
 فيروساالهتمامات الترويحية لطالب جامعة كفر الشيخ في فترة الحجر المنزلي لجائحة "
 "كأساس لوضع برنامج ترويحي روناو ك

 أحمد مصباح فتوح/ صبحي محمد سراج     د/ د
 :مستخلص البحث

جيم ددال ر دد  الفدديت ةددا ة دد   االه ميمدديا ال  حيحيددال ل دد   علددا الحدديلا الددت ال  دد    البحدد هدد    
حل حقيدده هددلا الادد   اردد      ،الحجدد  المليلددا لجيفحددال ةيدد ح  رح حلددي ربرددي  لحوددي ب لدديم    حيحددا

بإعددد ا  ارددد مي   ارددد بيين الير  حليدددال علدددت مح دددي جحجددد    ايددد  ( المردددحا ) ين المدددلا  الح ددد ا البيحثددد
(Google Drive )   ح يلبدديا جيم ددال ر  الفدديت ال لبددبادد   ال  دد   علددا االه ميمدديا ال  حيحيددال لدد، 

رلييا عمليال،  د   قرديما  ىلدت عد   ( 3) يل  ح يلبال من ع  ( 5252)اف ملا عيلال البح  علا ع   
اردددددد بيين ين ا حاا جمددددددي البييلدددددديا م مثلددددددال ةددددددا  يلبددددددال، حاردددددد     البيحثدددددد( 8331) يلدددددد  ح ( 8812)

 ،رح حلددي( 83-رحةيددد )ةيدد ح   ةددا  دد  جيفحددال ح يلبدديا جيم ددال ر  الفدديت ل لبددالااله ميمدديا ال  حيحيددال 
   يدد  اشلفدد ال ال  حيحيددال ال ييودديال " االل ددي  االلر  حليددال"  دد  ا  :الددت البحدد ار    دديا   ح دلاح 

المحي ثددال االلر  حليددال مددي "   دد  ا ح  .اه ميمدديا ال يلبدديا" ال م يلدديا ال ييودديال"، بيلمددي   دد  ا لل لبددال
ارددد   ا  محا دددي ال حا ددد  " جدددي  ححال يلبددديا،  لبدددال لل   يددد  اشلفددد ال ال  حيحيدددال االج ميعيدددال " اال ددد  ي 

حا  قددي  ،حال يلبدديا لل لبددالعلددت  دد ا     يدد  اشلفدد ال ال  حيحيددال الثقيةيددال " االج مدديعا حبدد ام  المحدد ثيا
اشلفددد ال ال  حيحيدددال ال جي يدددال  مدددن  هددد " ال ددد حيا ال ردددحيقيال عبددد  االل  لدددا"علدددت  ن  حال يلبددديا ال لبدددال

 .الممي رال ال  جيالاشلف ال ال  حيحيال   ه " ال لييال بيلم ا  حالقحا  حااللح اةيا الجرميال "ح، الممي رال
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 مة ومشكلة البحثمقد
  ى ال فدي  ةيد ح  رح حلددي ىلدت فدد  ح ردال ال دديل  ححودي الددب   ةدا  يمددال  يلقدال حعلددت رد  المردد حييا 
رمي   ى ىلت حج  اللي  ةا  ح  ع ي   ةا بيح ا  ممي   ى ىلت حيلال من الالي حال عد  لد ى جميدي اشةد ا ، 

مدي  ةدي هدح ح   علدت حيدي ا ، ممي  ث  بيل يلا علت حيل ا  الل ريال ال ا  بيما برب  القله حال دح   الدل  ردي 
حال فد ي  علدا ةا الحج  ال حا المليلدا،  ينحاآل    يجي    ه ة يلال لل  يم  مي الل  ال    ىلا االه مي  بإ

مثددد  المددد ا    ال بيعددد  االج مددديعا بفدددر   دددي  ةدددا البيفددديا ال دددا ي  قددد   ن ال قدددي  المددد    ددد  يحددد   ةيادددي
 .يمال حالمؤرريا ال جي يال حغي هيحالجيم يا  ح المبيلا المر بيال حاشرحاه ال 

اإللرددين هددح ردديفن م ريمدد   ددؤث  جميددي جحالبددب علددت ب ودداي الددب   رددلبي  ح ىيجيبددي، ةيالودد  ابيا ح  
ي ي ة دب الدا ممي ردال ال  يد  مدن اشلفد ال ال ي ح  حالحجد  ال دحا المليلدا، مدالل ريال ال ا    يربباي  اح  

االجبدددي   بددديلملي ، ح ددد   قددد  هدددلد االوددد ابيا ىلدددت   جدددال ربيددد   مدددن  ددد    قددد ي   ال ددد ا الم لحعدددال ةدددا ح دددا 
 (31) ( 55: 85. )ار  ا يجييا  ري  عيمال لألة ا 

الحيدي  ةدا ودح  ب د  الم تيد اا ال يلميدال  ربردلح ال د حي   بي  ديللمدن اشهميدال ى لديل المدحا لين  بح ل
ال دد حي ،  الفدد ال الم ي دد   لمحاجاددال الييددي   المودد     ةددا ح ددا ال دد ا  مددن  دد   اردد ثمي  للدد  الح ددا ةددا

ال يلددددال : حالحددد  مدددن قثدددي  ح ددددا ال ددد ا  غيددد  المردددد ثم  حال تلددد  علدددت ال  يدددد  مدددن م ددديه د حال ددددا مدددن  همادددي
 . يبال بيل  يد  مدن  مد ا  القلد  حاشحعيدال ال محيدال حاشمد ا  الل رديالاالج ميعيال، وتح  الحيي  اليحميال، اإل

(52 :211) 
 ن هلي  ث ثال  ب ي   فيريال شهميال ح دا ال د ا   بد   بيلب د   (4002" )الفاضلأحمد بن محمد "حيفي  

  الل ردا الرلحرا من        ةيا ال    حم ى  حاةقب مي الد ين حالقديلحن حال دي اا االج ميعيدال، حييليدال الب د
حي  ي  ا مؤفد  علدت ال دحال الل رديال، ثد  الب د  االج مديعا حيد  يبدين مد ى ال حاةده حال ريد  االج مديعا 
لل   ، حمن هلي ةإن اشة ا  اللين ال ير  ي حن ار ت    ح يا ال  ا  بفر  ىيجيبا م ي    ا  لد يا  مفدير  

 (551: 5) .رثي   حم لحعال
 لدددب رلمدددي  لددددا ال دددلال بيلح دددا حلق ددددا  (9)(4002" )باااااللزيناااا  "   ارددددال ب ددد  ل ددديف   ح حوددد 

االه ميمدديا حودد  ا الماددي اا ال يمددال ل ردد ت   اشمثدد  لح ددا ال دد ا  اي ا ا ةدد   اليددب  حالملدد  حاشليليددال 
حاالغ  ا  حال ل  حالج يمدال حاإل مدين بدين الفدبي  علدت حجدب ال  دح  ح ن لردبال االلحد ا  حالج يمدال     دي 

 .  ق  ىلت ال  حي  ةا اشحيي  ال ا  
 ن ح دا ال د ا  ي د  ح دا ار ردي   (5115) "محمد الحماحمي وعايدة عبد العزياز"ر  مدن  رمي حيؤر 

الماي اا حالقي  حال ب اا ال  بحيال حاالج ميعيال ، رمدي  لدب الح دا الدل  مدن   لدب يد   ىفدبيل الاحايديا حالميدح  
االب رددي  : الددل  يمرددن لل دد   مددن   لددب رمددي ي دد  الح ددا لميددال المحهبددال ، ح ال دد حي  عددن الددلاا، ح حالحيجدديا ، 
رمي  ن ال  ا  حال  حي  ي م ن علت  ، لميال الف  يال اإللريليال بحجب عي ح ،  حقيه ال حاين الل راح حاإلب ال، 

ىث ا  حيي  ال    من     ممي ر ب لل ييوال حاالر   ي  حاالر م يل بيل لحن، حال لح  ال بي يدال ردحا  ردين للد  
  (20 ،02-01 :42) .الحو  ا  حيي  ال    ةا ال ي   ح ةا إلث
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 د   المرديهمال  مدن ال د  هلدي  ال  يد  مدن المؤررديا االج ميعيدال ال دا  رديه  ةدا  لفدفال  ن  ينحي   البيحثد
 حم د بيل ب اا الم  ل ال ح ت   ةيب القي  حالم ييي  المج م يال حللر  ملادي المد ا   ال  بحيدال ال  يلال ةا   بي ب

ححردديف  اإلعدد   الم  ل ددال الم فيددال حالمرددمحعال حالمقدد ح  ، حاللددحا   حالمؤرردديا ال ييودديال ال رددميال  حالجيم دديا
حغيدد  ال رددميال ال ددا   لددت بيشلفدد ال الب ليددال ال ييودديال ال ليةردديال حال  بحيددال حال  حيحيددال بم  لدد   فددريلاي، حهددلد 

ب لحعدي مدن الم  دال حالتب دال الريملدال ةدا لا دب، رمدي اش ي   يمي  ىلياي ال    بم  ل  ةفي ب ال م يال، ةادا  ملحد
 لادي  جد    ي ي دب ال ا ليدال ال ددا  رديع د علدت االرد م ا  بريمد   ددحاد ال قليدال حالب ليدال حال ححيدال، بيإلوديةال ىلددت 

ال ى ا   االلرديلا لحدح الل د ، رمدي  لادي    بد   حالمي ال  حي  حال  ةيب عن الل  ، حاح  ا  ال بي ال اإللريليال 
 حرن   ه االر   ي  حال احال ح ج ي  ال ي ال ح لميال رميا الف  يال حاللمح الب لی للم اهه، رمدي    بد   من

 .حريلال   حيحيال لمي لاي من ةحاف  ع ي   ةا المجي  ال حا حال  بح ، االج ميعا، حالل را حال  حيحا
حالماددددددي اا ال مدددددد  علددددددت  لميددددددال االه ميمدددددديا يجدددددد  لددددددب   (4002" )محمااااااد الساااااامنود "حيفددددددي  

ال ددددا    لباددددي المجدددديالا الم  دددد    لل دددد حي  ، رمددددي يجدددد   ايفددددال ةدددد   لألةدددد ا  لممي رددددال الحيددددي  ال ددددا   ردددد  
بيل ج يددددددد  ح  لددددددد  الم لحمددددددديا ح ردددددددحين اال جيهددددددديا ال دددددددا  مدددددددل  الم لدددددددت للحيدددددددي  ح ج لادددددددي  رثددددددد  ىفددددددد ا ي 

 (25: 40.)حباجال
المدددحا لين مدددن جميدددي ال فددديا ال م يددددال  مردددين الدددا ودددد ح    (4002" )محماااد الحمااااحمي "حيفدددي  

حالمج م يدددال مدددن ال ددديح  بيلم  ةدددال حالم لحمددديا الم  ب ددددال بيرددد ثمي   ح ددديا ال ددد ا  حال ددد حي ، ح  لددد  الماددددي اا 
حالاحايددديا الم  ب دددال بجميدددي مجددديالا ال ددد حي  ح لمي ادددي ح عمادددي، حةقدددي الرددد   ا اا ح ددد  اا حميدددح  ححيجددديا 

رددددايميا المؤرردددديا ال  بحيددددال حال  ليميددددال حالفددددبيبيال ح جاددددي  اإلعدددد   حاه ميمدددديا اشةدددد ا ، حللدددد  مددددن  دددد   ى
جيال دب لمحةقدي  الجميهي   ةا  ق ي    مي اي ل حقيه  ل  اشه ا ، حال ح يي علت ممي رال  حجب لفي  ال  حي 

 (235: 52). الم     ، ح رحين ا جيهيا ىيجيبيال لحح ار ثمي   ح يا ال  ا  حال  حي 
لادددي شلفدد ال ال  حيحيدددال ان   (83) (5181) "و تماضااار محماااد  باااديركريماااان "ح حودد  ل ددديف    ارددال 

حللددد  مدددن  ددد    لميدددال م  لددد  الر دددي اا ح حردددين المددد  ح  حالددد  ل  مدددن  االةددد ا ل رددديال علدددا  هميدددال ح ثددد  
رمدي  اد   اشلفد ال ال  حيحيدال  ،المفير  حاالو  ابيا الل ريال االج ميعيال ريلقله حال ح  حالرلح  ال  حالا

با   اال  قي  بق  ا ا  ةا محاجادال المفدر ا ال دا  د      ودا  ، رمدي  رديع  علدت ىرردي   ال   ىلت  حجيب 
 . ب اا ح لمي  رلحريال جي   حال مر  بيل ي اا الحرلال ح لميال ال   يا االج ميعيال 

يلميددددال علددددت ال مدددد  مددددي البلدددد ان مل مددددال ال ددددحال ال  عر دددداحمدددن  دددد اعييا ةيدددد ح  رح حلددددي المردددد ج ، 
حبردب  اإلجادي  الل ردا حالف ري  من  ج  جمي ميي  من الم لحميا علب ح ح يد  قثدي د علدت ال دحال عمحمدي، 

جدي ا ةرد   ، الل  يردببب هدلا ال يد ح  للجميدي  حن ارد ثلي  مدن م ودت ح ةد ا  حاشرد  المحجدحي  ةدا ملييلادي
  ددد   الحجددد  ال دددحا ح دددا ال ددد ا  لللفدددبي  الجددديم ا ةدددا البحددد  ةدددا ال  ددد   علدددا االه ميمددديا ال  حيحيدددال 

 ح ديا ال د ا  ةدا  المليلا، حلل  ل  واي علدا اش د ا  حالمؤررديا الم ليدال ل ح يد   د ه حردب  لل ريد  مدي
،  حن حيجال لفد   ل  يديا علميدال ال ي امادي ال يمدال مدن اللدي ، ةمدي ياماد  هدح ال  يمد  بفدر  ال اهن الحوي

حال  ريدي علدت  تييد  اشةردي  الردلبيال حالد حر  بيالل  ديالا  بفر   يبد  لل اد  حال  بيده،ة ي  مي ال ح   حالقله 
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حالمفيع  الرلبيال، حالقيي  ببلف ال   حيحيال  مأل ح ا ال  ا  بر  مي هح م يد  لل د   ممدي يرديع د علدت االب  دي  
مؤ دا لل  اردال حال مد  ، عدن المفدرلال اشريرديال حال دا هدا الحجد  ال دحا حال بيعد  االج مديعا ح بمدي   ردب ال

ح ودددي  الح دددا ةدددا البيدددا مدددي ال يفلدددال، ح  يددد  ال ددد   مدددن رددد  اللدددحاحا الجرددد يال حالل رددديال حال ي  يدددال حالم  ةيدددال 
 .حاالج ميعيال 
 :هدف البحث 

جيم ال ر   الفيت ةا ة    الحج   ح يلبيا االه ميميا ال  حيحيال ل    يا   البح  ال     علا
ال  حيحيدددال  بيشلفددد ال ل   قدددي  ربردددي  لحودددي ب لددديم  مق ددد   رح حلدددي (83-رحةيدددد ) ةيددد ح المليلدددا لجيفحدددال 

 .رح حلي( 83-رحةيد ) ةي ح ل    جيم ال ر   الفيت ةا ة    الحج  المليلا لجيفحال 
 تساؤالت البحث

جيم ال ر   الفيت ةا ة    الحج  المليلا لجيفحال ح يلبيا االه ميميا ال  حيحيال ل    ها مي  -8
  ؟رح حلي( 83-رحةيد ) ةي ح 

ال  حيحيال ل    جيم ال ر   الفيت ةا ة    الحج   بيشلف ال هح الب ليم  المق    ل   قي مي  -5
 ؟رح حلي( 83-رحةيد ) ةي ح المليلا لجيفحال 

