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  اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح
  محمود خليل أبو دف. د   نظمي عودة أبو مصطفي. د 

  أستاذ أصول التربية المشارك  أستاذ الصحة النفسية المشارك
الجامعــــــــة اإلسالميــــة   جامعة األقصى بغزة  -كلية العلوم النوعية 

  بغــــــــــزة
*************************************************  

  :مقدمة 
يعد الترويح ظاهرة اجتماعية ، تسود المجتمعات اإلنسانية ، على اخـتالف    

مستوياتها الثقافية وبأشكال متعددة ومتباينة ، يحددها السياق الثقـافي واالجتمـاعي   
بداية القرن العشرين ، برزت أهمية الترويح بسبب النهضـة  " واالقتصادي ، ومع 

تي ساهمت في زيادة اإلنتاج ، واختصار عدد ساعات العمل اليـومي ،  الصناعية ال
وترتب على ذلك زيادة وقت الفراغ ، مما أدى إلـى تزايـد االهتمـام بموضـوع     
الترويح، كما أن التطور السياسي واالجتماعي أوجد فرصاً لكل فرد كحق فـي أن  

حيـاة الفـرد    يستمتع بنشاط ترويحي ، وبذلك أصبح الترويح جزء من مسـتلزمات 
  ) . ١ص .  ١٩٩٨. عبد الحميد " (والجماعة 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين ، أخذت الدعوة لالهتمام بـالترويح    

طابعاً عالمياً من خالل المنظمات الدولية للترويح وشغل أوقات الفراغ ، كما تمـت  
عو ، تـد  ١٩٧٦، وسـنة   ١٩٧٠محاوالت إلصدار نداءات ومواثيق دولية سـنة  

قنـديل ،  ( لالهتمام بتوفير األنشطة الترويحية للجميع كحق من حقـوق اإلنسـان   
  ) . ٢٥ص .  ١٩٨٦. وآخرون 
ونظراً للتطور السريع في أنشطة الترويح وبرامجه في القرن العشرين ، فقد   

، كما أطلق عليه عصـر القلـق ، والتكنولوجيـا ،    " عصر الترويح " أطلق عليه 
ت بعالقة وثيقة فيما بينها ، فعصر التكنولوجيا تولد عنه القلق ، وترتبط هذه المسميا

وأصبح الترويح أحد متطلبات عصر التكنولوجيا والقلق ، لما له من تأثير في الحـد  
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  ) . ٧٦ص .  ١٩٨٨. درويش ، الحمامي ( من المشكالت المترتبة عليهما 
معات دور على ضرورة أن يكون للمدارس ، والجا" ويؤكد بعض الباحثين   

في إعداد األبناء لحسن استثمار وقت الفراغ ، وأال يقتصر ذلك على مجرد التلقـين  
والمواعظ ، بل ال بد من الممارسة العملية لمدة كافية لغـرس التربيـة الترويحيـة    
السليمة في نفوسهم ، وال بد للنظم التعليمية في كافة مستوياتها ، أن تقضـي نهائيـاً   

  ) . ٥٠ص .  ١٩٩٨. عبد الحميد ( ة على األمية الترويحي
وألهمية الترويح في أوقات الفراغ ، فـإن العديـد مـن الـدول المتقدمـة        

كالواليات المتحدة ، وإنجلترا ، وفرنسا ، قد قامت بتضـمين مقرراتهـا الدراسـية    
 -موضوعات عن وقت الفراغ ، والترويح ، وذلك في مختلف مؤسساتها التعليميـة  

كما تهتم تلك المؤسسات بتدريب المتعلمين على  -هد ، والجامعات المدارس ، والمعا
  ) .  ١٢٤ص .  ١٩٨٨. درويش ، الحمامي ( مناشط الترويح في مجاالته المختلفة 

قضية الترويح من القضايا التي تثار حالياً فـي العـالم   " ومن المالحظ أن   
تخلف ، وانهزاميـة ،   من -قاطبة  -اإلسالمي ، بسبب ما تعانيه البالد اإلسالمية 

تجاه الوافد الغربي ، وانفتاح الشهية االستهالكية ، لما يقدمه الغـرب مـن أنمـاط    
كما تعاني تلك القضـية فـي المجتمعـات    . ترويحية تحمل مضامين غير إسالمية 

.  ١٩٩٨. عبدالحميـد  " (اإلسالمية من سوء إدراك للمفاهيم الحقيقية لهذا النشـاط  
  ) . ٥ص

مع غيـاب   -ي ، أن وجود أوقات فراغ ، ال سيما لدى الشباب ومن الطبيع  
فإن ذلك يؤدي إلى سوء التعامل مع هذه األوقات ممـا   -التوجيه التربوي للترويح 

يساعد على بروز نزعات عرضية منحرفة ، كتناول الخمر ، أو تعاطي المخدرات ، 
  ) . ٦٥ص .  ١٩٦١. حافظ ، وآخرون ( وغيرها من السلوكيات المشينة 

ومن خالل معايشة الباحثين لواقع الشـباب الفلسـطيني ، الحظـا بعـض       
المظاهر الدالة على عدم وجود وعي كاف بأهمية الترويح ، وذلك يبدو واضحاً من 
خالل اإلقبال الضعيف على األنشطة الترويحية المتاحة ، وعدم تخصـيص أوقـات   
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، واالختبارات يأخـذ حيـزاً    محددة لها ، بينما االنشغال بالمحاضرات ، والدروس
كبيراً من أوقاتهم ، حتى في اإلجازة الصيفية نهاية العام الدراسي يلحـظ أن عـدداً   
كبيراً من طالب الجامعات في محافظات غزة يقبلون على الدراسـة فـي الفصـل    
الدراسي الصيفي ، وهذا بحد ذاته يعكس حالة من عـدم االهتمـام ، أو الالمبـاالة    

  . بالترويح 
وهذا ما دفع الباحثين للقيام بدراسة حول اتجاهات الطالب الجـامعي نحـو     

الترويح ، ال سيما أن هذا الموضوع لم يطرق من قبل الباحثين في البيئة الفلسطينية 
  .  على الرغم من أهميته ، وحيويته 

  : أهمية الدراسة  
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي   
مام المتزايد بقضية الترويح في المجتمعات المعاصـرة علـى   تزامنها مع االهت - ١

  .المستوى العالمي ، والعربي ، والمحلي 
اعتبار المرحلة الجامعية من المراحل الهامة ، والمؤثرة في حياة الشباب ، من  - ٢

كونها تشهد حالة متميزة من النمو العقلي ، والنفسي ، واالجتماعي ، ويهتم فيها 
  . للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة  بإعداد الشباب

يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة ، القائمون على مؤسسات إعداد ورعاية  - ٣
الجامعات ، ووزارة الشباب والرياضة ، : الشباب في المجتمع الفلسطيني ، مثل 

ووزارة اإلعالم ، وذلك من منطلق أن الجانب الترويحي من الجوانب األساسية 
  . ي بناء الشخصية ف
تفتح الدراسة الحالية المجال أمام الباحثين من أجل القيام بدراسات أخرى عديدة  - ٤

حول الترويح في المجتمع الفلسطيني ، وذلك لكونها غير مسـبوقة فـي هـذا    
    .المجال 

  : مشكلة الدراسة 
  : تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية 
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اتجاهات الطالب الجامعي نحو التـرويح فـي فقـرات    هل يوجد اختالف في  - ١
  .مجاالت المقياس المستخدم في الدراسة 

 -الذكور، واإلناث -هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطلبة  - ٢ 
  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

أصـول الـدين   هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة كليات  - ٣
والشريعة ، والتربية ، والعلوم  في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجـامعي  

  .نحو الترويح 
هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المدينـة ، والقريـة ،    - ٤

  .والمخيم في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  
-طات درجات طلبة المسـتوى الدراسـي   هل توجد فروق جوهرية بين متوس - ٥

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح -األول ، والرابع  
هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى التعليمي لألب  - ٦

 -مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق  -
  .مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح في مجاالت 

هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى التعليمي لـألم     - ٧
 -مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق  -

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 
   :أهداف الدراسة 

  : ترمي الدراسة إلى تحقيق ما يلي 
التعرف على اتجاهات الطلبة نحو الترويح في فقرات مجـاالت المقيـاس     

والتعرف على الفروق الجوهرية بين كل مـن متوسـطات   . المستخدم في الدراسة 
درجات الطلبة في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحـو التـرويح تبعـاً    

أصـول الـدين    -والكليـات    -الذكور ، واإلنـاث   -الجنس : للمتغيرات التالية 
 -المدينـة ، والقريـة ، والمخـيم      -واإلقامة  -والشريعة ، والتربية ، والعلوم  
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مرحلـة   -والمستوى التعليمي للوالـدين   -األول ، والرابع  -والمستوى الدراسي 
  .فوق   التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما

  : مصطلحات الدراسة 
  :االتجاه 
يعرف الباحثان االتجاه في الدراسة الحالية ، بأنها استعداد مسـبق وثابـت     

نسبياً لالستجابة بطريقة محددة إزاء مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحـو  
ت أهمية الترويح وفوائده ، وممارسة األنشطة الترويحية في أوقـا : الترويح الثالثة 

  .الفراغ ، وضوابط الترويح وآدابه 
  : الطالب الجامعي 

هو الطالب المسجل للدراسة في الجامعة اإلسالمية بالفصل الدراسـي األول     
  . م ، ومنتظم بالدراسة بها ٢٠٠١/  ٢٠٠٠في العام الجامعي 

  :الترويح 
يعرف الباحثان الترويح في الدراسة الحالية ، بأنه نشـاط هـادف متعـدد      
كال يمارسه الفرد اختياراً في أوقات الفراغ ، فينتج عنه نوع مـن السـرور ،   األش

والمتعة ، والشعور بالرضا ، ويشترط فيه أن يكون مباحاً من ناحية شـرعية ، وأن  
  .تراعى فيه جملة من الضوابط ، واآلداب اإلسالمية المتعارف عليها 

  : وقت الفراغ 
الية ، بأنه هو الذي يتحرر فيه الفـرد  يعرف الباحثان الوقت في الدراسة الح  

من العمل ، والواجبات الحياتية الخاصة، ويستعد فيه لمزاولة ما يختاره من أعمال ، 
  .وأنشطة ترويحية ، وثقافية ، ورياضية ، واجتماعية 

   :حدود الدراسة 
  : يحدد الدراسة ما يأتي 

  .نحو الترويح  الموضوع الذي يتناول دراسة اتجاهات الطالب الجامعي - ١ 
المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يحاول الباحثان مـن  : المنهج  المتبع ، وهو  - ٢ 
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خالله التعرف على الفروق الجوهرية في اتجاهات الطالب الجـامعي نحـو   
الجنس ، والكلية ، ومكـان السـكن ،    -الترويح تبعاً للمتغيرات الديمغرافية 
  .ليمي لألب ، واألم والمستوى الدراسي ، والمستوى التع

طالباً وطالبة من طلبة كـل مـن المسـتوى    )  ٣٤٦(العينة التي شملت على  -٣ 
والرابع في كليـات أصـول الـدين والشـريعة ،      -الجدد  -الدراسي األول  

  .والتربية ، والعلوم بالجامعة اإلسالمية بغزة 
حـو التـرويح ،   مقياس اتجاهات الطالب الجامعي ن: األداة المستخدمة ، وهى  -٤ 

ويشتمل على جزئين األول يتعلق بالمعلومات الديمغرافيـة ، والثـاني يتنـاول    
أهمية التـرويح وفوائـده ، وممارسـة األنشـطة     : مجاالت المقياس ، وهى 

  .الترويحية في أوقات الفراغ ، وضوابط الترويح وآدابه ، إعداد الباحثين 
للتعرف على الفروق ) ت ( اختبار  : التحليالت اإلحصائية المستخدمة ، وهى  - ٥

المعنوية في اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح تبعاً لمتغيـري الجـنس ،   
وتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروق المعنوية في . والمستوى الدراسي 

الكلية ، ومكان : اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح تبعاً للمتغيرات التالية 
  .والمستوى التعليمي لألب  ، واألم  السكن ،

  اإلطار النظري
  :حاجة اإلنسان إلى الترويح : أوالً 

" . ت . ب ( " لإلنسان حاجة فطرية إلى الترويح ، وقد أشـار النـويري     
النفس ال تستطيع مالزمة األعمال ، بل ترتاح إلى تنقل األحوال ، " إلى أن )  ١ص

حيان والطفتها بالفكاهات في أحـد األزمـات ،   فإذا  عاهدتها بالنوادر في بعض األ
  " .عادت إلى العمل الجد نشطةً جديدة 

النفس تمل كما البـدن  " إلى أن )  ٢٧ص " . ت . ب( " ويشير التوحيدي   
  " .يكل ، وكما أن البدن إذا كل طلب الراحة ، كذلك النفس إذا ملت طلبت الروح 
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ى أهمية الترويح من خـالل  عل)  ٢٨٤ص " . ب ، ت ( " ويؤكد الغزالي   
اللهو مروح للقلب ، ومخفف عنه أعباء الفكر والقلوب إذا أكرهـت  " إشارته إلى أن 

  " . عميت ، وترويحها إعانة لها على الجد واللهو دواء من داء اإلعياء والملل 
وجاء في السنة النبوية المطهرة أنه حينما ظن حنظلة أنه نـافق لمالعبتـه     

ال يا حنظلة " ما سأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك قال له زوجه وولده ، ول
).  ٢١٠٧ - ٢١٠٦ص ص .  ١٩٥٥. مسـلم  (ساعة وسـاعة ثـالث مـرات    

: " وقد أوصى اإلمام علي كرم اهللا وجهه بالترويح عن القلوب فـي قولـه     
ان  روحة القلوب ، القلوب ، واتبعوا لها طرف الحكمة ، فإنها تمل ، كما تمل األبـد 

  ) .٦٨ص .  ١٩٨١. السمعاني (
وقد كان الرسول عليه الصالة والسالم ، يميل إلى المداعبة والمـزاح مـع     

أتت عجوز إلى النبي صلى اهللا عليـه وسـلم   " أصحابه ،وجاء في الحديث الشريف 
يا أم فالن إن الجنـة ال  : يا رسول اهللا أدع اهللا تعالى أن يدخلني الجنة فقال : فقالت 
أخبروها أنها ال تدخلها وهى عجـوز إن  : فولت تبكى ، فقال : عجوز ، قال  تدخلها

. الترمـذي  " ( إنا أنشئناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أترابـاً  : اهللا تعالى يقول 
  ) .  ١٩٩ص . ١٩٩٣

مزاح الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان ال يتعـدى  " ومن الجدير ذكره أن   
كان ال يتعدى الصدق إلى غيره ، وقد مازح الرسول صـلى  القول إلى الفعل ، كما 

اهللا عليه وسلم الصحابة ، كما مازح أهل بيته ، وقد سرت الروح السمحة المرحـة  
إلى نفوس أصحابه ، فكانوا على ما هم عليه من جـد وجهـاد وعبـادة وعمـل ،     

  ) .  ٩١ص .  ١٩٩٤. العودة ( يتمازحون ويداعب بعضهم بعضاً 
ح في المنهج اإلسالمي ، ليس مجرد شغل للفراغ ، أو قتل للوقت وال فالتروي  

مجرد ممارسة اللهو ، ولكن األصل فيه هو ما يعود على اإلنسان من فوائد جسمية،  
أو روحية ، أو عقلية ، وعلى المجتمع بالخير ، والنفع ، والتقدم ، فإذا انتفت هـذه  
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.  ١٩٩٨. عبـد الحميـد   ( نزالق فيه الفوائد ، فإن اإلسالم يرفضه ويحول دون اال
  ) .      ١٥ص 

الذين اتخذوا دينهم " وقد حذر القرآن الكريم من إضاعة الوقت فيما ال يفيد   
لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا ، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كـانوا  

  .   ٥١آية . األعراف " بآياتنا يجحدون 
  : الترويح مجاالت  -ثانياً 

اجتهد الباحثون في تصنيف النشاط الترويحي إلى مجاالت عديدة ، فهنـاك    
. إبـراهيم  ( من قسمه بناء على درجة مشاركة الفرد وتفاعله على النحـو اآلتـي   

  ) : ٥ص .  ١٩٦١
  :االشتراك االبتكاري  -أ 

 وهو الذي يعمل فيه المشترك على االبتكار عن طريق اندماجه التام في نوع  
الالعب الـذي يعشـق لعبتـه    : العالم ، والمبتكر ، ومثل : النشاط الممارس ، مثل 

  . ويندمج فيها 
  :  االشتراك اإليجابي  -ب 

وهو ذلك النوع من االشتراك في أوجه النشاط ، التي تسهم في تنمية الفـرد    
شطرنج ، أو الرسم ، أو لعب ال: جسمانياً ، أوعقلياً ، أو اجتماعياً ، أو نفسياً ، مثل 

  .األنشطة الرياضية ، أو العزف على اآلالت الموسيقية 
  : االشتراك السلبي  -جـ 

وهو ذلك االشتراك الذي يكون فيه اندماج الفرد معدوماً واسـتمتاعه لـيس     
الذهاب إلى السينما ، أو مشاهدة التلفاز ، أو ارتياد : بالقدر الذي يهزه عاطفياً ، مثل 

  . دور اللهو 
الل التقسيم السابق ، يبدو أنه من الصعب التفريق بين نـوعين مـن   ومن خ  

. الترويح االبتكاري واإليجابي ، فاالشتراك االبتكارى هو اشتراك إيجابي بـالطبع  
كما أن االشتراك اإليجابي ال يخلو من االبتكار ، كالرسم ، أو العزف علـى اآلالت  
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ال سيما فـي   -التلفاز ، أو السينما الموسيقية ، ثم إن افتراض االندماج في مشاهدة 
  .حيث اإلثارة العاطفية بدرجة كبيرة ، يبدو غير مقنع  -عصرنا الحالي 

ولقد قسمت األنشطة الترويحية طبقاً ألهدافها ، وأنواعها ، إلـى المجـاالت     
  ) :   ٧٩ - ٦٦ص ص .  ١٩٩٠. خطاب ( التالية 

  : الترويح الثقافي  -أ 
صص ، والروايـات ، والصـحف ، والمجـالت ،    ويشتمل على قراءة الق  

والكتابة كإصدار نشرة ، وحلقات البحث ، والمناظرات ، وألعاب الذكاء ، ومسابقات 
  .الكلمات المتقاطعة 

  :  الترويح الفني  -ب 
ومن األنشطة التي تمنح الفرد اإلحساس بالجمال ، واإلبداع ،والتذوق الفني،   

لمهارات الفنية ، وتنمي لديه المعلومات ، ومن ذلك وتعمل على إكسابه القدرات ، وا
  . جمع الطوابع ، والتصوير ، والرسم ، والزخرفة اليدوية ، والغناء ، والتمثيل 

  :  الترويح االجتماعي  -جـ 
ويسهم هذا النوع من الترويح ، في إيجاد فـرص التفاعـل بـين األفـراد       

نهم في جو متميز بالمرح ، والـروح  والجماعات ، وتوثيق العالقات ، والروابط ، بي
من خالل أنشطة متنوعة ، كالسهرات ، أو األناشـيد ، أو الغنـاء الجمـاعي ، أو    

  .حفالت أعياد الميالد 
  :  الترويح الخلوي  -د 

ويقصد به قضاء وقت الفراغ في الخالء ، وبين أحضان الطبيعـة ، وهـو     
المعرفة ، والتمتع بجمال الطبيعة، يسهم في إشباع ميل الفرد للمغامرة ، والبحث عن 

  .ومن هذه األنشطة الرحالت ، والترحال ، والصيد ، والمعسكرات ، والتجوال 
  : الترويح الرياضي  -هـ 

ويعد من األركان األساسية ، في برامج الترويح ، لما يتميز به من أهميـة    
الشاملة للشخصـية  كبرى في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى دوره في التنمية 
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من جميع النواحي البدنية ، والعقلية ، والصحية ، واالجتماعية، ومن هذه األنشطة ، 
المشي على األقدام ، والجري ، وكرة القدم ، والسباحة ، والرمي ، وكرة الطائرة ، 

    . وركوب الدراجات ، وألعاب القوى 
علـى أن  )  ١٩٩٥(   Colston , et .alوتؤكد دراسة كولستن ، وآخرين   

األثر الواضح في خفض التوتر ، والضغط : للياقة البدنية فوائد قصيرة المدى ، مثل 
  .النفسي ، والمزاج االنفعالي الجيد ، وقوة العضالت ، والتكامل االجتماعي القوي 

