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 دراسة تحليلية لألنشطة الترويحية بجامعة جنوب الوادي
 عبدالرحمن يحيي عبدالمطلبد/ *                                              

 :المقدمة ومشكلة البحث
بالغًا   اهتمامًا  بالنشء والشباب  تهتم  المجتمع حيث  فى  الهامة  التربوية  المؤسسات  الجامعة من  تعتبر 

تقوم   فراغهم بطريقة هادفة وبناءة وذلك من خالل جذبهم  فهي  أوقات  استثمار  في  بدور حيوي وفعال 
هذا  فى  للعمل  ومدربة  واعية  قيادات  وتوجيه  إشراف  تحت  المختلفة  الترويحية  األنشطة  فى  للمشاركة 

 ( 2:7المجال باإلضافة إلى توفير كافة الوسائل واإلمكانات لتحقيق األهداف المرجوة. )
  ،دور رائد في مجال الثقافة للنهوض بالمجتمع  وللجامعةوظائف الجامعة    ىحدإالعلم والثقافة   نشر  عدي  

 خالله وتحاول أيضا من    مشكالتهعلي    خاللهثقافي للمجتمع تتعرف من    إشعاعالجامعة مركز    أنذلك  
ب  تعالجها،  أن الخارجي  المجتمع  الثقافي والفكري علي  التنشيط  في  الجامعة  يقتصر دور    أن ل البد  وال 

االجتماعي والفكري    التوجيهجل  أفمن    ويتضح ذلك في تثقيف الطالب،  اً يشمل ذلك المجتمع الطالبي أيض
خلقياً   وتوجيه علي    ، ومعنوياً   الشباب  الجامعة  دور  يقتصر  الطالب  ال  فقطمواد  إعطاء   وإنما   تخصصه 

تعمل عل  وخلقياً   دينياً   تربيته الديمقراطية والحو   إتاحة  ىكما  للممارسة  للشباب  البناء والقيام االفرصة  ر 
  (23. )والعلمية اإلنسانيةوكذلك تنمية المفاهيم  بالنشاط الفكري والثقافي واالجتماعي والرياضي،

القيم         غرس  على  يعمل  فهو  التربوية  رسالته  بتحقيق  الجامعة  داخل  الطالب  رعاية  إدارة  وتقوم 
هارات المختلفة سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو جواله وخدمة عامة  االخالقية والم

أو من خالل األسر الطالبية، حيث تتضمن إدارة رعاية الطالب بالجامعة مجموعة من المتخصصين في 
األ  في  بالمدربين  وتستعين  واإلدارية  المالية  والشئون  الرياضية  والتربية  االجتماعية  نشطة الخدمة 

 (20:4المختلفة. )
وقيام األخصائي في إدارة رعاية الطالب بدوره من شأنه أن يؤثر في تحقيق أهداف األنشطة بالجامعة  

يختل ال  أعدادهم    فوالتي  فى  والمساهمة  الجامعة  أبناء  لخدمة  ضرورتها  على  أو  أهميتها  على  أحد 
في  األول  المسئول  هو  األخصائي  يعد  وكذلك  مجتمعهم،  بناء  في  مسئولياتهم  ليتحملوا  الالزم  اإلعداد 

 (13:16تنفيذ األنشطة داخل الجامعة. ) 
الترب العملية  من  جزء  الجامعة  داخل  الترويحية  األنشطة  حيوتعد  من   ثوية  العديد  الطالب  يكتسب 

التي تساعد على استثمار أوقات فراغهم بصورة ايجابية من خالل  ةالمهارات الحركية والعقلية واالجتماعي
 (91:13في الجامعة. ) ةاشتراكهم في األنشطة المتعدد

 علي أن لألنشطة الترويحية  :(2001"محمد الحماحمي، عايدة عبد العزيز") كل من يؤكدو 
 جامعة جنوب الوادي   –كلية التربية الرياضية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح * 
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لدي   واالنتمــاء  الوالء  تنمية  في  بين   الطالباتدورهـا  االجتماعية  العالقات  توثيق  وكذلك 
التدريسو   الطالبات هيئة  بين  أعضاء  والتعاون  الجماعي  العمل  وتشجيع  تنمية  وكذلك   همواألخصائيين، 

 (53:14.)وكذلك خدمة البيئة والمجتمع وزيادة قدرة الطالب علي مواجهة المشكالت
قسم اإلدارة الرياضية  -ومن خالل العرض السابق وعمل الباحث كمدرس بكلية التربية الرياضية

إدارات   المستمر على  وتردده  الميداني، والترويح  التدريب  علي  لإلشراف  الجامعة  بكليات  الشباب  رعاية 
طريق  عن  الجامعة  داخل  للطالب  المقدمة  باألنشطة  الخاصة  السنوية  والخطط  التقارير  علي  واطالعه 
الطالب  المقننة لبعض  الشخصية غير  المقابالت  بالجامعة وإجراءه بعض  الشباب  العامة لرعاية  اإلدارة 

عض الطالب عن ممارسة االنشطة الترويحية المدرجة في خطة النشاط السنوية الحظ الباحث عزوف ب
لرعاية الشباب وذلك لعدم وجود الرغبة في ممارسة تلك االنشطة لعدم مناسبتها مع بعض الطالب، حيث 
ان لألنشطة الترويحية اهمية كبيرة للطالب ألنها تعمل علي تجديد حيوية ونشاط الطالب مما يعود علية 

وجود بال الي  ذلك  أدي  الطالب  هؤالء  مع  االنشطة  تلك  مناسبة  عدم  وبسبب  التعليمية  العملية  في  نفع 
 اوقات فراغ لدي الطالب بين المحاضرات.

 :والحاجة اليه  أهمية البحث
تتضح أهمية البحث في قيمته التطبيقية من خالل ما يقدمه من معارف ومعلومات نظرية تنمي       

الترويحية وايضا الميادين التطبيقية التي  القائمين علي إدارة شئون االنشطة االتجاهات االيجابية لدي 
 يمكن أن تسمح بها الدراسة الحالية.

 االهمية النظرية:  
 الي موضوعات جديدة وذلك عن طريق قد يضيف البحث دراسة علمية تفتح المجال للباحثين للتطرق     

 . الوادي بجامعة جنوب ترويحيةلألنشطة ال دراسة تحليلية" القيام بـــــــ 
 األهمية التطبيقية:

 قد يسهم البحث في االرتقاء باألنشطة الترويحية البناءة داخل الجامعة.   •
 البحث: هدف 

  الوادي. جامعة جنوبيهدف البحث إلى القيام بدراسة تحليلية لألنشطة الترويحية ب 
 وذلك من خالل التعرف علي:

 . رؤية ورسالة االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الوادي: المحور األول •

 . اهداف ممارسة االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الثاني:   •

 .معايير اختيار محتوي االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الثالث:   •

 .االمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الرابع:  •
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 . االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الخامس:   •

 . معة جنوب الوادياساليب تنفيذ االنشطة الترويحية بجاالمحور السادس:   •

 .تقويم االنشطة الترويحية المقدمة للطالب بجامعة جنوب الواديالمحور السابع:   •
 مصطلحات البحث:

 االنشطة الترويحية: 
او  ممشوق  وقوام  بدنية  لياقة  علي  الحصول  بغرض  الفرد  يمارسها  التي  االنشطة  تلك  هي 

تكون رياضية او ثقافية او علمية او اجتماعية او معارف ومعلومات او االستمتاع بجمال الطبيعة وقد  
 (24خلوية او فنية.)