  المصطلحات المستخدمة
 :االهتمامات الترويحية

حالثقيةيال حال  جيال ال ا يمي راي ال    مجمحعال من الاحييا حاشلف ال ال ييويال حال ليال حاالج ميعيال 
 (ىج افا)با   ار ت   ح ا ال  ا  ةا  لميال المحاه  حالق  اا 

 :المنزليالحجر 

اي الحرحمال علا المحا لين للح   ة وحال ا الجب يال لألة ا  االرحيي   ا   الملي   اإل يمالها ة    
 (ىج افا). 8/5/5151الا  5151/ 82/3 ي يت  مللرح حلي ةي ح من ال في  

 :كورونا (09-كوفياد) فيروس

هدددح ةددددي ح   ل رددددا ج يددد   اددد  ةددددا م يلدددال ححهدددين بمقي  دددال هحبددددا  (83-رحةيددد )ال ددددي ح  ال يجددددا  
ح رددب   عدد ا  حي  ل  هلا ال ددي ح  عن بي دددا  لدحال ةدددي حريا رح حلدي ال دددا  ل فد  بدددين البفد   ،بيل ددين

 (33(. حردد  ال ل رددديالاشالفدد ه يمدال     عدن ةددي ح  ردي   حةددي ح  ما البد   الم  دي   رمدي  لدب ي  لداللدي 

 :إجراءات البحث 
 :منهاج البحث

 االه ميمددديا ال  حيحيدددال ل ددد  ارددد بيين  لبلدددي  حاعددد ا  ( المردددحا) الح ددد االمدددلا   ينالبيحثددد ارددد    
 .ل  ًا لمليرب ب ل بي ال البح  ح حقيه  ه اةال  ، حلل جيم ال ر   الفيت ح يلبيا
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  :البحثمجتمع 

 ل ددي المقيدد ين بيل  دد  ال  ارددا الثدديلا ل تر  الفدديجيم ددال رليدديا ح يلبدديا  دد   مج مددي البحدد  يفددم  
 .ح يلبال يل  ( 32123) بإجميلا ،حم ا  رليال( 51)    ل ،5151/ 5183الجيم ا 

  :عينة البحث

 –ال  بيدال ال ييوديال ) عمليدالرليديا ( 3) يل  ح يلبال من ع  ( 5122)علا ع   اف ملا عيلال البح  
مقرددمال  ، يلدد  ح يلبددال( 5252)حرددين ىجمدديلا عيلددال البحدد  االريردديال  ،(ال  بيددال اللحعيددال -ال دد ا ال بي ددا

( 21)عدد    افدد ملا عيلددال البحدد  االردد   عيال علددا، رمددي  يلبددال( 0290) يلدد  ح ( 0021) عدد   ريل دديلا
 .مج مي البح  ح ي ا ال يلال االريريال من  يل  ح يلبال

 :البحثمجاالت 

 ت    ح يلبيا جيم ال ر  الفي :البشر المجال 

 .رلييا جيم ال ر  الفيت :المكانيالمجال 

 .5151/ 5183الجيم ا ال    ال  ارا الثيلا لل ي   :الزمنيالمجال 

 :البياناتوسائل جمع 

 (3)م ةه      ينمن ىع ا  البيحث  .الشيخجامعة كفر وطالبات استبيان االهتمامات الترويحية لطالب 

ل دد    (Google Drive)مح ددي جحجدد    ايدد   علددتالير  حليددال اردد بيين اردد مي   بإعدد ا   ين ددي  البيحثدد
 د      ال  حيحيدال لدااله ميمديا ل  د   علدا اد   اب، حللد  رح حلي  (83-رحةيد ) ةي ح ل  ح   ل في  

 :   ى بيل ال  حاا ال يليالح ، عبي  ( 32) فم  علا  اب ي ( 1) ثميليال رحن من  ح  ،جيم ال ر  الفيتح يلبيا 
 ،( 2()4000" )تهاااني عبدالسااال  " بددإج ا  مردد  فدديم  للم اجددي ال لميددال الم    ددال رددد ين ددي  البيحثدد -8

 "،( 40()4002" )محمااد كمااال الساامنود   "، (42()4000) "مااروان عبدالمجيااد و اسااماعيل القاارة"
كماال "، (41) (4000)محماود إساماعيل طلباة ،  (02()4001" ) درويش ، محماد الحمااحميكمال 

حال  اريا الريبقال ( 09( )4002" )محمد عبدالعزيز ، اماني متولي  "،   (01)(4004" )عبدالحميد 
محمااد محماااد "، (85()4001" )محماااد إسااماعيل "  ،(2() 4001" )احمااد ساايف االسااال  " ر  ارددال 

كريماااان "، ( 9()4002)زيناااا  باااالل" ،(42) (4002)" همااات مختاااار  "،( 42()4002) الحماااامي
 فاتن أحمد السكافي "، (41()4002) نادية سعد مرسي"  ، (02)(4002)محمد ، و تماضر النشمي

االه ميمددددديا ال  حيحيدددددال ل ددددد   بيرددددد بيين حال بدددددي اا ال ي دددددال  االب دددددي لل ح ددددد  الدددددت ( 04( )4040)
 .رح حلي ( 83-رحةيد ) جيفحال ةي ح ةا     ح يلبيا جيم ال ر  الفيت

 اب ددي ( 1)حبددلل   مرددن  ح يدد   بلددي  علددا الم اجددي الردديبه لر هددي، االب ددي ىلددا عدد   مددن  ينالبيحثدد  ح دد  -5
( 8)م ةدده ال دد حي  مجددي   ةددامددن ال بدد ا  الم    ددين ( 5)حال ددا  دد  ع ودداي علددت عدد   ( 5)م ةدده 
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، جيم ال ر  الفيت ح يلبيا ر بيين االه ميميا ال  حيحيال ل    الاالب ي  لل حقه من م ى مليربال هلد 
 البيحثددين ا  وددا، ح دد  لرددبالرب ددت  ( %31)،  لرددبالرددبرب  ( 811)ح  اححددا اللرددبال المفحيددال مددي بددين 

  .ال ب ا ةبرث  من جملال ق ا  الري   %( 11)ال ا ح لا علا لربال محاةقال  بيشب ي 

وددح  اللرددبال المفحيددال آل ا   ةدداحال ددا  دد   ح يدد هي  ب دد  ح يدد  ال بددي اا ال ددا   بدد  عددن ردد   ددييغال ح  دد   -3
مددن ( 5)عبددي  ، ح دد  ع ودداي علددت عدد   ( 32)ال بدد ا ، ح دد  بلددا عدد   ال بددي اا لجميددي محدديح  المقيددي  

ح  اححدا اللردبال المفحيدال ، (2)م ةده  االب دي لقيي   لد   ب هلد ال بي ااحلل  ل ح ي  م ى مليرب، ال ب ا 
بيل بدددي اا ال دددا  البيحثدددين اح ددد     وددد لردددبال،رب دددت  ( %12.58)،  لردددبالردددبرب  ( %811)مدددي بدددين 

 .  ةبرث  من جملال ق ا  الري   ال ب ا  %( 12)ح لا علا لربال محاةقال 

اردد مي   اردد بيين الير  حليددال علددا مح ددي  عمدد  ال  دد ي ا ال ددا افددي  الياددي الرددي   ال بدد ا ، ثدد    ددمي  دد   -2
( 8)حجد ح  ( 3)اللايفيدال م ةده  ي يلدال البحد  ةدا  دح  الحا رديلاي (  Google Drive) ايد    جحجد 
 . ب  حع   عبي اا ر   اب ي  االر بيينيحو  
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 (0) 
 فيروسجائحة في ظل  جامعة كفرالشيخوطالبات االهتمامات الترويحية لطالب وعبارات استبيان  ابعاد

 كورونا ( 09-كوفياد)
 عدد العبارات االبعاد  
 2  ما هي مصادر الترويح لديك  .0
 2  الممارسة األنشطة الترويحية الرياضية  .4
 00 االجتماعية الممارسةاألنشطة الترويحية   .2
 9 الممارسة األنشطة الترويحية الثقافية  .2
 1 الممارسة األنشطة الترويحية الفنية  .1
 2 الممارسة الترويحية الخلويةألنشطة ا  .2
 9 الممارسة األنشطة الترويحية التجارية  .1
 1 الممارسة األنشطة الترويحية العالجية  .2

 عبي  ( 32) ابعاد( 2)  االجمالي
مدددن حللدد  بحوددي جميدددي ال بددي اا ةددت  يفمددال   دد  ا  االردد بيين،ث ثددا ال قددد ي  لبلددي   ميدديان اردد   ا  دد   - 5
مددي  ل ردد بيينح  دد اح  ال  جددال الرليددال  ،لل بددي اا (8 ،5 ،3)بدد  جيا  (مادد  غيدد   –مدديمادد   الددا  حدد   –مادد  )

 .(832) (:32)بين
 :االستطالعيةالدراسة 
بلددا  حاماددي ل دد   ح يلبدديا جيم ددال ر  الفدديت بددإج ا    ارددال اردد   عيال علددت عيلددب مددن  البيحثددين ددي  

ح دت    3/2/5151ال  د   مدن  ةداحللد   ،من المج مي اش لا حمن  ي ا عيلال البح   يل  ح يلبال (21)
حرددين الادد   مددن ىجدد ا  ال  ارددال االردد   عيال ال  دد   علددا مدد ى ةادد  عيلددال البحدد  لل بددي اا  85/2/5151
حرددلل  ال  دد   علددت ال دد حبيا المح مدد   اح هددي  ثلددي    بيدده    ليمي ددب،ححوددح   االردد بيين،ي وددملاي  ال ددا

 .ل ر بيينلل م  علت   ةياي حرلل   يجي  الم يم ا ال لميال  الر  حلييً  االر بيين

 فيروسجائحة جامعة كفرالشيخ في ظل وطالبات االهتمامات الترويحية لطالب  الستبيانالمعامالت العلمية 
 :كورونا ( 09-كوفياد)

  :االستبيانصدق  :أوالا 
 ةيد ح جيفحدال جيم ال ر  الفيت ةا  د  ح يلبيا     من علت عيلب  االر بيينب  بيه  البيحثين ي  

حللد   ،من المج مي اش دلا حمدن  دي ا عيلدال البحد  ح يلبيا     ( 21)بلا  حاماي رح حلي( 83-رحةيد )
ح ددد   رددد  ا الل ددديف  عدددن م ددديم ا  ددد ه عيليدددال لجميدددي  ، 85/2/5151ح دددت  3/2/5151ةدددا ال  ددد   مدددن 

 الد ا لاعلت ح   ، ح   ىيجي  ال  ه عن   يه   ه اال ريه  ب  ، حال  جال الرليال لر   االر بيينعبي اا 
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اللى  ل مدت اليدال ،  ب  حال  جال الرليال لل االر بيين، حلل  بإيجي  م يم ا اال  بي  بين ر  عبي   من عبي اا 
،  ل ردد بيينحال  جددال الرليدال  ب د حردلل  م يمدد  اال  بدي  بددين ال بدي   ح المقيددي  ررد  ، ح مجمددحل   جديا ردد  

 حبيل دديلا الدد ا لاحال بددي اا ممددي يدد   علددت حجددح  اال ردديه  االب ددي  دد  رددين هلددي  ا  بددي   ا  محجدد  لجميددي ح 
 ( . 3،  5)   ه المقيي  حهلا مي يحوحب ج ح  

 ( 4) جدول 
 ستبيانا ألبعاداليه والعبارة والمجموع الكلى  تنتمي الذ  بعدوالمجموع الكلى لل العبارةمعامل االرتباط بين 

 جامعة كفرالشيخ وطالبات االهتمامات الترويحية لطالب 
 20=ن

 العبارة البعد  
 مع البعد

العبارة مع 
 العبارة البعد   المجموع

 مع البعد
العبارة مع 
 العبارة البعد   المجموع

 مع البعد
العبارة 
مع 

 المجموع
8 

ديك
ح ل

روي
 الت

ادر
مص

ي 
ا ه

 5 *1.211 *1.225 م
عية

تما
الج

ا
 

1.258* 1.231* 8 

ية 
ويح

لتر
ة ا

شط
األن

وية
لخل

 ا

1.512* 1.535* 
5 1.321* 1.332* 1 1.252* 1.225* 5 1.551* 1.211* 
3 1.232* 1.215* 3 1.233* 1.282* 3 1.323* 1.215* 
2 1.215* 1.211* 81 1.125* 1.531* 2 1.213* 1.325* 
2 1.335* 1.583* 88 1.328* 1.251* 2 1.355* 1.313* 
3 1.215* 1.338* 8 

فية
لثقا

ة ا
يحي

رو
 الت

طة
نش

 األ

1.253* 1.322* 3 1.552* 1.358* 
5 1.333* 1.522* 5 1.385* 1.522* 8 

رية
تجا

ة ال
يحي

رو
 الت

طة
نش

 األ

1.523* 1.512* 
1 1.523* 1.318* 3 1.253* 1.582* 5 1.325* 1.322* 
8 

طة 
نش

األ
حية

روي
الت

 
ية 

اض
لري

ا
 1.135* 1.588* 2 1.513* 1.513* 3 1.321* 1.355* 

5 1.252* 1.215* 2 1.315* 1.533* 2 1.255* 1.552* 
3 1.225* 1.332* 3 1.522* 1.321* 2 1.323* 1.311* 
2 1.331* 1.521* 5 1.325* 1.333* 3 1.521* 1.323* 
2 1.512* 1.522* 1 1.558* 1.532* 5 1.113* 1.253* 
3 1.352* 1.335* 3 1.232* 1.222* 1 1.231* 1.383* 
5 1.383* 1.558* 8 

نية
 الف

حية
روي

 الت
طة

نش
األ

 

1.112* 1.531* 3 1.231* 1.523* 
1 1.531* 1.553* 5 1.588* 1.353* 8 

ية 
ويح

لتر
ة ا

شط
األن

جية
عال

 ال

1.531* 1.331* 
8 

حية
روي

 الت
طة

نش
 *1.538 *1.338 5 *1.335 *1.335 3 *1.135 *1.553 األ

5 1.311* 1.381* 2 1.222* 1.213* 3 1.212* 1.531* 
3 1.312* 1.551* 2 1.283* 1.211* 2 1.532* 1.518* 
2 1.358* 1.382* 3 1.511* 1.315* 2 1.213* 1.283* 
2 1.533* 1.223* 5 1.535* 1.533* 3 1.251* 1.212* 
3 1.532* 1.235* 5 1.155* 1.535* 

 00242( = 0001)الجدولية عند مستو  ( ر)قيمة 
ى  ل مددت اليددال الددل ب دد  ن م دديم ا اال  بددي  بددين ردد  عبددي   مددن ال بددي اا مددي ال (5)حي ودد  مددن جدد ح       

حهددت م دديم ا ا  بددي  ( 1.135) الددت ( 1.1.232)حيدد   دد اح  م يمدد  اال  بددي  مددي بددين حال  جددال الرليددال لددب، 
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حردلل  ي ود  مدن ل د  الجد ح   ن م ديم ا اال  بدي   الد ا لا الال ىح ديفيي ممدي يفدي  الدت  د ه اال رديه 
حهدت ( 1.135) الت  ( 1.283)حال  جال الرليال لب   اححا مي بين  ر بيينبين   جال ر  عبي   من عبي اا اال

  ر بيينل  ال ا لاه م يم ا ا  بي   الال ىح يفيًي ممي يفي  الت اال ري
 (2)جدول 

 والدرجة الكلية له ستبياناال ابعادمن  بعدمعامالت االرتباط بين مجموع كل 
 20= ن

 رقيمة  بعدال  
 *0.774  ما هي مصادر الترويح لديك  -8

 *0.658  الممارسة األنشطة الترويحية الرياضية  -5

 *0.814 االجتماعية الممارسةاألنشطة الترويحية   -3

 *0.669 الممارسة األنشطة الترويحية الثقافية  -2

 *0.725 الممارسة األنشطة الترويحية الفنية  -2

 *0.637 الممارسة ألنشطة الترويحية الخلويةا  -3

 *0.834 الممارسة األنشطة الترويحية التجارية  -5

 *0.791 الممارسة األنشطة الترويحية العالجية  -1

 00242( = 1.12)الج حليال عل  مر حى "   "  يمال 
 رددد بيينحال  جدددال الرليدددال ل  ب ددد  ن م ددديم ا اال  بدددي  بدددين مجمدددحل   جددديا رددد  ( 3)ي وددد  مدددن جددد ح    ددد  