إلـى أن جميـع   )  ١٩٩٨(  Shestopal كذلك تشير دراسـة شيسـتوبال    
على أن التمرينات الرياضية المنتظمة لها منافع  النظريات النفسية والبيولوجية تؤكد
  .نفسية قصيرة المدى وطويلة المدى 

يتضح لنا مما تقدم أن تصنيف األنشطة الترويحية ، يتصـف بالمرونـة ،     
، لكونه شامالً ، وواضحاً ، ) ١٩٩٠(والتنوع ،  ويميل الباحثان إلى تصنيف خطاب 
ن نشاط ترويحي ، وآخر ، من حيـث  ومنطلقاً من أساس موضوعي ال يفرق فيه بي

األهمية ، فاألنشطة الترويحية جميعاً يفترض أن تؤدي وظائف تربويـة متكاملـة ،   
  .تسهم في بناء شخصية الفرد بطريقة شاملة 

  : فوائد الترويح  -ثالثاً 
فمن الحقائق الراسخة ، أن الشخصية ، تنمو من خالل النشاط الذي يـوفر    

ب قيم ، وخبرات ، ومهارات ثقافية إنسانية ، وفي الوقـت  الظروف ويهيؤها الكتسا
ذاته تخلق عملية تنمية الشخصية الظروف ، ألنواع أخرى جديدة مـن النشـاط أو   

. درويـش  ( المزيد من التنمية لتلك األنشطة ، التي بدورها تدعم نمو الشخصـية  
  ) . ٤٩ص .  ١٩٨٨. الحمامي 
التي يمارسها اإلنسان ، يمكـن أن   ومما ال شك فيه أن األنشطة الترويحية  

ينتج عنها فوائد جليلة تنعكس على حياة الفرد والمجتمع ، وذلك حالة كونها عمـالً  
موجهاً هادفاً ومنضبطاً بجملة من المبادئ واآلداب المحددة ، ويمكن إجمال فوائـد  

  :الترويح من خالل المجاالت التالية 
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  :المجال الصحي  -أ 
دوراً هامـاً فـي عمليـة     -وخاصة الرياضي منه  -حيث يلعب الترويح   

اكتساب الصحة البدنية ، إذ يسهم في تنمية أعضاء الجسم وقياسها بوظائفهـا علـى   
أكمل وجه، ويعمل على إكساب الفرد القدرات ، والمهارات الحركيـة ، كـالقوة ،   

. خطاب(  كما يكتسب الفرد لياقة بدنية. والسرعة ، والتحمل ، والمرونة ، والرشاقة 
  ) . ٣٤ص .  ١٩٩٠

  :المجال النفسي  -ب 
ولعل االسترخاء من أهم الفوائد النفسية الناتجة عن ممارسة الترويح ، ذلك   

أنه يستبدل مشاعر اإلرهاق ، والتعب ، والجزع ، والتوتر بمشاعر البهجة،والمتعة ، 
  ) . ١٧٤ص .  ١٩٩٠. الخولي . درويش ( والسعادة ، والراحة 

ل الترويح ، يمكن إشباع بعض الحاجات اإلنسانية لـدى الفـرد ،   ومن خال  
كالحاجة إلى التقدير ، وتحقيق الذات ، والحاجة إلى التعبير عنها، وتنفيس المشاعر ، 

  ) .  ٣٩ص .  ١٩٩٤. العودة ( واالنفعاالت 
  : المجال العلمي المعرفي  -جـ 

ومعلومـات فـي    حيث تسهم األنشطة الترويحية في اكتساب الفرد معارف  
  ) . ١٣٩ص .  ١٩٩٠. خطاب ( مختلف المجاالت الفنية والثقافية 

كما تمد الفرد بخبرات عملية كمعلومات تاريخية ، وأخرى تتصل بأسـاليب    
. جلوان ، وآخرون ( السفر ، وطرق التعامل مع وسائل االتصال ، وإجراءات الفرد 

  ) .  ٢٣ص .  ١٩٨٩
  :المجال الفكري  -د 

ح دور فاعل ، في تنمية الفكر من خالل تدريب األفراد على التفكير فللتروي  
العلمي السليم ، وتدريب األفراد على المناقشة الواعية المقنعة ، و تنمية القدرة على 

  ) .  ٥٧ص .  ١٩٩٨. عبد الحميد ( التركيز واالنتباه وفهم اآلخرين 
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. عبدالسـالم  (  كما يساهم الترويح في إبعاد الخمول ، والكسـل الفكـري    
  ) . ٨ص .  ١٩٧٩

  :المجال االجتماعي  -هـ 
الترويح يسهم في تهيئة مناخ يساعد " إذا كان اإلنسان اجتماعياً بطبيعته فإن   

على نمو الروح االجتماعية ، فهو ينشئ الممارس على بغض السخرية ، واإليذاء ، 
نمي بدالً من ذلك قـيم  وي. والظلم ، والتعصب للرأي ، وغير ذلك من القيم السلبية 

األخوة ، والتفاهم ، واأللفة ، والعدل ، والتسامح ، وغير ذلك من القيم اإليجابية التي 
عبـد  " ( تسهم في إكساب الفرد القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخـرين  

  ) . ٥٧ص .  ١٩٩٨. الحميد 
، قيم التعـاون ،   ومن أهم القيم االجتماعية التي يساهم الترويح في تعميقها  

والمنافسة الشريفة ، وتحمل المسئولية ، واحترام آراء اآلخرين، ورعاية مصالحهم ، 
 ٥٠ص ص .  ١٩٧٩. عبد الوهاب ( واألمانة ، والصبر ، وغيرها من القيم البناءة 

- ٥١ . (  
كما يسهم الترويح في توعية الفرد بآداب ، وقواعد السـلوك االجتمـاعي ،     

النخراط في العمل الجماعي على أساليب القيادة ،واحترام األنظمة ، وتشجيعه على ا
كما يجعله يتقبل معايير مجتمعه ، ويدرك دوره في المجتمـع ،  . وتحمل المسئولية 

  ) . ٥٧ص .  ١٩٩٨. عبد الحميد ( مما يساهم في تشكيل رغباته ، واتجاهاته 
  :المجال االقتصادي  -هـ 

قتصاد أو اإلنتاج ، تفترض تميزاً واضـحاً بـين   فالعالقة بين الترويح واال  
الترويح والعمل ، وتجعله أداة للثاني ، وبذلك يصبح هدف الترويح مسـاعدة الفـرد   

وقد أظهـرت نتـائج   . على القيام بوظيفته عن كفاية وقدرة ، وبالتالي زيادة اإلنتاج 
لة أسبوعياً البحوث الحديثة أن تخفيض عدد ساعات العمل ، ومنح العامل يومين عط

  ) . ١٣٨ص .  ١٩٩٠. خطاب ( قد أسهم في زيادة معدل اإلنتاج لدرجة ملحوظة 
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ومن ناحية أخرى ، فإن الدور الهام الذي يلعبه الترويح في مجال الصـحة    
البدنية ، البد أن يمتد أثره في المجال االقتصادي ، فكلما ارتفع المستوى الصـحي  

اد اإلقبال على العمل ، فضالً عما يحققه من وفرة فكلما زادت القدرة على اإلنتاج وز
. حـافظ ، وآخـرون   ( في النفقات العالجية ، ومن تأخير سن التقاعد عن العمـل  

  ) . ٤٢ص .  ١٩٦١
وإذا أمكن استخدام النشاط الترويحي كوسيلة للكشف عـن مواهـب الفـرد      

هذه الوسيلة يمكـن  وميوله وقدراته كان ذلك دعامة طيبة لعملية التوجيه المهني ، وب
  .توجيه كل فرد إلى ميدان العمل الذي يصلح له ، والذي يتفق مع مكونات شخصيته

كما أن ما يحققه الترويح من تنفيس عن االنفعاالت المكبوتة ال يقتصر على   
الناحية النفسية فحسب ، بل إن آثاره تنعكس على الناحية االقتصـادية ، فالمسـتوى   

يتمتع باستقرار نفسي يفوق بكثير مستوى العامل المثقل نفسـه   اإلنتاجي للعامل الذي
بالهموم ، ولذلك أدخل أصحاب األعمال التـرويح فـي المصـانع والمؤسسـات ،     

  ) .  ٤١ص. ١٩٦١. حافظ ، وآخرون (واعتبروه عنصراً أساسياً في خدمة اإلنتاج 
  :المجال اإلبداعي  -ز 

لخالبة ، وجمال الكلمـة فـي   ما من شك في أن جمال الطبيعة ومناظرها ا  
الشعر ، وجمال اللحن ، وتناسق الحركة واإليقاع ، وجمال اللوحة واللون ، وغيـر  

  ) . ١٥ص .  ١٩٩٣. السيد ( ذلك من مواقف تزيد من إحساس اإلنسان بالجمال 
كما يسهم الترويح في تنمية حواس التذوق السمعي ، والبصري ، والفنـي ،     

الطريق لتمكين الفرد من القدرة على اإلبـداع المتميـز مـن     واألدبي ، وبهذا يمهد
  ) . ٥ص .  ١٩٩٣. السيد ( االختراع ، واالبتكار المتجدد 

وللترويح وظيفة شخصية إذ أنه يساعد على إتاحة الفرص لظهور مواهـب    
األفراد وإبراز ميولهم ، ومن يعمل على تنميتها وتوجيهها ، السيما في المؤسسـات  

كما يساعد على األخذ بيد الموهوبين للنمو في مجاالت التفـوق  . الرسمية التعليمية 
  ) . ٤٧ص .  ١٩٧٩. عبد الوهاب ( واإلبداع 
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  : المجال التعليمي  -حـ 
فللترويح آثر إيجابي في التعليم ، بما يوفر من االسـترخاء لصـالح عقـل      

عرفي ، وذلك ؛ ألن اإلنسان ومعارفه ، ولهذا فهو يسهل عملية التعلم واالكتساب الم
االسترخاء شرط هام للتعلم الجيد ، فالشـخص المتـوتر ال يكـون مسـتقبالً ، وال     
مستجيباً للمثيرات الجيدة ، ولذا فالتعليم حينما يمتزج بالضغط واإلكراه ، فإنه يؤخر 

. فيـنكس  ( اإلنسان أكثر مما يدفعه للتقدم ، إذ إن التعليم الفعال هو التعليم المشوق 
  ) . ٣٩ص .  ١٩٨٢
  :  ضوابط الترويح وآدابه  -رابعاً 

وقتـاً للتـرويح    -فقـط   -إن وقت الفراغ في المجتمعات المتقدمة ال يعد   
واالستجمام ، واستعادة القوى ، ولكنه أيضاً فترة من الوقت يمكن من خاللها تطوير 

وفـي  وتنمية الشخصية بصورة تسهم في إكساب الفرد الخبرات السارة اإليجابية ، 
نفس الوقت تساعد على نمو شخصيته ، وتكسبه العديـد مـن الفوائـد الخلقيـة ،     

  ) . ١٨ - ١٧ص ص .  ١٩٩٠. خطاب ( والصحية ، والبدنية ، والفنية 
وحتى يكون الترويح تربوياً يحقق النفع الخاص والعام ، وال يترتب عليـه    

من الضوابط واآلداب مفاسد تطغى على المصالح والمنافع ، ال بد من مراعاة جملة 
التي توجه النشاط الترويحي نحو تحقيق األهداف المرجوة ، والتي يمكن تلخيصـها  

  : فيما يلي 
  : االبتعاد عن األلعاب المحرمة  -أ 

فهناك مجموعة من األلعاب الترويحية المنهي عنها فـي الشـرع ، ومـن      
  ) :  ٣١٩ص .  ١٩٩٣. القرضاوي ( أبرزها ما يلي  

   .المالكمة : اب التي تقوم على المخاطرة الشديدة دون ضرورة إليها ، مثلاأللع - ١
  .األلعاب التي تظهر فيها أجسام النساء، أي ما ال يحل زينته منها أمام الرجال  - ٢
  .األلعاب التي تقوم على السحر الحقيقي ، فهي من السبع الموبقات  - ٣
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صراع الـديوك ،  : لإليذاء ، مثل األلعاب التي تعرض الحيوانات والطيور ،  - ٤
  . والكباش 

  .لعبة النرد : ألعاب التي تقوم على الحظ وحده ، مثل  - ٥
  .األلعاب التي يدخل فيها الميسر ، فهي رجس من عمل الشيطان  - ٦
  .األلعاب التي فيها استخفاف بكرامة اإلنسان ، أو السخرية منه  - ٧

  :  حرم عدم ممارسة الترويح في الوقت الم -ب 
فالوقت المحرم على الترويح ، هو الوقت الخاص بالعبادات ، وحقوق اهللا ،   

.  ١٩٩٤. العـودة  ( والناس ، ومن ذلك ، العبادات التي لها أوقات محددة كالصالة 
  ) . ٦٥ص 

. مسلم " (كل ما أسكر عن الصالة فهو حرام " وقد جاء في الحديث الشريف  
  ) . ١٥٨٦ص .  ١٩٥٥

أوقات العمل الرسمي التي يأخذ : قات المتعلقة بحقوق العباد ، مثل وأما األو  
عليها اإلنسان مقابالً مادياً أو معنوياً ، فال يجوز اختالس شـيء منهـا لممارسـة    

  ). ٢٢ص . ١٩٩٨. عبد الحميد ( الترويح وذلك ؛ألنه اعتداء على حقوق اآلخرين 
  :رويح عدم اإلغفال عن ذكر اهللا أثناء ممارسة الت -جـ 

فـاذكروني أذكـركم    {فالمسلم مطالب بالمداومة على ذكر اهللا عزوجـل    
  . ١٥٢أية . سورة البقرة } واشكروا لي وال تكفرون 

وقد حذر القرآن الكريم من األشياء التي تلهي اإلنسان عن ذكـر اهللا عـز     
فعل ذلك يا أيها الذين أمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن ي{ وجل 

  . ٩آية . سورة المنافقون } فأولئك هم الخاسرون 
فاالشتغال بذكر اهللا يحب أن يقدم على كل شٍئ ، حتى األمـوال واألوالد ،    

  .ومن باب أولى يحذر أن يكون أي نشاط ترويحي ملهاةً عن ذكر اهللا جل وعال 
  :تجنب االختالط بين الجنسين وااللتزام بستر العورات  -د 
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ط بين الجنسين أثناء ممارسة الترويح غير محبذ ، ذلـك أن هنـاك   فاالختال  
أنشطة ترويحية تصلح للذكور ، وأخرى ال تصلح لإلناث ، ومن المعلوم أنـه فـي   
مجاالت الترويح ، تسود روح الممازحة ، وعدم التكلف ، والحركة ، وتسود ظاهرة 

اب الفتنة ، ال سيما مع التخفف من المالبس ، بحيث يكون االختالط هنا من أكبر أبو
ومن هنا فإن الفصل بين الجنسين أثنـاء مزاولـة األنشـطة    . بداية مرحلة البلوغ 

  ) . ٦٠ص .  ١٩٩٤. العودة ( الترويحية يعد سداً لمنافذ االنحراف والفتن 
كما يشترط في الترويح االلتزام بستر العورات ، وعدم التعـري حتـى ال     

د أنزلنا عليكم لباساً يوراى سوءاتكم وريشاً ولبـاس  يا بنى آدم ق{ تكشف السوءات 
  .   ٢٦آية . سورة األعراف } التقوى ذلك خير ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون 

  :مالزمة الصحبة الحسنة  -هـ 
فاألنشطة الترويحية ، تستدعي االخـتالط بـاآلخرين والتفاعـل معهـم ،       

لتأثر والتأثير ، ومن هنا يفترض أن من ا -بالطبع  -والمجالسة والتآلف الذي يخلو 
يتوافر في جماعة الترويح سمات الصالح ، واالستقامة ، وااللتزام ، الـذين يكـون   
اجتماعهم ابتداء من أجل اهللا عز وجل ، وقد عبر ذلك الحديث القدسي الـذي رواه  

وجبـت محبتـي للمتحـابين فـي     " الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن رب العـزة  
  ) . ١٥٤ص . ١٩٥١. ابن أنس ( ن في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسي
ويحذر القرآن الكريم من الصحبة الفاسدة ،  ويؤكد على مالزمـة األتقيـاء      

  . ٦٧آية . سورة الزخرف } يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين {
  :عدم اإلفراط في استهالك الوقت المباح في الترويح  -و 

أنفس ما يملكه اإلنسان ، وقد أقسم اهللا عز وجل في كتابه العزيز يعد الوقت   
بالوقت ، مما يؤكد على أهميته في الحياة ، فهو اإلطار الزمني الذي يستوعب حركة 
اإلنسان وعمله ،ومن هنا كان القسم بالوقت مقروناً بالعمل والنتيجة بالنسبة لإلنسان 

آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن اإلنسان لفى خسرٍ إال الذين { 
  . ٣ - ١آية . سورة العصر } وتواصوا بالصبر 
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ولما كان العمر اإلنساني ليس ملكاً لإلنسان ، وإنما هو ملـك هللا تعـالى ،     
استخلف فيه اإلنسان ليوظفه في النهج الذي أمر به ، ونتيجة لملكية اهللا عز وجـل  

قاطعاً ، أن يهلك اإلنسان وقته وعمـره بأيـة    لعمر اإلنسان ، حرم اإلسالم تحريماً
  ) . ٤٢ - ٤١ص ص .  ١٩٩٨. رشيد ( صورة كانت 

وإذا كان اإلسالم ، قد راعى حاجة النفس اإلنسانية إلى التـرويح واعتبـره     
ضرورة حيوية ، إال أنه منع اإلفراط فيه حتى ال يصبح عامل هدمٍ وذلك من منطلق 

، وأن الترويح والترفيه هما الفرع ، ومن هنا فإنـه  أن الجد واالنضباط هما األصل 
يجب أال يشغل الترويح إال حيزاً محدوداً من الوقت والجهد بالقدر الذي يخدم الحياة 

كذلك فإن الترويح وسيلة لراحة النفس والجسد ، وال يصح أن يجعـل  . واالنضباط 
فيخرج عـن طبيعتـه ،    هدفاً في حد ذاته فيستحوذ على مناشط الحياة ليالً ونهاراً ،

  ) . ٢٣ص .  ١٩٩٨. عبد الحميد ( ويتجه بالحياة نحو العبث والالمباالة 
وإضافة لما سبق ، فإن إهدار األوقات في الترويح سلوك مرفـوض ، بـل     

يا بنى آدم خذوا زينـتكم  { محرم من ناحية شرعية لكونه شكالً من أشكال اإلسراف 
آيـة  . األعراف } فوا إنه ال يحب المسرفين عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسر

٣١ .  
  :االلتزام باألخالق اإلسالمية  -ز 

حتى يكون الترويح عمالً مجدياً ومقبوالً ، ال بد من االلتـزام بجملـة مـن      
األخالق واآلداب اإلسالمية ، ال سيما أن الترويح بأنشطته وألوانه المختلفة ، ال يخلو 

ماس ، والتنافس ، واالنفعال ، مما قد يجعل االنضباط من المرح ، واإلشارة ، والح
  :األخالقي أمراً ليس سهالً ، ويمكن تلخيص أخالقيات الترويح فيما يلي 

يا { التزام الصدق ، وقد حث المولى سبحانه وتعالى عباده بأن يمتثلوا الصدق  - ١
  . ١١٩آية . سورة التوبة } أيها الذين أمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين 
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يستهل الكذب حين يمزح حاسباً أن مجال اللهو ال خطر فيه " والمرء أحياناً   
ولكن اإلسالم الذي أباح الترويح عن القلوب لـم يـرض   . على إخبار ، أو اختالق 

  ) .  ١٣١ص .  ١٩٨٠. الغزالي " ( وسيلة لذلك ، إال في حدود الصدق المحض 
ه وسلم من سلوك مسلك الكـذب ، وإن  وقد حذر الرسول المربي صلى اهللا علي

ويل للذي يحدث بالحديث ليضـحك منـه القـوم    " كان ذلك بقصد الترفيه والمزاح 
  ) . ٢٩٨ص " . ت . ب . " أبو داود " ( فيكذب ، ويل له ، ويل له 

يا { تجنب السخرية ، واللمز ، والتنابز باأللقاب ، وذلك امتثاالً للتوجيه القرآني  - ٢
أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم وال نساء من أيها الذين 

نساء عسى أن يكن خيراً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقـاب بـئس   
. سورة الحجرات }االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 

  .  ١١٠آية 
اليحل لمسلم أن " النبوي الشريف  عدم ترويع اآلخرين ، حيث جاء في الهدي - ٣

  ) . ٣٠١ص " . ت . ب . " أبو داود " ( يروع مسلماً 
المسلم من مسلم الناس من " تجنب إيذاء اآلخرين ، وذلك عمالً بالتوجيه النبوي  - ٤