 البحث إجراءات 
 :  البحثمنهج  

الوصفي    استخدم        المنهج  المسحية(  الباحث  )الدراسة  لمناسبته اسلوب  وذلك  وإجراءاته  بخطواته 
 البحث. لطبيعة 

 البحث: مجتمع  
كل من )خبراء في مجال الترويح، وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب    يمثل مجتمع البحث 

( عددهم  رعاية  19والبالغ  ادارات  مديري  بالجامعة،  الشباب  لرعاية  العامة  االدارة  عام  مدير  وكيل،   )
( الجامعة والبالغ عددهم  بكليات  الجامعة  19الشباب  بكليات  الشباب  االنشطة برعاية  ( مدير، اخصائي 

)والبال عددهم  الطالبية 45غ  االنشطة  في  المشاركين  الوادي  جنوب  جامعة  وطالبات  طلبة  اخصائي،   )
 ( طالب وطالبة(.1864م والبالغ عددهم )2021-2020بالجامعة للعام الجامعي 

 : البحثعينة 
مجال  في  )الخبراء  من  لكل  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  باختيار  الباحث  قام 
الترويح، وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب، مدير عام إدارة رعاية الطالب بالجامعة، مديري إدارات  

حيث   الجامعة(  بكليات  الطالب  برعاية  االنشطة  اخصائي  الجامعة،  بكليات  الطالب  عددهم رعاية  بلغ 
(36( عددهم  والبالغ  الجامعة  كليات  من  وبعض  فرد،  منهم  6(  كليات  وهم3)(  تطبيقية  كليات   ) 

الطبيعي  -)التمريض )  -العالج  وعدد  )اآلداب  3الصيدلة(  وهم  نظرية  كليات  االعالم   -التجارة    –( 
من   العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  باختيار  الباحث  قام  ثم  االتصال(  والطالبات  وتكنولوجيا  الطلبة 

 ( طالب وطالبة. 464المشاركين في االنشطة الطالبية من داخل كليات عينة البحث حيث بلغ عددهم )
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 ( 1دول رقم )ج
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 1 مجتمع البحث  19 1 19 45 290 263 50 195 211 239 1289

 2 العينة االساسية   10 1 10 20 100 90 25 79 85 85 500

 3 النسبة المئوية  % 52 % 100 % 52 % 44 % 34 % 34 % 50 % 40 % 40 % 35 % 38

 البيانات: أدوات جمع 
   باألدوات التالية: البحث ااستعان الباحث في جمع بيانات هذ       

 االستبيان : -أ
استخدم الباحث االسـتبيان كـأداة رئيسـية لجمـع بيانـات هـذا البحـث وقـام الباحـث بمعـداد وتصـميم         

 االستبيان متبعا الخطوات اآلتية :
 "عبــدالعزيز (،6م()2015) "ســالم ابــراهيم"االطــالع علــي العديــد مــن المراجــع والدراســات الســابقة كدراســة  -1

 "هواريـــة (،19م()2006مســـعد") "وليـــد(،12م()2006"محمـــد عبـــد الوهـــاب" ) (،9()م2010الوصـــابى")
(، "احمـد 5م()2018(، "رشـيد موصـلي" )11م()2017الصـادق" )  "محاسـن  (،18م()2013)  عبدالقادر"
 -(، "فيـــريس كـــو20م()2003" ) Barrows batti -"بـــاروا بـــاتي  (،1م( )2018" )ىعبـــد الغنـــ

Fehres co( "2002()جــون كــايجر21م" ،)- kiger john( "1996()وذلــك 22م ) لالســتفادة ممــا
 سبق في تحديد محاور االستبيان قيد البحث.
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بناء علي االطالع علي البحـو  والدراسـات السـابقة تـم تحديـد محـاور االسـتبيان الخـاا بواقـع االنشـطة  -2
 ب الوادي وهي كالتالي:بجامعة جنو  ترويحيةال
 . رؤية ورسالة االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الوادي: المحور األول  •

 . اهداف ممارسة االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الثاني:   •

 .معايير اختيار محتوي االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الثالث:   •

 .االمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الرابع:  •

 . االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور الخامس:   •

 . اساليب تنفيذ االنشطة الترويحية بجامعة جنوب الواديالمحور السادس:   •

 .امعة جنوب الواديتقويم االنشطة الترويحية المقدمة للطالب بجالمحور السابع:   •
( سبعة خبراء من أعضـاء 7قام الباحث بمعداد االستبيان وعرضة علي مجموعة من الخبراء بلغ قوامها ) -3

( 1هيئة التدريس بقسـم التـرويح بكليـات التربيـة الرياضـية علـي مسـتوي جمهوريـة مصـر العربيـة مرفـق )
 مناسبة المحاور للغرض الذي وضعت من أجله.وذلك إلبداء الرأي في المحاور وقد أتفق الخبراء علي 

 (7ستبيان )ن=الالنسبة المئوية آلراء الخبراء حول محاور ا (2)جدول 

 غير  مناسب محاور االستبيان م
 مناسب

 النسبة المئوية 

 %100 - 7 . بجامعة جنوب الوادي ترويحيةرؤية ورسالة االنشطة ال 1
 %100 - 7 .بجامعة جنوب الوادي   ترويحيةالاهداف ممارسة االنشطة  2
 %100 - 7 . بجامعة جنوب الوادي  ترويحيةالمحتوي االنشطة معايير اختيار  3
 %85.71 1 6 . بجامعة جنوب الوادي ترويحيةالاالمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة  4
 %100 - 7 . بجامعة جنوب الوادي الترويحيةاالنشطة  5
 %71.42 2 5 . بجامعة جنوب الوادي ترويحيةال اساليب تنفيذ االنشطة 6
 %85.71 1 6 . المقدمة للطالب بجامعة جنوب الوادي  ترويحيةالتقويم االنشطة  7

االستبيان   محاور  على  الخبراء  السادة  لموافقة  المئوية  النسبة  أن (  2)  جدول  من  يتضح 
)وقد  ،  (%100:%71.42)  تراوحت نسبة  االشراف  وهيئة  الباحث  تلك  %70ارتض  لقبول  أدنى  كحد   )

المحاور، وعلى ذلك فقد تم قبول جميع المحاور المقترحة، وبذلك فمن استمارة االستبيان مناسبة للغرض 
 التي صممت من أجله . 
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( 117العبـارات )قام الباحث بوضع العبارات الخاصة بكل محور من محاور االستبيان وقد بلغ عـدد هـذه  -4
 (4عبارة مرفق)

ــارات  -5 ــرأي فــي مــدي مناســبة العب ــي الخبــراء إلبــداء ال ــارات االســتبيان عل قــام الباحــث بعــرض محــاور وعب
للمحاور التي تندرج تحتها، كما طلب منهم حذف أو إضافة أو تعـديل صـياغة أي عبـارة مـن العبـارات أو 

مناسـبًا وقـد بلـغ عـدد عبـارات االسـتبيان فـي ضـوء أراء نقل عبارة من بعد لبعد أخـر فـي ضـوء مـا يرونـه 
 ( يوضح ذلك .3( والجدول رقم )5( عبارة مرفق)127الخبراء بعد العرض عليهم )

 (7ستبيان )ن=الآراء الخبراء في استمارة ا (3جدول )
 

 المحاور  م
 عدد 
 العبارات  
 المبدئية

 عدد 
 العبارات 

 المستبعدة  

 عدد 
 العبارات   

 المضافة 

 عدد 
العبارات  
 النهائية 

 8 - - 8 . بجامعة جنوب الواديالترويحية رؤية ورسالة االنشطة  1
 33 11 - 22 . بجامعة جنوب الواديالترويحية اهداف ممارسة االنشطة  2
 15 - - 15 . بجامعة جنوب الواديالترويحية معايير اختيار محتوي االنشطة  3
 12 - - 12 .بجامعة جنوب الواديالترويحية االمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة  4
 40 - 3 43 . بجامعة جنوب الواديالترويحية االنشطة  5
 10 - - 10 . بجامعة جنوب الواديالترويحية اساليب تنفيذ االنشطة  6
 9 2 - 7 .المقدمة للطالب بجامعة جنوب الواديالترويحية تقويم االنشطة  7
 127 13 3 117 اإلجمالي  8

 المعامالت العلمية لالستبيان :
 : الصدق -أ

 صدق المحتوى : -1
  ( على مجموعة من الخبراء فى مجال الترويح4)رفققام الباحث بعرض االستبيان فى صورته المبدئية م

( وذلك إلبداء الرأي فى مالءمة االستبيان فيما وضع من  1)رفقخبراء مال سبعة من(  7الرياضي قوامها )
الذى   العبارات للمحور  الخاصة بكل محور ومدى مناسبة تلك  المحاور والعبارات  اجله سواء من حيث 

(  وبذلك %100:%80الخبراء حول عبارات االستبيان ما بين )  آلراء تمثله، وقد تراوحت النسبة المئوية  
 من اتفاق الخبراء . %80من  أكثرارات االستبيان لحصولها على نسبة تم الموافقة على جميع عب
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 (7) ن=االستبيان عبارات الخبراء في النسبة المئوية آلراء   (4جدول )

              الفرعي           
 الرئيسي

رؤية ورسالة  
  الترويحيةاالنشطة 

بجامعة جنوب 
 الوادي 

 اهداف  
 ممارسة االنشطة 

 .بجامعة جنوب الوادي الترويحية 

 معايير اختيار
محتوي االنشطة   

الترويحية بجامعة جنوب  
 .الوادي

 االمكانات المتاحة  
لتنفيذ االنشطة الترويحية  

 .بجامعة جنوب الوادي

طة 
نش

 اال
اقع

و
حية

روي
الت

 
دي 

الوا
ب 

جنو
عة 

جام
ب

 