 .حهت م يم ا ا  بي   الال ىح يفيًي ( 1.132)الت (  1.335)  اححا مي بين 
 استبيان االهتمامات الترويحية لطالب وطالبات جامعة كفرالشيخثبات : ثانياا 
  حساب الثبات بطريقة الفا لكرونباخ: 

ب دددددي  إلب  يقدددددال ال دددددي لر حلبددددديل، حالجددددد ح  ال ددددديلا يحوددددد   دددددي  م ددددديم ا الثبددددديا    ددددد  حردددددي  الثبددددديا
-رحةيدددددد ) ةيددددد ح جيفحدددددال ةدددددا  ددددد  ارددددد بيين االه ميمددددديا ال  حيحيدددددال ل ددددد   ح يلبددددديا جيم دددددال ر  الفددددديت 

حللددددد  ةددددددا  ،حمددددددن  دددددي ا عيلدددددال البحدددددد فدددددي  مدددددن المج مددددددي اش دددددلا ( 21)بلدددددا  حاماددددددي  ،رح حلدددددي ( 83
 :يحو  لل  ( 2) حج ح  ، 85/2/5151ح ت  3/2/5151ال     من 
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 (2)جدول 
 .االهتمامات الترويحية لطالب وطالبات جامعة كفرالشيخ ابعاد استبيانمعامل الفا لكرونباخ لعبارات 

 21=ن 
 م

 االبعاد
 معامل الفا لكرونباخ

 االستبيانألبعاد  االبعادلعبارات 

 0.867  ما هي مصادر الترويح لديك  .1

0.808 

 0.825  الممارسة األنشطة الترويحية الرياضية  .2

 0.769 االجتماعية الممارسةاألنشطة الترويحية   .3

 0.825 الممارسة األنشطة الترويحية الثقافية  .4

 0.836 الممارسة األنشطة الترويحية الفنية  .5

 0.796 الممارسة الخلويةألنشطة الترويحية ا  .6

 0.758 الممارسة األنشطة الترويحية التجارية  .7

 0.780 الممارسة األنشطة الترويحية العالجية  .8

اب ي  ار بيين االه ميميا ال  حيحيال حال ي  بم يم  ال ي لر حلبيل لم   اا ( 2)ي و  من ج ح  
ىلا   1.521)، حي    اححا  ي  م يم  ال ي لر حلبيل للم   اا مي بين  ل    ح يلبيا جيم ال ر  الفيت

م جيلرال ةيمي بيلاي ح  ر  بيلثبيا  االب ي ممي يؤر   ن ( 1.111)حم يم  ال ي لر حلبيل لمقيي  بلا ( 1.135
ح ن    حل   ار بيين االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبيا جيم ال ر  الفيتح لاي م ريملال  را  ةا بلي  

 .االب ي  ح  ويةال ش  من هلد االب ي  من الممرن  ن يؤث  رلبيًي ةا بلي  
 :المعالجات االحصائية 

 Statistical :    ىج ا  الم يلجيا اإلح يفيال بير   ا  ب ليم  الحيمال اإلح يفيال لل لح  االج ميعيال
Package For Social Science (SPSS)  حريلا اشريلي  اإلح يفيال المر   مال ها : 

  ( .بيرسون)معامل االرتباط البسيط  االهمية النسبة 
 معامل الفا لكرونباخ   التقدير الوزن 
 التكرار  4اختبار كا 
  النسبة المئوية.  
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 :عرض ومناقشة النتائج 

 :  الخاصة بالتساؤل األول  نتائجالعرض :أوالً 

 ؟كورونا ( ٩١-كوفيـد) فيروسما هي االهتمامات الترويحية لطالب جامعة كفر الشيخ في فترة الحجر المنزلي لجائحة 

 

 (5)جدول 

 مصادر الترويح لديكما هي البعد األول في الستجابات عينه البحث  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

 

 البعد

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

كــا الطالبات
2 

 % ت % ت % ت

ك
دي

 ل
ح

وي
تر

ال
ر 

اد
ص

 م
ي

ه
ا 
م

 

٩.  
 االسرة

 1١.٩5 9٩8١.٩١ 8.١1 19 ٩1.81 221 24.42 112 طالب 
2 2 

١24.٩8 

 258.4٩ 18.52 98٩1 5.28 11 21.21 411 85.42 ١٩1 طالبات

2.  
 االقارب واألهل

 21.٩8 24١4.1٩ ٩١.22 294 51.11 5١9 91.29 951 طالب
5 5 

٩82.5١ 

 11.21 81.12 2121 24.48 941 44.81 821 91.١4 491 طالبات

أصدقاء الطفولة   .9

 والدراسة

 14.51 9119.14 1.٩4 ١8 91.29 951 8٩.89 291 طالب
9 9 

5٩9.82 

 9٩8.٩2 2١.91 99٩1 ٩8.55 291 21.21 411 54.81 281 طالبات

4.  
 أصدقاء العمل

 85.51 2921.88 91.29 951 49.12 5٩1 28.24 9٩2 طالب
8 2 

52.29 

 589.19 51.٩2 21١1 82.5١ 121 24.48 941 ٩2.١5 ٩11 طالبات

5.  
 االنترنت

 ١9.11 9994.59 2.99 21 ٩9.١5 ٩85 19.22 ١١2 طالب
٩ ٩ 

٩922.١٩ 

 ٩4٩5.١1 ١2.1٩ 9121 ٩.44 21 ٩1.2٩ 281 2١.18 ٩٩٩1 طالبات

8.  
 الصحف والمجالت

 52.2٩ ٩129.١5 54.85 841 92.58 918 ٩2.2١ ٩52 طالب
2 8 

9٩٩.2١ 

 ٩١9.١8 58.5١ 2981 4١.84 8١1 91.١4 491 ٩١.42 221 طالبات

2.  
 التلفزيون

 22.1١ 2582.١٩ 24.42 21١ 94.11 4٩9 41.21 412 طالب
4 4 

41.9١ 

 ٩22.1٩ 2٩.21 2١١1 ٩1.2٩ 281 42.41 881 99.1٩ 421 طالبات

1.  
 الراديو

 44.١8 ٩5١1.92 21.١9 14٩ 29.28 228 5.1٩ 8١ طالب
1 1 

112.14 

 ٩٩12.21 49.11 ٩191 24.12 ٩141 ٩1.2٩ 281 8.42 ١1 طالبات

قيمة كــا
2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي  بات عيةحححل البححححس بححح  اسحححتبيان السحححتجا 2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا (5)يتضحححن محححن  حححدو   

،  محححا تراوححححت قيمحححة %( 93.80  -%43.88)، و تراوححححت االهميحححة الة حححبية للعبحححارات محححا بحححين محححا هححح  مصحححادر التحححروين لحححدي للبعحححد االو   ورونحححا ( 19- وبيححح د)  ائححححة بيحححرو بححح   حححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( ٩4٩5.١1ل  ا 48.39)للعبارات ما بين  2 ا
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 (8)جدول 

 األنشطة الترويحية الرياضية الممارسة البعد الثانيالستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

 البعد
رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

سة
ار

مم
ال
ة 

ضي
يا
لر

 ا
ية

ح
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

 

٩.  
 التمريةات الرياضية

 2١.14 2191.4١ ٩٩.89 ٩91 92.2٩ 44٩ 5٩.٩8 818 طالب 
2 ٩ 

215.14 

 11.49 85.١5 2251 21.21 411 44.81 821 28.82 921 طالبات

الم   أو الجري خارج المةز    .2

 (الطرق وال احات)

 22.1١ 2582.١٩ 2١.12 944 25.51 919 45.95 592 طالب
9 2 

2١.٩5 

 ١٩.88 8٩.٩5 2551 45.92 891 25.١1 981 21.21 411 طالبات

الم   أو الجري بالمةز    .9

 (باستخدام الم ايات الكهربائية)

 42.82 ٩8١4.19 82.44 2١١ 22.1١ 282 ٩1.42 ٩24 طالب
1 5 

844.4٩ 

 ١14.١1 48.28 ٩١51 2٩.22 ١١1 ٩2.22 241 ٩٩.5٩ ٩81 طالبات

 -الجمباز) االلعاب الفردية مثل   .4

 .....- ونغ بو -الكاراتيل

 51.21 ٩115.18 89.١5 251 ٩١.22 294 ٩8.21 ٩١9 طالب
8 2 

512.٩9 

 ٩221.21 9٩.1١ ٩111 21.42 ٩1١1 ٩9.82 ٩١1 2.١٩ ٩٩1 طالبات

 -التةس) االلعاب الزو ية مثل   .5

 ......المال مة -تةس الطاولة 

 41.14 ٩298.٩8 82.44 2١١ ٩1.81 221 ٩9.١5 ٩85 طالب
2 1 

824.22 

 ٩51١.5٩ 21.14 ٩821 19.45 ٩٩81 ٩2.١5 ٩11 9.81 51 طالبات

 رة ) االلعاب الجماعية مثل   .8

 (الطائرة -ال لة -اليد  -القدم

 81.22 2425.٩2 94.11 4٩9 25.51 919 9١.59 481 طالب
4 8 

95.1١ 

 ١١5.٩2 92.42 ٩111 22.88 ٩1٩1 ٩١.42 221 2.١٩ ٩٩1 طالبات

2.  
 االلعاب الصغيرة

 82.41 22٩1.49 41.21 412 9٩.41 922 22.١٩ 99٩ طالب
5 4 

9٩.11 

 52.92 4١.24 2111 99.1٩ 421 25.٩1 951 4٩.1٩ 521 طالبات

1.  
 االلعاب االلكترونية

 12.81 9٩٩4.12 1.٩4 ١8 21.١9 241 21.١9 14٩ طالب
٩ 9 

212.14 

 412.١2 51.55 99١1 ٩2.22 241 2٩.51 911 8٩.٩5 151 طالبات

 

قيمة كــا
2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

السحححتجابات عيةحححل البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي  بححح   2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا(6)يتضحححن محححن  حححدو   

،  مححححا %( 87.60  -%28.84)مححححا بححححين  ، و تراوحححححت االهميححححة الة ححححبية للعبححححاراتاألن ححححطة الترويحيححححة الرياضححححية الممارسححححة  :الثححححان للبعححححد  ورونححححا ( 19- وبيحححح د)  ائحححححة بيححححرو  ححححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 2265.40ال   38.76)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا
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 (2)جدول 

 تماعية الممارسةاألنشطة الترويحية االجالبعد الثالث الستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

 البعد
رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

ة 
حي

وي
تر

ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

سة
ار

مم
ال
ة 

عي
ما

جت
ال
ا

 

المحادثة وتباد  اآلراء مع ابراد   .٩

 االسرة

 11.92 9٩4٩.89 4.85 55 25.51 919 8١.22 122 طالب 
2 4 

215.29 

 1٩1.52 89.14 9851 2.11 41 9٩.85 441 85.42 ١٩1 طالبات

2.  
 المحادثة االلكترونية مع االصدقاء

 ١4.52 9982.1١ 9.4١ 4٩ ١.91 ٩٩1 12.2٩ ٩199 طالب
٩ ٩ 

٩559.19 

 ٩249.25 85.89 9111 9.81 51 ٩١.42 221 28.١1 ٩121 طالبات

 -الدوميةو) العاب الحجرات مثل  .9

 .....االلعاب الورقية -ال طرنج

 22.41 2528.8١ 28.24 9٩2 2١.12 944 44.٩١ 524 طالب
5 1 

89.22 

 28.55 42.82 2281 9١.52 551 22.91 9٩1 91.٩9 591 طالبات

4.  
 التحدث مع األقارب

 22.41 2528.8١ ٩2.44 212 42.82 585 94.11 4٩9 طالب
5 2 

٩89.25 

 ٩١٩.11 59.12 9121 ٩8.55 291 48.14 841 92.4٩ 521 طالبات

عيد )االحتفاالت والمةاسبات مثل   .5

 ....عيد الميالد -األم 

 81.81 2491.١1 22.١٩ 99٩ 91.92 455 99.22 411 طالب
١ 8 

٩١.55 

 ٩28.8١ 59.1١ 9٩21 ٩8.55 291 42.45 5١1 4٩.1٩ 521 طالبات

8.  
 االلعاب االلكترونية الجماعية

 14.51 9119.14 ٩٩.89 ٩91 29.28 228 85.٩2 222 طالب
9 ١ 

582.21 

 ١٩.88 44.14 2551 45.92 891 25.١1 981 21.21 411 طالبات

التعاون ب  أعما  ترتيب وتةظيم   .2

 وتة يق المةز  والحدائق

 22.١٩ 228١.5١ ٩2.44 212 9٩.41 922 5٩.٩8 818 طالب
4 9 

214.٩2 

 ٩1٩8.22 89.9١ 9821 ١.95 ٩91 ٩2.22 241 29.91 ٩121 طالبات

الم ار ة ب  أعداد وتجهيز   .1

 الو بات والم روبات

 22.41 2528.8١ 24.42 21١ 99.22 411 4٩.18 4١8 طالب
5 2 

54.٩5 

 ٩٩82.95 85.48 92١1 2.٩8 91 29.12 921 24.12 ٩141 طالبات

١.  
 المذا رة لألطفا 

 54.28 ٩١2١.12 52.99 821 92.58 918 ٩5.٩2 ٩2١ طالب
٩٩ ٩٩ 

248.42 

 952.1٩ 91.94 2221 5٩.11 2٩1 91.٩9 591 ٩1.2١ ٩51 طالبات

٩1.  
 م ار ة األطفا  اللعب والمرح

 22.41 2528.8١ 28.24 9٩2 2١.12 944 44.٩١ 524 طالب
5 5 

89.22 

 215.14 58.12 92١1 ٩9.82 ٩١1 95.١2 511 51.98 211 طالبات

العمل التطوع  مع الجمعيات   .٩٩

 االهيلة والمؤس ات الخيرية

 85.1١ 2942.44 94.11 4٩9 92.58 918 92.58 918 طالب
٩1 ٩1 

٩.21 

 ٩2٩.1٩ 49.1٩ 24١1 41.2١ 581 41.2١ 581 ٩١.42 221 طالبات

قيمة كــا
2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

السحححتجابات عيةحححل البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي  بححح   2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا(7)يتضحححن محححن  حححدو   

،  مححححا %( 94.57  -%38.34)ت مححححا بححححين ، و تراوحححححت االهميححححة الة ححححبية للعبححححارااألن ححححطة الترويحيححححة اال تماعيححححة الممارسححححة :الثالححححس للبعححححد ورونححححا ( 19- وبيحححح د)  ائحححححة بيححححرو  ححححل 

 الطلبةالخاصة باستجابات ( 11)رقم  المفردة، عدا ( 0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 1553.83ال   1.28)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا
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 (1)جدول 

 األنشطة الترويحية الثقافية الممارسةالبعد الرابع الستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

عد
لب

ا
 

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا
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 % ت % ت % ت
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ار
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ة 
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ية

ح
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

 