. ب . " النسائي " ( لسانه ويده ، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم 
  ) . ١٩٣ص " . ت 

  : تحلي بالتواضع ال - ٥
فمن خالل ممارسة األلعاب الترويحية ، قد يتسرب إلى نفوس المتنصـرين    

والمتفوقين شعور بالعجب ، أو التعالي على اآلخرين ، وهذا نهى عنه القرآن الكريم 
}  قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين{ :من خالل قوله تعالى 

  . ٧٢آية . سورة الزمر 
إن اهللا " وجاء في الحديث الشريف ، حث صريح على التواضع بين الناس   

." ابـن ماجـة   " (عز وجل أوحى إلى أن تواضعوا ، حتى ال يفخر أحد على أحـد  
  ) . ٣٣٩٩ص " . ت .ب
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  :تجنب مثيرات العداوة  - ٦
مشاعر العداوة ، والبغضاء بين  -أحياناً  -حيث يثير التنافس أثناء الترويح   

إنمـا المؤمنـون إخـوة    { فراد ، وهذا يتناقض مع مبدأ اإليخاء بين المسـلمين  األ
  . ١٠آية . سورة الحجرات } فأصلحوا بين أخويكم 

فالعداوة ، والبغضاء ، والغل ، مشاعر سلبية مستقبحة ، حتى إن كانت أثناء   
ممارسة أي نشاط ترويحي ، واألصل أن تكون العالقة بين المؤمنين قائمـة علـى   

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر { الحب ، وسالمة الصدر ، وحسن النوايا 
سـورة  } لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للـذين آمنـوا  

  .   ١٠آية . الحشر 
وبناء عليه ينبغي الكف أثناء ممارسة الترويح عن أي سلوك يـؤدي إلـى     

  .ر ، والعداوة المشاحنة ، والتناف
  الدراسات السابقة

لقد بدأت حركة االهتمام بدراسة الترويح في أوقات الفراغ فـي منتصـف     
  . القرن العشرين ، وكان االهتمام منصب على األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ 

وذلك لما للتربية الترويحية من أهمية في تغيير سلوك األفراد أثنـاء وقـت     
. إلى تعلم الفرد مهارات جديدة تؤثر في اتجاهاته نحو أوقات الفراغ الفراغ ، إضافة 

  .ومن هنا جاء االهتمام بدراسة اتجاهات األفراد نحو الترويح 
علـى أن لألنشـطة   )  ١٩٩٨(  Shestopalولقد أكدت دراسة شيستوبال   

الرياضية فوائد نفسية إيجابية من خالل التغير اإليجابي في مفهـوم الـذات لـدى    
  . ممارسين ألي نوع من أنواع الرياضات المختلفة ال

ولقد قام الباحثان بحصر للدراسات التي تناولت موضوع الترويح ، فوجـدا    
أن معظم الدراسات اهتمت بدراسة ممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفـراغ ،  

الجنس، المستوى االقتصـادي واالجتمـاعي ،   : وعالقتها ببعض المتغيرات ، مثل 
وبعض الدراسات اهتمـت بدراسـة   . ومكان السكن ، والمستوى التعليمي للوالدين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٠

ودراسـات اهتمـت   . اتجاهات الشباب نحو األنشطة الترويحية في أوقات الفـراغ  
  . بدراسة بعض جوانب الترويح التربوي من وجهة نظر الدين اإلسالمي الحنيف 

  .لمرتبطة بالترويح وفيما يلي أهم الدراسات التي تناولت المتغيرات ا  
  ) :  ١٩٨٤( دراسة عبد العزيز 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات خريجات جامعات إنديانا نحو   
)  ١٦٠٠( واشتملت عينة الدراسة على . ممارسة النشاط الترويحي في وقت الفراغ 

ن وأظهرت الدراسة أ. سنة  ٦٠ - ٢١وتتراوح أعمارهن ما بين . خريجة جامعية 
كما أظهـرت  . المساهمة في األنشطة الترويحية تميل للتناقص مع التقدم في السن 

الدراسة أن المهنة ال تؤثر في الميل نحو المشاركة في النشاط الترويحي في وقـت  
  . الفراغ 

   ) : ١٩٨٦( دراسة قنديل ، وآخرين  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األوقات الحرة للشباب فـي مختلـف     

والتعرف على كيفية تصرف الشباب في أوقاتهم الحرة ، واألنشطة . مراحله السنية 
والتعرف على المشكالت التـي ال  . التي يمارسونها ، وميولهم ، ورغباتهم المختلفة 

تساعد على حسن استثمار أوقات فراغه استثماراً إيجابياً يساعد على بناء شخصيته ، 
فرداً  من طالب مراحل التعليم العام ، ) ١٣٧٢٨(  وشملت عينة الدراسة. وتكاملها 

وأظهرت الدراسـة أن  . والمرحلة الجامعية ، وموظفين ، وعمال ، وقري ، وبادية 
نسبة كبيرة من الشباب لديها ساعات فراغ مقدارها أربع ساعات وتزداد هذه الفتـرة  

كمـا  . رى إلى أكثر من سبع ساعات في إجازات نهاية األسبوع ، واإلجازات األخ
األنشـطة  : أظهرت الدراسة أن أهم األنشطة التي يميل الشباب لممارستها ، هـي  

كذلك أظهرت الدراسة أن أهم المشكالت التـي ال تسـاعد   . الرياضية ، والرحالت 
الشباب على حسن استثمار أوقات فراغهم استثماراً إيجابياً هو عدم وجود ناد قريب 

  . الحي ، وقلة المنتزهات من السكن ، أو قلة المالعب في 
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  ) :  ١٩٨٧( دراسة الحمامي 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض المتغيرات المتصلة باتجاهـات    

طالب مـن  )  ٢٠٢( واشتملت عينة الدراسة . طالب جامعة أم القرى نحو الترويح 
الدراسـة  وتوصلت . طالب كليات التربية ، والعلوم التطبيقية ، والعلوم االجتماعية 

إلى أنه ال توجد عالقة بين اتجاهات الطالب نحو الترويح وكـل مـن المسـتويات    
. الدراسية ، وطبيعة الدراسة،ودراسة مادة التربية الترويحية،والممارسة الرياضـية 

كما توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة إحصائياً بـين الطـالب المفضـلين    
والمفضلين المشاهدة عـن الممارسـة لصـالح     للممارسة الترويحية عن المشاهدة ،

  . المفضلين للممارسة الترويحية عن المشاهدة 
  ) :  ١٩٨٨( دراسة الكردي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إقبال طالب الجامعـة األردنيـة     
على ممارسة األنشطة الرياضية بهدف شغل األوقـات الحـرة ، والتعـرف علـى     

لدوافع التي تستثير اهتماماتهم نحو ممارسة األنشطة الرياضية اتجاهاتهم وميولهم وا
 طالباً من المستوى)  ١٩٢( وأجريت الدراسة على عينة قوامها . في أوقاتهم الحرة 

%  ٣١، ٢( وبينت الدراسة أن نسبة . الثالث من طالب الكليات العلمية واإلنسانية 
 (  

كما بينت الدراسـة  . الوقت الحر  من الطالب تمارس بانتظام األنشطة الرياضية في
من طالب الكليات العلمية تمارس بانتظام الرياضـة فـي   % )  ٥٥، ٨( أن نسبة 

من طالب الكليات اإلنسانية تمـارس بانتظـام   % )  ٣٣، ٨( الوقت الحر ، ونسبة 
من الطالب % )  ٦٥، ٧( كذلك بينت الدراسة أن نسبة . الرياضة في الوقت الحر 

وأظهرت الدراسـة أيضـا أن   . إلى ممارسة الرياضة في الوقت الحر كانوا يميلون 
هناك فروقاً دالة إحصائياً بين طالب الكليات العلمية واإلنسانية نحو الميل للممارسة 

كما أظهرت الدراسـة أن  . الرياضية في الوقت الحر لصالح طالب الكليات العلمية 
الرياضي ترجـع إلـى األسـباب     دوافع طالب الكليات العلمية نحو ممارسة النشاط
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اكتساب الصحة واللياقة البدنية ، والقوة ، والترويح عن النفس ، : التالية على التوالي
كذلك أظهرت الدراسة أن دوافع طـالب  . والميول والرغبات ، ونواحي اجتماعية 

الكليات اإلنسانية نحو ممارسة النشاط الرياضي تعود إلى األسـباب التاليـة علـى    
. الصحة واللياقة البدنية ، والترويح عن النفس ، والميول والرغبات،والقوة : لي التوا

وأوضحت الدراسة أن أهم أسباب عزوف الطالب عن ممارسة الرياضة في الوقت 
ضعف اإلمكانات المادية والبشرية ، وعدم تشجيع األسرة : الحر يعزى إلى ما يلي 

، وعدم انتظام الوقت الحر خالل الدراسـة  وأولياء األمور لممارسة أبنائهم الرياضة 
  .  الجامعية األولى 
  ) :  ١٩٩٠( دراسة خطاب 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على رغبات التالميـذ والتلميـذات نحـو      
األنشطة المفضلة في وقت الفراغ ، وبصفة خاصة مدى تفضيل ممارسـة النشـاط   

رسة الرياضية المنتظمة فـي  والتعرف على حجم المما. الرياضي في وقت الفراغ 
. وقت الفراغ ، وأنواع األنشطة الرياضية التـي يمارسـها التالميـذ والتلميـذات     

والتعرف على دوافع ممارسة وعدم ممارسة النشاط الرياضي في وقت الفراغ لدى 
والتعرف على استجاباتهم نحو تحديد األشخاص الذين يعـزى  . التالميذ والتلميذات 
) ٥٠٠(واشتملت العينة على. اء بممارسة الرياضة في وقت الفراغ إليهم فضل اإليح

تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثاني الثانوي في محافظتي القاهرة والجيزة ، نصفها 
وأوضـحت الدراسـة أن التالميـذ    .  من الذكور ، والنصف اآلخر مـن اإلنـاث   

دة التلفزيـون ، والـذهاب   مشاه: والتلميذان يفضلون بدرجة كبيرة األنشطة التالية 
كمـا  . للسينما أو المسرح ، وسماع الراديو أو التسجيالت الغنائيـة أو الموسـيقية   

كرة القدم ، وكرة السلة ، والكـرة  :  أوضحت الدراسة أن األلعاب الرياضية التالية 
 .الطائرة ، وكرة اليد ، وتنس الطاولة احتلت المرتبة األولى لدي التالميذ والتلميذات 

كذلك أوضحت الدراسة أن أهم دافع للممارسة الرياضية لدى التالميذ هو الوصـول  
إلى المستويات الرياضية العالية ، وأهم دافع للممارسة الرياضية لـدى التلميـذات   
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في حين أوضحت الدراسـة أن أهـم   . اكتساب اللياقة البدنية والصحة والقوام الجيد 
وقت الفراغ لدى عينة الدراسة هو عـدم   أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي في

وبينت الدراسـة أن الفضـل األول لإليحـاء    . توافر الوقت لالنشغال في المذاكرة 
بممارسة النشاط الرياضي لدى التالميذ في وقت الفراغ كان لألب ، فـي حـين أن   
الفضل األول لإليحاء بممارسة النشاط الرياضي لدى التلميذات في وقت الفراغ كان 

  .درسة التربية الرياضية لم
  ) :  ١٩٩٤( دراسة السدحان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يقضـي بهـا األحـداث      
المنحرفون ، واألسوياء أوقات فراغهم في مدينة الرياض ، ومعرفة ما إذا كان لهذه 

 وإلقاء الضوء على بعض جوانب قضـاء وقـت  . الكيفية أثر على سلوك كل منهما 
الفراغ لدى األحداث لتعين أهل االختصاص على وضع الخطط ، والبرامج الالزمة 

. حـدث  )  ٥٠٠( وتكونت عينة الدراسة من  . تجاه حسن استغالل أوقات فراغهم 
وكان من . نصفهم من األحداث األسوياء ، والنصف اآلخر من األحداث المنحرفين 

. اء ، والمنحرفين يرون أن الوقت مهم أهم نتائج الدراسة أن أغلبية األحداث األسوي
وأن حالة الرضا عن الكيفية التي يقضي بها األحداث وقت فراغهم ال تختلف كثيراً 

وأن السبب الرئيس المشترك بين أفـراد  . بين أفراد العينتين األسوياء والمنحرفين 
 العينتين األسوياء والمنحرفين الذي احتل المرتبة األولى في عـدم رضـاهم عـن   
طريقتهم في قضاء وقت فراغهم هو عدم وجود مردود إيجابي ، وأن نسبته المئوية 

وأن وقت الفراغ الذي . مرتفعة لدى األحداث األسوياء أكثر من األحداث المنحرفين 
يمتلكه األحداث المنحرفون أكثر من األحداث األسوياء سواء في أيام الخمـيس ، أو  

لبية كل من األحداث األسوياء والمنحرفين يوجد وأن غا. الجمعة ، أو في اإلجازات 
في منازلهم أجهزة تليفزيون ، في حين أن هناك بعضاً من أنواع وسائل الترفيه يكثر 
وجودها في منازل األحداث المنحرفين ، وتقل نسبياً في منازل األحداث األسوياء ، 

ياضية جاءت في وأن األنشطة الر" . دش " الفيديو ، وصحن استقبال هوائي : مثل 
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وأن المكـان  . قائمة األنشطة التي يمارسها كل من األحداث األسوياء والمنحـرفين  
الرئيس الذي يقضي فيه كل من األحداث األسوياء والمنحرفين أوقات فراغهم هـو  

وأن الفئة األولى التي يقضي معها كل من األحداث األسوياء والمنحـرفين  . المنزل 
. أو أحد أفرادها ، ويليها فئة األصدقاء ، ثـم األقـارب   وقت فراغهم هي أسرهم ، 

وأن مشاركة األحداث المنحرفين أكثر من مشاركة األحداث األسوياء في األنشـطة  
المدرسية خالل الدوام المدرسي ، واألندية الرياضية ، وأن السبب الـرئيس لعـدم   

ي يحبها ويحرص وأن أكثر البرامج الت. المشاركة لديهم هو عدم الرغبة الشخصية 
األحداث األسوياء والمنحرفين على مشاهدتها فـي التلفزيـون والفيـديو البـرامج     

  .الرياضية ، واألفالم البوليسية والمطاردات ، والتمثيليات والمسلسالت 
  ) :  ١٩٩٤( دراسة العودة 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب الترويح التربـوي    
وأبرزت الدراسة أن هناك ترويحاً تربوياً .  دين اإلسالمي الحنيف من وجهة نظر ال

إسالمياً يتسق مع التربية اإلسالمية ، ويسعى إلى تحقيق أهدافها ، وتسهيل مهمتها ، 
كما أبرزت الدراسة أن الترويح بمفهومه التربوي .  ويستخدم وسائلها ، ومؤسساتها 

كـذلك  . إذا وجدت العـزائم الصـادقة    اإلسالمي قابل للتطبيق في المجتمع المسلم
أبرزت الدراسة أن الترويح المعاصر في مجمله مستورد من الغرب ، وهو نتيجـة  

  .لذلك غير متسق مع المفهوم اإلسالمي التربوي 
  ) :  ١٩٩٥(  Colston , et . alدراسة كولستن ، وآخرين  

لجامعة حيث هدفت الدراسة إلى كشف ووصف المجهودات الستخدام طلبة ا  
وأظهـرت الدراسـة أن مـن أهـم     . كمتطوعين لتدريب الكبار على اللياقة البدنية 

العوامل التي تشجع الصغار والكبار على المشاركة الفاعلة في األنشطة االستجمامية 
كما أوضحت  الدراسة أن الرغبة في الحفـاظ  . والرياضية الميل نحو اللياقة البدنية 

ن نوعية الحياة تمت مناقشتها كمبرر ووسيلة لربط طلبة على الصحة البدنية ، وتحسي
  . الجامعة مع الكبار الناضجين في الحرم الجامعي ، وفي مؤسسات خدمة الشيخوخة 
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  ) : ١٩٩٥(  Thoutدراسة ثوت 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تكرار المشـاركة فـي األلعـاب      
ودلت نتائج الدراسة على . جامعي طالبٍ )  ١٠٠( وتكونت الدراسة من . الرياضية 

من الطلبة لديهم النية باالستمرار في ممارسة الرياضية بعد االنتهاء من %  ٧٩أن 
وأثبتت الدراسة أن العوامل التي تـؤدي إلـى المشـاركة فـي     . الدراسة الجامعية 

كمـا أظهـرت   . الرياضة بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية كان من أجل المتعـة  
أنه لم توجد فروق دالة إحصائياً بين الطالب في المشاركة في الرياضـات   الدراسة

  .الجماعية ، والمشاركة في الرياضات الفردية بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية 
  ) :  ١٩٩٦(  Lyonsدراسة ليونز 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير األنشطة الرياضية على متغيرات   
على مدى االختالف في االتجاهات نحو التربية الرياضـية قبـل    والتعرف. نفسية 

. وبعد المشاركة في الدراسة ، والتعرف على أثر نوع الرياضة على هذه االتجاهات 
)  ٥٩( طالبـاً ،  )  ٥٣( طالباً وطالبة ، منهم )  ١١٢( وتكونت عينة الدراسة من 

ثر قوى على اتجاهات الطالب وأثبتت الدراسة أن التمرينات الرياضية لها أ. طالبة 
كما أثبتت الدراسة أنه ال يوجد  تفاعـل بـين   . نحو األنشطة الرياضية والترفيهية 

الفصل الدراسي ووقت الممارسة ، والمشاركة في بداية الفصـل ، ونهايتـه علـى    
كذلك أثبتت الدراسة أنه ال يوجـد أثـر دال    . مقياس االتجاه نحو الرياضة والترفيه 

األولية للطلبة نحو الرياضات الترفيهية ونوع الرياضة التـي يمارسـها    لالتجاهات
  . الطلبة 

  ) :  ١٩٩٦(  Watson , et . alدراسة واطسون ، وآخرين 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتجاهـات نحـو التـرويح ووقـت       

)  ١٠٠٠( وتألفت عينة الدراسة من . المشاركة في األنشطة الرياضية والترويحية 
وأثبتت الدراسة أن الطالب الذكور الذين تقـل  .   Purdueطالبٍ من جامعة بوردو
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سنة  قد شاركوا في األنشطة الترفيهية بهـدف المنافسـة ضـد     ٢٦أعمارهم عن 
شخص ما ، األمر الذي قد ساعدهم في كسب االحتـرام واالستحسـان مـن قبـل     

بينت الدراسة أن الطلبة الذين كما . اآلخرين من خالل نجاحهم في المنافسة المعنية 
سنة يقضون وقتاً أكثر في األنشطة الترويحية من الطلبة التي  ٢٦تقل أعمارهم عن 

  .سنة  ٢٦تزيد أعمارهم أكثر من 
  ) :  ١٩٩٦(  Mewhinneyدراسة ميوهيني 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسـات الجنسـية لطـالب      
. رة في عطلة الربيع على شواطئ داينونـا وفلوريـدا   الجامعات في اإلجازة القصي
وأوضحت الدراسة أن عطلة الربيع تعتبر . طالباً )  ٧٣( وتكونت عينة الدراسة من 

  .  بيئة خصبة للممارسات الجنسية واإلباحية 
  ) :  ١٩٩٧(  Knutsonنيوتسون ،  Borchgrevinkدراسة بورشجرفينك 

السياحة النرويجيـة ، ومـدى إقبـال     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  
وقد سجلت هذه الدراسة استنتاجات . الطلبة على زيارتها بهدف السياحة واالستجمام 

والـذين   -استراليا ، وكندا ، وأمريكا  -ثالث مجموعات من الطلبة من ثالث دول 
وأثبتت الدراسة أن غالبية الطلبة يقصدون دولة . يقضون عطلة الشتاء في النرويج 

وأكدت الدراسة أن من أهم المعايير لزيـادة اإلقبـال   . النرويج للسياحة واالستجمام 
على زيارة النرويج بهدف الترويح  احتواءها على فرص االستجمام في فصل الشتاء 

  .لكونها بالد الجبال والثلج  
  ) :  ١٩٩٧( دراسة استيتية 

ن السـكن  هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر متغيـرات الجـنس ومكـا     
والمستوى االقتصادي على مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ فـي عينـة   

طالباً وطالبة فـي كليـة   )  ٣٣٩( وأجريت الدراسة على عينة تتألف من . أردنية 
وأشارت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصـائياً بـين   . العلوم بالجامعة األردنية 

لفزيونية، واألنشطة الرياضية لصالح الذكور ، الجنسين في بعدي مشاهدة البرامج الت
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البرامج الفنية والعلمية ، والبرامج : بينما ال توجد فروق دالة بين الجنسين في أبعاد 
كمـا  . االجتماعية ، وموضوعات المطالعة ، وحضور الندوات ، وخدمة المجتمـع  

