
 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

1 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

اجتاهات طالب قسم علوم الرتبية البدنية والرايضة بكلية اآلداب والعلوم املرج حنو الرتويح 
 الرايضي والثقايف

............................................................................................................................................................................................................................. 
 **أ. وسيم حسن علي عبدالعزيز، *أ. علي سليمان بوهدمية حامد

 جامعة بنغازي( –والعلوم املرج  اآلدابالرايضة بكلية و الرتبية البدنية علوم ريس بقسم د)أعضاء هيأة الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

2 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

اجتاهات طالب قسم علوم الرتبية البدنية والرايضة بكلية اآلداب والعلوم املرج حنو الرتويح  
 الرايضي والثقايف

  :امللخص
وللتخفيف من الضغوطات النفسية اليت مير هبا الفرد يف  ،من أمهية يف ملء وقت الفراغ الذي يؤدي إىل القلق والتوترملا للرتويح 

لعرض املنهج الوصفي حيث أنه األنسب الباحثني اليومية، دفعنا كل ذلك لدراسة الرتويح الرايضي والثقايف، ومت استخدم حياته 
طالب من قسم علوم الرتبية البدنية والرايضة  330ومناقشة وتفسري واستخالص نتائج البحث، حيث تكون جمتمع البحث من 

طالب، وقام الباحثني إبعداد  115%  وقد بلغ عددهم 35مت اختيار عينة عشوائية منهم بنسبة ، و بكلية اآلداب والعلوم املرج
إىل أن عبارات لكل حمور، وتوصل الباحث  10البدنية حملوري الرتويح الرايضي والثقايف بـــــــ مقياس اجتاهات طالب قسم الرتبية 

 أبمهيته الذي انعكس اجيابياً على مستوى البحث. وإدراكهمإبجيابية حنو الرتويح الرايضي والثقايف،  يتسمونالطالب 
 الرتبية البدنية –عينة  –الثقايف  –الرايضي  –كلمات مفتاحية: الرتويح 

 
Attitudes of students of the Department of Physical Education and Sports at the College of 

Arts and Sciences Al-Marj towards sports and cultural recreation. 

 

Abstract :  

Because recreation is important in filling the free time that leads to anxiety and stress, and to 

relieve the psychological pressures experienced by the individual in his daily life, we paid all 

of that to study sports and cultural recreation, and the researchers used the descriptive 

approach as it is best suited to presenting, discussing, interpreting and extracting the results of 

the research, where The research community consisted of 330 students from the Department 

of Physical Education and Sports at the College of Arts and Sciences El-Marj, and a random 

sample of them was selected at 35% and their number reached 115 students. , The researcher 

found that students are characterized positively towards the recreation sports and cultural, and 

their awareness of its importance, which reflected positively on research. 

Keywords: Recreation – Sports – Cultural – Sample - Physical Education. 

 

مشكلة البحث : و  املقدمة  
ان تزايد حاجة اإلنسان املعاصر إىل ممارسة النشاط الرتوحيي الرايضي والثقايف أييت يف ظل حاالت القلق والتوتر والتعب 

بدأ يشكل اجتاهًا قواًي لالهتمام أبوقات الفراغ وتنظيمه واستثماره الذي يرافق عملية اجناز األعمال اليومية املناطة به، حيث 
عقالنيًا لكي يتمكن األفراد واجلماعات االجتماعية املختلفة من خالهلما عموم اجملتمع إىل ممارسة نشاطهم الرتوحيي الرايضي 

 والثقايف والذي أصبح ميثل يف ظرفنا الراهن ضرورة يصعب االستغناء عنها.
على أن لكل فرد احلق يف تعلم واكتساب املهارات  ( "2001وعايدة عبدالعزيز )  حممد احلمامي من ويذكر كال

الرتوحيية لالستفادة منها يف استثمار أوقات فراغه ولذا جيب على األسرة واملؤسسات التعليمية واجملتمع ، لالضطالع بتلك 
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رتوحيية خالل وقت الفراغ " املسؤولية ، كما جيب ان تقوم الدولة بتنظيم برامج دراسية لتعليم األطفال والشباب والكبار املهارات ال
(6) . 