قراءة الكتب والمجالت   .٩

 والروايات والقصص

 89.52 225١.22 94.11 4٩9 9١.59 481 25.51 919 طالب 
2 9 

95.1١ 

 91.98 51.81 2١91 2١.51 4٩1 91.22 421 41.2١ 581 طالبات

 -روايات -قصص)التأليف      .2

 (مقاالت -شعر

 4١.22 ٩24١.١4 85.٩2 222 22.1١ 282 ٩2.2١ ٩52 طالب
١ 1 

554.15 

 858.28 95.18 2191 84.25 ١11 24.48 941 ٩1.2١ ٩51 طالبات

9.  
 االستماع ال  محطات الراديو

 52.99 ٩181.٩2 82.2١ 244 ٩2.44 212 ٩١.22 294 طالب
1 ١ 

489.81 

 219.٩2 99.15 ٩١81 82.89 ١41 29.24 991 1.89 ٩21 طالبات

4.  
 م اهدة القةوات الفضائية

 28.24 2221.28 22.1١ 282 25.51 919 52.99 821 طالب
9 5 

٩١4.5٩ 

 2٩.29 51.49 2١21 21.21 411 92.92 451 91.15 541 طالبات

اون )االشتراك عبر االنترنت   .5

- ب  المؤتمرات( الين

 المحاضرات 

 2٩.2٩ 254١.٩9 22.١٩ 99٩ 2١.12 944 49.12 5٩1 طالب
5 8 

51.9٩ 

 2.29 41.59 21٩1 99.1١ 481 9٩.85 441 95.25 4١1 طالبات

تةمية مهارات  من خال    .8

عبر ( االون الين)الدورات 

 االنترنت

 24.42 2845.51 ٩1.81 221 9١.59 481 4٩.18 4١8 طالب

4 9 

٩٩8.84 

 49.9٩ 51.81 2١91 25.٩1 951 91.15 541 95.١2 511 طالبات

 برامج الحاسب االل  مثل  .2

 -االوتو اد -الفوتوشوب)

 .....وتصميم المواقع

 88.21 2958.22 92.58 918 98.15 422 9٩.41 922 طالب
8 2 

4.٩2 

 288.41 41.4٩ 2941 59.١8 251 29.24 991 22.91 9٩1 طالبات

تصفن المواقع العلمية ب    .1

 مجاالت اهتمام 

 11.29 2152.22 ٩2.2١ ٩52 99.22 411 59.4١ 894 طالب
2 2 

2١4.4١ 

 49.9٩ 5٩.42 2١11 25.١1 981 99.1٩ 421 41.2١ 581 طالبات

استخدام مواقع التواصل   .١

 اال تماع  وبرامج المحدثات

 ١8.١1 9444.22 ٩.٩8 ٩4 8.١1 19 ١٩.18 ٩11١ طالب
٩ ٩ 

٩192.82 

 ٩٩21.11 84.5١ 9241 2.٩١ ٩11 ٩8.55 291 28.28 ٩181 طالبات

قيمة كــا
2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

السحححتجابات عيةحححل البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي  بححح   2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا(8)يتضحححن محححن  حححدو   

،  محححا تراوححححت %( 96.90  -%33.85)محححا بحححين ، و تراوححححت االهميحححة الة حححبية للعبحححارات األن حححطة الترويحيحححة الثقابيحححة الممارسحححة :الرابحححع للبعحححد ورونحححا ( 19- وبيححح د)  ائححححة بيحححرو  حححل 

( 7)المفحححردة رقحححم  و الخاصحححة باسحححتجابات الطالبحححات،( 5)عحححدا المفحححردة رقحححم ، ( 0.05)حصحححائياً عةحححد م حححتوي داللحححة وهحححذه القحححيم  دالحححل ا( 1832.29الححح   2.37)للعبحححارات محححا بحححين  2قيمحححة  حححا

 الطلبةالخاصة باستجابات 
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 (١)جدول 

 األنشطة الترويحية الفنية الممارسةالبعد الخامس الستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

عد
لب

ا
 

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

سة
ار

مم
ال
ة 

ني
لف

 ا
ية

ح
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

 

اداء االعما  الدرامية مثل   .٩

يات اتأليف الرو -التمثيل ) 

 (والقصص

 51.9١ ٩2١٩.21 89.١5 251 21.١9 241 ٩5.٩2 ٩2١ طالب 
4 2 

515.١1 

 829.59 95.18 2191 85.42 ١٩1 29.12 921 ٩٩.5٩ ٩81 طالبات

ممارسة الرقص مثل   .2

 -اال روبات -البالية)

 (الحر   رالتعبي

 49.4٩ ٩549.28 22.١٩ ١29 ٩9.١5 ٩85 1.٩4 ١8 طالب
2 9 

٩185.42 

 ٩88.99 42.٩4 2441 4١.84 8١1 25.٩1 951 25.٩1 951 طالبات

9.  
 العةاء واالستماع للموسيق 

 22.١٩ 228١.5١ ٩١.22 294 28.24 9٩2 59.4١ 894 طالب
٩ ٩ 

225.22 

 914.1١ 52.٩2 99٩1 ٩5.٩٩ 2٩1 9٩.85 441 59.24 241 طالبات

 اليدويةممارسة األعما    .4

 والخياطة والتريكو

 44.٩١ ٩521.1٩ 22.١٩ ١29 ٩٩.89 ٩91 ٩1.42 ٩24 طالب
8 8 

٩15١.2٩ 

 589.19 98.٩1 21١1 82.5١ 121 24.48 941 ٩2.١5 ٩11 طالبات

ممارسة الرسم أو الةحت أو   .5

 اعما  الخزف

 41.14 ٩298.٩8 8١.22 122 ٩9.١5 ٩85 ٩8.21 ٩١9 طالب
5 5 

211.12 

 484.8٩ 92.85 2٩11 81.49 141 22.91 9٩1 ٩2.22 241 طالبات

8.  
 هويات التصوير

 8١.91 2488.45 92.58 918 28.24 9٩2 41.21 412 طالب
2 2 

94.١9 

 ٩1.١4 4١.24 2111 2١.51 4٩1 99.1٩ 421 98.8١ 5٩1 طالبات

2.  
 الديكور والتصميمات الفةية

 52.2٩ ٩129.١5 5١.91 219 29.28 228 ٩2.44 212 طالب
9 4 

985.89 

 28١.51 9١.55 22١1 41.١2 811 92.4٩ 521 ٩9.82 ٩١1 طالبات

 

 
قيمة كــا

2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي   السحححتجابات عيةحححل البححححس 2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا (9)يتضحححن محححن  حححدو   

،  مححححا %( 77.91  -%35.06)، و تراوحححححت االهميححححة الة ححححبية للعبححححارات مححححا بححححين األن ححححطة الترويحيححححة الفةيححححة الممارسححححة :الخححححامس للبعححححد ورونححححا ( 19- وبيحححح د)  ائحححححة بيححححرو بحححح   ححححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 1065.47ال   10.94)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا

 

 



16 
 

 (٩1)جدول 

 األنشطة الترويحية الخلوية الممارسةالبعد السادس الستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

عد
لب

ا
 

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

ة 
وي

خل
ال
ة 

حي
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

سة
ار

مم
ال

 

 -الطوابع ) هويات  مع   .٩

 (الةباتات الةادرة -العمالت

 41.18 ٩211.81 21.١9 14٩ ٩9.١5 ٩85 ٩5.٩2 ٩2١ طالب 
5 5 

254.11 

 ٩112.45 92.91 ٩121 22.88 ٩1٩1 21.٩4 211 2.٩١ ٩11 طالبات

2.  
 89.52 225١.22 41.21 412 22.١٩ 99٩ 9٩.41 922 طالب رعاية الحيوانات والطيور

2 9 
9٩.11 

 2١9.82 9١.55 22١1 54.81 281 25.١1 981 ٩١.42 221 طالبات

9.  
 52.25 2159.11 41.14 52١ 2١.12 944 22.1١ 282 طالب تة يق الحدائق

4 4 
٩98.19 

 942.12 91.94 2221 54.81 281 91.١4 491 ٩4.9١ 211 طالبات

الطه  ب  الخالء مع ابراد   .4

 األسرة

 81.42 2٩4١.59 42.82 585 29.28 228 2١.12 944 طالب
9 2 

٩٩5.81 

 ٩24.1١ 59.1١ 9٩21 21.18 2١1 99.1٩ 421 45.92 891 طالبات

5.  
 42.2١ ٩81٩.15 29.28 181 ٩٩.89 ٩91 ٩5.٩2 ٩2١ طالب الصيد وقةص الطيور

8 8 
152.18 

 2288.95 28.25 ٩521 ١9.59 ٩911 9.81 51 2.11 41 طالبات

) التأمل ب  مخلوقات هللا   .8

الةجوم  -ال موات واالرض

الحيوانات  -البحار -

 (والطيور

 19.99 2١82.51 ٩1.42 ٩24 2١.12 944 81.42 2٩2 طالب

٩ ٩ 

454.12 

 292.24 8٩.19 9511 1.89 ٩21 25.٩1 951 88.٩١ ١21 طالبات

 
قيمة كــا

2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

السحححتجابات عيةحححل البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي   2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا(10)يتضحححن محححن  حححدو   

،  محححا %( 83.33  -%26.25)محححا بحححين ، و تراوححححت االهميحححة الة حححبية للعبحححارات األن حححطة الترويحيحححة الخلويحححة الممارسحححة: ال حححاد  للبعحححد  ورونحححا ( 19- وبيححح د)  ائححححة بيحححرو بححح   حححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 2266.35ال   31.08)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا
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 (٩٩)جدول 

 التجارية الممارسةاألنشطة الترويحية  البعد السابعالستجابات عينه البحث في  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

عد
لب

ا
 

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

ة 
ري

جا
لت

 ا
ية

ح
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

سة
ار

مم
ال

 

الصفحات الت ويقية عبر   .٩

 االنترنت

 24.19 289٩.11 ٩١.22 294 91.92 455 4٩.18 4١8 طالب 
٩ ٩ 

٩11.91 

 4١.95 5٩.84 2١١1 28.82 921 9٩.85 441 4٩.29 511 طالبات

تصميم وأدارت قةوات   .2

 اليوتيوب

 51.١٩ 21١4.42 41.14 52١ 25.51 919 25.51 919 طالب
5 8 

٩21.٩1 

 ١8١.22 99.5٩ ٩١41 22.88 ٩1٩1 ٩5.٩٩ 2٩1 ٩2.29 ٩21 طالبات

تصميم برامج وألعاب   .9

 الكترونية

 42.82 ٩8١4.19 21.١9 14٩ ٩5.٩2 ٩2١ ٩9.١5 ٩85 طالب
8 2 

254.11 

 ٩292.٩1 9٩.21 ٩141 22.21 ٩111 ٩2.29 ٩21 ٩1.12 ٩41 طالبات

 تصميم واعداد الصور  .4

 

 82.19 24٩٩.94 2١.12 944 91.92 455 92.58 918 طالب
2 2 

٩5.21 

 ٩1.51 41.٩١ 22١1 91.١4 491 92.4٩ 521 9٩.85 441 طالبات

5.  
 التر مة للغات المختلفة

 81.42 2٩4١.59 49.12 5٩1 92.58 918 24.42 21١ طالب
4 4 

8٩.15 

 29٩.١4 41.12 2921 5٩.11 2٩1 91.١4 491 ٩2.١١ 251 طالبات

الكتابة وتة ق االعما    .8

 الكتابية

 

 84.94 2212.99 41.21 412 25.51 919 99.22 411 طالب
9 9 

41.21 

 ٩15.28 41.١9 2921 48.28 851 95.١2 511 ٩2.22 241 طالبات

2.  
 تصميم اإلعالنات التجارية

 44.52 ٩514.5١ 29.28 181 ٩١.22 294 8.١1 19 طالب
١ ١ 

121.١1 

 ٩114.١٩ 21.82 ٩881 12.15 ٩2٩1 8.42 ١1 8.42 ١1 طالبات

االشتراك ب  بريق ت ويق   .1

 شبك  عل  االنترنت

 42.21 ٩821.11 21.١2 14٩ ٩8.48 ٩١5 ٩2.52 ٩4١ طالب
1 1 

251.18 

 ٩299.12 9٩.8٩ ٩191 22.21 ٩111 ٩2.١5 ٩11 ١.95 ٩91 طالبات

تأليف االعما  الفةية أو   .١

 االدبية

 42.2١ ٩81٩.15 21.١9 14٩ ٩8.21 ٩١9 ٩2.2١ ٩52 طالب
2 5 

255.١9 

 192.١١ 94.21 ٩١11 8١.21 ١21 ٩2.١١ 251 ٩2.29 ٩21 طالبات

 

قيمة كــا
2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي   السحححتجابات عيةحححل 2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا(11)يتضحححن محححن  حححدو   

،  مححححا %( 74.03  -%28.67)، و تراوحححححت االهميححححة الة حححبية للعبححححارات مححححا بححححين األن ححححطة الترويحيحححة التجاريححححة الممارسححححة: ال ححححابع للبعححححد ورونححححا ( 19- وبيححح د)  ائحححححة بيححححرو بححح   ححححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 1804.91ال   10.50)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا
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 (٩2)جدول 

 األنشطة الترويحية العالجية الممارسةثامن في البعد الالستجابات عينه البحث  2التكرار والنسبة المئوية واالهمية النسبية وقيمة كا

 ٩9١1=طالبات     ٩٩15=طالب 

عد
لب

ا
 

رقم 

 العبارة
 النوع العبارة

الوزن  غير مهتم مهتم الي حد ما مهتم 

 التقديري

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

 الطلبة

ترتيب 

 الطالبات
كــا

2 

 % ت % ت % ت

سة
ار

مم
ال
ة 

جي
ال

لع
 ا
ية

ح
وي

تر
ال
ة 

ط
ش

ألن
ا

 

وتمريةات التةفس  الو  ممارسة   .٩

 واالسترخاء

 58.١1 2125.52 5٩.٩8 818 28.24 9٩2 22.1١ 282 طالب 
2 2 

٩29.98 

 22.22 45.25 2821 91.15 541 99.1٩ 421 22.94 911 طالبات

التخلص ال ريع من التوترات   .2

 العصبية

 25.٩١ 2829.٩4 ٩١.22 294 94.11 4٩9 45.95 592 طالب
8 5 

٩٩2.81 

 ٩2١.2٩ 52.81 9151 ٩2.22 241 48.14 841 98.8١ 5٩1 طالبات

ال  البياة الخضراء والهواء  اللجوء  .9

 الطلق

 2١.14 2191.4١ ٩1.81 221 29.28 228 51.٩4 81١ طالب
4 9 

99٩.١1 

 21١.١9 55.44 92٩1 ٩5.19 221 92.4٩ 521 48.28 851 طالبات

العةاية بالمظهر والقوام واالنحرابات   .4

 الج مية

 15.22 919٩.41 ٩1.42 ٩24 29.28 228 88.21 215 طالب
٩ ٩ 

812.11 

 811.٩5 81.2١ 9521 1.89 ٩21 2١.51 4٩1 8٩.12 181 طالبات

5.  
 التحدث االيجاب  مع الةفس

 19.99 2١82.51 ٩1.42 ٩24 2١.12 944 81.42 2٩2 طالب
2 2 

454.12 

 5١4.54 81.2١ 9521 2.١٩ ٩٩1 91.١4 491 8٩.٩5 151 طالبات

8.  
 متابعة البرامج الصحية

 25.51 2818.١2 22.1١ 282 2١.12 944 41.14 52١ طالب
5 8 

٩98.19 

 ٩11.18 5٩.84 2١١1 21.18 2١1 49.٩2 811 95.١2 511 طالبات

عبر متابعة الم تجدات العلمية   .2

 المرتبطة بالصحة تاألنترن

 1٩.21 2١12.91 ٩5.٩2 ٩2١ 24.42 21١ 81.42 2٩2 طالب
9 4 

412.١2 

 ٩24.59 54.25 9٩21 ٩2.22 241 92.4٩ 521 45.92 891 طالبات

 
قيمة كــا

2
 5.١١=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  

ل البححححس بححح  اسحححتبيان االهتمامحححات الترويحيحححة لطحححالب وطالبحححات  امعحححة  فرال حححي  السحححتجابات عيةححح 2التكحححرار والة حححبة الماويحححة واالهميحححة الة حححبية وقيمحححة  حححا (12)يتضحححن محححن  حححدو   