كان السكن ، أشارت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لكل من متغير م
والمستوى االقتصادي على مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ لدى عينـة  

  .الدراسة 
  ) :  ١٩٩٨( دراسة عبد الحميد 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التصور اإلسـالمي لـدور التـرويح      
وأبرزت الدراسة أن يكون النشاط الترويحـي  . التربوي في بناء الشخصية المسلمة 

وأن يقيم النشاط . الياً من كل إسفاف أو خروج على األخالق والمبادئ اإلسالمية خ
وأن ال يخصـص للنشـاط   . الترويحي بما حققه من الغايات واألهداف التربويـة  

كما أبرزت الدراسة أن أهم األهـداف التـي يسـعى    . الترويح أوقاتاً تزاحم العمل 
القدرات العقليـة لألفـراد ، وتـدريب     تنمية: النشاط الترويحي إلى تحقيقها ، هي 

األفراد على التفكير المنطقي السليم،وتدريب األفراد على المناقشة الواعية المقنعة ، 
كذلك أبـرزت  . وينمي لدى الممارسين القدرة على تركيز االنتباه ، وفهم اآلخرين 

إكسـاب   :الدراسة أن أهم األهداف التي يسهم النشاط الترويحي إلى تحقيقها ، هي 
األفراد صفات مقبولة اجتماعياً مع تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين على 
ضوئها ، ويساعد في تدريب الممارسين على أساليب القيادة الرشيدة ، ويعمل علـى  
إكساب األفراد روح الفريق والعمل مع الجماعة في تعـاون وانسـجام ، ووجـود    

مكانة اجتماعية ، والتدريب على األسس والقواعد الفرصة المناسبة الكتساب األفراد 
وأبرزت الدراسـة أيضـاً أن   . االجتماعية التي تحكم المجتمع تحت إشراف تربوي 

يعمل على : للترويح التربوي أثراً على الجانب النفسي لدى الفرد ، ويكمن فيما يلي 
واالنحرافـات  رفع القدرات النفسية لألفراد ، ويساعد في البعد عن القلـق النفسـي   

السلوكية ، ويعمل على اكتساب الفرد السعادة والمرح والسرور ، واكتساب الثقة في 
  . النفس والقدرة على حل المشكالت الشخصية 
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  : ) ١٩٩٨(   Shestopal دراسة شيستوبال

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار النفسية للتمرينات الرياضـية    
سة على أن التغيرات النفسية التي تحدث من خالل التغير في وأكدت الدرا. واليوغا 

وأثبتت . مفهوم الذات لدى الطالب الجامعي والنشىء تأتي من ممارسته لرياضة ما 
الدراسة أن الطالب عكسوا من خالل تقاريرهم الذاتية في بدايـة ونهايـة الفصـل    

الطالب الممارسـون   الدراسي استعدادات نفسية متشابهة لممارسة الرياضة ، بيد أن
  . للرياضة كانوا أفضل اتزاناً 

  ) : ١٩٩٩( دراسة مارديني 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتجاهات السائدة لدى طلبة جامعـة    

والتعـرف إلـى تـأثير بعـض     . اليرموك نحو األنشطة الترويحية وأوقات الفراغ 
. ى اتجاهات الطلبة نحو الترويحالمتغيرات االجتماعية ، واالقتصادية ، والتربوية عل

طالبٍ من طلبة كلية التربيـة الرياضـية فـي    )  ٢٠٠( وتكونت عينة الدراسة من 
وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاهات إيجابيـة نحـو ممارسـة    . جامعة اليرموك 

كما أوضحت الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين اتجاهات الطلبة نحـو  . الترويح 
) ثانوي فما فـوق  ( والمستوى العالي ) أمي ( لمستوى المتدني ممارسة الترويح وا

كذلك أوضحت الدراسـة  ) . ثانوي فما فوق ( لدى الوالدين لصالح المستوى العالي 
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطلبة نحو ممارسة الترويح ومتغيـر  

الدراسة أيضاً أنه ال توجد وبينت . كل من الدخل الشهري لألسرة ، ومكان اإلقامة 
فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطلبة نحو ممارسة الترويح ومـدى الممارسـة   

  .الفعلية أو عدمها للترويح 
  :تعليق على الدراسات السابقة 

  : يتضح لنا من عرضنا السابق للدراسات السابقة ما يلي   
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اب نحو ممارسة النشاط اهتمت معظم الدراسات إلى التعرف على اتجاهات الشب -١
  .  وكيفية تصرف ، وقضاء الشباب ألوقات الفراغ . الترويحي 

  .أن جميع الدراسات  قد حققت ما ترمي إليه  - ٢ 
أجريت أغلب الدراسات على عينات من طلبة الكليـات الجامعيـة اإلنسـانية     - ٣

همة في والعملية ، وطالب المرحلة الثانوية ، إضافة إلى تناول شرائح أخرى م
الموظفين ، وطبقة العمـال ، وسـكان القريـة ، والباديـة ،     : المجتمع ، مثل

  .واألحداث الجانحين 
في مجال علم الترويح،  -نهائياً  -أن الدراسات تخلو من الدراسات الفلسطينية  - ٤

فـي   -في هذا المجـال   -وهذا مما يؤكد على أهمية الدراسة الحالية وتفردها 
  .ي المجتمع الفلسطين

ونالحظ من عرضنا للدراسات السابقة أنها التقت مع الدراسة الحالية فيما   
  : يلي 
  .االهتمام بدراسة مجال ممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ  -١
التعرف على الفروق المعنوية بين متوسطات درجات الطلبة في مجال ممارسة  - ٢

الجنس ، ومكان اإلقامة ، : لمتغيرات  األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ تبعاً
  .والمستوى التعليمي للوالدين 

  : بينما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي   
عرضت الدراسة الحالية إطاراً نظرياً يتناغم وينسجم مـع طبيعـة الدراسـة     - ١

ة في مجال علـم  الميدانية ومجاالتها ، قد يستفاد منه في دراسات تطبيقية الحق
  .الترويح في المجتمع الفلسطيني 

تصميم مقياس التجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح ، يتكون من مجاالت لم  - ٢
أهمية الترويح وفوائده ، وضوابط الترويح : تهتم بها الدراسات السابقة ، وهي 

اغ إضافة إلى أن مجال ممارسة األنشطة الترويحية في أوقـات الفـر  . وآدابه 
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الذي اهتمت به الدراسات السابقة اشتمل على ممارسات ترويحية في الدراسـة  
  .الحالية الحالية لم تهتم بها الدراسات السابقة 

: أجريت الدراسة الحالية على عينات لم تتناولها الدراسات السـابقة ، وهـي    - ٣
 عينات من طلبة كليتي أصول الدين ، والشريعة ، وذلك بهدف التعرف علـى  

  . دور التخصص الديني نحو أهمية الترويح ،  وضوابطه ، وآدابه 
توصلت الدراسة الحالية إلى نتائج أبرزت أهمية الترويح وفوائده ، وضوابطه ،  - ٤

  .وآدابه لدى الطالب الجامعي الفلسطيني 
  :ولقد توصلت الدراسات السابقة إلى أهم النتائج التالية   

بوي اإلسالمي قابل للتطبيق في المجتمع المسـلم إذا  أن الترويح بمفهومه التر - ١
وجدت العزائم الصادقة ،  وأن الترويح المعاصر في مجملـه مسـتورد مـن    

  .الغرب ، وهو نتيجة لذلك غير متسق مع المفهوم اإلسالمي التربوي 
  .أن المساهمة في األنشطة الترويحية تميل للتناقص مع التقدم في السن  - ٢
ال تؤثر في الميل نحو المشاركة في النشاط الترويحـي فـي وقـت     أن المهنة - ٣

  . الفراغ 
أن أهم المشكالت التي ال تساعد الشباب على حسن استثمار أوقـات فـراغهم    - ٤

استثماراً إيجابياً هو عدم وجود ناد قريب من السكن ، أو قلة المالعب في الحي  
  . وقلة المنتزهات 

العلمية نحو ممارسة النشاط الرياضـي ترجـع إلـى     أن دوافع طالب الكليات - ٥
اكتساب الصـحة واللياقـة البدنيـة ، والقـوة ،     : األسباب التالية على التوالي 

والترويح عن النفس ، والميول والرغبات ، ونواحي اجتماعيـة ، وأن دوافـع   
طالب الكليات اإلنسانية نحو ممارسة النشاط الرياضي تعود إلى األسباب على 

الصحة واللياقة البدنية ، والترويح عن النفس ، والميول والرغبـات ،  : الي التو
والقوة ، وأن أهم أسباب عزوف الطلبة عن ممارسة الرياضة في الوقت الحـر  

ضعف اإلمكانات المادية والبشرية ، وعدم تشجيع األسـرة  : يعزى إلى ما يلي 
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ام الوقت الحـر خـالل   وأولياء األمور لممارسة أبنائهم الرياضة ، وعدم انتظ
  .  الدراسة الجامعية األولى 

مشـاهدة التلفزيـون ،   : أن الشباب يفضلون بدرجة كبيرة األنشـطة التاليـة    - ٦
والذهاب للسينما أو المسرح ، وسـماع الراديـو أو التسـجيالت الغنائيـة أو     
الموسيقية ، وكرة القدم ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، وكرة اليـد ، وتـنس   

  . الطاولة 
أن يكون النشاط الترويحي خالياً من كل إسفاف أو خـروج علـى األخـالق     - ٧

  . والمبادئ اإلسالمية ،  وأن ال يخصص للنشاط الترويحي أوقاتاً تزاحم العمل 
تنميـة  : أن أهم األهداف التي يسعى النشاط الترويحي إلى تحقيقهـا ، هـي    - ٨

فراد علـى التفكيـر المنطقـي السـليم ،     القدرات العقلية لألفراد ، وتدريب األ
وتدريب األفراد على المناقشة الواعية المقنعة ، وينمي لدى الممارسين القـدرة  

  .على تركيز االنتباه ، وفهم اآلخرين 
إكسـاب  : أن أهم األهداف التي يسهم النشاط الترويحي إلى تحقيقهـا ، هـي    - ٩

قات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين األفراد صفات مقبولة اجتماعياً مع تكوين عال
على ضوئها ، ويساعد في تدريب الممارسين على أساليب القيـادة الرشـيدة ،   
ويعمل على إكساب األفراد روح الفريق والعمل مـع الجماعـة فـي تعـاون     
وانسجام ، ووجود الفرصة المناسبة الكتسـاب األفـراد مكانـة اجتماعيـة ،     

تماعية التي تحكم المجتمع تحت إشـراف  والتدريب على األسس والقواعد االج
  . تربوي 

: أن للترويح التربوي أثر على الجانب النفسي لدي الفرد ، ويكمن فيما يلـي  - ١٠
يعمل على رفع القدرات النفسية لألفراد ، ويساعد في البعد عن القلق النفسـي  
ر ، واالنحرافات السلوكية ، ويعمل على اكتساب الفرد السعادة والمرح والسرو

  . واكتساب الثقة في النفس والقدرة على حل المشكالت الشخصية 
  : فروض الدراسة 
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لما كانت مشكلة الدراسة الحالية لم يتعرض لهـا البـاحثون الفلسـطينيون      
وباإلضافة إلى أن بعض مجاالت الدراسـة لـم   . بالبحث والدراسة ، هذا من جهة 

انية ، قام الباحثان بصـياغة فـروض   تتطرق لها أدبيات الدراسة ميدانياً من جهة ث
  :  الدراسة على النحو التالي 

يوجد اختالف في اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح في فقرات مجـاالت   - ١
  .المقياس المستخدم في الدراسة 

 -الذكور ، اإلنـاث   -ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطلبة  - ٢
  .طالب الجامعي نحو الترويح في مجاالت مقياس اتجاهات ال

ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة كليـات أصـول الـدين     - ٣
والشريعة ، والتربية ، والعلوم  في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجـامعي  

  .نحو الترويح 
ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبـة المدينـة ، والقريـة ،     - ٤

  .الت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح والمخيم في مجا
 -ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المسـتوى الدراسـي    - ٥

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  -األول ، والرابع 
ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى التعليمي لـألب   - ٦

 -حلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق مر -
  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى التعليمي لـألم     - ٧
 -ة فما فوق مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعي -

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 
  الطريقة واإلجراءات

  :عينة الدراسة 
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-طالباً وطالبة من طلبة المستوى األول )  ٣٤٦( تألفت عينة الدراسة من   
، والمستوى الرابع في كليات أصول الدين والشريعة ، والتربية ، والعلـوم   -الجدد 

  .من أفراد المجتمع األصلي % )  ١٥( المية بغزة ، وبواقع بالجامعة اإلس
واقتصرت الدراسة على طلبة كل من المستوى الرابع باعتبارهم أكثر خبرة   

في كل من الحياة البيئية االجتماعية ، والجامعية ، وأوسع درايـة عـن اإلمكانـات    
وعلى طلبـة  . بها الجامعية ، واألنشطة الالمنهجية التي تنظمها كليات الجامعة لطال

لقلة خبراتهم باألنظمة األكاديمية ، والخدمات الجامعية ،  -الجدد  -المستوى األول 
  . حيث إنهم حديثي التخرج من المرحلة الثانوية 

ويوضح الجدول التالي الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسـب    
  .متغيرات الدراسة  

  )  ١( جدول 
  ألفراد عينة الدراسة الخصائص الديمغرافية

  النسبة   العدد  البيان  المتغيرات
 ٣٦، ٧١  ١٢٧  ذكر  الجنس 

%  
 ٦٣، ٢٩ 219  أنثي  

%  
 ٣٢، ٣٧  112  أصول الدين والشريعة  

%  
 ٢٦، ٥٩  92  التربية  الكلية

%  
 ٤١، ٠٤  142  العلوم  

%  
 ٦٤، ٧٤  224  األول  المستوى الدراسي

%  
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 ٣٥، ٢٦  122  الرابع  
%  

 ٧٦، ٨٨  266  مدينة  
%  

 ١٠، ٩٨  38  قرية  مكان السكن
%  

 ١٢، ١٤  42  مخيم  
%  

 ٢٧، ٧٥  96  مرحلة التعليم األساسي  
%  

 ٣٠، ٠٥  ١٠٤  المرحلة الثانوية  المستوى التعليمي لألب
%  

 ٤٢، ٢٠  ١٤٦  المرحلة الجامعية فما فوق   
%  

 ٣٠، ٦٤  ١٠٦  مرحلة التعليم األساسي  
%  

 ٥٠، ٢٩  ١٧٤  ويةالمرحلة الثان  المستوي التعليمي لألم
%  

 ١٩، ٠٧  ٦٦  المرحلة الجامعية فما فوق  
%  

  : أداة الدراسة 
  :  خطوات تصميم مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

  : مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي   
 الرجوع للمصادر العلمية ، والدراسات السابقة ، والمقاييس المرتبطة بموضوع - ١

  .الدراسة  
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مناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالية مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية فـي   - ٢
أقسام العلوم التربوية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية ، وذلك لالستفادة من 

  .خبراتهم في تحديد مجاالت مقياس موضع الدراسة 
جامعة اإلسـالمية بهـدف   مقابلة بعض العاملين في عمادة شئون الطلبة في ال - ٣

التعرف على نوعية األنشطة الالمنهجية التي تنظمها الجامعة لطالبهـا داخـل   
  .الجامعة وخارجها 

أهميـة  : إعداد المقياس في صورته األولية مشتمالً على المجـاالت التاليـة    - ٤
الترويح وفوائده ، وممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ ، وضـوابط  

  . وآدابه  الترويح
عرض المقياس في صورته المبدئية على بعض المتخصصـين فـي النحـو     - ٥

والصرف في الجامعات الفلسطينية  بمحافظات غزة للمناقشـة حـول فقـرات    
  .  المقياس وإبداء الرأي في صياغتها 

فقـرة ،  )  ٦٦( أعد الباحثان بناء على الخطوات السابقة مقياساً يتكـون مـن    - ٦
فقـرة ،  )  ١٨( أهمية الترويح وفوائـده  : ثالثة مجاالت ، هي وموزعة على 

فقـرة ، وضـوابط   )  ٢٨( وممارسة األنشطة الترويحية في أوقـات الفـراغ   
  ) . ١انظر ملحق ( فقرة )  ٢٠( الترويح وآدابه 

  : الخصائص السيكومترية لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  - ٢
  :ثبات المقياس  -أ 

الباحثان باستخدام أكثر من طريقة لحساب ثبات المقياس ، وذلك علـى   قام  
  .وفيما يلي بيان لها . طالباً وطالبة )  ٧٥( عينة قوامها 

  )  ٢( جدول 
  .معامالت الثبات لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح بطريقة إعادة القياس 

  معامالت الثبات   البيان
  ٠، ٨٣  أهمية الترويح وفوائده
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  ٣٦

  ٠، ٨٩  ممارسة األنشطة الترويحية
  ٠، ٨٧  ضوابط الترويح وآدابه

=  ٢ - ٧٥لدرجة الحريـة   ٠، ٠١مستوى الداللة اإلحصائية لمعامالت االرتباط عند مستوى 
)٠،  ٣٠٢. (  

بطريقة إعادة  -يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات   
ات الطالب الجامعي نحو الترويح دالة إحصائياً عند لمجاالت مقياس اتجاه -القياس 
وهذا يشير إلى أن المقياس بمجاالته الثالث يتميز بدرجة عالية من ،  ٠، ٠١مستوى 
  . الثبات 

  )  ٣( جدول 
معامالت الثبات لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح بطريقة سـبيرمان  

  .بروان للتجزئة النصفية 
  الثبات معامالت  البيان
  ٠، ٧٧  أهمية الترويح وفوائده

  ٠، ٧٧  ممارسة األنشطة الترويحية
  ٠، ٧٦  ضوابط الترويح وآدابه

بطريقـة   -يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معـامالت الثبـات     
لمجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو التـرويح دالـة    -التجزئة النصفية 

يشير إلى أن المقياس بمجاالته الـثالث يتمتـع    وهذا ، ٠، ٠١إحصائياً عند مستوى 
  .بدرجة مرتفعة من الثبات 

  )  ٤( جدول 
  .معامالت الثبات لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح بطريقة ألفا كرونباخ  

  معامالت الثبات  البيان
  ٠، ٦٦  أهمية الترويح وفوائده

  ٠، ٦١  ممارسة األنشطة الترويحية
  ٠، ٥٩  ط الترويح وآدابهضواب
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  ٣٧

بطريقة ألفـا   -يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات   
لمجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح دالة إحصـائياً   - كرونباخ

وهذا يعد دليالً على أن المقياس بمجاالته الثالث يتميز بدرجة ،  ٠، ٠١عند مستوى 
  .ات مرتفعة من الثب

  :صدق المقياس  -ب 
  : تحقق الباحثان من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية   

  : الصدق الظاهري  - ١
تم عرض فقرات مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح على سـتة    

من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام علم النفس ، وأصـول التربيـة ، والمنـاهج    
بية في الجامعة اإلسالمية بغـزة ، للحكـم علـى مـدى     وطرق التدريس بكلية التر

. صالحية فقرات المقياس وصدقه لقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحـو التـرويح   
: ولقد تم تعديل في صياغة الفقرات التالية على ضوء وجهة نظر المحكمين ، وهى 

،  ٣( ت والفقـرا . في مجال أهمية الترويح وفوائده )  ١٨،  ٧،  ٤،  ١( الفقرات  
والفقرات  . في مجال ممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ )  ٢٧،  ٢٣،  ٤
  .في مجال ضوابط الترويح وآدابه )  ٢٠،  ١٨،  ٨( 
  : صدق البناء  - ٢

قام الباحثان بحساب عالقة االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال مـن    
وذلـك   -الدرجة الكليـة للمجـال   مجاالت مقياس اتجاهات الطالب نحو الترويح و

حيث إن الدرجة الكلية للفرد تعتبر معيـاراً   -باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها 
  .لصدق المقياس 

  )  ٥( جدول 
  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمجال أهمية الترويح وفوائده 

معامالت   الفقرات  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة
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  ٣٨

  **  ٠، ٤٢  يعد الترويح وسيلة فاعلة الستثمار أوقات الفراغ   ١

  *  ٠، ٢٩  يساعد الترويح على تجديد النشاط   ٢

  **  ٠، ٣٨  يدخل الترويح السرور على النفس   ٣

  **  ٠، ٤٤  يعد الترويح من مقومات التعلم الجيد  ٤

  **  ٠، ٣٨  يساهم الترويح في بناء الفرد بدنياً   ٥

  **  ٠، ٤٠  حصيل األكاديمي يعيق الترويح الت  ٦
  **  ٠، ٤٦  يبدد الترويح الوقت   ٧
  **  ٠، ٤٦  تشحذ األنشطة الترويحية العقل على التفكير  ٨
  **  ٠، ٣٨  ينبغي أن تدعم المؤسسات األكاديمية واالجتماعية  الترويح   ٩