" ان اعتبار نشاط ما تروحييا يتوقف على اجتاهات  (2001) شربعن أمني احلويل نقاًل  وكمال درويش كما ذكر 
الفرد نفسه " ، ويرى انه من الصعوبة التمييز بني اغلب أنشطته وإرجاعها إىل غرضها ثقافيا ، ذلك الن احلاجة اإلنسانية قد 

 (. 4ترويح ، إذا ما وجد فيها الفرد متعة وهبجة وانتعاشا " )تتحول إىل 
" أن ملمارسة األنشطة الرتوحيية العديد من التأثريات البدنية  (2001مروان عبد احلميد ) و إمساعيل القرة غويلوذكر 

االجتماعية املرغوبة ، كالتعاون واحرتام والفسيولوجية على الفرد ، كما ان هلا أيضا أتثرياهتا االجتماعية واليت من أمهها تنمية القيم 
الغري ، كما تعمل على تكوين الصداقات من خالل املشاركة يف مجاعات اللعب او مجاعات اهلواايت ، مما يتيح الفرص للتعاون 

 (.1أرائهم" ) والتقارب بني اإلفراد ، وتنمية القدرة على التفاهم مع اآلخرين واحرتام
داب والعلوم املرج، يتيح هلم اخلروج من الضغوط النفسية ب قسم الرتبية البدنية بكلية اآلارسة الرتويح الرايضي والثقايف لطالإن مم

والشعور ابلسعادة واملرح والرتويح عن النفس، ومن مث تعترب املناشط الرتوحيية ذات امهية خاصة ملا هلا من أتثري واضح على صحة 
 فياً.الطالب بدنياً وثقا

( إىل أن برامج الرتويح تؤدي إىل االقالل من حاالت 2001) حممد احلمامي وعايدة عبدالعزيزلقد أشار كل من 
التوتر العصيب وامللل واالكتئاب النفسي والقلق كما إنه من خالل دراستهم قد أكدوا على ضرورة مزاولة األفراد للمناشط الرتوحيية، 

راض العصر املرتبطة ابالضطراابت العقلية وأشار إىل أن امللل والقلق واالكتئاب والصراعات النفسية واالحباط النفسي تعد من ام
 .  (6)  والنفسية وان االمراض قد تتيح من كبت الرغبة يف اشباع امليول واالجتاهات والرغبات

ومن خالل استطالعات الباحثني حول مدى اقبال طالب العينة  حنو الرتويح الرايضي والثقايف، ابإلضافة إىل بعض 
اء هيأة التدريس يف قسم علوم الرتبية البدنية والرايضة حول مشاركة الطالب يف الرتويح املقابالت الشخصية مع بعض أعض

الرايضي والثقايف، اتضح وجود عزوف وعدم اهتمام واستعداد من قبل الطالب وهذا ما يالحظ اثناء املهرجاانت الرايضية 
ب على املدى القريب اخنفاض مستوايت الرتويح الرايضي والثقافية، حيث جتلى للباحثني أن هذه الظاهرة من الظواهر اليت قد تسب

والثقايف لدى الطالب. ولذلك رأى الباحثني وجوب معرفة تلك االسباب اليت حتول دون اقبال الطالب على ممارسة الرتويح 
 الرايضي والثقايف.
 أمهية البحث: 

لتكيف االجتماعي والنفسي للفرد واليت تساهم يف متكن أمهية البحث يف إبراز دور الرتويح الرايضي والثقايف يف حتقيق ا
حتقيق سعادته كما أهنا تبني وبوضوح مدى أتثري األنشطة الرتوحيية الرايضية والثقافية على تنمية التعاون فضاًل عن شعورها ابلسرور 

 وكذلك تنمية الشعور ابالنتماء.
سة مناشط الرتويح العديد من التأثريات على كل ( إىل أن ملمار 1998) حممد احلمامي وعايدة عبدالعزيزكما أشار 

من اجلوانب البدنية والفسيولوجية واالجتماعية للفرد ابالضافة إىل أتثرياهتا على اجلانب النفسي واملتمثل يف اشباع امليول والدوافع 
عادة يف احلياة من خالل اقبال الفرد املرتبطة ابللعب واهلواايت مما يساهم يف حتقيق الرضا النفسي للفرد وكذلك حتقيق السرور والس
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على املشاركة يف مناشط الرتويح مما يؤدي إىل ختلصه من عنا العمل ومن اعباء االلتزامات او من التحرر من االرتباطات االسرية 
 (.5او االجتماعية ومن مث احساسه ابلسرور والسعادة لذلك، والستمتاعه بنشاطه)

 أهداف البحث: 
 ات طالب قسم الرتبية البدنية بكلية اآلداب والعلوم املرج حنو الرتويح الرايضي والثقايف.التعرف على اجتاه .1
الثقافية( لدى طالب قسم الرتبية البدنية بكلية اآلداب  -التعرف على االمهية النسبية لالنشطة الرتوحيية )الرايضية  .2

 والعلوم املرج. 

