارنة بني النتائج .العمل على إجراء دراسات أخرى م .5
الدراسة ميل  تة يف العناية ابألنشطة اليت أثبتاستثمار مثل هذه الدراسة يف عمليات التخطيط لزايدة مسامهة الدول .6

 العينة حنوها . 
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