يعد الترويح وسيلة فاعلة لحماية الشباب من مفاسد  أوقـات    ١٠
  الفراغ 

٠، ٣٦  **  

  **  ٠، ٣٧  يتيح الترويح فرصة لتكوين عالقات جديدة مع اآلخرين   ١١
  **  ٠، ٤٥  يتيح الترويح الفرصة إلبراز مواهب الفرد  ١٢
  **  ٠، ٦٣  تزيد أنشطة الترويح من ثقة الفرد بنفسه  ١٣
  **  ٠، ٤٤  تكسب األنشطة الترويحية الفرد خبرات متنوعة  ١٤
  **  ٠، ٥٨   تعزز األنشطة الترويحية قيم التعاون  ١٥
  **  ٠، ٤٣  يساهم الترويح في تنمية التذوق الجمالي   ١٦
  **  ٠، ٣٦  ينمي الترويح قدرة الفرد على اإلبداع  ١٧
يسهم الترويح في تخليص اإلنسان من التوترات والصراعات   ١٨

  النفسية 
٠، ٢٥  *  

  ٠، ٠١دالة إحصائياً عند مستوى ** =       ٠، ٠٥دالة إحصائياً عند مستوى * = 
يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجال أهميـة    

دالة )  ١٨،  ٢( ما عدا العبارة  ، ٠، ٠١الترويح وفوائده دالة إحصائياً عند مستوى 
وهذا يعد دليالً على أن المجـال األول  لمقيـاس   ،    ٠، ٠٥عند مستوى  إحصائياً

  . يح يتميز بتناسق داخلي مرتفع اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترو
  )  ٦( جدول 
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  ٣٩

ممارسـة األنشـطة   معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجـة الكليـة لمجـال    
  .الترويحية في أوقات الفراغ 

معامالت   الفقرات  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  **  ٠، ٣٨  ) الطاولة ( أبتعد عن ممارسة لعبة النرد   ١
  *  ٠، ٢٩  رض الفنيةأحرص على حضور المعا  ٢
  **  ٠، ٤٦  أفضل شغل أوقات الفراغ في سماع النوادر والطرائف والنكات  ٣
  **  ٠، ٥٧  أحبذ الخروج للرحالت الخلوية داخل البالد   ٤
  **  ٠، ٥٣  أجد متعة في السفر خارج البالد في العطل الدراسية   ٥
،  كرة القدم ، والطائرة( أفضل مزاولة  األلعاب الرياضيــة   ٦

  )والسلة ، واليد ، وتنس الطاولة 
٠، ٤٠  **  

  **  ٠، ٤٣  أتجنب االستماع إلى أشرطة الغناء كوسيلة للترويح   ٧
  **  ٠، ٣٤  أفضل لعبة الشطرنج في أوقات الفراغ   ٨
  **  ٠، ٣٢  أتجنب الذهاب إلى مدن المالهي  ٩

  **  ٠، ٥٤  أحبذ رياضة المشي لمسافات طويلة   ١٠
  **  ٠، ٣٩  السباحة في البحر أحرص على ممارسة  ١١
  **  ٠، ٣٦  أفضل مشاهدة األفالم والمسلسالت التلفازية  ١٢
  **  ٠، ٥٨  ابتعد عن الذهاب إلى الحدائق العامة  ١٣
  *  ٠، ٢٧  أحرص على جمع الطوابع   ١٤
  **  ٠، ٤٩  استمتع بقراءة القصص القصيرة   ١٥
  **  ٠، ٣٩  أحرص على حضور المسابقات الثقافية  ١٦
  **  ٠، ٤٤  جد متعة في البحث عن معلومات جديدة عبر االنترنتأ  ١٧
  *  ٠، ٢٥  أحرص على تربية الحيوانات األليفة  ١٨
  **  ٠، ٤٣  أجد متعة في التعامل مع جهاز األتاري  ١٩
  **  ٠، ٣٤  )الشعرية ، والنثرية ، والفكرية ( استمتع عند كتابة خواطري       ٢٠
  **  ٠، ٤٩  الطبيعية  استمتع عند مشاهدة المناظر  ٢١
  **  ٠، ٣١  ) السمك ، الطيور ( أحرص على مزاولة الصيد   ٢٢
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  ٤٠

  **  ٠، ٣٢  أجد متعة في تربية الطيور   ٢٣
  **  ٠، ٥٥  استمتع عند مشاهدة البحر  ٢٤
  **  ٠، ٦١  أحبذ المشاركة في المعسكرات الصيفية   ٢٥
  **  ٠، ٥٩  أحرص على القراءات الثقافية  ٢٦
  **  ٠، ٣٩  )المظاهر الطبيعية ،  والمواقف المثيرة ( رسم  أجد متعة عند  ٢٧
  **  ٠، ٣٥  أحرص على زيارة األصدقاء في األوقات الحرة  ٢٨

    
يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجال ممارسة   

ما عدا ثالث عبارات ، وهى  ، ٠، ٠١األنشطة الترويحية دالة إحصائياً عند مستوى 
، وهذا يدل على أن المجـال الثـاني     ٠، ٠٥دالة عند مستوى   ١٨،  ١٤،  ٢: 

  . لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح يتميز بتناسق داخلي مرتفع 
  )  ٧( جدول 

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمجـال ضـوابط التـرويح     
  .وآدابه 

معامالت   الفقرات  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة 

أستمع إلى الموسيقي الصاخبة في البيـت أو السـيارة دون     ١
  االلتفات إلى اعتراض اآلخرين

٠، ٤٦  **  

ألجأ إلى المزاح مع األصدقاء وإن كان ال يخلو من السخرية   ٢
  واالستهزاء

٠، ٢٩  *  

أرفض كل نشاط ترويحي يشغل اإلنسان عن أداء الصالة في   ٣
  وقتها 

٠، ٤٦  **  

  **  ٠، ٤٠  أستمتع باألفالم األجنبية أياً كان محتواها  ٤
أحرص على ممارسة األنشطة الترويحيـة برفقـة الصـحبة      ٥

  الصالحة
٠، ٢٨  *  
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أتجنب إيذاء اآلخرين أو ترويعهم أثناء ممارسـة أي نشـاط     ٦
  ترويحي

٠، ٣٠  *  

ينبغي أال تكون ممارسة النشـاط الترويحـي علـى حسـاب       ٧
  المذاكرة

٠، ٣٩  **  

  **  ٠، ٣٩  أجلس أمام التلفاز حتى وقت متأخر من الليل  ٨
  **  ٠، ٣٦  أؤثر عدم اإلفراط في استهالك الوقت في األنشطة الترويحية  ٩

أرى أن االلتزام بالصـدق ضـروري حتـى أثنـاء النشـاط        ١٠
  الترويحي

٠، ٥٣  **  

أعتقد أن استخدام الشتائم أثنـاء ممارسـة بعـض األلعـاب       ١١
  اجتماعي غير مرغوب فيهالرياضية سلوك 

٠، ٣٨  **  

  **  ٠، ٣٥  يجب ستر العورات أثناء ممارسة أي نشاط ترويحي  ١٢
  *  ٠، ٢٦  أفضل ضرورة وقف النشاط الترويحي فوراً حال نشوب شجار بين الزمالء  ١٣
أنصح زمالئي باختيار األنشطة الترويحية المالئمة لطاقـاتهم    ١٤

  البدنية والجسدية
٠، ٦٦  **  

ن أن النشاط الترويحي ال يمكن ضبطه بمعايير وشـروط  أؤم  ١٥
  معينة

٠، ٢٧  *  

ينتابني شعور اإلعجاب بالنفس حينما أتفوق على زمالئي في   ١٦
  أي نشاط ترويحي

٠، ٥٤  **  

يجب أال تكون ممارسة أي نشاط ترويحي على حساب أوقات   ١٧
  المحاضرات

٠، ٤٧  **  

  **  ٠، ٥٠  سة األنشطة الترويحيةينبغي عدم اختالط الجنسين أثناء ممار  ١٨
  *  ٠، ٢٧  يلزم أال تلهي األنشطة الترويحية الفرد عن ذكر اهللا  ١٩
يفضل مراعاة الفروق الفردية بين الجنسـين عنـد اختيـار      ٢٠

  األنشطة الترويحية
٠، ٤٩  **  

يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجال ضوابط   
،  ٢: ما عدا ست عبارات ، وهى ،٠، ٠١دالة إحصائياً عند مستوى   الترويح وآدابه

، وهـذا يـدل علـى أن      ٠، ٠٥، دالتهن عند مستوى  ١٩،   ١٥،  ١٣،  ٦،  ٥
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المجال الثاني لمقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح يتميز بتناسق داخلـي  
  . جيد 

جال من مجاالت مقيـاس  كما قام الباحثان بحساب عالقة االرتباط بين كل م  
  .اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح والدرجة الكلية للمقياس 

  )  ٨( جدول 
معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي 

  .نحو الترويح والدرجة الكلية للمقياس 
  مستوى الداللة   معامالت االرتباط  المجاالت
  **  ٠، ٧١  ح وفوائدهأهمية التروي

  **  ٠، ٧١  ممارسة األنشطة الترويحية
  **  ٠، ٥٠  ضوابط الترويح وآدابه

يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل مجال   
 من مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح والدرجة الكلية للمقيـاس 

وهذا يؤكد على أن المقياس بمجاالتـه الـثالث    ، ٠، ٠١دالة إحصائياً عند مستوى 
صالح للتطبيق على عينة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة  بعرض التعرف علـى  

  .اتجاهاتهم نحو الترويح 
  :تصحيح المقياس 

فقرة موزعة )  ٦٦( يتضمن مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح   
فقـرة ، وممارسـة   )  ١٨( ويح وفوائـده  أهمية التر: على ثالثة مجاالت ، وهى 

)  ٢٠(  فقرة ، وضوابط الترويح وآدابه) ٢٨(األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ 
فقرة ، ويجيب الطالب على كل فقرة من فقرات مجاالت مقياس موضـع الدراسـة   

أوافق ، ال أدرى ، ال أوافق ، ويعطى ثالث : بإجابة واحدة من ثالثة اختيارات هما 
ات إذا كان اختياره أوافق ، ودرجتين إذا كان اختياره ال أدرى ، ودرجة واحدة درج

أما بالنسـبة للفقـرات   . إذا كان اختياره ال أوافق ، وذلك بالنسبة للفقرات اإليجابية 
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السلبية فيعطى ثالث درجات إذا كان اختياره ال أوافق ، ودرجتين إذا كان اختياره ال 
  . ان اختياره أوافق أدرى ، ودرجة واحدة إذا ك

  نتائج الدراسة
  : نتائج الفرض األول 

  :ينص الفرض األول على أنه 
يوجد اختالف في اتجاهات الطالب الجامعي نحـو التـرويح فـي فقـرات       

  .مجاالت المقياس المستخدم في الدراسة 
  ) ٩( جدول 

  .اتجاهات الطالب الجامعي نحو مجال أهمية الترويح وفوائده  
  البيان  ٢قيمة كا    التكرار    الفقرات  م

      الأوافق  ال أدري  أوافق    
يعد الترويح وسيلة فاعلة الستثمار أوقـات    ١

  الفراغ 
اتجاه   ٢١٩، ٥٤  ٨٨  ٢٣٩  ١٩

  محايد
اتجاه   ٥٦٢، ٤٥  ٢١  ٣٢٣  ٢  يساعد الترويح على تجديد النشاط   ٢

  محايد
  ايداتجاه مح  ٣٥١، ٢٠  ٦٠  ٢٧٧  ٩  يدخل الترويح السرور على النفس   ٣

اتجاه   ٢٠٢، ٤٥  ٩٨  ٢٣١  ١٧  يعد الترويح من مقومات التعلم الجيد  ٤
  محايد

اتجاه   ١١١، ٢٨  ١٠٠  ٢٠٢  ٤٤  يساهم الترويح في بناء الفرد بدنياً   ٥
  محايد

اتجاه   ١٦٥، ٩٩  ٨٤  ٢٢٥  ٣٧  يعيق الترويح التحصيل األكاديمي   ٦
  محايد

اتجاه   ٦٧، ٥٣  ١٣٣  ١٦٧  ٤٦  يبدد الترويح الوقت   ٧
  ايدمح

اتجاه   ٢٥٣، ٤٨  ٦٠  ٢٥٤  ٣٢  تشحذ األنشطة الترويحية العقل على التفكير  ٨
  محايد

ــة   ٩ ــدعم المؤسســات األكاديمي ينبغــي أن ت
  واالجتماعية  الترويح 

اتجاه   ٣٠٧، ٩٤  ٦٢  ٢٦٧  ١٧
  محايد
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  ٤٤

يعد الترويح وسيلة فاعلة لحماية الشباب من   ١٠
  مفاسد  أوقات الفراغ 

 اتجاه  ٢٨٤، ٨٣  ٧٠  ٢٦٠  ١٦
  محايد

يتيح الترويح فرصة لتكوين عالقات جديـدة    ١١
  مع اآلخرين 

اتجاه   ٤٧١، ٠٢  ٣٤  ٣٠٥  ٧
  محايد

اتجاه   ٣٩٠، ٥٦  ٥٠  ٢٨٧  ٩  يتيح الترويح الفرصة البراز مواهب الفرد  ١٢
  محايد

اتجاه   ٣٠٢، ٠٣  ٧٠  ٢٦٤  ١٢  تزيد أنشطة الترويح من ثقة الفرد بنفسه  ١٣
  محايد

يحيـة الفـرد خبـرات    تكسب األنشطة الترو  ١٤
  متنوعة

اتجاه   ٣٢٧، ٣٣  ٦٤  ٢٧١  ١١
  محايد

اتجاه   ٢٢٥، ٩١  ٨٢  ٢٥٠  ١٤  تعزز األنشطة الترويحية قيم التعاون   ١٥
  محايد

اتجاه   ١٤٥، ١٩  ١١٥  ٢٠٧  ٢٤  يساهم الترويح في تنمية التذوق الجمالي   ١٦
  محايد

تجاه ا  ٢٦٢، ٢٤  ٩٠  ٢٤٩  ٧  ينمي الترويح قدرة الفرد على اإلبداع  ١٧
  محايد

يسهم الترويح في تخلـيص اإلنسـان مـن      ١٨
  التوترات والصراعات النفسية 

اتجاه   ٢٢٦، ٤٣  ٨٤  ٢٤٢  ٢٠
  محايد

    
يتضح لنا من الجدول السابق أن اتجاهات الطالب الجامعي نحو مجال أهمية الترويح 

  . وفوائده جميعها محايدة 
  ) ١٠( جدول 
ارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغاتجاهات الطالب الجامعي نحو  مجال مم 

  البيان  ٢قيمة كا    التكرار    الفقرات  م
      ألوافق  الأدرى  أوافق    
  أبتعد عن ممارسة لعبة النرد  ١

  ) الطاولة (  
  اتجاه إيجابي  ١٠١، ٠٩  ٥٨  ٨٦  ٢٠٢

أحرص على حضور المعارض   ٢
  الفنية

  اتجاه إيجابي  ١٥، ٨٦  ١٢٣  ٨٢  ١٤١
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  ٤٥

الفراغ فـي  أفضل شغل أوقات   ٣
ــف  ــوادر والطرائ ــماع الن س

  والنكات

  اتجاه محايد  ٦٢، ٣٠  ١٤٠  ١٥٩  ٤٧

أحبذ الخروج للرحالت الخلوية   ٤
  داخل البالد 

  اتجاه محايد  ٥٢، ٣١  ١٠١  ١٧٦  ٦٩

أجد متعة في السـفر خـارج     ٥
  البالد في العطل الدراسية 

  اتجاه محايد  ٦٠، ٠٨  ٨٧  ١٨٣  ٧٦

ــاب    ٦ ــة  األلع ــل مزاول أفض
كـرة القـدم ،   ( ــة الرياضي

والطائرة ، والسلة ، واليـد ،  
  ) وتنس الطاولة 

  اتجاه إيجابي  ٦٢، ٥٧  ١١٢  ٥٧  ١٧٧

أتجنب االستماع إلى أشـرطة    ٧
  الغناء كوسيلة للترويح 

  اتجاه محايد  ٣٦، ١٥  ٧٢  ١٦٣  ١١١

أفضل لعبة الشطرنج في أوقات   ٨
  الفراغ 

  اتجاه إيجابي  ١٥٣، ٢٣  ٨٤  ٤١  ٢٢١

هاب إلـى مـدن   أتجنب الـذ    ٩
  المالهي 

  اتجاه محايد  ٤، ٥٨  ١٠١  ١٣٣  ١١٢

أحبذ رياضة المشي لمسـافات    ١٠
  طويلة 

  اتجاه محايد  ١٥٨، ٧١  ٧٢  ٢٢٥  ٤٩

أحرص على ممارسة السباحة   ١١
  في البحر

  اتجاه إيجابي  ٢٠، ٣٠  ٨٩  ١٠٣  ١٥٤

ــالم     ١٢ ــاهدة األف ــل مش أفض
  والمسلسالت التلفازية

  اتجاه   ٧، ٩١  ١٣١  ٩١  ١٢٤
  بيسل

أبتعد عن الذهاب إلى الحـدائق    ١٣
  العامة

  اتجاه  ٨٨، ٠٣  ١٠٠  ٥٣  ١٩٣
  إيجابي 

  اتجاه إيجابي  ١٠٠، ١٧  ٦٨  ٧٥  ٢٠٣  أحرص على جمع الطوابع   ١٤
ــراءة القصــص   ١٥ ــتمتع بق أس

  القصيرة 
  اتجاه محايد  ٢٢٠، ٧٦  ٧٤  ٢٤٣  ٢٩

أحرص على حضور المسابقات   ١٦
  الثقافية 

  محايداتجاه   ١٧٥، ٩٥  ٩١  ٢٢٦  ٢٩

أجد متعة فـي البحـث عـن      ١٧
  معلومات جديدة عبر االنترنت

  اتجاه محايد  ١٢٤، ٤٦  ٨٠  ٢١٢  ٥٤
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  ٤٦

أحرص على تربية الحيوانـات    ١٨
  األليفة

  اتجاه إيجابي  ٢٥، ١٩  ٧٩  ١١٢  ١٥٥

أجد متعة في التعامل مع جهاز   ١٩
  األتاري 

  اتجاه محايد  ٢١، ٥٨  ٩٧  ١٥٦  ٩٣

أستمتع عند كتابـة خـواطري      ٢٠
  ) الشعرية ،والنثرية ،والفكرية (

  اتجاه محايد  ٥٢، ٣١  ١٠١  ١٧٦  ٦٩

أستمتع عند مشاهدة المنـاظر    ٢١
  الطبيعية 

  اتجاه محايد  ٧، ١٥  ٩٢  ١٢٩  ١٢٥

أحرص على مزاولـة الصـيد     ٢٢
  ) السمك ، الطيور (

  اتجاه محايد  ٤، ٥٨  ١٠١  ١٣٣  ١١٢

  اه إيجابياتج  ٢١، ٨٦  ٧٦  ١٢٥  ١٤٥  أجد متعة في تربية الطيور   ٢٣
  اتجاه محايد  ٢١، ٩٤  ١٠٨  ١٥٤  ٨٤  أستمتع عند مشاهدة البحر  ٢٤
أحبذ المشاركة في المعسكرات   ٢٥

  الصيفية 
  اتجاه إيجابي  ١٣، ٠١  ٩١  ١١٠  ١٤٥

  اتجاه محايد  ١٩٣، ٨١  ٧١  ٢٣٦  ٣٩  أحرص على القراءات الثقافية   ٢٦
المظاهر ( أجد متعة عند رسم   ٢٧

  ) ثيرة الطبيعية ،  والمواقف الم
  اتجاه محايد  ٢٥٣، ٤٨  ٦٠  ٢٥٤  ٣٢

أحرص على زيارة األصـدقاء    ٢٨
  في األوقات الحرة

  اتجاه إيجابي  ٣٥٢، ٨١  ٣٠  ٣٦  ٢٨٠

عبارة اتجاهات الطالب الجـامعي  )  ١١( يتضح لنا من الجدول السابق أن   
،  ٢٣،  ١٨،  ١٤،  ١٣،  ١١،  ٨،  ٦،  ٢،  ١: نحوها إيجابية ، وهى عبارات 

، وعبارة واحدة فقط اتجاهات الطالب الجامعي نحوهـا سـلبية ، وهـى     ٢٨،  ٢٥
: عبارة اتجاهات الطالب الجامعي نحوها محايدة ، وهى عبارات) ١٦( ، ١٢عبارة 

٢٦،  ٢٤،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣ 
 ،٢٧ .  