 تساؤالت البحث :  
 طالب قسم الرتبية البدنية بكلية االداب والعلوم املرج حنو النشاط الرايضي والثقايف.هل توجد اجتاهات سلبية لدى  .1
هل توجد فروق دالة احصائيًا بني اجتاهات طالب قسم الرتبية البدنية بكلية االداب والعلوم املرج حنو النشاط الرايضي  .2

 والثقايف.

 مصطلحات البحث: 
 االجتاه:  -

نسبيا حيدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء األشياء ، او األشخاص او اجلماعات او استعداد وجداين مكتسب اثبت 
 .(3املوضوعات يفضلها او يرفضها ، او حنو فكرة الفرد عن نفسه )

 الرتويح الرايضي:  -
ما املقصود ابلرتويح الرايضي هو ذلك النوع من الرتويح الذي تتضمن براجمه العديد من املناشط البدنية والرايضية ك

انه يعد نوع من أنواع الرتويح الذي له أتثرياً على اجلوانب البدنية والفسيولوجية للفرد املمارس للمناشط اليت تشمل 
 (.7األلعاب والرايضات)

 الرتويح الثقايف:  -

يعرف أبنه عملية احلصول على املعارف واملعلومات والقدرة على استخدامها يف الوقت املناسب مع اقرتان ذلك              
 (.2ابملتعة والسرور )

 : اسات السابقةالدر 
 ( 10(. )1998دراسة هشام حسني حممد ) – 1

 دراسة حتليلية لألنشطة الرتوحيية لتالميذ املرحلة اإلعدادية. موضوع الدراسة: 
التعرف على األنشطة اليت ميارسها التالميذ يف املرحلة اإلعدادية ومدى تفهم كل من مدرسي وموجهي األنشطة  هدف الدراسة:

 الرتوحيية لفلسفة الرتويح ، ومعرفة ما مدى توفر اإلمكاانت يف املدارس ملمارسة األنشطة الرتوحيية. 
 استبيان كأداة جلمع البياانت املطلوبة.استخدم الباحث املنهج الوصفي ، واستخدام استمارة أداة الدراسة: 
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 ( مدرس وموجه مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية.30( تلميذ و)290تكونت عينة البحث من )عينة الدراسة: 
 توصيات الدراسة: 

ضرورة اهتمام الدولة بتوفري سبل ممارسة األنشطة الرتوحيية والرايضية لكل التالميذ ، وإقامة دورات صقل للمدرسني  -1
 املسئولني على األنشطة الرتوحيية. 

 ضرورة اهتمام كليات الرتبية الرايضية إبعداد املتخصصني يف األنشطة الرتوحيية.  -2
 ( 11(. )2001دراسة وليد امحد عبد الرزق ) – 2

 الوعي الرتوحيي الرايضي لدى معلمي الرتبية البدنية وتالميذ املرحلة اإلعدادية مبحافظة القاهرة. موضوع الدراسة: 
 التعرف على الوعي الرتوحيي الرايضي لدى معلمني الرتبية البدنية وتالميذ املرحلة اإلعدادية. هدف الدراسة: 

 ي واستخدام استمارة استبيان جلمع البياانت.املنهج الوصف  استخدم الباحثأداة الدراسة: 
 ( معلما مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية.78( تلميذا و)250بلغ جمتمع البحث )عينة الدراسة: 
  نتائج الدراسة:

 أظهرت النتائج ان املعلمون لديهم وعي تروحيي ورايضي.  -1
 تالميذ املرحلة اإلعدادية ليس لديهم وعي تروحيي.  -2

 : هدف الدراسة
 التعرف على أكثر مصادر املعرفة الرتوحيية استخداما لدى بعض طالب جامعة اجلفارة.  -1
 الفرق بني طالب السنة الثانية والرابعة يف معرفة مصادر األنشطة الرتوحيية.  -2