 % العبارة  % العبارة  % العبارة  % العبارة  % العبارة 
1 100% 9 100% 26 80% 42 85% 57 100% 
2 85% 10 100% 27 90% 43 90% 58 100% 
3 80% 11 85% 28 100% 44 100% 59 100% 
4 90% 12 90% 29 100% 45 90% 60 90% 
5 100% 13 100% 30 95% 46 100% 61 100% 
6 95% 14 100% 31 100% 47 100% 62 100% 
7 80% 15 80% 32 85% 48 100% 63 80% 
8 90% 16 90% 33 80% 49 95% 64 90% 

  

17 100% 34 90% 50 100% 65 100% 
18 100% 35 100% 51 90% 66 100% 
19 80% 36 90% 52 90% 67 80% 
20 100% 37 100% 53 100% 68 100% 
21 95% 38 100% 54 85% 

 

22 100% 39 80 % 55 80 % 
23 80 % 40 90 % 56 90 % 
24 90 % 41 100%  

25 100%  

  ( الجدول  من  المقترحة 4يتضح  العبارات  مناسبة  حول  الخبراء  السادة  آلراء  المئوية  النسبة  أن   )
واقع االنشطة الترويحية بجامعة جنوب  للمحاور )األول، الثاني، الثالث، الرابع( في االستبيان الخاا "
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(، وفى ضوء ذلك ارتضى الباحث وهيئة اإلشراف بنسبة موافقة من %100:%80تراوحت ما بين ) "الوادي
 ( فأكثر وعلى ذلك لم يتم حذف أي من العبارات السابقة، بناْء على آراء السادة الخبراء. 80%)

 ( 5جدول )
 (7) ن=االستبيان عبارات الخبراء في  النسبة المئوية آلراء 

 الفرعي 
 النشاط الخلوي  النشاط الفني  النشاط االجتماعي  النشاط الثقافي  النشاط الرياضي  الرئيسي 

دي
الوا

ب 
جنو

عة 
جام

ة ب
البي

الط
طة 

نش
اال

 . 

 %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة 
69 90 % 78 100% 85 100% 93 100% 104 90 % 
70 100% 79  80 % 86 80 % 94 90 % 105 100% 
71 80 % 80 90 % 87 90 % 95 100% 106 80 % 
72 90 % 81 100% 88 65 % 96 80 % 107 90 % 
73 100% 82 100% 89 100% 97 80 % 108 65 % 
74 100% 83 80 % 90 100% 98 100% 

 

75 100% 84 90 % 91 90 % 99 90 % 
76 90 % 

 

92 90 % 100 100% 
77 100% 

 
101 90 % 

 
102 85 % 
103 70 % 

       " الخامس  العبارات المقترحة للمحور  المئوية آلراء للخبراء حول مناسبة  االنشطة النسبة 
الوادي جنوب  بجامعة  بين)الترويحية  تراوحت  وهيئة 100%:65%"  الباحث  ارتضى  ذلك  ضوء  وفى   )

حذف العبارات التي لم تحصل على هذه النسبة  ( فأكثر وعلى ذلك تم  %80اإلشراف نسبة موافقة من )
 (.108، 103، 88بناءًا على آراء السادة الخبراء، وهي عبارة رقم )
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 (7) ن=االستبيان عبارات الخبراء في   النسبة المئوية آلراء  (6جدول )

 الفرعي 
 الرئيسي 

بجامعة  ترويحية ال اساليب تنفيذ االنشطة 
 . جنوب الوادي

المقدمة للطالب بجامعة   ترويحيةالتقويم االنشطة 
 . جنوب الوادي

طة 
نش

 اال
اقع

و
ال

حية
روي

ت
 

ب  
جنو

عة 
جام

ب
ي. 

واد
ال

 

 %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة 
109 100% 114 80 % 119 90 % 124 100% 
110 100% 115 90 % 120 100% 125 90 % 
111 100% 116 100% 121 95 % 126 90 % 
112 90 % 117 90 % 122 80 % 127 100% 

113 100% 118 80 % 123 90 %  

للمحور          المقترحة  العبارات  مناسبة  حول  الخبراء  السادة  آلراء  المئوية  النسبة  أن  يتضح  كما 
(، وفى ضوء ذلك ارتضى الباحث وهيئة اإلشراف نسبة    %100:%80)السادس، السابع( تراوحت ما بين)

( من  آ%80موافقة  على  بناْء  السابقة،  العبارات  من  أي  حذف  يتم  لم  ذلك  وعلى  فأكثر،  السادة  (  راء 
 الخبراء.

 صدق االتساق الداخلي: -2
 قام الباحث بحساب المعامالت العلمية لالستبيان على النحو التالي:        

من         الفترة  في  لالستبيان  الصدق  معامل  لحساب  الداخلي  االتساق  صدق  الباحث  استخدم 
الفترة   1/3/2021 إلى  تم 6/3/2021م  حيث  االستبيان،  استمارة  صدق  من  التحقق  بهدف  وذلك  م 

( فرد من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية  80تطبيق االستبيان على مجموعة قوامها )
التطبيق لالستبيان والتعرف على  وذلك   العبارات وتحديد زمن  التعرف على مدى مناسبة صياغة  بهدف 

أي صعوبات إن وجدت ومعالجتها باإلضافة إلجراء المعامالت العلمية لالستمارة )الصدق ، الثبات(، وقد 
مة ولم تظهر أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية لالستبيان مناسبته من حيث الصياغة واللغة المستخد

أي تعليقات شفهية أو تحريرية توحي بالغموض، و قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  
عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمي إليه ، كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل 

ن درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان،  عبارة والدرجة الكلية لالستبيان ، وكذلك معامالت االرتباط بي
 ( توضح ذلك. 10(، ) 9(، )8(، )7والجداول رقم )
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ومجموع المحور المنتمية إليه    بيانمعامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور االست (7جدول )
 (80)ن=

 
 الفرعي 

 
 الرئيسي 

 رؤية ورسالة 
 الترويحية اهداف ممارسة االنشطة  الترويحية االنشطة  

معايير اختيار محتوي  
 الترويحية االنشطة  

 االمكانات المتاحة  
 الترويحية لتنفيذ االنشطة 

طة 
نش

 اال
اقع

و
ال

حية
روي

ت
 

دي
الوا

ب 
جنو

عة 
جام

ب
 

 قيمة ر العبارة  قيمة ر العبارة  قيمة ر العبارة  قيمة ر العبارة  قيمة ر العبارة 
1 0.631 9 0.624 26 0.639 42 0.652 57 0.664 
2 0.624 10 0.753 27 0.730 43 0.916 58 0.554 
3 0.581 11 0.716 28 0.668 44 0.839 59 0.646 
4 0.715 12 0.804 29 0.683 45 0.637 60 0.803 
5 0.736 13 0.763 30 0.746 46 0.708 61 0.656 
6 0.828 14 0.807 31 0.803 47 0.573 62 0.751 

7 0.694 15 0.714 32 0.749 48 0.884 63 0.692 

8 0.849 16 0.792 33 0.827 49 0.737 64 0.637 

 

18 0.716 35 0.684 51 0.694 66 0.601 

19 0.639 36 0.693 52 0.712 67 0.673 

20 0.803 37 0.656 53 0.805 68 0.764 

21 0.723 38 0.732 54 0.662  

22 0.619 39 0.668 55 0.688 

23 0.628 40 0.628 56 0.847 

24 0.853 41 0.585  

25 0.790  

 0.523=  0.05*معنوي عند مستوى              

( رقم  جدول  من  كل 7يتضح  ومجموع  االستمارة  محاور  عبارات  بين  االرتباط  معامالت  أن   )
( بين  ما  تراوحت  اليه  المنتمية  عند  %0.892:%0.554محور  إحصائيًا  دالة  ارتباط  معامالت  وهى   )

 يشير إلى االتساق الداخلي لكل محور من محاور االستمارة.( مما 0.05مستوى )
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ومجموع المحور المنتمية إليه   بيانستالمعامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور ا (8جدول )
 (80)ن=

 الفرعي
 النشاط الخلوي  النشاط الفني  النشاط االجتماعي النشاط الثقافي  النشاط الرياضي  الرئيسي

دي 
الوا

ب 
جنو

عة 
جام

ة ب
البي

الط
طة 

نش
اال

 

 قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة 

69 0.672 78 0.658 85 0.668 93 0.607 104 0.712 

70 0.571 79 0.875 86 0.584 94 0.638 105 0.783 

71 0.607 80 0.615 87 0562 95 0.687 106 0.571 

72 0.587 81 0.885 88 0591 96 0.737 107 0.646 

73 0.554 82 0.847 89 0.691 97 0.748 108 0.803 

74 0.593 83 0.674 90 0.719 98 0.709 

 
 