  ) ١١( جدول 
ابط الترويح وآدابهاتجاهات الطالب الجامعي نحو مجال ضو 

  البيان  ٢قيمة كا    التكرار    الفقرات  م
      ألوافق  الأدري  أوافق    
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  ٤٧

أستمع إلى الموسيقي الصاخبة   ١
فـي البيـت أو الســيارة دون   
  االلتفات إلى اعتراض اآلخرين

  اتجاه محايد  ٣٥٦، ٩٥  ٣٢  ٢٨١  ٣٣

ألجأ إلى المزاح مع األصـدقاء    ٢
وإن كان ال يخلو من السخرية 

  هزاء واالست

  اتجاه إيجابي  ٨٢، ٥٥  ٧٦  ٧٥  ١٩٥

أرفض كل نشاط ترويحي يشـغل    ٣
  اإلنسان عن أداء الصالة في وقتها 

  اتجاه محايد  ٣٢٠، ٦٢  ٢٨  ٢٧٢  ٤٦

أستمتع باألفالم األجنبية أياً كان   ٤
  محتواها

  اتجاه محايد  ٣٥٦، ٩٩  ٣٤  ٢٨١  ٣١

أحرص على ممارسة األنشطة   ٥
ــة برفقــة الصــحبة  الترويحي

  لحةالصا

  اتجاه محايد  ٤٥٨، ٢٦  ١٨  ٣٠٣  ٢٥

أتجنب إيذاء اآلخرين أو ترويعهم أثناء   ٦
  ممارسة أي نشاط ترويحي

  اتجاه إيجابي  ٣٥٢، ٨١  ٣٠  ٣٦  ٢٨٠

ينبغي أال تكون ممارسة النشاط   ٧
  الترويحي على حساب المذاكرة

  اتجاه إيجابي  ٣٨٤، ٢٥  ٢٢  ٣٧  ٢٨٧

أجلس أمام التلفاز حتى وقـت    ٨
  لليلمتأخر من ا

  اتجاه محايد  ٢١٠، ٧٧  ٦٣  ٢٤٢  ٤١

أؤثر عدم اإلفراط في استهالك   ٩
  الوقت في األنشطة الترويحية

  اتجاه محايد  ٣٤٤، ٩٩  ٤١  ٢٧٨  ٢٧

أرى أن االلتزام بالصدق ضروري   ١٠
  حتى أثناء النشاط الترويحي 

  اتجاه محايد  ٤٥٤، ٩١  ٣٢  ٣٠٢  ١٢

أعتقد أن استخدام الشتائم أثناء   ١١
ــة ب ــاب  ممارس ــض األلع ع

الرياضية سلوك اجتماعي غير 
  مرغوب فيه

  اتجاه محايد  ٥٠٩، ١٤  ٩  ٣١٣  ٢٤

يجب سـتر العـورات أثنـاء      ١٢
  ممارسة أي نشاط ترويحي 

  اتجاه محايد  ٥٦٠، ٨٨  ١٢  ٣٢٣  ١١

أفضل ضرورة وقـف النشـاط     ١٣
الترويحي فوراً حـال نشـوب   

  شجار بين الزمالء

  اتجاه محايد  ٢٥١، ٤٩  ٥٥  ٢٥٤  ٣٧
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  ٤٨

أنصح زمالئي باختيار األنشطة   ١٤
الترويحية المالئمة لطاقـاتهم  

  البدنية والجسدية 

  اتجاه محايد  ٣٩٦، ٤٢  ٤٤  ٢٨٩  ١٣

أؤمن أن النشاط الترويحـي ال    ١٥
يمكن ضبطه بمعايير وشـروط  

  معينة

  اتجاه محايد  ٧، ١٥  ٩٢  ١٢٩  ١٢٥

ينتابني شعور اإلعجاب بالنفس   ١٦
حينما أتفوق على زمالئي فـي  

  شاط ترويحي أي ن

  اتجاه محايد  ٢١، ٩٤  ١٠٨  ١٥٤  ٨٤

يجب أال تكـون ممارسـة أي     ١٧
نشاط ترويحي علـى حسـاب   

  أوقات المحاضرات 

  اتجاه محايد  ٤٤٨، ٥٥  ٢٦  ٣٠١  ١٩

ينبغي عدم اخـتالط الجنسـين     ١٨
ــطة   ــة األنش ــاء ممارس أثن

  الترويحية

  اتجاه محايد  ٣٠٧، ٦٤  ٤٤  ٢٦٩  ٣٣

ــطة    ١٩ ــي األنش ــزم أال تله يل
  رويحية الفرد عن ذكر اهللالت

  اتجاه محايد  ٥٥٦، ١٢  ١٨  ٣٢٢  ٦

يفضل مراعاة الفروق الفردية   ٢٠
بين الجنسـين عنـد اختيـار    

  األنشطة الترويحية

  اتجاه محايد  ٤٣٩، ٧١  ٣١  ٢٩٩  ١٦

يتضح لنا من الجدول السابق أن اتجاهات الطالب الجامعي نحـو ضـوابط     
ا ثالث عبارات االتجاهات نحوها إيجابيـة ،  الترويح وآدابه جميعها محايدة ، ما عد

  .  ٧،  ٦،  ٢: وهى 
  :نتائج الفرض الثاني 

  : ينص الفرض الثاني على أنه 
الذكور ، واإلناث  -ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطلبة   

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح    -
  ) ١٢( جدول 

 -لـدى الطلبـة   " ت " ابية واالنحرافـات المعياريـة وقيمـة    المتوسطات الحس
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  ٤٩

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح   -الذكورواإلناث 
  جنس  البيان

  الطالب
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  قيمة 
  "ت " 

مستوى 
  الداللة

  *  ٢، ٥٧  ٦، ٠٦  ٥١، ٨٨  ١٢٧  ذكور  أهمية الترويح 
      ٤، ٥٢  ٥٣، ٣٦  ٢١٩  إناث  ائدهوفو

  *  ٢، ٢٦  ٥، ٣٣  ٤٧، ٧٩  ١٢٧  ذكور  ممارسة األنشطة
      ٥، ٢٢  ٤٦، ٤٦  ٢١٩  إناث  الترويحية

  * *  ٣، ٥٢  ٤، ٢٤  ٤٨، ٩٦  ١٢٧  ذكور  ضوابط الترويح 
      ٣، ٦٧  ٥٠، ٤٩  ٢١٩  إناث  وآدابه

        ٠، ٠١مستوى دالة إحصائياً عند * *=         ٠، ٠٥دالة إحصائياً عند مستوى * =  
يتضح لنا من الجدول السابق أنه توجد فروق جوهريـة بـين متوسـطات      

درجات الطلبة في مجال أهمية الترويح وفوائده ، ومجال ضوابط وآدابـه التـرويح   
  .لصالح اإلناث ، وفي مجال ممارسة األنشطة الترويحية لصالح الذكور 

  : نتائج الفرض الثالث 
  : أنه  ينص الفرض الثالث على

ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة كليات أصول الـدين    
والشريعة ، والتربية ، والعلوم  في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو 

  .الترويح 
  ) ١٣(جدول 

نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لدرجات طلبة كليات أصول الـدين والشـريعة ،   
  .على مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  والتربية ، والعلوم

  مصدر   البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

مستوى 
  الداللة

أهمية 
  الترويح

بين 
  المجموعات

٢، ٦١  ٦٩، ٢٩  ٢  ١٣٨، ٥٨  ///  
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  ٥٠

داخل   وفوائده
  المجموعات

٢٦، ٥٧  ٣٤٣  ٩١١٣، ٥٩      

ممارسة 
  نشطة األ

بين 
  المجموعات

٠، ٢٦  ٧، ٣٦  ٢  ١٤، ٧٣  ///  

داخل   الترويحية
  المجموعات

٢٨، ١٤  ٣٤٣  ٩٦٥٠، ٣٤      

ضوابط 
   الترويح

بين 
  المجموعات

٢، ٦٦  ٤١، ٢٧  ٢  ٨٢، ٥٣  ///  

داخل   وآدابه
  المجموعات

١٥، ٥٠  ٣٤٣  ٥٣١٤، ٦٦      

  غير دالة إحصائياً /// = 
د فروق جوهرية في جميع مجاالت مقيـاس  يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توج
أهميـة التـرويح وفوائـده ، وممارسـة      -اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

تعزى لمتغير الدراسة في الكليات   -األنشطة الترويحية ، وضوابط الترويح وآدابه 
  . أصول الدين والشريعة ، والتربية ، والعلوم  -األكاديمية 

  : نتائج الفرض الرابع 
  : ينص الفرض الرابع على أنه 

ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المدينة ، والقريـة ،    
  .والمخيم في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

  ) ١٤( جدول 
نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لدرجات طلبة المدينة ، والقرية ، والمخيم علـى  

  .اس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح مجاالت مقي
   

  مصدر   البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

مستوى 
  الداللة
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أهمية 
  الترويح

بين 
  المجموعات

١، ٣٥  ٣٦، ١١  ٢  ٧٢، ٢١  ///  

داخل   وفوائده
  المجموعات

٢٦، ٧٦  ٣٤٣  ٩١٧٩، ٩٥      

ممارسة 
  األنشطة 

بين 
  موعاتالمج

٥، ١٧  ١٤١، ٤١  ٢  ٢٨٢، ٨١  *  

داخل   الترويحية
  المجموعات

٢٧، ٣٥  ٣٤٣  ٩٣٨٢، ٢٥      

  ضوابط
  الترويح

بين 
  المجموعات

١، ٧٨  ٢٧، ٧٠  ٢  ٥٥، ٣٩  ///  

داخل   وآدابه
  المجموعات

١٥، ٥٧  ٣٤٣  ٥٣٤١، ٨٠      

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق جوهرية في مجـالين مـن     
أهمية الترويح وفوائده ، وضوابط الترويح : س موضع الدراسة ، هما مجاالت مقيا

  .المدينة ، والقرية ، والمخيم   -وآدابه تعزى لمتغير إقامة الطلبة 
كما يتضح لنا من الجدول السابق أنه توجد فروق معنوية في مجال ممارسة   

المدينـة ،   -األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ ، تعزى لمتغير إ قامـة الطلبـة   
  .والقرية ، والمخيم 

  ) ١٥( جدول 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسـابية لمجـال ممارسـة    

  .المدينة ، والقرية ، والمخيم   -األنشطة الترويحية تبعاً إلقامة الطلبة 
  المدينة  المتغيرات

  ٤٧، ٣٩= م 
  القرية

  ٤٤، ٦١= م 
  المخيم

  ٤٦، ٢٤= م 
  مدينةال

  ٤٧، ٣٩= م 
-  ٢، ٧٩ *  

  
١، ١٦  
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  القرية
  ٤٤، ٦١= م 

-  -  ١، ٦٣  

  المخيم
  ٤٦، ٢٤= م 

-  -  -  

يتضح لنا من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصـائياً فـي مجـال      
ممارسة األنشطة الترويحية بين طلبة كل من المدينة ، والقرية ، لصالح طلبة المدينة

سابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مجال كما يتضح لنا من الجدول ال  
  . ممارسة األنشطة الترويحية بين طلبة كل من المدينة ، والمخيم 

كذلك يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصـائياً فـي     
  . مجال ممارسة األنشطة الترويحية بين طلبة كل من القرية ، والمخيم 

   :نتائج الفرض الخامس 
  : ينص الفرض الخامس على أنه 

-ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى الدراسي    
  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  -األول ، والرابع  

  
  ) ١٦( جدول 

األول ، والرابع -نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لدرجات طلبة المستوى الدراسي 
  . على مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  -

  مصدر   البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

مستوى 
  الداللة

أهمية 
  الترويح

بين 
  المجموعات

١  ٢٦، ٨١  ٣  ٨٠، ٤٢  ///  

داخل   وفوائده
  المجموعات

٢٦، ٨٢  ٣٤٢  ٩١٧١، ٧٤      

ممارسة 
  ة األنشط

بين 
  المجموعات

١، ٠١  ٢٨، ٣٩  ٣  ٨٥، ١٥  ///  
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داخل   الترويحية
  المجموعات

٢٨، ٠١  ٣٤٢  ٩٥٧٩، ٩١      

ضوابط 
   الترويح

بين 
  المجموعات

١، ٨٠  ٢٧، ٨٩  ٣  ٨٣، ٦٧  ///  

داخل   وآدابه
  المجموعات

١٥، ٥٤  ٣٤٢  ٥٣١٣، ٥٢      

ت يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق جوهرية في جميع مجاال  
أهمية الترويح وفوائده ، وممارسة  -مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  

تعزى لمتغير المستوى الدراسي   -األنشطة الترويحية  ،  وضوابط الترويح وآدابه 
  .األول ، والرابع   -

  : نتائج الفرض السادس 
  : ينص الفرض السادس على أنه 

ت درجات طلبة المسـتوى التعليمـي   ال توجد فروق جوهرية بين متوسطا  
 -مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق  -لألب 

  .في مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 
  ) ١٧( جدول  

مرحلة  -نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لدرجات طلبة المستوى التعليمـي لألب 
على مجـاالت   -ليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق التع

  .مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 
  مصدر   البيان

  التغير
  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

مستوى 
  الداللة

أهمية 
  الترويح

بين 
  المجموعات

١، ٧٧  ٤٧، ١٣  ٣  ١٤١، ٣٨  ///  

داخل   وفوائده
  المجموعات

٢٦، ٦٤  ٣٤٢  ٩١١٠، ٧٨      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٥٤

ممارسة 
  األنشطة 

بين 
  المجموعات

١، ٩٩  ٥٥، ٣٨  ٣  ١٦٦، ١٥  ///  

داخل   الترويحية
  المجموعات

٢٧، ٧٨  ٣٤٢  ٩٤٩٨، ٩٢      

ضوابط 
   الترويح

بين 
  المجموعات

٠، ٦٣  ٩، ٨٥  ٣  ٢٩، ٥٦  ///  

داخل   وآدابه
  المجموعات

١٥، ٧٠  ٣٤٢  ٥٣٦٧، ٦٤      

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق جوهرية في جميع مجاالت   
أهمية الترويح وفوائده ، وممارسة  -مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  

تعـزى لمتغيـر المسـتوى      -األنشطة الترويحية  ،  وضوابط الترويح وآدابـه   
رحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية مرحلة التعليم األساسي ، والم -التعليمـي لألب 

  .فما فوق  
  : نتائج الفرض السابع 

  : ينص الفرض السابع على أنه 
ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات طلبة المستوى التعليمي لألم   

فـي   -مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق  -
  .ات الطالب الجامعي نحو الترويح مجاالت مقياس اتجاه

  )  ١٨( جدول  
مرحلة  -نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لدرجات طلبة المستوى التعليمـي لألم 

على مجـاالت   -التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق 
  .مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

  مصدر   البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

مستوى 
  الداللة
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أهمية 
  الترويح

بين 
  المجموعات

٠، ٢٤  ٦، ٥٧  ٣  ١٩، ٧١  ///  

داخل   وفوائده
  المجموعات

٢٧  ٣٤٢  ٩٢٣٢، ٤٥      

ممارسة 
  األنشطة 

بين 
  المجموعات

١، ٣٨  ٣٨، ٥٥  ٣  ١٥٥، ٦٥  ///  

داخل   الترويحية
  المجموعات

٢٧، ٩٢  ٣٤٢  ٩٥٤٩، ٤١      

ضوابط 
   الترويح

بين 
  المجموعات

١، ٨٨  ٢٩، ٢٤  ٣  ٨٧، ٧٣  ///  

داخل   وآدابه
  المجموعات

١٥، ٥٣  ٣٤٢  ٥٣٠٩، ٤٦      

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق جوهرية في جميع مجاالت   
وممارسة  أهمية الترويح وفوائده ، -مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  

تعـزى لمتغيـر المسـتوى      -األنشطة الترويحية  ،  وضوابط الترويح وآدابـه   
مرحلة التعليم األساسي ، والمرحلة الثانوية ، والمرحلة الجامعيـة   -التعليمـي لألم 

  .فما فوق  
  تفسير نتائج الدراسة  

أن اتجاهات الطالب الجامعي نحو مجـال  )  ٩( يتضح لنا من الجدول رقم   
ويعزو الباحثان ذلك إلـى افتقـار الطلبـة    . مية الترويح وفوائده جمعيها محايدة أه

للمعلومات الكافية حول قضية الترويح ، حيث إنه ال يوجـد مسـاق فـي الخطـة     
الدراسية الجامعية بالجامعة اإلسالمية بغزة ، يعالج أدبيات الترويح ، وبذلك جـاءت  

لدراسة على ضوء معلوماتهم العامـة  استجابات عينة الدراسة على مقياس موضع ا
حول الترويح وأهميته ، وهذا يكشف عن درجـة كبيـرة مـن الموضـوعية فـي      

  .  االستجابات على مجال أهمية الترويح وفوائده لدى أفراد عينة الدراسة 
من فقرات مجال ممارسة % )  ٣٩( أن )  ١٠( يتضح لنا من الجدول رقم   
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  .فراغ كانت اتجاهات الطلبة نحوها إيجابية األنشطة الترويحية في أوقات ال
في مجال ممارسة األنشطة الرياضـية فـي    -وتتفق نتائج الدراسة الحالية   

% )  ٣١، ٢( التي بينـت أن  ) ١٩٨٨(مع نتائج دراسة  الكردي  -أوقات الفراغ  
  .من الطلبة تمارس بانتظام األنشطة الرياضية في الوقت الحر 

في مجال ممارسة األنشطة الرياضية في  -سة الحالية  كما تتفق نتائج الدرا  
التي أوضـحت أن األلعـاب    ) ١٩٩٠( مع نتائج دراسة خطاب  -أوقات الفراغ  

كرة القدم ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، وكرة اليد ، وتـنس  :  الرياضية التالية 
  . الطاولة احتلت المرتبة األولى لدى التالميذ والتلميذات 

في مجال ممارسة األنشطة الرياضية في  - تتفق نتائج الدراسة الحالية كذلك  
%  ٧٩أظهرت أن  التى ) ١٩٩٥(  Thoutثوت مع نتائج دراسة  -أوقات الفراغ  

من الطلبة لديهم النية باالستمرار في ممارسة الرياضية بعد االنتهاء مـن الدراسـة   
إلى المشاركة في الرياضة بعـد   وأثبتت الدراسة أن العوامل التي تؤدي. الجامعية 

  .االنتهاء من الدراسة الجامعية كان من أجل المتعة 
في مجال ممارسة األنشطة الرياضية فـي   -وتتفق نتائج الدراسة الحالية      

التي أظهرت أن أهم )  ١٩٩٦( مع نتائج دراسة قنديل ، وآخرين  -أوقات الفراغ  
  . األنشطة الرياضية : ي األنشطة التي يميل الشباب لممارستها ه

في مجال ممارسة األنشطة الرياضية في  -كما تتفق نتائج الدراسة الحالية    
التـي أوضـحت أن هنـاك    )  ١٩٩٩( مع نتائج دراسة مارديني  -أوقات الفراغ 

  .اتجاهات إيجابية نحو ممارسة الترويح 
ية ، وملحة ويعزو الباحثان ذلك إلى أن حاجة اإلنسان لممارسة الترويح فطر  

وهو يحرص على ذلك من تلقاء نفسه دون حاجة إلى درجة  -وهذا أمر طبيعي  -
    . كبيرة من اإلطالع ، أو التدريب على مزاولة األنشطة الترويحية 

تنميـة ،  : مثل  -حيث أضحى الترويح  من خالل المميزات الفسيولوجية ،   
ي العصبي ، ورفع مستوى قوة وتناسق ، ومرونة عضالت الجسم ، والتوافق العضل
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والمميـزات   -الحيوية ، والجلد ، ومقاومة التعب ، والتخلص من الضغط العصبي 
توفير الفرص لتجربة خبرات جديدة ، والشـعور باالطمئنـان ،   : مثل  -النفسية ، 

واألهمية الذاتية ، وتنمية صفات كاألمانة ، واإلخاء ، واألصالة الطبيعية ، والريادة 
تنميـة  : ، مثل  -والمميزات االجتماعية  -ورفع مستوى الصحة العقلية  والتبعية ،

بعض االتجاهات كالصدق  والتعاون ، والعدل ، وتوفر فرص عديدة لتبادل اآلراء ، 
وتكوين صداقات جديدة ، وتهيئة الفرص للتدريب على إصدار القرارت ، والشعور 