  استخدم الباحث املنهج الوصفي واستمارة استبيان لقياس مصادر املعرفة الرتوحيية.أداة الدراسة: 
 ( طالبا وطالبة مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية من طالب جامعة اجلفارة.208بلغ حجم عينة البحث )عينة الدراسة: 

 نتائج الدراسة: 
 كان الرتتيب األوىل يف مصادر املعرفة لإلذاعة املرئية.  .1
 يعترب األهل واألقارب واألصدقاء مصادر غري متخصصة مازالت حتتفظ مبكانتها.  .2
 ال توجد فروق دالة إحصائية بني طالب السنة الثانية والربعة يف األنشطة الرتوحيية. .3

  (8(. )2002. دراسة حممود علي رزيق )3
 اجتاهات تالميذ املرحلة اإلعدادية حنو الرتويح يف وقت الفراغ. موضوع الدراسة:  
 الرتويح يف وقت الفراغ.  التعرف على اجتاهات التالميذ املرحلة اإلعدادية حنوهدف الدراسة:  

 استخدام الباحث املنهج الوصفي ، واستخدام كذلك استمارة استبيان كأداة جلمع البياانت املطلوبة.أداة الدراسة: 
 ( تلميذ وتلمذا من تالميذ املرحلة اإلعدادية مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية.974يتكون جمتمع البحث من)عينة الدراسة: 
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 نتائج الدراسة: 
 توجد اجتاهات اجيابية لتالميذ املرحلة اإلعدادية حنو الرتويح يف وقت الفراغ.  -1

 يوجد نقص يف اإلمكانيات واألدوات واملشرفني على األنشطة الرتوحيية يف املدارس.
 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 

 استفاد الباحثني من هذه الدراسات يف النقاط التالية: 
 عرفة املنهج املالئم للدراسة.م .1
 معرفة مدى وجود اجتاهات اجيابية حنو االنشطة الرتوحيية.  .2
 معرفة وحتديد حجم العينة وطريقة اختيارها.  .3
 التعرف على االجراءات االحصائية املناسبة.  .4

 (9(. )2005. حممد خليفة )4
 رة.االدراسية لدى طالب جامعة اجلفعالقة مصادر املعرفة الرتوحيية ابملفاهيم  موضوع الدراسة:
 هدف الدراسة: 

 بعض طالب جامعة اجلفارة.التعرف على أكثر مصادر املعرفة الرتوحيية استخداماً لدى  -1
 الفرق بني طالب السنة الثانية والرابعة يف معرفة مصادر االنشطة الرتورحيية.   -2

 يان لقياس مصادر املعرفة الرتوحيية.استخدم الباحث املنهج الوصفي واستمارة استب أداة الدراسة :
 طالباً وطالبة مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية من طالب جامعة اجلفارة. 208بلغ حجم عينة البحث  عينة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 
 كان الرتتيب االول يف مصادر املعرفة لالذاعة املرئية. -1
 متخصصة مازالت حتتفظ مبكانتها. يعترب االهل واالقارب واالصدقاء مصادر غري -2
 ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب السنة الثانية والرابعة يف االنشطة الرتوحيية.  -3

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

مت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي، وذلك ملالءمته لطبيعة البحث أنه االنسب لعرض ومناقشة وتفسري 
 البحث. واستخالص نتائج

 جمتمع البحث:
( 330( البالغ عددهم )2020تضمن جمتمع البحث طالب قسم الرتبية البدنية بكلية اآلداب والعلوم املرج خريف ) 
 طالب. 
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 عينة البحث:
طالـب ييـث   330% من العدد الكلي للطالب حيث بلغ العدد االمجايل 35مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية وبنسبة 

 ( طالب.115حجم العينة ) كان
 أدوات البحث:

تكونت اداة البحث من استمارة استبيان لتقيـيم النشـاط الرايضـي والثقـايف لطـالب قسـم الرتبيـة البدنيـة بكليـة اآلداب والعلـوم املـرج 
مهــا الــرتويح الرايضــي حيــث قــام البــاحثني بتصــميم هــذه االســتمارة يف صــورهتا االوليــة وقــد قســمت  اســتمارة االســتبيان إىل  حمــورين 