75 0.689 84 0.736 91 0.746 99 0.658 

76 0.599 

 

92 0.753 100 0.747 

77 0.588 

 

101 0.771 

 
102 0.892 

103 0.731 

 0.523=   0.05معنوي عند مستوى  *              
( أن معامالت االرتباط بين عبارات محاور االستبيان ومجموع 8يتضح من جدول رقم )

( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا %0.892:%0.554المنتمية اليه تراوحت ما بين )كل محور  
 ( مما يشير إلى االتساق الداخلي لكل محور من محاور االستبيان.0.05عند مستوى )

معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور االستبيان ومجموع المحور  (9جدول )
 ( 80)ن=المنتمية إليه   

 الفرعي 
 المقدمة للطالبالترويحية تقويم االنشطة  الترويحية اساليب تنفيذ االنشطة  الرئيسي

طة 
نش

 اال
اقع

و
حية 

روي
الت

دي 
الوا

ب 
جنو

عة 
جام

ب
 

 قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة  قيمة ر  العبارة 

109 0.809 114 0.740 119 0.762 124 0.569 

110 0.698 115 0.811 120 0.732 125 0.678 

111 0.805 116 0.702 121 0.646 126 0.641 

112 0.747 117 0633 122 0.674 127 0.781 

113 0.600 118 0.754 123 0.595  
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 0.523=   0.05معنوي عند مستوى *               
( رقم  جدول  من  محاور  9يتضح  عبارات  بين  االرتباط  معامالت  أن  كل (  ومجموع  االستبيان 

( بين  ما  تراوحت  اليه  المنتمية  عند  %0.892:%0.554محور  إحصائيًا  دالة  ارتباط  معامالت  وهى   )
 ( مما يشير إلى االتساق الداخلي لكل محور من محاور االستبيان.0.05مستوى )

 (80)ن= الستمارةالكلى  محور والمجموعدرجات كل مجموع الداخلي بين  االتساقصدق  (10جدول )  
 قيمة "ر" المحاور  م

 0.87 .بجامعة جنوب الوادي ترويحيةالرؤية ورسالة االنشطة  1
 0.85 .بجامعة جنوب الوادي   ترويحيةالاهداف ممارسة االنشطة  2
 0.88 .بجامعة جنوب الوادي  ترويحيةالمعايير اختيار محتوي االنشطة  3
 0.79 .بجامعة جنوب الوادي ترويحيةالاالمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة  4
 0.88 .بجامعة جنوب الوادي ترويحيةال االنشطة  5
 0.89 .بجامعة جنوب الوادي ترويحيةالاساليب تنفيذ االنشطة  6
 0.87 .المقدمة للطالب بجامعة جنوب الوادي  ترويحيةالتقويم االنشطة  7

 0.523=   0.05معنوي عند مستوى  *              
جدول)        من  بين  10يتضح  االرتباط  معامالت  أن  الستمارة  المحاور(  االنشطة   ومجموعها  "واقع 

الوادي" )  الطالبية بجامعة جنوب  بين  إحصائيًا 0.89:    0.79تراوحت ما  دالة  ارتباط  معامالت  ( وهى 
 .لالستبانة( مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي 0.05عند مستوى )

 : االستبيان ثبات 
ألفا لكرو نباخ بتطبيق االستبيان على عينة قوامها) ( فردًا  80قام الباحث باستخدام معامل 

 ضح ذلك: ( يو 11من مجتمع البحث األصلي ومن خارج عينة البحث والجدول رقم)
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 ( 80)ن= االستبيانمعامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرو نباخ لمحاور  (11جدول)
 معامل الفا  ر المحاو  م
 0.90 .بجامعة جنوب الواديالترويحية رؤية ورسالة االنشطة  1

 0.93 .بجامعة جنوب الواديالترويحية اهداف ممارسة االنشطة  2

 0.91 .بجامعة جنوب الواديالترويحية معايير اختيار محتوي االنشطة  3

 0.88 .بجامعة جنوب الواديالترويحية االمكانات المتاحة لتنفيذ االنشطة  4

 0.91 .بجامعة جنوب الواديالترويحية االنشطة  5
 0.87 .بجامعة جنوب الواديالترويحية اساليب تنفيذ االنشطة  6
 0.92 .المقدمة للطالب بجامعة جنوب الواديالترويحية تقويم االنشطة  7

 0.90 ككل  االستبيان 

 0.523=   0.05* معنوي عند مستوى            
رقم)       جدول  من  بين)11يتضح  ما  تراوحت  لالستبيان  الفا  معامالت  أن  وهى  0.93%:0.87%(   )

 ( مما يشير إلى ثبات االستمارة.0.05معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )

 : البحثتطبيق 
الباح قام  وثباتها  صدقها  من  والتأكد  البيانات  جمع  أدوات  واختيار  العينة  تحديد    ث بعد 

من التطبيق  فترة  وكانت  البحث  عينة  أفراد  جميع  على  إلى 13/3/2021بتطبيقها  م 
 م.  18/3/2021

 البرنامج الزمنى للتطبيق على عينة البحث  (12جدول )

 أسم الكلية  م
 تاريخ التطبيق 

 إلى من

 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية الصيدلة  1

 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية التمريض  2

 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية العالج الطبيعي  3
 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية اإلعالم  4
 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية اآلداب  5
 م 2021/ 18/3 م 2021/ 13/3 كلية التجارة  6
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 تصحيح استمارات االستبيان:
بعد االنتهاء من التطبيق قام الباحث بتصـحيح االسـتمارات طبقـًا للتعليمـات الموجـودة والموضـحة         

ميــزان ثالثــي التقــدير مــن خــالل رأى الســادة الخبــراء، وقــد تــم تصــحيح ســابقًا حيــث قــام الباحــث بوضــع 
 العبارات كالتالي:

          افق.مو  •
 ( ثالثة درجات.3)

          إلى حد ما. •
 ( درجتان.2)

          غير موافق. •
 ( درجة واحدة.1)

وبعد االنتهاء من عمليـة التصـحيح قـام الباحـث برصـد الـدرجات فـي الجـداول المعـدة لـذلك  
 وذلك تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا.

 :المعالجات االحصائية المستخدمة 
بعــد جمــع البيانــات وجـــدولتها تــم معالجتهــا إحصــائيًا، ولحســـاب نتــائج البحــث اســـتخدم 

 الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:
 معامل االرتباط. •
 .         خمعامل الفا لكرو نبا •
 النسبة المئوية. •
 الدرجة المقدرة.   •

 الترتيب.                 •
ــد مســتوى )        ــة عن ــامج 0.05وقــد ارتضــي الباحــث مســتوى دالل (، كمــا اســتخدم الباحــث برن
Spss .لحساب بعض المعامالت اإلحصائية 

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج:
تحقيقًا ألهدف الدراسة ووصواًل لإلجابة على تساؤالت البحث وفي حدود ما توصل إليه الباحث من 

 حصائي يحاول الباحث عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها.بيانات من خالل التحليل اإل
 اوال: االجابة علي التساؤل الذي ينص علي:

 ؟ بجامعة جنوب الوادي  الترويحيةاالنشطة  واقع ما -1
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المحور عبارات الستجابات عينة الدراسة في والترتيب الدرجة المقدرة والوزن النسبي  (13جدول )
 ( 500)ن=( الوادي جنوب بجامعة ترويحيةال االنشطة ورسالة رؤية) االول

 العبارات  م
 الدرجة   االستجابة

 المقدرة 
 الوزن  
يب  النسبي 

ترت
ال

 

 موافق 
 موافق  

 الى حد ما 

 غير 

 موافق 

  ترويحيةالحة لرؤية ورسالة خطة االنشطة توجد صياغة واض 1
 بالجامعة.