لترويحية علـى أن يقـود الفـرد    تعمل األنشطة ا -باالطمئنان ، والتوجيه الذاتي  
. السـيد  ( الممارس لألنشطة الترويحية حياة تتسم بالفعالية ، والبهجـة ، والرقـي   

  ) . ١٦٩ - ١٦٧ص ص . ١٩٩٣
التىأثبتـت أن التمرينـات   )  ١٩٩٦(  Lyonsويؤكد ذلك دراسة ليـونز    

  .ية الرياضية لها أثر قوي على اتجاهات الطالب نحو األنشطة الرياضية والترفيه
ومن المالحظ أن اتجاهات عينة الدراسة اإليجابية نحو ممارسـة األنشـطة     

الترويحية لم تنحصر في مجاٍل واحد ، أو اثنين ، وإنما عبرت عن ممارسات عديدة 
من األنشطة الترويحية ، وهذا ما يتالءم مع وجود فروق فردية بين األفـراد مـن   

ن إجمال األنشطة الترويحية التي جاءت ويمك. االهتمامات ، والقدرات ، واألمزجة 
  : اتجاهات الطلبة نحوها إيجابية على النحو التالي 

جاء اتجـاه الطلبـة نحـوه    ) الطاولة ( نشاط أبتعد عن ممارسة لعبة النرد   
إيجابي ، فمن الطبيعي أن يكون اتجاه الطلبة نحو هذا النشاط الترويحـي إيجابيـاً ،   

ذهب جمهور العلمـاء إلـى   " حية الشرعية ، حيث لكون أنه نشاط محظور من النا
وطلبـة الجامعـة   ) .  ٣٧٦ص . جــ  .  ١٩٨٣. سابق " ( حرمة اللعب بالنرد 

اإلسالمية على دراية بمثل هذه األحكام الشرعية ، حيث إنهم يدرسون مساقين فـي  
إضافة إلى النشرات الصـادرة   -فقه العبادات ، وفقه المعامالت  -الفقه اإلسالمي 

صورة دورية عن لجنة اإلفتاء بالجامعة ، والتي تطرح قضايا فقهية معاصرة تبين ب
  .  حكم الشرع فيها 
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ونشاط أحرص على حضور المعارض جاء اتجاه الطلبة نحوه إيجابياً لكون    
الجامعة تشجع على قيام هذه األنشطة الثقافية من خالل اللجنة الثقافية المنبثقة عـن  

  . لجامعة مجلس طلبة وطالبات ا
كـرة القـدم ، والطـائرة ،    ( ونشاط أفضل مزاولة  األلعاب الرياضيــة   

جاء اتجاه الطلبة نحوه إيجابيـاً ، وذلـك نظـراً    ) والسلة ، واليد ، وتنس الطاولة 
. لتوافرها ، وقلة تكاليفها بما يتالءم مع مستوى الدخل العادي في محافظات غـزة  

لها أهمية " مستويين العالمي والمحلي ، كذلك أن كما أن هذه األنشطة شائعة على ال
  ) . ٧٩ - ٧٨ص ص . ١٩٩٠. خطاب " ( كبرى في المتعة الشاملة للفرد 

أما األنشطة أحرص على تربية الحيوانات األليفة ، وأجد متعة فـي تربيـة     
الطيور ، فهي أنشطة متوافرة ، لكونها متاحة ؛ وألنها تتالءم مع الطبيعة الجغرافية 

حيث إنها منطقة زراعية يقوم أهلها بزارعة المحاصيل ، وتربيـة  . حافظات غزة لم
الطيور ، والحيوانات في المزارع ، والبيوت ، سواء لسد حاجاتهم الغذائية منها ، أو 

ومن هنا اكتسب الطلبة اتجاهات إيجابية نحو مثـل هـذه األنشـطة    . لالتجار بها 
  .الترويحية 

ة في المعسكرات الصيفية ، فهو يشـكل المتـنفس   وبالنسبة لنشاط المشارك  
كمـا أن  . الكبير للطلبة ، السيما وقت اإلجازة الدراسية الطويلة في فصل الصيف 

المعسكرات الصيفية ، كما هو متعارف عليه تتيح الفرص لممارسـة العديـد مـن    
زارة كمـا أن و . األنشطة الترويحية المتنوعة ، ومن ثم جاء اإلقبال عليهاً كبيـراً  

التربية والتعليم الفلسطينية منذ تسلمها مسئولية إدارة التعليم قبل الجـامعي شـجعت   
بشكل ملحوظ انخراط الطلبة في المعسكرات الصيفية لما لها من دور كبير في صقل 

  .وبناء شخصية الطالب 
أما نشاط ممارسة لعبة الشطرنج في أوقات الفراغ ، فمن الطبيعي أن يقبـل    

ممارسته ، لكونه ينمي الذكاء ، ويشكل متعة عقلية ، ويتـيح الفرصـة   الطلبة على 
  .للتعبير عن الذات ، وهذا ما ينسجم مع طالب المرحلة الجامعية 
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وإن ممارسة نشاط جمع الطوابع ، الشك أنه يشبع حاجـة الطالـب إلـى      
االكتشاف ، والتعرف على ثقافة اآلخرين ، وجمع المعلومات هو نشاط غير مكلـف  

  . الناحية المادية ، ولذلك كان االتجاه نحو ممارسته قوياً  من
ونشاط ابتعدعن الذهاب إلى الحدائق العامة، جاء اتجاه الطلبة نحوه إيجابياً؛    

فإن االتجاه اإليجابي نحو هذا النشاط يرجع إلى أن هـذه الحـدائق ال تخلـو مـن     
هذه السـلوكات نهـى    االختالط بين الجنسين ، والتبرج ، وكشف العورات ، ومثل

وممـا الشـك فيـه أن الجامعـة     . عنها الشرع لكونها تؤدي إلى كثير من المفاسد 
اإلسالمية تهتم بترسيخ اآلداب الفاضلة ، وتحذر من السلوكيات السلبية مـن خـالل   
المقررات الثقافية التي يدرسها الطالب ، والتي تستهدف بناء الشخصية اإلسـالمية  

  . وسلوكها ، والملتزمة بتعاليم وآداب اإلسالم المتميزة في سماتها 
كشـفت عـن   )  ٥٤ص .  ٢٠٠٠( وفي دراسة قام بها الباحثان الحاليان   

  .  درجة عالية من ممارسة الفضائل الخلقية من قبل طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة 
ونشاط أحرص على زيارة األصدقاء في األوقات الحرة ، جاء اتجاه الطلبة    
يجابي ، ويرجع إلى أن األصدقاء في أي مجتمع يكونون على درجـة مـن   نحوه إ

التماثل ، والتشابه ، واالهتمامات ، السيما في المرحلة الجامعية ، ومنهم يشـكلون  
الجماعة المرجعية التي يجد فيها الفرد سلوكه ، وتتاح من خاللها فرص التعبير عن 

  .الرأي والتسلية ، وتبادل الخبرات 
أفضل مشاهدة األفالم )  ٢٠( أن فقرة رقم )  ١٠( من الجدول رقم ونالحظ   

ويمكن إرجـاع ذلـك   . والمسلسالت التلفازية جاءت اتجاهات الطلبة نحوها سلبية 
لكون األفالم والمسلسالت المقدمة في التلفاز في معظمها غيـر ملتزمـة بالقواعـد    

  . ا األخالقية ، وهى تتعارض مع آداب اإلسالم المتعارف عليه
حيـث أوضـحت أن   )  ١٩٩٤( ويؤكد ذلك ما أشارت إليه دراسة المحيا   

  .المسلسالت التلفازية العربية تشجع على القيم السلبية أكثر من القيم اإليجابية 
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كما أن من أبرز القيم السلبية التي تؤيدها هذه المسلسالت الدعوة إلى الكذب   
م طاعة واحترام الوالدين ، فطلبـة  واستخدام الرشوة ، والتجسس على الغير ، وعد

الجامعة ال يفضلون مشاهدة مثل هذه المسلسالت ؛ ألن مادتها العلمية تخالف قيمنـا  
  .الدينية ، واالجتماعية  

أن اتجاهات الطالب الجامعي نحو مجال )   ١١( يتضح لنا من الجدول رقم   
االتجاهـات نحوهـا   ضوابط الترويح وآدابه جميعها محايدة ، ما عدا ثالث عبارات 

  .  ٧،  ٦،  ٢: إيجابية ، وهى 
ويعزو الباحثان استجابات الطلبة المحايدة على معظم عبارات مجال ضوابط   

الترويح وآدابه إلى عدم وجود وعي كاف بقضية الترويح بكل مجاالتها من خـالل  
  . مادة دراسية مخصصة لذلك 

دقاء وإن كان ال يخلـو مـن   ألجأ إلى المزاح مع األص)  ٢( أما الفقرة رقم   
ويرجع ذلك إلى أن . السخرية واالستهزاء فقد جاءت اتجاهات الطلبة نحوها إيجابية 

من حيث ضرورة االلتزام ) المزاح ( الناس اعتادوا على التفريق بين الجد والهزل 
باآلداب اإلسالمية في التعامل مع اآلخرين ، ظانين األمر مسموحاً به طالما كان من 

لكن هذا السـلوك يعـد   . المزاح ال الجد ، وهو ال يقلل شيئاً من قدر الصحبة  باب
مرفوضاً من الناحية الشرعية ؛ ألنه غالباً ما ينتج عنـه مشـكالت بـين الـزمالء     
المتمازحين ، وننصح طلبتنا األعزاء االبتعاد عن مثل هذه السلوكيات ، وأن كانـت  

  .لعالقة االجتماعية بينهم في تقديرهم عادية بين الزمالء ، وتقوي ا
أتجنب إيذاء اآلخرين أو ترويعهم أثناء ممارسة أي )  ٦( كما أن الفقرة رقم   

نشاط ترويحي جاءت استجابات الطلبة نحوها إيجابية ، ويعود ذلك إلـى أن إيـذاء   
اآلخرين أو ترويعهم سلوك ال أخالقي نهى عنه الشـرع ، ومـن خـالل المنـاهج     

يتم التركيز على غرس فضائل السلوك ، ويحذر مـن إتيـان    الدراسية في الجامعة
  .نقيضها 
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ينبغي أال تكون ممارسة النشـاط الترويحـي علـى    )  ٧( كذلك أن الفقرة   
حساب المذاكرة جاءت استجابات الطلبة نحوها إيجابية ، ونعزو ذلك إلى أن الطالب 

لك يحقـق ذاتـه ،   الجامعي معني بالنجاح ، والتفوق في دراسته ؛ ألنه من خالل ذ
ويشعر بالرضا واالرتياح ، إضافة إلى أنه يحوز على رضا أسرته ، كما أنه يكون 

ومما يعزز هذا االتجاه في الجامعة إتباعها لنظام أكاديمي جاد ، . مثاالً بين زمالئه 
  .يستحث الطلبة دوماً على التحصيل ، واالستعداد لالمتحانات 

أنه توجد فروق جوهرية بين متوسطات  ) ١٢( يتضح لنا من الجدول رقم   
    . درجات الطلبة في مجال أهمية الترويح وفوائده لصالح اإلناث 

ويعزو الباحثان ذلك إلى اإلناث يملن أكثر من الذكور إلى الراحة ، والدعة،   
. واالسترخاء ، وطلب الراحة ، وال يتحملن مسئوليات كبيرة تجاه متطلبات الحيـاة  

ر في الغالب مطالب منهم القيام بمسئوليات عديدة ، وهناك أعـداد  في حين أن الذكو
غير قليلة منهم يجمعون بين الدراسة ، والعمل ، فهم في حالة انشغال دائم ، ومن ثم 

  .ال يلتفتون كثيراً ألنشطة الترويح ،وال يتحسسون أهميته بنفس الدرجة لدى اإلناث 
توجـد فـروق جوهريـة بـين     أنه )  ١٢( كما يتضح لنا من الجدول رقم    

  . متوسطات درجات الطلبة في مجال ضوابط الترويح وآدابه لصالح اإلناث 
ويعود ذلك إلى أن هذه الضـوابط واآلداب مرتبطـة بـأخالق اإلسـالم ،       

وخاضعة للمالحظة ، والنقد الموجه من خالل أفراد المجتمع الـذي يؤكـد علـى    
السيما للفتاة التي تتعرض عادة للمساءلة  االنضباط السلوكي ، وااللتزام األخالقي ،

  . والعقاب أكثر من الشاب في المجتمع العربي 
كما أن ضوابط الترويح وآدابه لها بعد إنساني عاطفي متميز ، يتمثـل فـي     

الرفق مع اآلخرين ، والتلطف بهم ، وهذا ما تتميز به اإلناث أكثر من الذكور كمـا  
  .هو متعارف عليه 

تعداد اإلناث لاللتزام بضوابط الترويح من بـاب حرصـهن   كذلك يجيء اس  
أكثر من الذكور على النجاح والتفوق ، ومن منطلق إثبات الذات في مجتمع ينحـاز  
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  .بطبيعته للذكور ، ولذلك يمكن إلي تقنين الترويح وااللتزام بآدابه 
أنه توجد فـروق جوهريـة بـين    )  ١٢( كذلك يتضح لنا من الجدول رقم   
  .درجات الطلبة  في مجال ممارسة األنشطة الترويحية لصالح الذكور متوسطات
في مجال ممارسة األنشطة الترويحيـة فـي    -وتتفق نتائج الدراسة الحالية   

التي أشارت إلى وجود فـروق  )  ١٩٩٧( مع نتائج دراسة إستيتية  -أوقات الفراغ 
  .كور دالة إحصائياً بين الجنسين في األنشطة الرياضية لصالح الذ

ويفسر الباحثان ذلك إلى أن الطلبة يميلون أكثر بطبيعـتهم نحـو األنشـطة      
  .الرياضية المختلفة التي تأخذ حيزاً كبيراً بين األنشطة الترويحية 

تستدعي حرية الحركة ،  -كما هو معروف  -كما أن ممارسة هذه األنشطة   
ور ، فـي حـين تخـرج    والخروج من البيت والتنقل ، وهذا بالطبع متاح أكثر للذك

للضرورة التي تصـاحبها   -كما هو سائد في المجتمع العربي  -اإلناث من بيوتهن 
المحاسبة ، والمتابعة ، والمراقبة ، مع مزيد من الحرص والخوف علـيهن ، بينمـا   

  . يتساهل اآلباء في مثل هذا الموقف مع األبناء الذكور 
روق جوهريـة فـي جميـع    أنه ال توجد ف)  ١٣( نالحظ من الجدول رقم   

أهمية الترويح وفوائـده ،   -مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 
تعزى لمتغير الدراسة   -وممارسة األنشطة الترويحية ، وضوابط  الترويح وآدابه 

  . أصول الدين والشريعة ، والتربية ، والعلوم   -في الكليات األكاديمية 
التـي  )  ١٩٨٨( اسة الحالية من  نتائج دراسة  الكردي وال تتفق نتائج الدر  

أظهرت أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية نحو الميل 
  .للممارسة الرياضية في الوقت الحر لصالح طالب الكليات العلمية  

ميـة  ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى افتقار الطلبة جميعاً إلـى الـوعي بأه    
وإذا كان موضوع التـرويح  . الترويح ، ودوره في بناء الشخصية ، وتجديد النشاط 

مرتبطاً بالثقافة العامة ، فإن المقررات الثقافية التي يدرسها الطلبـة فـي الجامعـة    
اإلسالمية ، تكاد تكون واحدة مع اختالف بسيط ال يذكر بين كلية وأخرى ، وبالتالي 
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إضافة إلى أن النشاط الترويحي ال . االت الترويح الثالث تماثلت استجاباتهم نحو مج
يقتصر على طلبة كلية أكاديمية دون أخرى ، باستثناء كلية التربية الرياضـية قـد   

  .يتميز طلبتنا بأكثر من غيرهم نحو االتجاه في ممارسة األنشطة الرياضية 
جـالين  أنه ال توجد فروق جوهرية في م)  ١٤( يتضح لنا من الجدول رقم   

أهمية التـرويح وفوائـده ، وضـوابط    : من مجاالت مقياس موضع الدراسة ، هما 
  .المدينة ، والقرية ، والمخيم   -الترويح وآدابه تعزى لمتغير إقامة الطلبة 

أنه توجد فروق معنوية في مجـال  )  ١٥( بينما يتضح لنا من الجدول رقم   
ن طلبة كل من المدينة ، والقريـة ،  ممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ بي

  . لصالح طلبة المدينة 
في مجال ممارسة األنشطة الترويحية في  -وال تتفق نتائج الدراسة الحالية   

التي أشارت إلى عدم وجود أثر )  ١٩٩٧( مع نتائج دراسة إستيتية  -أوقات الفراغ 
على مـدى ممارسـة    -المدينة ، القرية  -ذي داللة إحصائية لمتغير مكان السكن 

  .مجاالت أنشطة أوقات الفراغ 
في مجال ممارسة األنشطة الترويحيـة   -كما ال تتفق نتائج الدراسة الحالية   

التي أبانت أنـه ال توجـد   )  ١٩٩٩( مع نتائج دراسة مارديني  -في أوقات الفراغ 
إلقامة فروق جوهرية بين اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي تبعاً لمكان ا

  .المدينة ، القرية   -
وتعد نتيجة الدراسة الحالية منطقية ، وطبيعية ، لكون أن وسائل ، وأدوات   

الترويح المتنوعة ، متوافرة في المدينة أكثر من القرية ، وهذا ليس مقتصراً علـى  
المجتمع الفلسطيني فحسب ، بل على كل المجتمعات جميعـاً ، وإن كـان بنسـب    

  .متفاوتة 
أنه ال توجد فروق جوهرية فـي جميـع   )  ١٦( ين لنا من الجدول رقم يتب  

أهمية الترويح وفوائده ،  -مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  
تعـزى لمتغيـر     -وممارسة األنشطة الترويحية  ،  وضوابط الترويح وآدابـه    
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  .األول ، والرابع   -المستوى الدراسي 
تؤكد على ما سبق اإلشارة إليه مـن أن الطلبـة    -بال شك  -وهذه النتيجة   

يفتقرون إلى معلومات كافية حول موضوع الترويح الذي لم يعالج في أي مسـتوى  
  .من مستويات الدراسة الجامعية 

كما أن هناك تشابها في الظروف بين طلبة المستويين األول والرابع ، فطلبة   
صين على إثبات ذواتهم لكونهم يتعاملون مع يكونون حري -عادة  -المستوى األول 

مرحلة تعليمية عليا تختلف عن المراحل الدراسية السابقة ، لها متطلباتها العديـدة ،  
وبالتالي ال ينشدون كثيراً للنشاط الترويحي ، وفي المقابل فإن طلبة المستوى الرابع 

رعة ، وبالتالي ال يكونون كذلك حريصين على إنهاء دراستهم الجامعية بنجاح ، وبس
يعيرون اهتماماً كبيراً للنشاط الترويحي الذي يرون فيه مشغلة عن هدفه األساسـي  

  . السالف ذكره 
أنه ال توجد فروق جوهريـة فـي   )   ١٨،  ١٧( يتضح لنا من الجدولين   

أهميـة التـرويح    -جميع مجاالت مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح  
تعـزى    -ة األنشطة الترويحية  ،  وضوابط الترويح وآدابـه   وفوائده ، وممارس

مرحلة التعليم األساسـي ، والمرحلـة    -لمتغير المستوى التعليمـي لألب ، واألم 
  .الثانوية ، والمرحلة الجامعية فما فوق  

التـي  )   ١٩٩٩( وال تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة مارديني   
إحصائياً بين اتجاهات الطلبـة نحـو ممارسـة التـرويح      أوضحت وجود فرق دال

لـدى الوالـدين    -ثانوي فما فوق  -والمستوى العالي  -أمي  -والمستوى المتدني 
  .ثانوي فما فوق   -لصالح المستوى العالي 

ويعزو الباحثان ذلك إلى اهتمام اآلباء بالجانب التعليمي ، ومتابعة تحصـيل    
لترويحي من منطلق أنه يؤثر سلباً على تحصيل األبنـاء ،  األبناء ، وإغفال الجانب ا

ولذلك ال يشجعونهم على أي نشاط ترويحي خارج إطار الدراسـة ، سـواء كـان    
  .ترويحياً ، أو غير ذلك 
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ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن المجتمع الفلسطيني بشكل عام يفتقـر     
ح تتضـاءل مـع الظـروف    كما أن فرص التروي. إلى مؤسسات الترويح المتنوعة 

االقتصادية ، والسياسية الصعبة التي يعيشها ، في حـين نلحـظ االهتمـام الكبيـر     
  .بالترويح في المجتمعات المستقرة من ناحية سياسية واقتصادية 