والــرتويح الثقــايف. ومــن خــالل اطالعهــم علــى الدراســات الســابقة، واملراجــع العلميــة وعلــى وجــه اخلصــوص تلــك املرتبطــة مبوضــوع 
عبــارة  30دراســتهم ومــن املقــابالت الشخصــية لعــدد مــن اخلــرباء املختصــني يف جمــال الدراســة، وضــعت اســتمارة االســتبيان يــوايل 

 الدراسة. مقسمة على حموري
حيث قام الباحثني بعدة خطوات توصلوا من خالهلا إىل صورة مبدئية لالستبيان وتطلب االمر ضـرورة اتبـاع اجـراءات معينـة ميكـن 
من خالهلا التحقق من صـدق املقيـاس ووجـود قـدر مناسـب مـن الثبـات الـداخلي بـني البنـود املتضـمنة مـن كـل جانـب مـن جوانبـه، 

ســـتبيان العـــام وهـــي خطـــوات واجـــراءات متخضـــت علـــى أداة مقننـــة تصـــلح لالســـتخدام يف تقيـــيم الـــرتويح واجلوانـــب املتضـــمنة يف اال
 الرايضي والثقايف. 

وذلـك هبـدف  ،حمكمـني مـن أعضـاء هيـأة التـدريس بقسـم الرتبيـة البدنيـة وعلـوم الرايضـة 8ومن مث عرضت عبارات االستبيان علـى 
احملكمني واألخذ بوجهات نظرهم ومالحظاهتم قام الباحثني يذف عدد من الفقـرات ، وبعد استعادة االستبيان من العبارات تقييم

اليت أمجع احملكمني على  حذفها واليت تكرر معناها مع فقرات أخرى حىت وصل عدد العبارات النهـائي إىل عشـرين عبـارة مقسـمة 
 صورته االولية.االستبيان يف ايل التوصل إىل بعدد عشر عبارات لكل حمور، وابلت البحثمناصفًة بني حموري 

 وللخروج بنتائج علمية دقيقة هلذا البحث قام الباحثني ابستخدام مقياس ليكرت ثالثي االبعاد لإلجابة على الفقرات وهي:
( ، 1)موافـق ، أوافـق إىل حــد مـا ، ال أوافــق( وتـرتجم هـذه التقــديرات الوصـفية إىل تقــديرات رقيمـة علـى أســاس ختصـيص األرقــام )

( أمام واحدة من ( لكل منها، وكان يطلب من املبحوث قراءة كل بند من بنود املقياس بدقة، ومن مث يضع عالمة )3، )( 2)
 فئات التقدير املوضوعة أمام كل بند ييث تعكس العالمات املوضوعة أمام البنود إجاابت املبحوثني.

 الدراسة االستطالعية: 
مـــن االداة  لتحقـــقامـــن خالهلـــا  ليـــتمدراســـة احلاليـــة قـــام البـــاحثني إبجـــراء دراســـة اســـتطالعية قبـــل القيـــام بمـــع البيـــاانت اخلاصـــة ابل

رهـا طالـب مت اختيا 20املستخدمة، حيث مت تطبيق االستبيان على عينة من جمتمـع البحـث ومـن خـارج عينـة البحـث بلـغ عـددها 
 ، لغرض إجياد املعامالت العلمية للمقياس.2020 –1– 2إىل  2019 – 12 – 29عشوائياً، وذلك يف الفرتة من 

 صدق االداة:
مالحظـاهتم يهم، ومن مت عرض األداة يف صورهتا االولية عل الذينصدق احملكمني  علىير صدق االداء دلقد اعتمد الباحثني يف تق

 يف صورهتا النهائية. لتصبح االداة مت تعديل  العبارات وكذلك بعض الكلماتحول صياغة بعض 
 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

8 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 صدق االتساق الداخلي:
 .لقد قام الباحثني يساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان وذلك يساب معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور البحث

 : والثقايف االتساق الداخلي حملور النشاط الرتوحيي الرايضي
والذي يبني النتائج املتعلقـة ابالتسـاق الـداخلي، وإن معـامالت ( 2و )( 1وكانت معامالت االرتباط كما هو موضح يف اجلدول )