384 112 4 1380 92 4 

 3 92.13 1382 6 106 388 .االمكانات المتاحة في تحقيق الرؤية والرسالةتوظيف  2

من خالل ممارسة  بالجامعة   ترويحيةالاالنشطة تفعيل رؤية ورسالة  3

 الطالب واالنشطة. 
432 62 6 1426 95.06 2 

4 
 . بالجامعة ترويحيةالاالنشطة اثناء ممارسة  القيم النبيلةغرس 

450 48 2 1448 96.53 1 

5 
االنشطة  توجد خطة لمتابعة رؤية ورسالة الجامعة في تنفيذ 

 . بالجامعة ترويحيةال
351 135 14 1337 89.13 5 

6 
 لوقت فراغ الطالب عن طريقاستثمار من تتحقق رسالة الجامعة 

 .بالجامعة ترويحيةالاالنشطة ممارسة 
332 134 34 1298 86.53 7 

 

 

 العبارات  م
 االستجابة

جة 
لدر

ا
درة 

لمق
ا

بي 
نس

ن ال
وز

ال
يب  

ترت
ال

 

 موافق 
موافق الى حد  

 ما 
 غير موافق 

7 
الترويحية االنشطة زيادة اعداد الطالب الممارسين 

 8 84.93 1274 42 142 316 .بالجامعة

8 
علي ادارة هذه االنشطة االساليب  يستخدم القائمين

 التكنولوجية الحديثة في نشر رؤية ورسالة الجامعة. 
349 127 24 1325 88.33 6 

  90.58 10870 الدرجة الكلية للمحور  

   0.05* دال عند مستوى    
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( أن الوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة في المحور االول  13يتضح من الجدول السابق )        
 (. %90.58(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور )%96.53:%84.93تراوحت ما بين )

( جدول  نتائج  المحور)13وأظهرت  هذا  في  العبارات  عدد  أن  في 8(  جاء  حيث  عبارات،   )
( وهذا يوضح أن رسالة الخطة المقترحة تسعي الي غرس القيم النبيلة اثناء  4الترتيب االول عباره رقم )

طالب من ممارسة االنشطة الطالبية داخل الجامعة، والعمل علي تفريغ الطاقات السلبية المكبوتة لدي ال 
اكتشاف   في  الطالب  الفراغ لدي  اوقات  استثمار  الجامعة، وكذلك  داخل  االنشطة  خالل ممارسة مختلف 
السيد"  "هاني  دراسة  الية  اشارت  ما  مع  ذلك  ويتفق  االنشطة،  ممارسة  خالل  من  المتعددة  المواهب 

طة التي تمارس  ( حيث اشار الي ضرورة اهتمام الدولة بوضع استراتيجيات واضحة لألنش17م()2013)
 في المدارس والجامعات وذلك من اجل االستفادة من طاقات هؤالء الطالب بصورة ايجابية.

( رقم  االخير عباره  الترتيب  في  جاء  عن 7بينما  الطالب  من  عزوف  هناك  أن  يوضح  وهذا   )
الطالب بالجامع الطالبية بمدارات رعاية  السنوية لألنشطة  الموضوعة بالخطط  ة نتيجة  ممارسة االنشطة 

تلك   ممارسة  علي  القدوم  اثناء  الطالب  تواجه  معوقات  لوجود  وكذلك  الطالب  لبعض  مناسبتها  لعدم 
االنشطة سواء كانت مادية او بشرية وهذا مما يؤدي الي قلة أعداد الطالب الممارسين لألنشطة الطالبية  

 (.9م()2010)داخل الجامعة، ويتفق ذلك مع ما اشارت الية دراسة "عبدالعزيز الوصابى" 
اسس  علي  قائمة  بالجامعة  الطالبية  لألنشطة  واضحة  خطة  وجود  عدم  الي  الباحث  ويعزو 
الطالبية  االنشطة  حول  والدولة  الجامعة  ورسالة  رؤية  تنفيذ  لمتابعة  خطة  توجد  لم  وكذلك  علمية، 

 بالجامعات. 
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  الثاني الستجابات عينة الدراسة في المحوروالترتيب الدرجة المقدرة والوزن النسبي  (14جدول )
 (500)ن=(الوادي جنوب بجامعة ترويحيةال االنشطة ممارسة  اهداف)
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   0.05* دال عند مستوى 
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( أن الوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة في المحور الثاني  14يتضح من الجدول السابق )        
 ( %94.28(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور )%95.73:%84.60تراوحت ما بين )

 ( جدول  نتائج  )14وأظهرت  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  عبارا33(  في  (  جاء  حيث  ه، 
المقترحة تسعي الي تنمية اتجاهات الطالب نحو 9الترتيب االول عباره رقم ) الخطة  ( وهذا يوضح أن 

مختلف  في  المواهب  من  العديد  اكتشاف  اجل  من  وذلك  الجامعة  داخل  االنشطة  مختلف  في  المشاركة 
كانت )رياضية االستفادة  خلوية( و   -علمية  -فنية  -اجتماعية  -ثقافية  -المجاالت سواء  اجل  ذلك من 

"امين   النتائج مع دراسة  الجامعة، وتتفق تلك  المواهب في خدمة مجتمعنا سواء داخل وخارج  من هذه 
( الطالب  2م()1999الخولي"  وميول  رغبات  وفق  وذلك  بالجامعة  الطالبية  االنشطة  وتعدد  تنوع  الي   )

وأن البد  وكذلك  الطالب  لدي  الفراغ  وقت  الستثمار  وذلك  من    الممارس  االنشطة  ممارسة  اهداف  تنبع 
كانت  سواء  المتاحة  االمكانات  ضوء  في  للتحقيق  قابلة  االهداف  هذه  تكون  وان  الممارسين  احتياجات 

 مادية او بشرية. 
الترتيب االخير عباره رقم ) ( ويوضح ذلك أن اهداف ممارسة االنشطة ليست  24وجاءت في 

المكانات المادية والبشرية المناسبة لتحقيق تلك االهداف  جميعها قابلة للتحقيق وذلك بسبب  قلة توافر ا
كذلك وجود معوقات تواجه الطالب اثناء تحقيق اهدافهم في ممارسة نشاط معين محبب لديهم، ويشير  
ذلك الي عدم أخذ اراء المختصين في مجال االنشطة وذلك لعدم تحديد برنامج زمني معين النجاز تلك  

عدم وضوح أهداف األنشطة الترويحية الي  (  19م()2006راسة "وليد مسعد" )االهداف، وهذا ما أكدته د
للطالب   واألعباء وأن  والرياضية  الطالب،  باحتياجات  تفي  وال  ومملة  تقليدية  للطالب  المقدمة  األنشطة 

 وأن الطالب لم يتم مشاركتهم في وضع االهداف. الدراسية تعوق الطالب عن الممارسة لألنشطة 
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  الثالث الستجابات عينة الدراسة في المحور والترتيب الدرجة المقدرة والوزن النسبي (15جدول )
 (500)ن=(الوادي جنوب بجامعة الترويحية االنشطة  محتوي  اختيار معايير)
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الستجابات عينة الدراسة في المحور الثالث تراوحت ( أن الوزن النسبي  15يتضح من الجدول السابق )
 (%91.39(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور )%93.86:%89.8ما بين )

 ( جدول  نتائج  )15وأظهرت  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  في  15(  جاء  حيث  عباراه،   )
بد من أن يراعي عوامل االمن  (، ويوضح ذلك المحتوي الذي تم وضعة ال46الترتيب االول عباره رقم )

الجميع، مما    هوالسالمة للطالب اثناء ممارسة مختلف االنشطة وذلك الن سالمة الطالب مهمة ومسؤولي
وضرورة  االنشطة  مختلف  ممارسة  في  المستخدمة  واألجهزة  االدوات  مراجعة  من  البد  انه  ذلك  يعني 

الخير وذلك حيث رأت عينة الدراسة أن هناك  ( في الترتيب ا52صيانتها بشكل دوري، وجاءت عبارة رقم )
الريفية مثل السباحة وغيرها من  المجتمعات  السائدة في بعض  العادات  بعض االنشطة ال تتماشى مع 

ان  (  6م()2015االنشطة الرياضية وذلك بالنسبة للطالبات، وهذا ما اشارت الية دراسة "سالم ابراهيم" )
ظم االنشطة الموضوعة بالمدارس ال تتناسب مع عادات وتقاليد هناك ضعف فى االمكانات واألدوات ومع

 . فيهالمجتمع الموجودة 
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( أن الوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة في المحور الرابع تراوحت  16يتضح من الجدول السابق )
 (%89.74لمجموع المحور )(، بينما كان الوزن النسبي %92.93:%87.13ما بين )

 ( جدول  نتائج  )16وأظهرت  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  في  12(  جاء  حيث  عباراه،   )
( االول عباره رقم  (، ويدل ذلك علي وجود اخصائيين مؤهلين جيدا ومشرفين علي مختلف  62الترتيب 

ع ذلك  ويساعد  منتظمة  بطريقة  االنشطة  تلك  تنفيذ  الي  ذلك  يؤدي  مما  الطالب  االنشطة  اكتشاف  لي 
الممارسين   للطالب  واالخصائيين  المشرفين  هؤالء  متابعة  خالل  من  االنشطة  مختلف  في  الموهوبين 