،  مححححا %( 85.27  -%45.25)، و تراوحححححت االهميححححة الة ححححبية للعبححححارات مححححا بححححين األن ححححطة الترويحيححححة العال يححححة الممارسححححة: الثححححامنللبعححححد  ورونححححا ( 19- وبيحححح د)  ائحححححة بيححححرو بححح   ححححل 

 ( .0.05)وهذه القيم  دالل احصائياً عةد م توي داللة ( 607.88ال   27.77)للعبارات ما بين  2تراوحت قيمة  ا
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 :  مناقشة نتائج التساؤل األول والذ  ينص علي 

 فيااروسمااا هااي االهتمامااات الترويحيااة لطااالب جامعااة كفاار الشاايخ فااي فتاارة الحجاار المنزلااي لجائحااة 
 ؟كورونا ( 09-كوفياد)

ال ي ددددال بدددديل ر ا  حاللرددددبال المفحيددددال   (85()88)(81)(3)(1)(5)(3)(2)مددددن اردددد   ا  جدددد اح  ي ودددد  
الر جيبيا عيلب البح  ةا ار بيين االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبيا جيم ال  5حاالهميال اللربيال ح يمال ري

 :مي يلا رح حلي ( 83-رحةيد ) جيفحال ةي ح ر  الفيت ةا    

 ةيد ح  جيفحالااله ميميا ال  حيحيال ةا     يا جيم ال ر  الفيت ةا ار بييني و  من   ا      ح يلب -
 ةددددا جميددددي اب ددددي  اردددد بيين"  مهاااات " ،  ن  ددددي  اللردددد  المفحيددددال ل ردددد ا اا االردددد جيبال رح حلددددي ( 83-رحةيددددد )

شلفد ال ا يمد: الردي  بيلب د  ( 2)رب د  لردبال للم د    % (  5.11)  اححدا مدي بدين ، االه ميميا ال  حيحيدال
رددبرب  %(  38.13)، حال ي ددال بيردد جيبال ال يلبدديا "ال ددي  ح ددل  ال يددح "  ال  حيحيددال ال لحيددال الممي رددال

 حا د  ار   ا  محا دي ال" حال ا ل اي " اشلف ال ال  حيحيال الثقيةيال الممي رال"بيلب   ال ابي ( 3)لربال لل بي   
 .ال لبال، ال ي ال بير جيبال االج ميعا حب ام  المح ثيا

جيفحددال رمددي ي ودد  مددن   ا   دد   ح يلبدديا جيم ددال ر  الفدديت ةددا اردد بيين االه ميمدديا ال  حيحيددال ةددا  دد   -
ةددا جميددي  "مهاات  الااي حااد مااا" ،  ن  ددي  اللردد  المفحيددال ل ردد ا اا االردد جيبال رح حلددي ( 83-رحةيددد ) ةيدد ح 

: بيلب د  الردي  ( 2)رب د  لردبال للم د     %( 3.31)  اححدا مدي بدين  ال  حيحيال،اب ي  ار بيين االه ميميا 
 ال يلبديا،ال ي دال بيرد جيبال  "ال دي  ح دل  ال يدح  " حال دا ل داي " اشلف ال ال  حيحيدال ال لحيدال الممي ردال

" حال دددا ل ددداي " مدددي هدددا م دددي   ال ددد حي  لددد ي : "بيلب ددد  االحلدددا( 5)لم ددد    لردددبرب  لردددبال %(  21.35)ح
 ال ي ال بير جيبال  "اال ي   حاشه 

 جيفحددال ةيدد ح االه ميمدديا ال  حيحيددال ةددا  دد   حودد   دد   ح يلبدديا جيم ددال ر  الفدديت ةددا اردد بيينيمددي ر -
ةدددا جميدددي اب دددي  ارددد بيين "  غيااار مهااات " ،  ن اللردددبال المفحيدددال ل رددد ا اا االرددد جيبال رح حلدددي ( 83-رحةيدددد )

مدي هدا م دي   : بيلب د  اشح ( 2)رب د  لردبال للم د     %( 8.22)االه ميميا ال  حيحيال،   اححا مدي بدين 
رددبرب  لرددبال لل بددي   %(  33.23)، حال ي ددال بيردد جيبال ال يلبدديا " االل  لددا" حال ددا ل دداي " ال دد حي  لدد ي 

ال ي دال  "ال ي  ح ل  ال يح  " حال ا ل اي " اشلف ال ال  حيحيال ال لحيال الممي رال  " الري  بيلب   ( 2)
 .ال يلبيابير جيبال 

ل د   ح يلبديا جيم دال " ما هي مصادر التارويح لاديك" :بالبعد االول  ال ي ( 2)حي و  من ج ح  
علددا اشهميددال اللرددبيال المقدد    لل بددي اا  بلتدداحيدد   ،رح حلددي ( 83-رحةيددد ) جيفحددال ةيدد ح ر  الفدديت ةددا  دد  

 لل لبددددالبيللرددددبال " االل  لددددا ان" ال ددددا ل ددداي (  2) ال للم ددد      دددد  يلرددددب هميددددال  ردددبرب %( 33.11 - 35.18)
 لل لبددددالبيللرددددبال  ".ال ا يددددح " حل دددداي ( 1)رب ددددت  لرددددبال لل بددددي   %( 22.33 - 23.11)،  حلرددددبال حال يلبدددديا
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جي ا رح حلي ( 83-رحةيد ) جيفحال ةي ح ةا    جيم ال الرمي ي و  ان م ي   ال  حي  ل     ،حال يلبيا
  د  ي  ال مد   -اال ي   حاشه  -ال ل ييحن –    ي  ال  حلال حال  ارال  -االر    - االل  لا) :ريل يلا   يباي 

 جيفحددال ةيدد ح ةددا  دد  جيم ددال ال يلبدديا لم ددي   ال دد حي   مددي جددي     يدد  ، (ال ا يددح -ال ددح  حالمجدد ا -
اال ددي    -ال ل ييددحن –  دد  ي  ال  حلددال حال  ارددال  -االردد    -االل  لددا ) :ريل دديلاجددي ا رح حلددي ( 83-رحةيددد )
 (ال ا يح -    ي  ال م   -ال ح  حالمج ا  -اشه ح 

 ن الفدبي  الدلين   د اح   عمددي ه   bing, g (4001 )(20)"بينا  "ح   ده ل ديف  البحد  مدي مدي لرد د 
حمددي مددي لرددد د ، حال رلحلحجيدديا ال  ميددال لألل  لددارددلال م  حةددحن بيالردد  مي  المرثدد  حالم لدددحل  (31ح 81) بددين

يح  ةا الفا  ةدا االل  لدا (  88،2) ن الفبي  الجيم ا ير ال   kozanitis (4009) (22)"كوزانيتيس "
 . ريعيا ةا اليح ( 3، 3)   

ىلدت ا   ديل م حرد  اشح ديا ال دا يقودياي الفدي  ( 01) (4001) "محماد اساماعيل"  اردال رمي  فدي ا 
ال ددا  فددي ا ىلددت ا   دديل  (2()4009" (كاااظ طااارق و عزيااز  حااات "  ارددال رمددي  ؤرد ا  اشل  لددا،ةدا اردد   ا  

حي   في  ىلت لجح   (1()4000" )أيمن حسني "رمي   حاةه مي   ارال .  ح يا ال  ا  عل  ال    الجيم يين
حبيلددا ال  اردال  ن  رثد  المحا ددي   د حي هدا  ددحي   . ال د   الجديم يين ةددا  ح ديا ال د ا  ىلددت مقديها اشل  لدا

  .جحج  حال ي  بح  المل  ييا ال ح  االلر  حليال علت ال   ي  اإللر ت ا يح يح  

" عباد  إباراهي   Othman - Rana  "(4002 )(21" )رناا عثماان "مان رد   ح حود  ل ديف    اردال
 ن اردد   ا  حردديف  ال حا دد  الح يثددال  ددل ر  علددت اردد ثمي  ح ددا ال دد ا  لدد ى فددبي  الجيم ددال  ( 00()4001)

هيمددال الردد ثمي   ح دديا ةدد اغا ، رمددي  حوددحا  ن ال رلحلحجيددي الح يثددال حملحقي اددي بفددر  حاودد  ، ح   بدد  حردديلال 
  لا بقح  ةا حيي  ال دتي  حالربدي  ح حجد ا لل رداي مرديحيا ربيد   ةدا حيدي ا ، بيإلوديةال ىلدت حجدح   دبثي اا 

  .رلبيال علت الحيي  االج ميعيال للفبي  من ج ا  ى مين ار   ا  حريف  ال رلحلحجيي الح يثال

بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحياااة الرياضاااية الممارساااة" :بالبعاااد الثااااني  ال دددي ( 3)ي ودد  مدددن جدد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  

 1) للم د      د  يال لردب  هميدالردبرب  ( 53.12 -15.31)علدا  بيل   ي  اشهميال اللربيال المق    لل بي اا بلتا
 "ال م يلددديا ال ييوددديال" ال دددا ل ددداي (  8) لم ددد      ددد  حا، لل لبدددالبيللردددبال  "االل دددي  االلر  حليدددال" ال دددا ل ددداي ( 

المفدددا  ح الجددد   " حل ددداي( 2)لل بدددي   يال لردددب  هميدددالرب دددت   (51.12 -25.35)حلردددبال  بيللردددبال لل يلبددديا،
ال ددي  يحجيددال مثدد  " ال ددا ل دداي( 3)حالم دد      دد  ، لل لبددالبيللرددبال ("  بيردد   ا  المفدديييا الرا بيفيددال)بدديلملي  

 .بيللربال لل يلبيا.. الم رمال - ل  ال يحلال  -ال ل )

  جيفحددددددددال ةيدددددددد ح ةددددددددا  دددددددد  جيم ددددددددال الرمددددددددي ي ودددددددد  ان االه ميمدددددددديا ال  حيحيددددددددال ال ييودددددددديال ل دددددددد   
المفددا  ح الجدد    -ال م يلدديا ال ييودديال -االل ددي  االلر  حليددال: )ريل دديلا جددي ا    يباددي رح حلددي ( 83-رحةيددد )

 -االل دي  اليحجيدال  -االل دي  ال   يدال  -االل ي  ال دتي   -ال ي  جميعيال  -(ال  ه حالريحيا) ي ا الملي  
جيفحددال ،  مددي جددي     يد  االه ميمدديا ال  حيحيددال ال ييوديال ل يلبدديا الجيم ددال ةدا  دد  (المفدا  ح الجدد   بديلملي 
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ال دد ه )المفددا  ح الجدد    ددي ا الملددي   -ال م يلدديا ال ييودديال:) جددي ا ريل دديلا رح حلددي ( 83-رحةيددد ) ةيدد ح 
االل ددي   -ال ددي  جميعيددال  -المفددا  ح الجدد   بدديلملي   -االل ددي  ال ددتي   -االل ددي  االلر  حليددال-(حالردديحيا
 (االل ي  اليحجيال  -ال   يال 

االلر  حليال مي مي افي ا اليال  بيشل ي  مي      جيم ال ر  الفيت حي  ه ل يف  هلا البح  من حي  اه
 ن  جادددي  ح قليددديا الادددي   المحمدددح    دددي  ال  يددد  مدددن  ددد ميا ال ردددليال  (۸۰۰۲" )عبااااس مصاااطفى "  اردددال 

حال  حي  م مثلال  ريري ةا اشل ي  حي  بي دا م  د  اشجادي  عبدي   عدن مح ديا م دت   لألل دي  االلر  حليدال 
  بيقديا المحرديقت حيد   ردحن اشجادي  مجادي  بمفدت  المحرديقت ال دي  بيللقدي  حال ا يدح حمردج   ىويةال ىلدت

ح دد  المددلر اا،    مددا، رمددي بي ددا   ددي  الاحا دد  اللقيلددال  دد ميا ال  جمددال ال ح يددال، مفدديه   اشةدد   الردديلميفيال،
   (۷0۳:  01. )الت ...ال ل ييحن اللقي 

حي   البيحثين  لب ةا ال    الح ي  ع   ال  ح  ح ال رلحلحجيي  تي ا الم  يديا ة دي ا المفدي رال 
ةددا مليفددد  ح دددا ال ددد ا  ردددلبيال، حلدد    ددد  ممي ردددال اللفدددي  ال ييودددا مددن اشحلحيددديا، ةددديا ا اشمددد ا  حردددي ا 

ببن   لا مر حى ممي رال اللفي  الب لا ي  بد   malavoy, m" (4002) (32)فو  لما"ال حال ح  ؤر  لل  
 .من اشربي  ال فيريال لألم ا  الميملال ريلرر   ح م ا  القل  حالف ايين حب    لحال الر  ين

بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحياااة االجتماعياااة الممارساااة" :بالبعاااد الثالاااث  ال دددي ( 5)ي وددد  مدددن جددد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  

ال ا (  5)     ربرب   هميال لربيال للم     %( 32.25 - 32.33)بلتا اشهميال اللربيال المق    لل بي اا علا 
رب ت  %( 22.53 - 31.32)يا ، حلربال حال يلب لل لبالبيللربال  "المحي ثال االلر  حليال مي اال   ي " ل اي 

 .حال يلبيا لل لبالبيللربال  "الملار   لأل  ي " حل اي ( 3)لربال لل بي   

( 83-رحةيددد ) جيفحددال ةيدد ح ةددا  دد  ي ودد     يدد  االه ميمدديا ال  حيحيددال االج ميعيددال ل دد   الجيم ددال ح 
المحي ثدال ح بدي   اآل ا  مدي اةد ا  االرد    -المحي ثدال االلر  حليدال مدي اال د  ي  : )جي ا    يباي ريل ديلا رح حلي 

المفددي رال ةددا  -ال  دديحن ةددا  عمددي     يدد  ح ل ددي  ح لردديه الملددي  حالحدد افه-االل ددي  االلر  حليددال الجميعيددال  -
ال ددددي   -ال حدددد   مددددي اش ددددي     -مفددددي رال اش  ددددي  الل دددد  حالمدددد    - عدددد ا  ح جايددددي الحجبدددديا حالمفدددد حبيا

المددلار    -ال مدد  ال  ددحعا مددي الجم يدديا االهيلددال حالمؤرردديا ال ي يددال  -رددبيا االح  دديالا حالملي -الحجدد اا 
 جيفحدددال ةيددد ح ،  مدددي جدددي     يددد  االه ميمددديا ال  حيحيدددال االج ميعيدددال ل يلبددديا الجيم دددال ةدددا  ددد   (لأل  دددي  

المفددددي رال ةددددا  عدددد ا  ح جايددددي  -المحي ثددددال االلر  حليددددال مددددي اال دددد  ي  ):جددددي ا ريل دددديلارح حلددددي ( 83-رحةيددددد )
المحي ثدال ح بدي   اآل ا  مدي -ال  يحن ةدا  عمدي     يد  ح ل دي  ح لرديه الملدي  حالحد افه -لحجبيا حالمف حبياا

ال ح   مي اش ي   ال ي  الحج اا  -االح  يالا حالمليربيا  -مفي رال اش  ي  الل   حالم    -اة ا  االر   
المددلار    -يدديا االهيلددال حالمؤرردديا ال ي يددال ال مدد  ال  ددحعا مددي الجم  -االل ددي  االلر  حليددال الجميعيددال  - -

 (لأل  ي  



22 
 

االل  ا   ي   البيحثين  ن ل    الجيم الحمن     ال   ي  الريبه ل ه ميميا ال  حيحيال االج ميعيال 
ةا ممي رال اشلف ال ال  حيحيال االج ميعيال لدب مد  ح  جيد  علدت مد ى   يعد  اشةد ا  مدي المج مدي حب ي دال علد  