 (0.01دالــة عنــد مســتوى معنويــة ) ، أمــا العبــارات االجيابيــة(0.05دالــة عنــد مســتوى معنويــة )للعبــارات الســلبية االرتبــاط املبينــة 
 وبذلك يعترب املقياس صادقاً ملا وضع لقياسه. ،والثقايف الرتويح الرايضي يحملور 

 ( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الفرعية حملور الرتويح الرايضي1)جدول 

 العبارات ت
معامل 

 مستوى الداللة  االرتباط

 0.000 0.514 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي متدك ابلراحة وتشعرك ابلسعادة؟ 1
 0.000 0.433 الرايضة؟هل تشبع ممارستك للرتويح الرايضي حاجتك ملمارسة  2
 0.014 0.229 املهارات االجتماعية املرغوبة ؟ تكفي الكتساب ممارستك للرتويح الرايضي تعتقد أنهل  3
 0.000 0.468 هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف عملية اندماجك يف اجملتمع؟ 4
 0.006 0.255 ؟ال تعود عليك ابلفائدةهل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  5
 0.000 0.564 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يزودك خبربات متنوعة هلا الفائدة يف حياتك العملية؟ 6
 0.000 0.590 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يساعدك على حتسني قابليتك ملمارسة الرايضة؟ 7
 0.012 0.234 ز منظومة القيم االخالقية؟يتعز ال تساهم يف هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  8
 0.000 0.404 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي ميثل االستثمار االمثل لوقت الفراغ؟ 9

 0.000 0.557 هل تعمل ممارستك للرتويح الرايضي على أكساابك املهارات الرايضية املرغوبة؟ 10
 

 االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الفرعية حملور الرتويح الثقايف( قيم معامالت 2جدول )

 ت
  العبارات

 
معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 0.000 0.384 هل ممارستك للرتويح الثقايف تليب حاجتك الثقافية؟ 1

 0.076 0.166 تفيدك يف حياتك؟اليت ربات ال تنمي اخلممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أنهل  2

 0.000 0.430 هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف تنمية قدراتك العقلية؟ 3

 0.111 0.149 ؟جمرد أهدار للوقتممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أن هل  4

 0.000 0.613 هل تلعب املكتبة دوراً يف ممارستك الرتويح الثقايف ؟ 5

 0.000 0.372واالطالع على اجملالت املتنوعة واليت تسهم يف تطوير هل يتوفر املناخ املناسب لقراءة الكتب  6
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 ثقافتك؟
 0.000 0.458 هل متثل املؤمترات واملهرجنات الثقافية املقامة فرصة لالطالع والتواصل مع املستجدات الثقافية؟ 7

 0.000 0.379 تروحيياً حمبباً لديك؟هل ميثل وجود املكتبة االلكرتونية عنصراً أساسياً يف تطوير ثقافتك ونشاطاً  8

 0.000 0.358 هل ممارستك للرتويح الثقايف متثل ابلنسبة لك اجملال األفضل الستثمار اوقات الفراغ؟  9

 0.335 0.091 متدك ابلراحة والسعادة ال ممارستك للرتويح الثقايفتعتقد أن هل  10

 
 الثبات: –ب 
( SPSSالـــربانمج االحصـــائي )معامـــل ثبــات االســـتبيان مـــن خــالل اســـتخدام طريقـــة االتســاق الـــداخلي ابالعتمـــاد علــى إجيــاد مت 

( وهـي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى 0.496، حيـث بلـغ معامـل الفـا ) (Chronabch Alpha) الفـا كرونبـاخحلسـاب 
، متثـل معامـل ثبـات مقبـول 0.70اخ للثبات واليت تقـدر بقيمـة (، و أن قيمة معامل ألفا  مقارنة بقيمة معيار كرونب0.05ثبات )

 ومعنوي، ويف ضوء اخلطوات السابقة إلجياد املعامالت العلمية الصدق والثبات وقد مت التوصل إىل الصورة النهائية للمقياس.
 الدراسة االساسية: 

 م.2020-1-30م إىل 2020-1-12مت تطبيق القياس على عينة البحث إبشراف الباحثني يف الفرتة ما بني 
 االجراءات اإلحصائية:  7.3

 معامالت االرتباط. .1
  . مستوى الداللة .2
 النسب املئوية. .3
 املتوسط احلسايب . . 4
 . االحنراف املعياري.5