الدراسة ويدل ذلك علي  60للنشاط، جاءت عباره رقم ) الترتيب االخير من حيث استجابات عينة  ( في 
دوات المستخدمة في ممارسة  عدم وجد متابعة من المسؤولين علي اماكن ممارسة االنشطة لألجهزة واال

دراسة   نتائج  واشارت  نشاط،  كل  مع  المتناسبة  واالماكن  القاعات  وكذلك  االنشطة  عبد مختلف  "محمد 
تحديد معوقات ممارسة األنشطة الترويحية بجامعة جنوب الوادي والمعوقات الي    (12()2006الوهاب")

الترويحية  لألنشطة  ممارستهم  عند  الوادي  جنوب  بجامعة  والنظرية  العملية  الكليات  طالب  تواجه  التي 
تطوير االمكانات من أهم النتائج أن هناك ضعف في اإلمكانيات المادية من قبل الجامعة وكذلك عدم  و 

 ة ومتابعته.المتوفر 
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( السابق  الجدول  من  الخامس 17يتضح  المحور  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )
( بين  ما  تراوحت  الرياضي  للنشاط  لمجموع  %95.26:%56.86بالنسبة  النسبي  الوزن  كان  بينما   ،)

 (%73.05المحور )
( عباراه، بالنسبة 40( أن عدد العبارات في هذا المحور ككل )17وأظهرت نتائج جدول )      

( مما يعني ذلك أن من اكثر  70( عبارات، حيث جاء في الترتيب االول عباره رقم )9للنشاط الرياضي )
أن أكثر يتضح من نتائج هذا الجدول  االنشطة الرياضية ممارسه وإقبال من الطالب هي كرة القدم، كما  

)الجري  هي  البحث  عينة  آلراء  وفقًا  القدم  كرة  نشاط  بعد  للممارسة  ميواًل  الطاولة  -األنشطة   -تنس 
ويعزو الباحث هذه النتائج  إلي أن هذه األنشطة من أكثر األنشطة الرياضية التي ال تحتاج   الكاراتيه(

لممارستها كثيرة  إمكانات  أو  أدوات  تعتبر من  إلي  أنها  لديهم والتي تشبع ، كما  المحببة  األنشطة  أكثر 
 .مرغباتهم وميولهم وتلبي احتياجاته

    ( جدول  نتائج  من  يتضح  ميواًل  17كما  األنشطة  أقل  بأن  البحث  عينة  آراء  اتفقت  أنه   )
أن   ويعزو الباحث تلك النتائج إليمصارعة الزراعين(    -كرة اليد  -كرة الطائرة  -للممارسة هي )كرة السلة

شطة ال تتناسب مع طبيعة بعض الطالبات ولكنها تناسب الطلبة أكثر، كما أن العادات والتقاليد هذه األن
في صعيد مصر تعوق ممارسة الطالبات لألنشطة بصفة عامة واألنشطة الرياضية بصفة خاصة، كما أن 

منه ال يمكن هذه األنشطة تحتاج إلي معرفة تامة بكافة قوانينها، فقوانين هذه األلعاب صعبة ومن ثم ف 
 ممارسة تلك األنشطة بدون معرفة قوانينها. 

   ( زغلول"  "طارق  كاًل  دراسة  نتائج  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  (، 7()2010وتتفق 
)Fehres"فيريس   لدي  21) (2002"  المفضلة  الرياضية  األنشطة  أكثر  من  أن  إلي  تشير  والتي   ،)

)المشي القدم   -الجري   -الطالب هي  التنظيم  -كرة  الطاولة  -األلعاب بسيطة    -األلعاب الصغيرة  -تنس 
 التمرينات(. -كرة القدم الخماسي
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( السابق  الجدول  من  الخامس 18يتضح  المحور  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )
( بين  ما  تراوحت  الثقافي  للنشاط  الوزن  %86.60:%52.40بالنسبة  كان  بينما  لمجموع  (،  النسبي 

 (%73.05المحور)
( عباراه، بالنسبة للنشاط الثقافي  40( أن عدد العبارات في هذا المحور ككل )18وأظهرت نتائج جدول )

( مما يعني ذلك أن مسابقات المعلومات التي  83( عبارات، حيث جاء في الترتيب االول عباره رقم )7)
معلومات تعتبر من اكثر االنشطة المحببة والمفضلة لدي  يتم تنفيذها داخل الكليات وبما تسمي بدوري ال

 الطالب والطالبات وخاصا في الكليات العلمية والعملية.
( أن أكثر األنشطة ميواًل للممارسة وفقًا آلراء عينة البحث هي )مسابقات 18يتضح من نتائج جدول )  

احث هذه النتائج إلي أن هذه األنشطة ال ويعزو الب االلعاب االلكترونية( -استخدام الكمبيوتر -المعلومات
العديد من  أنها أنشطة بسيطة ومحببة لدي  إمكانيات أو تكاليف لممارستها، كما  أدوات أو  إلي  تحتاج 
الطالب والطالبات والتي من شأنها تساعدهم في اكتساب العديد من المهارات والمعارف والمعلومات التي  

 ملية.يستخدمونها في حياتهم العلمية والع
( أنه اتفقت آراء عينة البحث علي أن أقل األنشطة ميواًل لممارستها 18كما يتضح من نتائج جدول ) 

إلي أن هذه األنشطة    -كتابة الشعر  -هي )مجالت الحائط النتائج  الباحث هذه  كتابة القصص( ويعزو 
رسة مثل هذه األنشطة تحتاج إلي مهارات خاصة لممارستها حيث ال تستطيع كافة الطالب والطالبات مما

ألنها تعتمد علي الموهبة وليست الممارسة وكذلك أسلوب تنفيذ تلك األنشطة بالجامعة حيث تنفذ وفقًا  
 لشروط وقواعد صعبة حيث ال تعتمد علي الهواية والممارسة بل تصل لالحترافية.

( والتي تشير إلي أن من  7()2010)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة "طارق زغلول"  
 -استخدام االنترنت  -االطالع  -أكثر األنشطة الثقافية المفضلة لدي الطالب هي قراءة الكتب والمجالت

 االستماع إلي الراديو(. -ألعاب الكمبيوتر
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الخامس ( أن الوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة في المحور  19يتضح من الجدول السابق )
( بين  ما  تراوحت  والرحالت  االجتماعي  للنشاط  الوزن %92.33:%69.73بالنسبة  كان  بينما   ،)

 (%73.05النسبي لمجموع المحور )

( جدول  نتائج  )19وأظهرت  ككل  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  للنشاط  40(  بالنسبة  عباراه،   )
( مما يعني ذلك أنه من  85ول عباره رقم )( عبارات، حيث جاء في الترتيب اال 8االجتماعي والرحالت )

 . اكثر االنشطة المحببة لدي الطالب والطالبات
       ( جدول  نتائج  من  هي  19يتضح  البحث  عينة  آلراء  وفقًا  للممارسة  ميواًل  األنشطة  أكثر  أن   )

يم وال ويعزو الباحث هذه النتيجة إلي أن هذه األنشطة سهلة وبسيطة التنظ  العاب الشطرنج(   -)الرحالت
خاللها   من  والتي  والطالبات  الطالب  لدي  المحببة  األنشطة  من  فهي  لممارستها،  تكاليف  إلي  تحتاج 
البعض وبين   تكتسبهم  صداقات جديدة وتزداد أواصر الصداقة والمحبة بين الطالب والطالبات بعضهم 

 الطالب والطالبات واألخصائيين القائمين علي تنفيذ األنشطة . 
يت         )كما  جدول  نتائج  من  ميواًل  19ضح  األنشطة  أقل  أن  علي  البحث  عينة  آراء  اتفقت  أنه   )

هي   الخلويةلممارستها  المعارض  -)النزهات  االمية(    -زيارة  ومحو  بالدم  كالتبرع  الخيرية  المشروعات 
دائمة   بصفة  الجامعة  داخل  متوفرة  تكن  لم  االنشطة  هذه  مثل  أن  إلي  النتائج   هذه  الباحث  ويعزو 

 مرة. ومست
علي أن لألنشطة الترويحية   (14)(2001وهذا ما يؤكده "محمد الحماحمي، عايدة عبد العزيز" )        

أعضاء و   الطالبات وكذلك توثيق العالقات االجتماعية بين    الطالباتدورهـا في تنمية الوالء واالنتمــاء لدي  
وكذلك خدمة البيئة    همواألخصائيين، وكذلك تنمية وتشجيع العمل الجماعي والتعاون بين  هيئة التدريس

 . والمجتمع وزيادة قدرة الطالب علي مواجهة المشكالت
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( السابق  الجدول  من  المحور 20يتضح  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )
(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع  %82.73:%50.66الفني تراوحت ما بين )الخامس بالنسبة للنشاط  

 (%73.05المحور )

( جدول  نتائج  )20وأظهرت  ككل  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  بالنسبة  40(  عباراه،   )
( مما يعني ذلك أن الرسم من  93( عبارات، حيث جاء في الترتيب االول عباره رقم )11للنشاط الفني )

 كثر االنشطة المحببة والمفضلة بالنسبة للطالب والطالبات. 
        ( جدول  نتائج  من  هي  20يتضح  البحث  عينة  آلراء  وفقًا  للممارسة  ميواًل  األنشطة  أكثر  أن   )

التشكيلية  -)الرسم المختلفة(  -الفنون  وبالخامات  بالمعادن  الفنية  النتائج    االشغال  هذه  الباحث  ويعزو 
طة سهلة وبسيطة التنظيم وال تحتاج إلي تكاليف باهظة لممارستها، كما أن ممارسة  إلي أن هذه األنش

مثل هذه األنشطة تساعد في تنمية التذوق الفني الجمالي لدي الطالب والطالبات، فمن خاللها يستطيع 
 الطالب والطالبات التعبير عن أنفسهم ومشاعرهم.