 ن ممي رال  لفد ال ال د حي   (49)( ۸۰۰۲" )وليد أحمد عبد الرازق"  الم اهقين حالفبي  حةا هلا ال    يؤر 
 .ي  حجب رلحرا  الف  ا ح لتا عيل ا   رحن  رث   مييا ح بثي ا ايجيبيي علت الم اهقين حي   لا

ان جدحه  االلردين ح بي دال المج مدي    لده بلمدح ال ديبي  (42( )4002" )همت مختار مصاطفي" ح في 
االج ميعا ، عل مي  ر ا ان ف  يال ال    ها ل يا ل  يع  ال حام  البيحلحجيال حالل رديال حاالج ميعيدال ، ةديل    
 لي  ريفلي مل يال ، ب  يح يا الا اآل  ين ال ىفبيل حيجي ب الم      حل حقيه ال مبليلدال حاشمدن ليؤرد  ارد م ا د
، ةيلحيجددال الددا اال  بددي  بدديآل  ين هددا حيجدديا حيحيددال حهيمددال علدد  اإللرددين شلاددي  لمددا ىحريرددب بلا ددب ح فدد  د 

 . بحجح د اإللريلا 

ي  ده  رمي حجي  االه مي  بيل  يحن ةا  عمي     ي  ح ل ي  ح لريه الملي  حالح افه بيلم  بال الثيلثال حهدلا
ن ريلددا بلردد   (1)(4002) "تيمااور أحمااد "  ارددال  مددي مددي  حوددح ب  ن اه ميمدديا ال دد   بيشلفدد ال المليليددال حاب

رمي  ن ، م  يح ال ىلمي يل ر  م ى  بثي  الحيي  اليحميال، حي    ب  هلا م ل   ريرا حهي  ةا الح ا ال اهن 
 لال االه ميميا بالد اشلف ال   بث  ب    حجح   ي     حيحيدال ي ملدحن علدا ارردي  اشةد ا  الم ديهي  حاال جيهديا 

 . يجيبيال لحح ال  حي  ح لف  ب الم  ل الاإل

علددددا الم  بددددال اال يدددد   وددددمن االه ميمدددديا " المددددلار   لأل  ددددي   "رمددددي حي ردددد  البيحثددددين ح ددددح  م دددد    
لد  ح  ،ال  حيحيال حي  ل     د ه اشرد   لدب   ال د ه ل رييد  اش  دي  مدي ال  لدي  عدن ب د  ةدا الحجد  المليلدا

 قددح  اشردد   بإعدد ا  مر دد  ةددا ياحيددال هي فددال مددن  حلدد  ،"لمليليددال المؤ  ددالال  لددي  ا"يدد    ىعدد ا  مردديحال هددا مل قددال 
ممدي رديج لا  ي رديحن  -الملي  حي  يمرن لل    االح  ي  بيلرمبيح    ح قيبي  حالر   الم  رديال حالم ح ديا 

 .بفر   ةو  حيمرن بقيال  ة ا  اشر   من محا لال الحيي  ريلم  ي 

بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحياااة الثقافياااة الممارساااة" :بالبعاااد الراباااع  ال دددي ( 1)ي وددد  مدددن جددد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  

 ال ا(  3)  ربرب   هميال لربيال للم        %( 33.31 - 32.23)بلتا اشهميال اللربيال المق    لل بي اا علا 
رب دت   هميدال %( 23.55 - 33.12)، حلردبال "ار   ا  محا ي ال حا   االج ميعا حب ام  المح ثيا" ل اي 

( 3)حالم دد      دد   ،لل لبددالبيللرددبال " (مقدديالا -فدد   - حايدديا -  دد )ال ددبلي  ردددد  "حل دداي( 5)لرددبيال لل بددي   
 .بيللربال لل يلبيا" االر ميل الا مح يا ال ا يح " حل اي 

( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح جيم دال ةدا  د  الرمدي ي ود     يد  االه ميمديا ال  حيحيدال الثقيةيدال ل د   
     المحا ي ال لميال  -ار   ا  محا ي ال حا   االج ميعا حب ام  المح ثيا : )جي ا    يباي ريل يلا رح حلي 

عبددد  ( االحن اليدددن)  الددد ح اا  لميدددال مادددي ا ا مدددن  ددد  -مفددديه   القلدددحاا ال وددديفيال  -ةدددا مجددديالا اه مددديما 
بد ام  الحيرد  االلدا  -ةدا المدؤ م اا حالمحيود اا حاللد حاا ( احن اليدن)االفد  ا  عبد  االل  لدا  -االل  لا 
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 -االرد ميل الدا مح ديا ال ا يدح - د ا   الر د  حالمجد ا حال حايديا حالق د   -االح حردي  -ال ح حفدح )مث  
،  مي جي     ي  االه ميميا ال  حيحيال الثقيةيال ل يلبيا الجيم ال (امقيال -ف   - حاييا -   )ال بلي  رد 
ارددد   ا  محا دددي ال حا ددد  االج مددديعا حبددد ام  ) :جدددي ا ريل ددديلارح حلدددي ( 83-رحةيدددد ) جيفحدددال ةيددد ح ةدددا  ددد  
( االحن اليددن) لميددال ماددي ا ا مددن  دد   الدد ح اا  -  دد   المحا ددي ال لميددال ةددا مجدديالا اه مدديما  -المحدد ثيا 
االفدد  ا  عبدد   -مفدديه   القلددحاا ال ودديفيال  - دد ا   الر دد  حالمجدد ا حال حايدديا حالق دد   -ل  لددا عبدد  اال

 -ال ح حفدددددح )بدددد ام  الحيردددد  االلددددا مثدددد   -ةددددا المددددؤ م اا حالمحيودددد اا حاللددددد حاا ( احن اليددددن)االل  لددددا 
 االر ميل الا مح يا ال ا يح  -(مقيالا -ف   - حاييا -   )ال بلي  رد  -االح حري 
 ن الفدبي  الجديم ا ي د   " (4004)وآخارون كماال عبدالحمياد  "حي  ه ل ديف  البحد  مدي مدي  فدي  لدب  

من  رث  ةفيا المج مي  بث د بحريف  اال  ي  حاإلع  ، ل  ا ل بي دال الم حلدال ال دا يمد حن بادي ةدا ال  لدي ىلدت 
ي ةدا حيدي   ةد ا  المج مدي ةدا م ادح  م ي   الم  ةال حال ثقي ، ةيل  ح  ال لما حال رلحلحجا   ى ىلت  تي  ر ي

، ۳0:  83). الماي اا حالق  اا ال يمال لر  ة  ، حال تي اا اش   يدال حاالج ميعيدال حبد حي مفدرلال ح دا ال د ا  
۲۲۲)  

- Smith جااارموز سااميث "،Hall et al" (۸۰۲۲) (24)هددي  حق دد حن " ح ؤردد    ارددال ردد  مددن 
Jarmuz (۸۰۲۸ )(22)، "   ن محا ددي ال حا دد  االج مدديعا  ح ددت بفدد بيال ( 00()4001)" عبااد  إبااراهي 

مددددن ال دددد   المر ق ددددين يردددد   محن محا ددددي فددددبريا ال حا دددد   %(38)ربيدددد   بددددين ل دددد   الجدددديم يين، ح ن 
، حمدن  بد ي ال قليديا ال دا   مد  ودمن محا دي ال حا د  االج مديعا Social Networking Sitesاالج ميعا 

، حهدا م د ل  حاردي لل  بيقديا الب مجيدال ال دا Mobile Applicationsمي ي    ب  بيقيا لادي   المحمدح  
  .  م  علت اشجاي  اللقيلال

اردددد   ا  ال دددد   المحا ددددي ال حا دددد  بددددبن  (55) (4002" )ناديااااة مرسااااي " ح فددددي  ل دددديف    ارددددال رمدددي 
حجددي  %( 85.22)يلياددي محا ددي ال رددليال حال  ةيددب بلرددبال %( 55.11)ةددا الم  بددال اشحلددت بلرددبال جددي  االج مدديعا 

 .%(82.21)ار   ا  المحا ي اإلبيحيال ةا الم  بال اش ي   بلربال 

 قدد  حالمحية ددال علددت ال قدد  البيحثددين بودد ح   االه مددي   افمددي ب ح يددي ال ي  ددهحمددن  دد   ال   يدد  الردديبه 
مفدددتح  حم جددد  ًا مدددن  ددد      دددي  ح دددا ةدددا الددد ح ين اليدددحما لادددلا التددد   مثددد    ددد   المحا دددي الثقيةيدددال 
الم  ل دددال ح ددد ا   الر ددد  حالمجددد ا حالمقددديالا ححودددح  المدددؤ م اا حاللددد حاا حارددد   ا  الحيرددد  االلدددا حالبددد ام  

 .حالقيي  بح  اشلتيي حاالر ميل ىلت المحريقت حاشغيلا حمفيه   اشة  

علددت ا  يدي  الر دد   ح المل ديا ال ددا ي غبدحن ةددا رح حلدي  ةيدد ح  ح ديا  يمرددن  فدجيي الفدد  رمدي  لدب 
ار رفيةاي     ح  ا  ب ي ا عن الم  رال، يمردن  يودي ال  ريد  ةدا  ل دي  الدح ه ح ل دي  ال يحلدال حاشلتديي ح   

مجيليال عب  اإلل  لا يمرلا   ج ب اي،    يح   الفبي    ه    ى للبقي  لفي ين  ح مب عين، حهلي   ح اا 
 (03) . يوي علت  لف ال  ح محا   عب  اإلل  لا يمرل  ار   اماي
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بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحياااة الفنياااة الممارساااة" :بالبعاااد الخاااامس ال دددي ( 3)ي وددد  مدددن جددد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) ةيد ح جيفحدال االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  

ال ا (  3) ربرب   هميال لربيال للم         %( 55.38 - 25.85)بلتا اشهميال اللربيال المق    لل بي اا علا 
حل داي ( 5)رب ت   هميدال لردبيال لل بدي   %( 23.28 - 32.13)، حلربال "ال لي  حاالر ميل للمحريقا" ل اي 

ا ا  " حل داي ( 8)حالم          ،لل لبالبيللربال ، ("ال  بي  الح را -ر حبيااال -البيليال)ممي رال ال    مث  " 
 .بيللربال لل يلبيا("  بلي  ال حاييا حالق   -ال مثي  ) االعمي  ال  اميال مث  

رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح جيم دال ةدا  د  الحجي     ي  االه ميمديا ال  حيحيدال ال ليدال ل د   
ا ا   -الدد يرح  حال  ددميميا ال ليددال  -هحيدديا ال  ددحي  -ال لددي  حاالردد ميل للمحردديقا ) :ريل دديلاجددي ا    يباددي 

 -ممي ردال ال رد   ح اللحدا  ح اعمدي  ال دي   - ( دبلي  ال حايديا حالق د  - ال مثيد )االعمي  ال  اميدال مثد  
 (.ال  بي  الح را -حبيااالر   -البيليال)ممي رال ال    مث   -ممي رال اشعمي  الي حيال حال  يرح حال يي ال

( 83-رحةيدددد ) جيفحدددال ةيددد ح  مدددي جدددي     يددد  االه ميمددديا ال  حيحيدددال ال ليدددال ل يلبددديا الجيم دددال ةدددا  ددد  
 -البيليدددال)ممي ردددال الددد    مثددد   -هحيددديا ال  دددحي  -ال لدددي  حاالرددد ميل للمحرددديقا ) :جدددي ا ريل ددديلارح حلدددي 

 -ممي رددال ال ردد   ح اللحددا  ح اعمددي  ال ددي   -الدد يرح  حال  ددميميا ال ليددال  -( الح ردداال  بيدد   -االر حبدديا
(  بلي  ال حاييا حالق د  -ال مثي  ) ا ا  االعمي  ال  اميال مث   -ممي رال اشعمي  الي حيال حال  يرح حال يي ال

. 
 ن ال يلددد   ح ال يلبدددال يلجدددل  ىلدددت  (0) (4002" )إباااراهي  شاااوقي "دراساااة ويتفاااق ذلاااك ماااع نتاااائج 

االه ميمددديا الق يبدددال مدددن     دددب بحرددد  ا  بي دددب بادددلا ال   ددد  حةامدددب لدددب ح غب دددب ةدددا  جحيددد  ممي رددد ب لدددب 
ب ح يددد  مدددي ي  ردددب مدددن مردددي يا     ددديال ةدددا ردددييه اه ميمي دددب اليحميدددال، رمدددي  ن م  ددد  ال ددد   ي  دددي حن 

ا ح لفد ال  ح ديا ال د ا  الف  ا  حةقًي ل غبي ا  حاب ا  ا  الف  يال ةمن المل قا  ن  لرج  االه ميميا حالاحايدي
المحببال حالمح حى ال ي  ل    ب، حالجح اشري يما الريف  ةا رلي ب  يوي، حيوي  ىلت لل   بثي اا اشردي ل  
الجدديم يحن ةددا   ردديت اه ميمدديا م يلددال لدد ى   بادد     دده هددا ح    ددي ا  اشري يميددال، حمددي يق دد ن باددي مددن 

يليدددال ال دددبث  بددديش  ان حالددديم   ةرثيدددً ا مدددي   فددديبب الميدددح  اه ميمددديا  ي جيدددال محاييدددال، حيوددديع  مدددن للددد  اح م
  .حااله ميميا بين اش   ي  المق بين، حغيلًبي مي يرحلحن من ال     ل رب

بيردد بيين " األنشااطة الترويحيااة الخلويااة الممارسااة" :بالبعااد السااادس ال ددي ( 81)ي ودد  مددن جدد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح ر  الفديت ةدا  د  االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال 
ال ا (  3)     ربرب   هميال لربيال للم     %( 13.33 - 38.13)بلتا اشهميال اللربيال المق    لل بي اا علا 

 53.52)، حلردبال ("الحيحاليا حال يدح  -البحي  -اللجح   -الرمحاا حاال  ) ال بم  ةا م لح يا اهلل "ل اي 
 ".ال ي  ح ل  ال يح " حل اي ( 2)رب ت   هميال لربيال لل بي    %(25.53 -

رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحال ةيد ح حجي     ي  االه ميميا ال  حيحيال ال لحيال ل    الجيم ال ةا    
ال اددا ةددا ال دد   مددي اةدد ا   - عييددال الحيحالدديا حال يددح   -ال بمدد  ةددا م لح دديا اهلل : )جددي ا    يباددي ريل دديلا

 .(ال ي  ح ل  ال يح  -( اللي   اللبي يا  -ال م ا - ال حابي)هحييا جمي  - لريه الح افه  -اشر  
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( 83-رحةيددد ) جيفحددال ةيدد ح  مددي جددي     يدد  االه ميمدديا ال  حيحيددال ال لحيددال ل يلبدديا الجيم ددال ةددا  دد  
 عييددال الحيحالدديا  -شردد   ال اددا ةددا ال دد   مددي اةدد ا  ا -ال بمدد  ةددا م لح دديا اهلل ) :ريل دديلاجددي ا رح حلددي 
 .(ال ي  ح ل  ال يح  -(اللبي يا اللي    -ال م ا -ال حابي ) هحييا جمي  - لريه الح افه  -حال يح  

  ح دددا اشلفددد ال ال لحيدددال  نحمدددن  ددد   الل ددديف  الرددديبه ش ا   ددد   جيم دددال ر  الفددديت يددد   البيحثدددين 
ببهميال ربي   ل   اشة ا  حي  ي ولحلاي ال  ليعا  بم   ال يف   ال ا   دح  علديا  ححدبا  لل د   حال بي دال حهدلا 

 ن ال دد حي  يادد   ىلددت  لميددال  (4001" )عاياادة عبااد العزيااز  الحمااامي،محمااد " مددي لردد د ردد  مددن  يمددي ي  دده مدد
لحال الم  ةال حال اد  اشةود  للبيفدال المحي دال بدب اإلحري  بح  ال بي ال ححيي  ال    ح يحي  ال    بيل  ي  من  