  توصيات الدراسة
  :في ضوء ما أشارت إليه الدراسة من نتائج ، يوصي الباحثان بما يلي   

في جميع مراحل التعليم بأهميـة التـرويح وفوائـده ،     االهتمام بتوعية الطلبة - ١
وضوابطه ، وآدابه ، على أن يكون ذلك من خالل مؤسسات التربية الرسمية ، 

  . وغير الرسمية في المجتمع 
إضافة مقرر دراسي للخطة الدراسية المعمول بها بالجامعة اإلسالمية يعـالج   - ٢

وعي في هذا الجانب الهام مـن  موضوع الترويح بكل أبعاده ، من أجل نشر ال
  .جوانب بناء الشخصية 

إنشاء المزيد من مراكز ، ومؤسسات الترويح في المجتمع ، مـع اشـتراط أن    - ٣
تكون هادفة موجه نحو اإلصالح ، وهذا يتطلب وجود تنسيق مستمر بين هـذه  

  .المؤسسات ، والجهات الرسمية المسئولة عن التعليم في البالد 
باء بقضية الترويح ، وحثهم على القيام بدورهم الفاعل تجاه التربيـة  توعية اآل - ٤

  .الترويحية 
التأكيد على ضرورة االلتزام بآداب اإلسالم فيما يخص المزاح بين األصدقاء ،  - ٥

الذي يفترض أن يخلو من السخرية ، واالستهزاء ، وأال يتعدى الصـدق إلـى   
يه وسلم ، والصـحابة الكـرام   غيره ، وذلك اقتداء بشخص الرسول صلى عل

  .رضوان اهللا عليهم 
تشجيع اإلناث على ممارسة العديد من األنشطة الترويحية التـي تـتالءم مـع     - ٦

طباعهن ، وقدراتهن الخاصة طالما أن ذلـك يمكـن ضـبطه بقواعـد وآداب     
  .شرعية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٦

تبار توفير وسائل ، وأدوات الترويح في المؤسسات التعليمية واالقتصادية ، واع - ٧
  .ذلك تدعيماً لإلنتاج ، وليس إعاقة له 

  دراسات الحقه
نظراً لقلة األدب التربوي ، والدراسات الميدانية لموضوع الترويح ، يضـع    

الباحثان بعض الدراسات ، آملين من الباحثين الفلسطينيين القيام بها على عينات من 
  . لموضوعات الشباب الفلسطيني إلثراء المكتبة الفلسطينية بمثل هذه ا

  .دور األنشطة الترويحية في التوافق األسري واالجتماعي  - ١
  .عالقة ممارسة األنشطة الترويحية بالصحة النفسية  - ٢
  .مظاهر ضوابط الترويح وآدابه  - ٣
  .عالقة أهمية الترويح وفوائده ببناء الشخصية  - ٤
  .دور المعسكرات الصيفية في تأصيل الترويح  - ٥
  .طة الترويحية وأثرها التربوي األنش - ٦
  .المميزات النفسية للترويح  - ٧

  المراجع والمصادر
  : المصادر  -أوالً 
  .القرآن الكريم * 
، دار إحياء الكتب العربيـة ،   ٢جـ .  الموطأ) :  ١٩٥١( ابن أنس ، مالك  - ١

  .القاهرة 
تحقيق محمـد  . سنن ابن ماجه ) : ت . ب ( ابن ماجه ، الحافظ أبى عبداهللا  - ٢

  .، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة  ٣فؤاد عبد الباقي ، جـ
ـ . سـنن أبـى داود   ) : ت . ب ( أبو داود ، سليمان بن األشـعت   - ٣ ،  ٤جـ

  .دارالفكر، بيروت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٧

الشـمائل المحمديـة   ) :  ١٩٩٣( الترمذي ، أبو عيسى محمد بـن سـورة    - ٤
 س الجليمي ، مؤسسة الكتب الثقافيةتحقيق سيد بن عبا. والخصال المصطفوية 

  .القاهرة، 
ـ .  اإلمتاع والمؤانسـة ) : ت . ب ( التوحيدي ، أبو حيان  - ٥ ، المكتبـة  ١جـ

  .العصرية، بيروت 
. أدب اإلمـالء واالسـتمالء   ) :  ١٩٨١( السمعاني ، عبد الكريم بن محمـد   - ٦

  .، تحقيق ماكس فاينفالير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١جـ
ـ .  إحياء علوم الـدين ) : ت . ب ( الغزالي ، أبو حامد  - ٧ ، دار إحيـاء   ٢جـ

  .الكتب العربية ، القاهرة 
ـ . نهايـة اإلرب فـي فنـون األدب    ) : ت . ب ( النويري ، شهاب  - ٨ ،  ٤جـ

  .المؤسسة المصرية للنشر والتأليف والترجمة والطباعة 
ـ . سنن النسائي :  )ت . ب ( النسائي ، أبو عبدالرحمن بن بحر  - ٩ ، دار  ٨جـ

  .الكتب العلمية ، بيروت 
تحقيـق  . صحيح مسلم ) :  ١٩٥٥( مسلم ، اإلمام أبى الحسن النيسابوري  - ١٠

  .، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة  ٤،جـ  ٣محمد فؤاد عبد الباقي ، جـ
  : المراجع  -ثانياً  

  : المراجع العربية  -أ 
  .مطبعة المعرفة، مصر . الترويح وأوقات الفراغ):  ١٩٦١( إبراهيم ، حلمي  -١
ممارسـة  ) : "  ٢٠٠٠( أبو مصطفي ، نظمي عودة ، أبودف ، محمود خليل  -٢

طالب الجامعة اإلسالمية بغزة لـبعض الفضـائل الخلقيـة وعالقتهـا بـبعض      
  .الحولية الثانية ، الرسالة الخامسة ، يناير . حوليات " . المتغيرات 

أثر متغيرات الجـنس ومكـان السـكن    ) : "  ١٩٩٧( ة ، دالل ملحس إستيتي -٣
والمستوي االقتصادي على مدي ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ في عينة 
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، عمادة البحث العلمي ، الجامعة األردنية  العلوم التربوية: دراسات " . أردنية  
  . ١١١ - ١٠١، العدد األول ، آذار، ص ص )  ٢٥( ، المجلد 

دراسة لـبعض المتغيـرات المتصـلة    ) : "  ١٩٨٧( الحمامي ، محمد محمد  -٤
المؤتمر العلمي لتطور علـوم  " . باتجاهات طالب جامعة أم القرى نحو الترويح 

  .، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا ، المجلد الثالث  الرياضة
ه فـي انحـراف   وقت الفراغ وأثـر ) :  ١٩٩٤( السدحان ، عبداهللا بن ناصر  -٥

  . مكتبة العبيكان ، الرياض .  الشباب
. أسس الترويح والتربية الترويحيـة  ) :  ١٩٩٣( السيد ، تهاني عبد السالم   -٦

  .دار المعارف ، القاهرة 
دار .  "رؤية إسـالمية  " الترويح التربوي ) :  ١٩٩٤( العودة ، خالد بن فهد  -٧

  .المسلم للنشر والتوزيع ، الرياض 
  .دار القلم ، دمشق . خلق المسلم ) :  ١٩٨٠( لغزالي ، محمد ا -٨
مكتبة . مالمح المجتمع المسلم الذي تنشده ) :  ١٩٩٣( القرضاوي ، يوسف  -٩

  .وهبه ، القاهرة 
اتجاهات الممارسة الرياضية فـي الوقـت   ) : "  ١٩٨٨( الكردي ، عصمت  -١٠

التربيـة  : لـوم اإلنسـانية   دراسات الع" .  الحر لدي طالب الجامعة األردنية 
، عمادة البحث العلمي ، الجامعة األردنية ، المجلد الخـامس   والتربية الرياضية

  . ٣٣٨ - ٣١٢عشر ، العدد الثامن ، آب ، ص ص 
. القيم في المسلسـالت التلفازيـة   ) :  ١٩٩٤( المحيا ، مساعد بن عبداهللا  -١١

  .دارالعاصمة ، السعودية 
دار التراث ، . دليل التربية الرياضية ) :  ١٩٨٩( آخرون جلوان ، رابح ، و -١٢

  .   المدينة المنورة 
.  الترويح والخدمة االجتماعية) : ١٩٦١" ( وآخرون " حافظ ، محمد على ،  -١٣

  . مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة 
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الممارسة الرياضية في وقت الفـراغ  ) : "  ١٩٩٠( خطاب ، عطيات محمد  -١٤
، تأليف  في كتاب أوقات الفراغ والترويح" . وتلميذات المدارس الثانوية  لتالميذ

  .  ٢٢٠ - ١٨١عطيات محمد خطاب ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ص 
أصول الترويح وأوقات الفراغ ) :  ١٩٩٠( درويش ، كمال ، الخولي ، أمين  -١٥

  .دار الفكر العربي ، القاهرة   ." مدخل العلوم اإلنسانية " 
التـرويح الرياضـي فـي    ) :  ١٩٨٨( درويش ، كمال ، الحمامي ، محمد  -١٦

  .مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة .  المجتمعات المعاصرة
رؤيـة عصـرية للتـرويح    ) :  ١٩٩٧(درويش ، كمال ، الحمامي ، محمد  -١٧

  .مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .  وأوقات الفراغ
قضايا اللهو والترفيه بـين الحاجـة النفسـية    ) :  ١٩٩٨( رشيد ، هارون  -١٨

  .دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض . والضوابط الشرعية 
، المجلد الثالـث ، دار الفكـر،    ٤ط. فقه السنة ) :  ١٩٨٣( سابق ، السيد  -١٩

  .القاهرة
التصور اإلسالمي لـدور التـرويح   ) : "  ١٩٩٨( عبد الحميد ، أحمد ربيع  -٢٠

، جامعـة األزهـر ،    مجلة كلية التربية" . في بناء الشخصية المسلمة التربوي 
  .  ٧١ - ١، ص ص )  ٧١( القاهرة ، العدد 

اتجاهات خريجات جامعات انـديانا نحـو   ) : "  ١٩٨٤( عبد العزيز ، عايدة  -٢١
في دراسة مسحية عـن األنشـطة   . ممارسة النشاط الترويحي في وقت الفراغ 

، إعـداد عايـدة عبـد    " جانب بالجامعة األمريكية بالقاهرة  الترويحية للطلبة األ
، كلية التربية الرياضة بالقاهرة ، دار الفكـر   مؤتمر الرياضية للجميع". العزيز 

  . العربي ، القاهرة 
  .مكتبة الفالح ، الكويت . النشاط المدرسي ) :  ١٩٧٩( عبد الوهاب ، جالل  -٢٢
ترجمة محمد النجيحـي ، دار  . سفة التربية فل) :  ١٩٨٢( فينكس ، فيليب  -٢٣

  .النهضة العربية ، القاهرة 
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األوقات الحـرة لـدى الشـباب    ) :  ١٩٨٦" ( وآخرون " قنديل ، إبراهيم ،  -٢٤
مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعـة ، أم  .  "المنطقة الشرقية " السعودي 

  . القرى ، مكة المكرمة 
األردن نحو  -اتجاهات طلبة جامعة اليرموك ) : "  ١٩٩٩( مارديني ، وليد  -٢٥

، المجلـد الخـامس    مجلة جامعة دمشق" . األنشطة الترويحية وأوقات الفراغ  
  .  ٢٥٤ - ٢٢٩، العدد األول ، ص ص ) ١٥(
  : المراجع األجنبية  -ثانياً 

1- Borchgrevink, P ; ( 1997 ) : “ Norway seen from Abroad : 
perception of Norway and Norwegian tourism: an image study” 
Journal of hospitality & leisure marketing  (Binghamton, 
N.Y.) 4 ( 4 ), Refs: 8  pp. 25 - 47 . 

2- Coloston, L, et .al ( 1995 ) : “ Volunteering to promote fitness 
and caring: a motive for linking college students with mature 
adults ” Journal : Activities, adaptation & aging  
(Binghampton, N.Y.) 20 ( 1 ), Refs : 32, PP. 79 - 90 . 

3- Lyons, B.. ( 1996 ) : “ The effect of undergraduate participation 
in various introductory exercise and leisure activity courses on 
attitude toward physical activity (college students ) ”. PH.D. 
The University of Mississippi, ( 0131 ) . 
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7- Watson, et.al ( 1996 ) : “ The impact of leisure attitude and 
motivation on the physical recreation / leisure participation time 
of college students ”. PH.D. Purdue University ( 0183 ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
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  مقياس اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترويح 

  ابنتي الطالبة / ابني الطالب 
  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته ،،، 

ويتكون من جـزئين  . الجامعي نحو الترويح إليك مقياساً التجاهات الطالب   
الجنس ، والكلية ، والمستوى الدراسي ، ومكان ( األول يتعلق بالبيانات الديمغرافية 

والثاني يتناول ثالثة مجـاالت  ) . السكن ، والمستوى التعليمي لكل من األب واألم  
ة الترويحية في أهمية الترويح وفوائده ، وممارسة األنشط( لالتجاهات نحو الترويح 

  ) . أوقات الفراغ ، وضوابط الترويح وآدابه 
في ) × ( والمطلوب منك أن تمأل البيانات الديمغرافية ، وذلك بوضع إشارة   

ثم اإلجابة على عبارات المقياس ، حيث تجد أمام كل عبارة مـن  . الفراغ المناسب 
، وضـع  ) ال أوافق أوافق ، ال أدري ، ( عبارات المقياس ثالث استجابات ، وهى 

  .في الخانة التي تتناسب أمام كل فقرة من فقرة المقياس ) × ( إشارة 
علماً بأن المعلومات التي تدلي بها لن تستخدم أال فـي أغـراض البحـث       
  . العلمي 

  وشكراً لكم سلفاً على حسن تعاونكم معنا  
 
  .أنثى .......  ،      ذكر:      ......  الجنس  -١
  .العلوم ......التربية  ، ...... أصول الدين والشريعة ، :  ...... الكلية    - ٢
  .الرابع ....... األول ، :  ..... المستوى الدراسي - ٣
  .مخيم ....... قرية    ، ......  مدينة   ، :  ...... مكان السكن  - ٤
المرحلـة  ...... مرحلة التعليم األساسـي ،  . : ......المستوى التعليمي لألب  - ٥

  .المرحلة الجامعية فما فوق ...... الثانوية ، 
 المرحلـة ...... مرحلة التعليم األساسـي ،   : ......  المستوى التعليمي لألم  - ٦

  .المرحلة الجامعية فما فوق ...... الثانوية   ، 
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  ٧٣

 
 

  الأوافق  الأدري  أوافق  الفقرة  م
        يعد الترويح وسيلة فاعلة الستثمار أوقات الفراغ   ١

        يساعد الترويح على تجديد النشاط   ٢

        يدخل الترويح السرور على النفس   ٣

        يعد الترويح من مقومات التعلم الجيد  ٤

        ترويح في بناء الفرد بدنياً يساهم ال  ٥

        يعيق الترويح التحصيل األكاديمي   ٦
        يبدد الترويح الوقت   ٧
        تشحذ األنشطة الترويحية العقل على التفكير  ٨
        ينبغي أن تدعم المؤسسات األكاديمية واالجتماعية  الترويح   ٩

يعد الترويح وسيلة فاعلة لحمايـة الشـباب مـن      ١٠
  أوقات الفراغ مفاسد  

      

        يتيح الترويح فرصة لتكوين عالقات جديدة مع اآلخرين   ١١
        يتيح الترويح الفرصة إلبراز مواهب الفرد  ١٢
        تزيد أنشطة الترويح من ثقة الفرد بنفسه  ١٣
        تكسب األنشطة الترويحية الفرد خبرات متنوعة  ١٤
        تعزز األنشطة الترويحية قيم التعاون   ١٥
        يساهم الترويح في تنمية التذوق الجمالي   ١٦
        ينمي الترويح قدرة الفرد على اإلبداع  ١٧
يسهم الترويح في تخليص اإلنسان من التـوترات    ١٨

  والصراعات النفسية 
      

 
  

  الأوافق  الأدرى  أوافق  الفقرات  م
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  ٧٤

        ) الطاولة ( ممارسة لعبة النرد أبتعد عن   ١
        أحرص على حضور المعارض الفنية  ٢
أفضل شغل أوقات الفـراغ فـي سـماع النـوادر       ٣

  والطرائف والنكات
      

        أحبذ الخروج للرحالت الخلوية داخل البالد   ٤
أجد متعة في السفر خـارج الـبالد فـي العطـل       ٥

  الدراسية 
      

كرة القدم ، ( الرياضيــة أفضل مزاولة  األلعاب   ٦
  ) والطائرة ، والسلة ، واليد ، وتنس الطاولة 

      

أتجنب االستماع إلـى أشـرطة الغنـاء كوسـيلة       ٧
  للترويح 

      

        أفضل لعبة الشطرنج في أوقات الفراغ   ٨
        أتجنب الذهاب إلى مدن المالهي    ٩

        أحبذ رياضة المشي لمسافات طويلة   ١٠
        ممارسة السباحة في البحرأحرص على   ١١
        أفضل مشاهدة األفالم والمسلسالت التلفازية  ١٢
        أبتعد عن الذهاب إلى الحدائق العامة  ١٣
        أحرص على جمع الطوابع   ١٤
        استمتع بقراءة القصص القصيرة   ١٥
        أحرص على حضور المسابقات الثقافية   ١٦
        جديدة عبر االنترنتأجد متعة في البحث عن معلومات   ١٧
        أحرص على تربية الحيوانات األليفة  ١٨
        أجد متعة في التعامل مع جهاز األتاري   ١٩
الشعرية ، والنثرية ، (أستمتع عند كتابة خواطري   ٢٠

  ) والفكرية 
      

        أستمتع عند مشاهدة المناظر الطبيعية   ٢١
        )  السمك ، الطيور( أحرص على مزاولة الصيد   ٢٢
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  ٧٥

        أجد متعة في تربية الطيور   ٢٣
        أستمتع عند مشاهدة البحر  ٢٤
        أحبذ المشاركة في المعسكرات الصيفية   ٢٥
        أحرص على القراءات الثقافية   ٢٦
المظـاهر الطبيعيـة ،    ( أجد متعـة عنـد رسـم      ٢٧

  ) والمواقف المثيرة 
      

        حرةأحرص على زيارة األصدقاء في األوقات ال  ٢٨
 

  
  الأوافق  الأدري  أوافق  الفقرات  م
أستمع إلى الموسيقي الصـاخبة فـي البيـت أو      ١

  السيارة دون االلتفات إلى اعتراض اآلخرين
      

ألجأ إلى المزاح مع األصدقاء وإن كان ال يخلو من   ٢
  السخرية واالستهزاء 

      

حي يشغل اإلنسان عـن أداء  أرفض كل نشاط تروي  ٣
  الصالة في وقتها 

      

        أستمتع باألفالم األجنبية أياً كان محتواها  ٤
أحرص على ممارسة األنشطة الترويحية برفقـة    ٥

  الصحبة الصالحة
      

أتجنب إيذاء اآلخرين أو ترويعهم أثناء ممارسـة    ٦
  أي نشاط ترويحي

      

حـي علـى   ينبغي أال تكون ممارسة النشاط التروي  ٧
  حساب المذاكرة

      

        أجلس أمام التلفاز حتى وقت متأخر من الليل  ٨
        أؤثر عدم اإلفراط في استهالك الوقت في األنشطة الترويحية  ٩

أرى أن االلتزام بالصدق ضـروري حتـى أثنـاء      ١٠
  النشاط الترويحي 
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  ٧٦

أعتقد أن استخدام الشتائم أثناء ممارسة بعض األلعاب   ١١
  ة سلوك اجتماعي غير مرغوب فيهالرياضي

      

يجب ستر العـورات أثنـاء ممارسـة أي نشـاط       ١٢
  ترويحي 

      

أفضل ضرورة وقف النشاط الترويحي فوراً حـال    ١٣
  نشوب شجار بين الزمالء

      

أنصح زمالئي باختيار األنشطة الترويحية المالئمة   ١٤
  لطاقاتهم البدنية والجسدية 

      

ترويحي ال يمكن ضبطه بمعايير أؤمن أن النشاط ال  ١٥
  وشروط معينة

      

ينتابني شعور اإلعجاب بالنفس حينما أتفوق على   ١٦
  زمالئي في أي نشاط ترويحي 

      

يجب أال تكون ممارسة أي نشاط ترويحـي علـى     ١٧
  حساب أوقات المحاضرات 

      

ينبغي عدم اختالط الجنسين أثناء ممارسة األنشطة   ١٨
  الترويحية

      

لزم أال تلهى األنشطة الترويحية الفرد عن ذكـر  ي  ١٩
  اهللا

      

يفضل مراعاة الفروق الفردية بين الجنسين عنـد    ٢٠
  اختيار األنشطة الترويحية
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