        ( جدول  نتائج  من  يتضح  اتفق20كما  أنه  ميواًل  (  األنشطة  أقل  أن  علي  البحث  عينة  آراء  ت 
( ويعزو الباحث هذه النتائج إلي أن هذه األنشطة التريكو  -التطريز  -النسيج والسجاد)لممارستها هي  

تحتاج لمهارات وقدرات خاصة لممارستها، كما أن مثل هذه األنشطة ال تتوافر ممارستها لجميع الطالب 
ويؤكد ذلك "محمد   في تلك األنشطة،  نة منهم ممن لديهم الخبرة  والتميزوالطالبات بل تتوافر لفئة معي

( في أهمية ممارسة األنشطة الترويحية الفنية  فهي تعمل  14()2001الحماحمي، عايدة عبد العزيز" ) 
علي تنمية التذوق الفني والجمالي وإشباع الهوايات واكتساب المهارات وتنمية الخيال واإلبداع واالبتكار  

 لتنمية البدنية وتحقيق االسترخاء والتوازن البدني والنفسي للممارسين.  وا
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( السابق  الجدول  من  المحور 21يتضح  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )
( بين  ما  تراوحت  الخلوي  للنشاط  بالنسبة  النسبي  %83.53:% 57.60الخامس  الوزن  كان  بينما   ،)

 (%73.05المحور )لمجموع 
( جدول  نتائج  )21وأظهرت  ككل  المحور  هذا  في  العبارات  عدد  أن  بالنسبة  40(  عباراه،   )

( مما يعني ذلك الحفالت التي 107( عبارات، حيث جاء في الترتيب االول عباره رقم )5للنشاط الفني )
طالبات وذلك للخروج من  تقام داخل الجامعة علي اختالف انواعها من االنشطة المفضلة لدي الطالب وال

 اعباء اليوم الدراسي.
        ( جدول  نتائج  من  هي  21يتضح  البحث  عينة  آلراء  وفقًا  للممارسة  ميواًل  األنشطة  أكثر  أن   )

السمر أكثر األنشطة   المعسكرات(   -)حفالت  األنشطة من  أن مثل هذه  إلي  النتائج  الباحث هذه  ويعزو 
ا لدي  االجتماعية  الناحية  من  والتواصل  تأثيرا  التعاون  تحقيق  علي  تعمل  فهي  والطالبات  لطالب 

االجتماعي بين الطالب والطالبات، كما أنها تزيد من أواصر الصداقة والمحبة والتعارف بينهم، كما أنها 
 تساعد الطالب والطالبات التعود علي القيادة والتبعية. 

        ( جدول  نتائج  من  يتضح  عينة  21كما  آراء  اتفقت  أنه  ميواًل  (  األنشطة  أقل  أن  علي  البحث 
هي   الخلويةلممارستها  األنشطة    -)الرحالت  تلك  أن  إلي  النتائج  هذه  الباحث  ويعزو  المتاحف(  زيارة 

تحتاج لتكاليف للخروج من الجامعة مما يكلف ذلك علي الجامعة، كما أن مثل هذه األنشطة غير محببة  
  والتقاليد  الجامعي مما ال يتناسب مع العادات  الحرم  عند بعض أولياء االمور بسبب خروج الطالبات من
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السائدة في المجتمع المصري الريفي وخاصة الصعيد الذي يحتم علي الطالبات صعوبة ممارسة مثل هذه 
 األنشطة، كما أن هذه األنشطة تحتاج ألدوات وأجهزة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
الجدول   من  )يتضح  المحور 22السابق  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )

 (%92.47(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور )%94.40:%89.73السادس تراوحت ما بين )
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( عباراه، حيث جاء في الترتيب االول  11( أن عدد العبارات في هذا المحور ) 22وأظهرت نتائج جدول )
مما يعني ذلك أن هناك تحدد ألساليب العمل من خالل قواعد معلنة وهيكل تنظيمي (  109عباره رقم )

واضح اثناء ممارسة االنشطة المختلفة وذلك بالنسبة للمشرفين واالخصائيين والمسؤولين عن االنشطة 
الترتيب االخير عبارة رقم ) في  المختلفة 116بالجامعة، وجاء  أنه يتم تنفيذ االنشطة   ( مما يعني ذلك 

 اثناء اوقات المحاضرات مما يعني أنه ليس هناك تخطيط جيد للبرنامج الذي تم وضعة لألنشطة.
الي أنه    (3م()2005ويتفق ذلك مع ما أشارت اليه دراسة كل من "امين الخولي، جمال الدين الشافعي" )

يب التنفيذ اصبحت الحاجة ماسة الي التغيير في نظام ممارسة االنشطة وذلك من حيث المحتوي واسال
واليات التنظيم والتخطيط الجيد وإعداد وتدرب القائمين علي هذه االنشطة والمخططين لها، ولكي تتمكن  
الرياضة بصفة عامة من تحقيق اهدافها المنشودة البد من اتباع االسلوب والمنهج العلمي في التخطيط 

 يد والتنظيم والتوجيه والمتابعة. والتنفيذ لها وهذا يستلزم ضرورة االهتمام بعمليات التخطيط الج
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( السابق  الجدول  من  المحور 23يتضح  في  الدراسة  عينة  الستجابات  النسبي  الوزن  أن   )
 ( %80.86(، بينما كان الوزن النسبي لالستمارة ككل)%93.73:%91.46السابع تراوحت ما بين )

( عباراه، حيث جاء في الترتيب االول 9( أن عدد العبارات في هذا المحور )23)وأظهرت نتائج جدول  
ويؤدي ذلك    ارتباط وثيق ما بين التقويم واألهداف الموضوعة  أنه هناك  ( مما يعني ذلك119عباره رقم )

و الي الخروج بنتائج سليمة بعد االنتهاء من عملية التقويم سواء الوصول الي نقاط القوه وتدعيمها ا
الترتيب  في  وجاءت  سليم،  علمي  بشكل  وتقويمها  معالجتها  علي  والعمل  الضعف  نقاط  الي  الوصول 

( ويعني ذلك أنه ليس كل القائمين علي هذه االنشطة لديهم دراية وعلم كافي عن 9االخير عبارة رقم )
 هذا النوع من ادوات التقييم.

هاشم "محمود  من  كل  دراسة  الية  اشارت  ما  مع  ذلك  "هاني 15م()2010")ويتفق   ،)
استخدام  17م()2013السيد") خالل  من  يتم  الرياضة  برامج  تقويم  اساليب  في  الجودة  تحقيق  أن   )

الممارسة واراء الممارسين    القائمين علي العمل في مجال البرامج ألكثر من اسلوب لتقويم االداء ونواتج
التقو  أدوات  اتكون  أن  ضرورة  االعتبار  في  االخذ  مع  والثبات للبرامج،  الصدق  من  كبير  جانب  علي  يم 

 والموضوعية. 
 ؟ جامعة جنوب الواديواقع االنشطة الترويحية بما وبذلك نجد أن الباحث قد أجاب علي التساؤل وهو: 
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 والتوصيات  نتاجاتاالست
 :نتاجاتاالستاوال: 

فى ضوء أهداف البحث وفروضه واستنادا على ما تم من إجراءات ومعالجات إحصائية وتفسير          
 للنتائج وفى نطاق مجتمع البحث توصل الباحث إلى االستخالصات التالية: 

 .ال توجد خطة واضحة مبنية علي أسس علمية وبرنامج واضح لألنشطة الترويحية بالجامعة -1
 المتوفرة غير واضحة ومحددة.الترويحية أهداف االنشطة  -2
 ال تنبع من اقتراحات المتخصصين في مجال االنشطة الطالبية.الترويحية أهداف االنشطة  -3
المتــوفرة ال تتوافــق مــع ميــول ورغبــات بعــض الطــالب والطالبــات ومقتصــرة فقــط علــي الترويحيــة االنشــطة  -4

 -علميــة -فنيــة -اجتماعيــة -ثقافيـة -سـواء كانــت أنشــطة )رياضــيةبعـض االنشــطة الشــائعة الممارســة 
 خلوية(.