(53 :85)  
يمرن  ج بال  وي  الح ا مي ةد   اللحاةدل للردمي   لب  (04( )4040" )فاتن أحمد" رمي ح وي    ارال 

بددد  ح  الادددحا  اللقدددا ححودددي يهدددح   ح لبي ددديا ةدددا الملدددي  ارددد   ا  المدددحا  ال بي يدددال ل دددييين مرددديحال ةدددا البيدددا 
ار   اماي ةا مفي يي ةليال، حمن الممرن    ي  مرين م ي  للجلح ، علت ردبي  المثدي  مدن ال ي ال بيل     ح 

    ليةل  يمرن من   لادي مفديه   مل د  اشفدجي   ح الردمي ،  ح مفديه   ال يدح  حالحيحالديا اش د ى، رمدي 
 .يمرن ي اعال اللبي يا  ح اليهح  علت اللحاةل علت ربي  المثي 

بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحيااة التجارياااة الممارسااة" :بالبعااد السااابع  دددي ال( 88)ي ودد  مددن جدد ح  
، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  

(  8) رددبرب   هميددال لرددبيال للم دد      دد  %( 53.13 - 28.32) علددااشهميددال اللرددبيال المقدد    لل بددي اا  بلتددا 
رب دت   هميدال لردبيال لل بدي   %( 22.25 - 51.35)، حلردبال "ال  حيا ال رحيقيال عب  االل  لدا "ال ا ل اي 

 ".  مي  اإلع ليا ال جي يال" حل اي ( 5)
( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح جيم دال ةدا  د  الرمي ي و     ي  االه ميميا ال  حيحيال ال جي يدال ل د   

الر يبدال ح لرده  -  دمي  حاعد ا  ال دح  -ال د حيا ال ردحيقيال عبد  االل  لدا ) :ريل ديلاجي ا    يبادي رح حلي 
  دمي  بد ام  ح ل دي  الر  حليدال  -  مي  ح  ا ا  لحاا اليح يدح   -ال  جمال للتيا الم  ل ال -االعمي  الر يبيال

ع لدديا   ددمي  اإل -االل  لددا  علددتاالفدد  ا  ةددا ة يدده  رددحيه فددبرا  - ددبلي  االعمددي  ال ليددال  ح اال بيددال  -
 .(ال جي يال

( 83-رحةيددد ) جيفحددال ةيدد ح  مددي جددي     يدد  االه ميمدديا ال  حيحيددال ال جي يددال ل يلبدديا الجيم ددال ةددا  دد  
الر يبدال ح لرده االعمدي   -  مي  حاع ا  ال دح  -ال  حيا ال رحيقيال عب  االل  لا ): جي ا ريل يلارح حلي 
  مي   -  مي  ح  ا ا  لحاا اليح يح  -ليال  ح اال بيال  بلي  االعمي  ال  -ال  جمال للتيا الم  ل ال -الر يبيال

 .(  مي  اإلع ليا ال جي يال -االف  ا  ةا ة يه  رحيه فبرا علا االل  لا  -ب ام  ح ل ي  الر  حليال 
بيرددد بيين " األنشاااطة الترويحياااة العالجياااة الممارساااة" :بالبعاااد الثاااامن ال دددي ( 85)ي ودد  مدددن جددد ح  

، حيد  رح حلدي ( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح االه ميميا ال  حيحيال ل    ح يلبديا جيم دال ر  الفديت ةدا  د  



26 
 

(  2)   دد   رددبرب   هميددال لرددبيال للم دد   %( 12.55 - 31.53)بلتددا  اشهميددال اللرددبيال المقدد    لل بددي اا علددا 
رب دددت   هميدددال %( 23.31 - 22.52)، حلردددبال "ال لييدددال بددديلم ا  حالقدددحا  حااللح اةددديا الجردددميال"ال دددا ل ددداي 
 ".ممي رال الحجا ح م يليا ال ل   حاالر   ي " حل اي ( 8)لربيال لل بي   

( 83-رحةيدد ) جيفحدال ةيد ح جيم ال ةدا  د  الرمي ي و     ي  االه ميميا ال  حيحيال ال  جيال ل    
 -ال حد   االيجديبا مدي الدل   -الجردميالال لييال بديلم ا  حالقدحا  حااللح اةديا ): جي ا    يباي ريل يلا رح حلي 

م يب ال  -اللجح  الا البيفال ال و ا  حالاحا  ال له -م يب ال المر ج اا ال لميال عب  اشل  لا الم  ب ال بيل حال
 .(ممي رال الحجا ح م يليا ال ل   حاالر   ي  -ال  ل  الر يي من ال ح  اا ال  بيال -الب ام  ال حيال

( 83-رحةيددد ) جيفحدال ةيدد ح ال  حيحيدال ال  جيددال ل يلبديا الجيم ددال ةدا  دد   مدي جددي     يد  االه ميمدديا 
اللجددح   -ال حدد   االيجدديبا مددي الددل   -ال لييددال بدديلم ا  حالقددحا  حااللح اةدديا الجرددميال) :جددي ا ريل دديلارح حلددي 

  ل  الدد -م يب ددال المردد ج اا ال لميددال عبدد  اشل  لددا الم  ب ددال بيل ددحال -الددا البيفددال ال ودد ا  حالاددحا  ال لدده
 .(ممي رال الحجا ح م يليا ال ل   حاالر   ي  -م يب ال الب ام  ال حيال -الر يي من ال ح  اا ال  بيال

 ن مدن  هد  ال  ديف  ( 81) (0922" )محماد حسان عاالو "حيؤر  ل يف  البح  الحيلا مي  فدي  اليدب 
  الح ريددال للمحية ددال علددا  ددح ا  المميددي  للفددبي  اي يددي  حدديج ا  لللفددي  البدد لا ل لبيددال ر ددي  ا  ال وددحيال ح دد  ا ا

ح حقيه ال حاين بين االلفد ال االج ميعيدال حالب ليدال حال دحيال ، حارد م ا   يحيد ه  بحدحاةي، حاالح يديا الدا  ل دي  
 . اح يا ة اغا  بحي  ير ربحا  ب اا م ق مال حم لحعال ةا الحان اللفي  الم  ل ال

مددن  دد    فددجيي ال  ريدد  اإليجدديبا، مددن   دد  ي  ال دد   علددت ال عييددال اللا يددالحمددن  دد   مددي رددبه يجدد  
.  دد   ممي رددال االردد   ي  حال بمدد  حاليق ددال إلع ددي  الجردد  ة  ددال ل ردد ق ا  حاعددي   ال ريدد  مددي حيلددال الادد ح 

حرلل  من     ىبقي  اشمح  ةا ل يباي عل مي يرحن م هقال، حع     ي   فديي  غيد  محجدح  ، ح ؤيدال اشفديي  
بد  مدن اشةود  . ح  يد  محا د  حالقلده بفدبلاي، حاة د ا   ن فديفي رديفي رديح    رح  ممي ها عليب ةا الحا ي،

 لري  الل   ببن ال    ال  لا للحيالا المؤر   من ةي ح  رح حلي ال يا  مل  وال ةا بل د، حع   المبيلتدال ةدا 
 (20) .يين ق ي  م ى رح  ال حا  ، ح لري  الل   ببن ال ير اين ال    بق   ب علت ال ب ل  ةا ب   اشح

الح ددح  علددت  ربدد   دد   ممرددن مددن وددح  الفددم  ىن  (04) (4040" ) فاااتن أحمااد "وتوضااح دراسااة 
 وددي  الح ددا ةددا المردديحيا ال ودد ا   ح ى  ددي  ال بي ددال ةددا الحيددي  اليحميددال يمرددن  ن ح  حالاددحا  اللقددا حال بي ددال

بيل ح    ح التو ، حيج   ال    يف   يمرن  ن يحرن المياا، حيقل  من الف ح  . ي ي  ال حال ال قليال حالب ليال
  .من الممرن االر م ا  ةا الح ح  علت هلد اآلثي  اإليجيبيال من ال بي ال  ثلي  البقي  ةا الملي . ب احال  رب 
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   :عليوالذ  ينص  الثانيمناقشة التساؤل 

الترويحية لطالب جامعة كفر الشيخ في فترة الحجار المنزلاي  باألنشطة هو البرنامج المقترح لالرتقاءما 
 ؟كورونا ( 09-كوفياد) فيروسلجائحة 

 :القتراحات التي يمكن تقديمها لالرتقاء باالهتمامات الترويحية فتكون على النحو التاليا
 :بالنسبة لألهداف: أوال
 :يج  ييي   االه مي  بيشه ا  ال يليال 
ر  الفددديت ببهميدددال حوددد ح   ال ددد حي  عدددن الدددل   مدددن  جددد  ال دددحال ال يمدددال حالرددد ي    حعيدددال  ددد   جيم دددال  -

 .الف  يال
 .    جيم ال ر  الفيتييي   الحعا البيفا ل ى  -
 .االه مي  ب لحل اشلف ال ال  حيحيال  ا   الملي  -
 .االه مي  بييي   الحعا ال حا حممي رال ال ي اا ال حيال الرليمال -
 .ةا ممي رال اشلف ال بيلملي   ة ا  اشر  ى يحال ال   ال الف  ا  جميي  -
 .يج   ن  حقه اشلف ال ار ري  ماي اا ح ريال ج ي   حم ي   حم لحميا عيمال -
 .اشلف ال حاشل ي  ال  حيحيال  ا   الملي   لحل -
 . ن ي   ا  يي  اشلف ال ببرلح  علما ي اعت ال  حه ال   يال -
 (اج ميعا -ع جا - ييوا –  لح  –ةلا  –ثقيةا )م  اشلف ال ال  حي  ببلحاعب  ن  فم  ب ا -
 .ةا مجي  ال  حي  ين ن  حوي  لف ال الملي  من  ب  م     -
 . ن  لمت اشلف ال  ي  ف  يال م غح  ةياي -

 :بالنسبة لإلمكانات المادية والبشرية: ثانيا
 .اشر   حاا بمي ي لير  مي ع    ة ا  اش حةي   -
 .مريليا بمي يلير  الاحاييا الم  ل الاال حةي  اش حاا ح  -
 .ي ير ا للل يةال حاإلر يةيا اشحليالم حةي  اش حاا ب -
 .ى    ح ييلال اشجاي  حاش حاا المر   مال ةا ممي رال اشلف ال ال  حيحيال ب  ال مر م   -
 .مي رال اشلف ال ال  حيحيال حةي  مرين بيلملي  رم ين مليربال لأل حاا المر   مال ةا م -
 .عم  رج  لر  ة   من المف  رين ح رجي  ىلجييا ا  ةا اشلف ال ال  حيحيال -
 .حجح  مر بال ح جاي  رمبيح   لييي   الحعا بيل  حي  الثقيةا -
 . ن يلير  ع    ة ا  المف  رين مي اإلمريليا المي يال حالبف يال الم يحال -

 : ل وأساليب تنفيذهااألنشطة الممارسة فى المنز: ثالثا
يادد   بيشلفدد ال ال ييودديال  :التاارويح الرياضااي دد   قرددي  اشلفدد ال ال  حيحيددال  بقددي ل بي  اددي ح لحاعاددي الددت 

 -(ال د ه حالرديحيا)المفدا  ح الجد    دي ا الملدي   -ال م يلديا ال ييوديال -االل ي  االلر  حليال)حمقرمب ىلت 
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الترويح ، (المفا  ح الج   بيلملي  -االل ي  اليحجيال  -ال   يال االل ي   -االل ي  ال تي   -ال ي  جميعيال 
المحي ثدددال )هدددح الدددلى ي  مددد  علدددت المفدددي رال االج ميعيدددال مدددي اةددد ا  االرددد   حاال دددي   حيقرددد  ىلدددت :  االجتمااااعي

 ديحن ال -االل دي  االلر  حليدال الجميعيدال  -المحي ثال ح بدي   اآل ا  مدي اةد ا  االرد    -االلر  حليال مي اال   ي  
مفي رال  -المفي رال ةا  ع ا  ح جايي الحجبيا حالمف حبيا -ةا  عمي     ي  ح ل ي  ح لريه الملي  حالح افه

ال مد  ال  دحعا  -االح  يالا حالمليربيا  -ال ي  الحج اا  -ال ح   مي اش ي     -اش  ي  الل   حالم   
ياد   بيشلفد ال ال  حيحيدال :  التارويح الثقاافي،  (  الملار   لأل  ي -مي الجم ييا االهيلال حالمؤرريا ال ي يال 

  د   المحا دي ال لميدال  -ارد   ا  محا دي ال حا د  االج مديعا حبد ام  المحد ثيا )اش بيال حال قليدال حاللتحيدال مثد  
عبددد  ( االحن اليدددن) لميدددال مادددي ا ا مدددن  ددد   الددد ح اا  -مفددديه   القلدددحاا ال وددديفيال  -ةدددا مجددديالا اه مددديما 

بد ام  الحيرد  االلدا  -ةدا المدؤ م اا حالمحيود اا حاللد حاا ( احن اليدن)فد  ا  عبد  االل  لدا اال -االل  لا 
 -االرد ميل الدا مح ديا ال ا يدح - د ا   الر د  حالمجد ا حال حايديا حالق د   -االح حردي  -ال ح حفدح )مث  

هددح الددلى يفددم  الاحايدديا ال ليددال ةددا ح ددا :  التاارويح الفنااى ،(مقدديالا -فدد   - حايدديا -  دد )ال ددبلي  رددد 
ا ا  االعمدددي   -الددد يرح  حال  دددميميا ال ليدددال  -هحيددديا ال  دددحي  -ال لدددي  حاالرددد ميل للمحرددديقا )ال ددد ا  مثددد  
ممي رددال  -ممي رددال ال ردد   ح اللحددا  ح اعمددي  ال ددي   - ( ددبلي  ال حايدديا حالق دد  - ال مثيدد )ال  اميددال مثدد  

التاارويح ، (ال  بيدد  الح رددا -االر حبدديا -البيليددال)ممي رددال الدد    مثدد   -ل يي ددالاشعمددي  الي حيددال حال  يرددح حا
ال بمددد  ةدددا )ياددد   بممي ردددب اشلفددد ال ال  حيحيدددال ال لحيدددال حااله ميمددديا بيلبيفدددال ال بي يدددال ح قرددد  ىلدددت :  الخلاااو 

هحيدديا  -  لردديه الحدد افه -ال اددا ةددا ال دد   مددي اةدد ا  اشردد   - عييددال الحيحالدديا حال يددح   -م لح دديا اهلل 
يشلفددد ال ، ال ددد حي  ال جدددي   ياددد   ب(ال دددي  ح دددل  ال يدددح  -( اللدددي   اللبي ددديا  -ال مددد ا - ال حابدددي)جمدددي 

الر يبددال ح لردده االعمددي   -  ددمي  حاعدد ا  ال ددح  -ال دد حيا ال رددحيقيال عبدد  االل  لددا )   ال  حيحيددال ال جي يددال
 دبلي   -  مي  ب ام  ح ل دي  الر  حليدال  -ح يح    مي  ح  ا ا  لحاا الي -ال  جمال للتيا الم  ل ال -الر يبيال

 .(  مي  اإلع ليا ال جي يال -االل  لا  علتاالف  ا  ةا ة يه  رحيه فبرا  -االعمي  ال ليال  ح اال بيال 
 :بالنسبة للبرنامج الترويحي المقترح  :رابعا

 يحودددحاي ارددد بيين حال دددا ددد   ح يلبددديا جيم دددال ر  الفددديت بلدددي  علدددت    يددد  االه ميمددديا ال  حيحيدددال ل
 دددي  البيحثدددين بي  يدددي  مجمحعدددال مدددن ، رح حلدددي ( 83-رحةيدددد ) جيفحدددال ةيددد ح االه ميمددديا ال  حيحيدددال ةدددا  ددد  