وجود ظاهرة خطيرة تهدم باقي االنشطة وتقلل من االقبال علي ممارسـة االنشـطة بالنسـبة للطالبـات وهـي  -5
 المختلفة بالجامعة.الترويحية االعتماد علي االخصائيات وليس المتخصصات في تعليم وتنفيذ االنشطة 

علي اساليب علمية حديثة مع عدم وجود متابعة بشكل دوري ومستمر الترويحية  تقويم االنشطة    ال يعتمد -6
من القيادات التنفيذية علي الخطة الموجودة مما يـؤدي ذلـك الـي عـدم تنفيـذ الخطـة بكفـاءة وفاعليـة كمـا 

 هو مطلوب.
ــاقي  ال يــتم تحفيــز الطــالب والطالبــات المتميــزين فــي االنشــطة بالشــكل الالئــق الــذي -7 يعمــل علــي جــذب ب

 الطالب والطالبات للممارسة مختلف االنشطة في اوقات فراغهم.
 االمكانات المادية والبشرية غير مناسبة وغير كافية لممارسة بعض االنشطة بالخطة. -8

  :التوصياتثانيا: 
البحث           عينة  حدود  وفى  البحث  هذا  واستخالصات  نتائج  عنه  أسفرت  ما  إلى  وصى ياستنادا 

 الباحث بما يلى : 
فنية، ثقافية ...الخ(  الترويحية  االهتمام بوضع برامج مقننة لألنشطة   -1 التوازن بينها )رياضية،  وتحقيق 

رصد ميزانيات كبيرة لها  عن طريق  بالجامعة وذلك    الطالبحيث أنها تعد هدفًا أساسيًا من أهداف رعاية  
اال  مجال  في  الكوادر  الطالبيةوإعداد  تشجيعية وصقله  نشطة  مكافآت  من  الحوافز  توفير  ضرورة  مع  ا 

 باستمرار من قبل المسئولين. يم تلك البرامجوتقي  ةمتابعضرورة وغيرها لهم، مع 
ال  -2 األنشطة  لممارسة  الالزمة  والمنشآت  وأدوات  أجهزة  من  اإلمكانات  توفير  المختلفةضرورة   طالبية 

 والمحافظة عليها وصيانتها بوجود فنيين متخصصين.  
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ت المتاحة عند التخطيط  اواإلمكان  تهاممارسالطالبية التي يتم  لعمل على تحقيق التوازن بين األنشطة  ا  -3
 المختلفة بالجامعة.الترويحية لبرامج االنشطة  

 بالجامعة.الترويحية العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون ممارسة األنشطة   -4

 بما يتماشى مع العادات والتقاليد.  وذلك الطالبيةزيادة التوعية بأهمية ممارسة األنشطة   -5

على   -6 لألنشطة  اشراكالعمل  الممارسين  األنشطة    الطالب  برامج  وضع  في  المختلفة   الطالبيةوالعاملين 
 .بالجامعة

الرعاية   -7 توفير  واالهتمام  الطبية)ضرورة  وا   والعلمية(  لألنشطة  لطالبات  بالطالب  الترويحية الممارسين 
 بالجامعة.
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 مستخلص البحث
 دراسة تحليلية لألنشطة الترويحية بجامعة جنوب الوادي

 عبدالرحمن يحيي عبدالمطلب د/*                                                 
وذلك من خالل   الوادي  جامعة جنوببالترويحية  يهدف البحث إلى القيام بدراسة تحليلية لألنشطة      

االنشطة   واقع  علي  واستخدمالترويحية  التعرف  بقنا،  الوادي  جنوب  الوصفي   بجامعة  المنهج  الباحث 
 البحث.بته لطبيعة بخطواته وإجراءاته وذلك لمناساسلوب )الدراسة المسحية( 

البحث  واشتمل التعليم   مجتمع  الكليات لشئون  الترويح، وكالء  مجال  علي كل من )خبراء في 
( عددهم  والبالغ  ادارات  19والطالب  مديري  بالجامعة،  الشباب  لرعاية  العامة  االدارة  عام  مدير  وكيل،   )

( عددهم  والبالغ  الجامعة  بكليات  الشباب  بكليات 19رعاية  الشباب  برعاية  االنشطة  اخصائي  مدير،   )
وا )الجامعة  عددهم  االنشطة 45لبالغ  في  المشاركين  الوادي  جنوب  جامعة  وطالبات  طلبة  اخصائي،   )

( طالب  3257م والبالغ عددهم )2021-2020الطالبية بالجامعة للفصل الدراسي االول للعام الجامعي  
 وطالبة(. 

مجال في  )الخبراء  من  لكل  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  باختيار  الباحث    وقام 
الترويح، وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب، مدير عام إدارة رعاية الطالب بالجامعة، مديري إدارات  
عددهم  بلغ  حيث  الجامعة(  بكليات  الطالب  برعاية  االنشطة  اخصائي  الجامعة،  بكليات  الطالب  رعاية 

(36( عددهم  والبالغ  الجامعة  كليات  من  وبعض  فرد،  منهم  6(  كليات  كليات3)(  وهم  (   تطبيقية 
الطبيعي  -)التمريض )  -العالج  وعدد  )اآلداب  3الصيدلة(  وهم  نظرية  كليات  االعالم   -التجارة    –( 

والطالبات   الطلبة  من  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  باختيار  الباحث  قام  ثم  االتصال(  وتكنولوجيا 
 ( طالب وطالبة. 464عددهم )المشاركين في االنشطة الطالبية من داخل كليات عينة البحث حيث بلغ 

أهداف االنشطة  واستخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات، وكانت اهم النتائج ما يلي:  
ال تنبع من اقتراحات المتخصصين  الترويحية  المتوفرة غير واضحة ومحددة، أهداف االنشطة  الترويحية  

االنشطة   الترويحية،  االنشطة  الطالب المتوفرة  الترويحية  في مجال  تتوافق مع ميول ورغبات بعض  ال 
 -ثقافية  -والطالبات ومقتصرة فقط علي بعض االنشطة الشائعة الممارسة سواء كانت أنشطة )رياضية

   خلوية(. -علمية -فنية -اجتماعية
 
 

 جامعة جنوب الوادي   –كلية التربية الرياضية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح * 
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Abstract 
Analytical study of recreational activities at South 

Valley University 
* D/ Abdul Rahman Yahya Abdul Muttalib ـ 

The research aims to develop a "proposed plan for student 
activities at South Valley University by identifying the reality of 
student activities at the University of South Valley in Qena ,  The 
researcher used the descriptive approach, with its steps and 
procedures, due to its relevance to the nature of the research . 

        The research community is represented by (experts in the field 
of sports management and recreation, vice-presidents for education 
and student affairs, who number (19) deputy, director general of the 
general administration of youth welfare at the university, directors of 
youth welfare departments in the university's faculties, who number 
(19) director, specialist in youth welfare activities. In the faculties of 
the university, the number of (45) specialists, male and female 
students of South Valley University, who participate in student 
activities at the university for the first semester of the academic year 

2020-2021  totaling (3257) male and female students. 
The researcher selected the research sample by stratified 

random method for each of (experts in the field of sports 
management and recreation, faculties' agents for education and 
students affairs, general director of the university's student welfare 
department, directors of student welfare departments at university 
colleges, specialist in student-sponsored activities in the university's 
faculties) as their number reached (36). One person, and some of the 
university's (6) colleges, including (3) applied colleges, namely 
(Nursing - Physical Therapy - Pharmacy) and the number (3) 
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theoretical colleges and they are (Arts - Commerce - Media and 
Communication Technology). Then the researcher selected the 
research sample By the random method of male and female students 
participating in student activities from within the faculties of the 
research sample, where their number reached (464) male and female 
students. 

The researcher used the questionnaire as a tool for data 
collection, and the most important results were the following: The 
goals of recreational activities and found them available are clear and 
specific, the goals of recreational activities do not stem from the 
suggestions of specialists in the field of recreational activities, 
recreational activities to search in the field of searching for the 
tendencies and desires of some students and the practice of trade on 
some The activities looked good, they were (sports - cultural - social 
- artistic - scientific - cellular). 
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