. اشلف ال ال  حيحيال بمي  ف م  عليب مدن  لدحال ال د حي  الم  ل دال حالمليردبال ل بي دال ال يلدال حاإلمريلديا المحجدح  
عيلال البحد  علدت  هميدال  لد  اشلفد ال المق  حدال   الفيت    جيم ال ر ح   اجمي ال ب ا  ح ب   ( 2)ملحه 

 :ربرب  لربال، حلل  من    ( ٪ 811)  ت  لربال حرب( ٪ 13.33) حي    اححا اللربال المفحيال مي بين 
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 :  أهداف البرنامج المقترح
 : الهدف العا 

بيشلفدد ال حاشل ددي  ال  حيحيددال لقوددي  ح ددا ال دد ا  بدديلملي ، ح حقيدده  الددحعاالردد ي   الف  دديال حييددي    
  :ةااشه ا  الم مثلال 

 لميدددددال  ددددد   الجيم دددددال حاةددددد ا  االرددددد    لميدددددال فددددديملال م يلدددددال مدددددن اللدددددحاحا الب ليدددددال حال قليدددددال حالل رددددديال  -8
 . حاالج ميعيال

 .علت الل   ار ري  الماي اا الم  ل ال ربلف ال حيي  ال    ح  بيال الحيحاليا حاالع مي  -5

 . ىفبيل ميح  ححيجيا اشة ا  -3

 .  لميال الحعا ال حا حالبيفا حالثقيةا ل ى     الجيم ال -2

 :أسس وضع البرنامج المقترح
 .    الجيم ال ن   لير  اشلف ال مي ميح  حا جيهيا ححيجيا  -8

ا  يي  اشلف ال  ن  رحن مليربال لإلمريليا الم يحال من ميياليال ح مديرن ح  حاا ححرديف    ن ي اعت ةت -5
 .  حيحيال  ا   الملي 

ح ددت  ،الممي رددين حقيدده مبدد   اشمددن حالردد مال حاإلجدد ا اا االح  اييددال مددي م اعددي  ال دد حه ال   يددال بددين  -3
 .ج ي  يفبي ميح  ححيجيا المفي رين حي مفت مي  غبي ا  ح ن يرربا   ب اا حماي اا 

لرد    ن يرحن م لحعي يف م  علت ماي اا  ييوديال حاج ميعيدال حةليدال حثقيةيدال بحيد   ردحن هلدي  ةد   -2
 .مف     ن يمي   حجاًي  ح  رث  من  حجب اللفي 

 دي  لاد  ال   دال ل حمد   ربد   رد  مدن مردفحلييا يف        الجيم ال ةا حوي الب لديم  ح ن ي ن  -2
 .  ل يلد

ل   ي  المف  رين علت االع مي  علدت الدل  ، حال مد  االه مي  بيشلف ال الم      حالم لحعال حالبري ال  -3
 .ال  يحلا مي التي  ةا جح  يمق ا ا رلي 

 :أساليب تنفيذ البرنامج المقترح
 .حم ى      ر  ملا  علت   ا  اآل   حاالر جيبال لبشر    ة ا  اي ح    ل يل الب ليم  المق    علت  

 .مي  ة ا  اشر  حي ا  ةيب  ح   يل  ح يلبال الجيم ال بيلملي   :فاألسلوب المباشر -  

علدت  ل ردا  مدن  د   جاد ه  الدلا ا   ةد ا  اشرد   حي اد  ةيدب اع مدي  جميدي :واألسلوب الغير مباشار -  
 .ح ب ا ا  الف  يال
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 :للبرنامج المقترحالخطة الزمنية 
مق  حددال  دددؤ ى علددت مددد ا  اشرددبحل بددد ً  مددن الرددديعال مليليدددال  وددمن الب لددديم   لفدد ال ح ل دددي    حيحيددال  
 حلل  يحميي  (مري اً  85.31ح ت  بيحًي  5.31)
 

 .محتو  البرنامج المقترح لألنشطة الترويحية المنزلية
 :نهاراا أنشطة داخل المنزل  :أوالا 
 .اليهح ح ى ح ل ي   ح لريه الملي ، لف ال  ي ال ب ل ي    .0

 ( .الم بت – يلال ال  ي   - ح اا المييد  –ل يةال الملي  ) لف ال  ح   ال  ميا بيلملي    .4

 .ا  ال بي يال ريش  ا  حاشحجي  حاش في    لف ال  ي ال بيل لحن الي حيال بير   ا  المح   .2

 . لف ال  ي ال ب م  اللححيا ال ليال حالثقيةيال  .2

 . ييوا بين  ة ا  اشر   ةا اشلف ال ال ييويال الم  ل العم   ح     .1

 .حالماي اا الم  ةيال حالمريبقيا ال لميالعم  ب   الل حاا حالمحيو اا الثقيةيال   .2

المحدديح   حال  ددحي  بردد    –رددبيه اإل رددي   –ردد    دد   الريبح يددي ) ييودديال  ل ددي    حيحيددال ثقيةيددال   .1
 ( . ل ي  ال لفين  –  حي  بر   الي  ربيه ال ا ي  حال –الق   حالي  حالرلال 

 .بيلملي حلقيا اللقيش لل     علت ب   المفر ا ال ا  حاجب  ة ا  اشر     .2

الر ارددا  –الحبدد   فدد )ب دد  اشلفدد ال حاشل ددي  ال  حيحيددال ال ددا  مددي   بدديلملي  حالم مثلددال ةددا   .9
ل بددال الردد اا الم  دد    بدديلر    –ل بددال ال م يدد  حالق ددي ةددا ردد   القدد    –الدد اف   الحثيبددال  –المحردديقيال 

 .ال يف  
 (.المو   ل ي   –ر   ال يف    -ر   الق   ) ح   بين  ة ا  اشر   ةا   .00

 . م يليا رحي يال   ي ال –مفا  –ج   ) م يليا ال بي  بمي ةياي من   .00

 .   ا  ال يف اا الح  يال ببلحالاي الم  ل ال ريعال الت ح ار  .04

 ال م  ال  حعا مي الجم ييا االهيلال حالمؤرريا ال ي يال  .02

  عييال الحيحاليا حال يح ، ال اا ةا ال    مي اة ا  اشر  ، ال ي  ح ل  ال يح   .02

 .المنزل ليالا أنشطة داخل : ثانياا 
 . م ح ال ح  ارال اللجح  حالف حه حالت ح  بمل قال الملي   .0
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 لفددد ال ح ل دددي    حيحيدددال م لحعدددال  قدددي  ةدددا ح ددد ا الردددم  مثددد  ال ددد ح  ال ييوددديال حاشل دددي    .4
عدددد ح  الدددد     –عدددد ح  اشل ددددي  ال   يددددال ريلري ا يددددب حال ييرحلدددد ح )ال ييودددديال ال  ي ددددال مثدددد  

 . (حالف  التلي   –ال مثيلييا حالمر حييا  –حال  بي  الح را 
 –ال دديف    –ردد   القدد   )بي يدديا بددين  ةدد ا  اشردد   ةددا اشلفدد ال حاشل ددي  ال  حيحيددال ال  ي ددال ريلم  .2

ر يبدددال  –ردددميل المحرددديقت  –ال يحلدددال  –" ال يردددا " م دددي عال الدددل اعين  –ال دددل   –الفددد  ل  
 (.المريبقيا الثقيةيال حال ليال –عمي  ال ليال ريل ر  اش –ال  يبيا 

بير   ا  اش حاا ريالح  ي   اشل ي  ال ا  ؤ ى)ممي رال  ل ي    حيحيال  ا   الملي  ليً  مث    .2
 ل ددي  بيردد   ا   –ل بددال الر ارددا المحردديقيال  –ال  ددحي  علددت البيلحلدديا الم لقددال  –بيلبيلحلدديا 

 .المل قال المل ي  بم يحبال المحريقت
 المحي ثال االلر  حليال مي اش   ي  حاال ي   حاليم    .1

 ....عي  المي   -عي  اش  )االح  يالا حالمليربيا مث    .2

المحيوددد اا، ح  ددد   المحا دددي ال لميدددال، -ةدددا المدددؤ م اا ( احن اليدددن)االفددد  ا  عبددد  االل  لدددا   .1
 .حار   ا  ب ام  ال  ميميا حالج اةي 

 (مقيالا -ف   - حاييا -   )  ا   الر   حالمج ا حال حاييا حالق   حال بلي  رد   .2

  ددمي  ح  ا ا  لددحاا اليح يددح ، حبدد ام  ح ل ددي  الر  حليددال حاعدد ا  ال ددح ، االفدد  ا  ةددا ة يدده   .9
 االل  لا علت رحيه فبرا 
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 (02)جدول 
 نموذج مقترح لألنشطة واأللعاب الترويحية المنزلية لطالب الجامعة قيد البحث لمدة أسبوع

 اليو  األول
 الساعة

 النشاااااااااط
 إلى من
 .ار يقي  1.11 5.31
المفا  ح  ال م يليا ال ييويال بيلملي اشلف ال ال  حيحيال ال ييويال مث    ح  ممي رال  3.11 1.11

 (ال  ه حالريحيا)الج    ي ا الملي  
 .ل يةال غ ةال اللح  ح   يباي 3.31 3.11
 .اإلة ي  ليح  حجبال  81.11 3.31
ال لييدال بديلم ا  حالقدحا  حااللح اةديا )اشلف ال ال  حيحيدال ال  جيدال مثد   ممي رال  ح   88.31 81.11

 .اللجح  الا البيفال ال و ا  حالاحا  ال له -ال ح   االيجيبا مي الل   -الجرميال
  احال بيليال  85.11 88.31

85.31 5.11 
هحيدديا  -ال لددي  حاالردد ميل للمحردديقا )مثدد   اشلفدد ال ال  حيحيددال ال ليددال ممي رددال  حدد  

 دبلي   -ال مثيد  )ا ا  االعمي  ال  اميال مث   -ال يرح  حال  ميميا ال ليال  -ال  حي 
 (ال حاييا حالق  

 .التلا  ليح  حجبال  3.11 5.11
  احال ب   التلا  3.31 3.11

3.31 2.31 
اردد   ا  محا ددي ال حا دد  االج مدديعا )اشلفدد ال ال  حيحيددال الثقيةيددال مثدد   ممي رددال  حدد  

مفدديه   القلددحاا  -  دد   المحا ددي ال لميددال ةددا مجدديالا اه مدديما  -المحدد ثيا حبدد ام  
 عب  االل  لا( االحن الين) لميال ماي ا ا من     ال ح اا  -ال ويفيال 

2.31 5.31 
 -ال  حيا ال رحيقيال عبد  االل  لدا )اشلف ال ال  حيحيال ال جي يال مث   ممي رال  ح  

 -ال  جمددال للتدديا الم  ل ددال -االعمددي  الر يبيددالالر يبددال ح لردده  -  ددمي  حاعدد ا  ال ددح 
   مي  ب ام  ح ل ي  الر  حليال -  مي  ح  ا ا  لحاا اليح يح  

 . ليح  حجبال ال في  1.31 5.31

1.31 81.31 
 عييدددال  -ال بمددد  ةدددا م لح ددديا اهلل )اشلفددد ال ال  حيحيدددال ال لحيدددال مثددد   ممي ردددال  حددد  

هحيدديا  - لردديه الحدد افه  -ال اددا ةددا ال دد   مددي اةدد ا  اشردد   -الحيحالدديا حال يددح  
 (اللبي يا اللي    -ال م ا -ال حابي )جمي 

  احال بيليال  88.11 81.31
 .لللح ال  ح  للت ةال حالا ح  ال ي  ار   ا ًا  88.31 88.11

 

 :فيما عدا نفس النموذج المقترح لألنشطة الترويحية لليو  األول يت  تطبيقه في جميع أيا  األسبوع

 تيدد  لددحل اشلفدد ال ال  حيحيددال حردد  ل دديف  ال دد   اشح  بيلبحدد  ح   يدد  االه ميمدديا ال  حيحيددال  -
 .المح    بيلج ح  الريبهبيشب ي  ل    ح يلبيا جيم ال ر  الفيت مي م اعي  المحاعي  اليمليال 
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 :االستخالصات 
 :ما يلييمكن استنتاج  العينة،في حدود في ضوء اهداف البحث ومن عرض وتحليل البيانات و

: ريل دديلارح حلددي ( 83-رحةيددد ) جيفحددال ةيدد ح ةددا  دد  جيم ددال الم ددي   ال دد حي  ل دد    جددي     يدد  .8
 -  ددد  ي  ال مددد   -اال دددي   حاشهددد  -ال ل ييدددحن –  ددد  ي  ال  حلدددال حال  اردددال  -االرددد    - االل  لدددا)

جيفحدددال ةدددا  ددد  جيم دددال ال يلبددديا لم دددي   ال ددد حي   مدددي جدددي     يددد  ، (ال ا يدددح -ال دددح  حالمجددد ا
 –  دددد  ي  ال  حلددددال حال  ارددددال  -االردددد    -االل  لددددا ) :ريل دددديلاجددددي ا رح حلددددي ( 83-رحةيددددد ) ةيدددد ح 
 .(ال ا يح -    ي  ال م   -ال ح  حالمج ا  -اال ي   حاشه  -ال ل ييحن

ال م يلديا "، بيلمدي   د  ا لل لبدال اشلفد ال ال  حيحيدال ال ييوديال   يد   "االل دي  االلر  حليدال "    ا  .5
 .اه ميميا ال يلبيا" ال ييويال

حال يلبديا،  لل لبال االج ميعيال   ي  اشلف ال ال  حيحيال " االلر  حليال مي اال   ي المحي ثال  "    ا  .3
اشلفددد ال   دد ا     يددد  علدددت" ارددد   ا  محا ددي ال حا ددد  االج مددديعا حبدد ام  المحددد ثيا"ح دددلا بيلمددي 

 .حال يلبيا لل لبال الثقيةيالال  حيحيال 
، حال يلبدديا لل لبددال ال  حيحيددال ال ليددال الممي رددالاشلفدد ال  يفمددال  علددت" ال لددي  حاالردد ميل للمحردديقا"جددي   .2

 لل لبدددددال الممي ردددددال ال لحيددددالاشلفددددد ال ال  حيحيدددددال  يفمددددال  علدددددت" ال بمددددد  ةددددا م لح ددددديا اهلل "جدددددي  بيلمددددي 
 .حال يلبيا

اشلفددد ال ال  حيحيدددال  مدددن  هددد " ال ددد حيا ال ردددحيقيال عبددد  االل  لدددا" ن  علدددت حال يلبددديا ال لبدددالحا  قدددي   .2
 ال  جيدالاشلفد ال ال  حيحيدال   هد " ال لييال بديلم ا  حالقدحا  حااللح اةديا الجردميال "ح، ال جي يال الممي رال

 .الممي رال

  :التوصيات

 :بما يلي الباحثانفي ضوء نتائج البحث يوصي 
     الجيم ال ةا ة  اا الحج  المليلاعلت ين لم    ربحع ال  حيحا   ي  اللمحلا المق    للب ليم   -
اشلفددد ال ال  حيحيدددال حةقدددي ممي ردددال بددد ع  اه مدددي  الجيم ددديا بيل  ددديحن مدددي اال حدددي  ال ييودددا للجيم ددديا  -

 .م  ل  الجحال  لل    علتلمي لاي م  ح  ة ي   ل   يباي بيلبح 
حالمق  حيا ح ت يمرن اللادح  حاال  قدي   بل يف  هلا البح االع    حريف ح المرفحلين ه مي  و ح   ا -

ةددا  دد  ال دد ح   الم دد  المج مددي  ةددالفددت  ح ددا ال دد ا  ح ددت يردديهمحا بدد ح ه   بيلفددبي  الجدديم ا
 .الريف  
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