النتائج :ومناقشة عرض  1.4   
العينــة )طــالب قســم الرتبيــة البدنيــة وعلــوم لنتــائج التحليــل االحصــائي إلجــاابت افــراد ومناقشــة رض وتوصــيف عــتضــمن هــذا اجلــزء 

 .(4و ) (3الرايضة( على عبارات املقياس املعروضة يف اجلدول رقم )
 الرايضي الرتويح ورالب العينة على عبارات املقياس حمل( التكرار والنسب املئوية إلجاابت ط3جدول )

 العبارات م
 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق

 % ك % ك % ك
 3.5 4 20.9 24 75.7 87 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي متدك ابلراحة وتشعرك ابلسعادة؟ 1
 7.8 9 41.7 48 50.4 58 هل تشبع ممارستك للرتويح الرايضي حاجتك ملمارسة الرايضة؟ 2
 70.4 81 29.6 34 00 00 املهارات االجتماعية املرغوبة ؟ تكفي الكتسابممارستك للرتويح الرايضي  تعتقد أنهل  3
 6.1 7 32.2 37 61.7 71 هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف عملية اندماجك يف اجملتمع؟ 4
 67.8 78 28.7 33 3.5 4 ؟ال تعود عليك ابلفائدةهل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  5
 10.4 12 31.3 36 58.3 67 الفائدة يف حياتك العملية؟هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يزودك خبربات متنوعة هلا  6
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 7.8 9 30.4 35 61.7 71 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يساعدك على حتسني قابليتك ملمارسة الرايضة؟ 7
 75.7 87 21.7 25 2.6 3 ز منظومة القيم االخالقية؟يتعز ال تساهم يف هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  8
 5.2 6 43.5 50 51.3 59 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي ميثل االستثمار االمثل لوقت الفراغ؟ 9
 12.2 14 33.0 38 54.8 63 هل تعمل ممارستك للرتويح الرايضي على أكساابك املهارات الرايضية املرغوبة؟ 10

 
 – 50.4يتضـح مــن خـالل البيــاانت يف اجلــدول اعـاله أن املوافقــة علــى العبـارات االجيابيــة هلــا النسـب األعلــى الــيت تـرتاوح مــا بــني 

، 10.40-3.50، وعدم املوافقـة تـرتاوح نسـبها مـا بـني 43.5-20.9، واملوافقة إىل حد ما أتيت بنسب أقل ترتاوح بني 75.7
-67.8ا يف ترتيــب عكســي حيــث كانــت النســب األعلــى لعــدم املوافقــة والــيت تــرتاوح مــا بــني أمــا العبــارات الســلبية أييت تصــنيفه

، مما يلخص إمجاع عينة البحث على 3.5-0، و أوافق ترتاوح ما بني 29.6-21.7، واملوافقة إىل حد ما ترتاوح ما بني 75.7
ت متنوعة على احليـاة العمليـة وحيسـن مـن قابليـة الفـرد ويضفي خرباهارات االجتماعية أن الرتويح الرايضي له أمهيته يف اكتساب امل

 ملء وقت الفراغ مبا يعود ابلفائدة على الفرد.خالل يف ممارسة الرايضة ويساهم يف تعزيز القيم االخالقية من 
 الثقايفالرتويح ور الب العينة على عبارات املقياس حملط إلجاابت( التكرار والنسب املئوية 4جدول )

 العبارات م
 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق

 % ك % ك % ك
 3.5 4 31.3 36 65.2 75 هل ممارستك للرتويح الثقايف تليب حاجتك الثقافية؟ 1
 73.0 84 25.2 29 1.7 2 تفيدك يف حياتك؟اليت ربات ال تنمي اخلممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أنهل  2
 9.6 11 32.2 37 58.3 67 تنمية قدراتك العقلية؟ هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف 3
 75.7 87 24.3 28 00 00 ؟جمرد أهدار للوقتممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أن هل  4
 12.2 14 30.4 35 57.4 66 هل تلعب املكتبة دوراً يف ممارستك الرتويح الثقايف ؟ 5
 8.7 10 39.1 45 52.2 60 اجملالت املتنوعة واليت تسهم يف تطوير ثقافتك؟ هل يتوفر املناخ املناسب لقراءة الكتب واالطالع على 6
 5.2 6 39.1 45 55.7 64 انت الثقافية املقامة فرصة لالطالع والتواصل مع املستجدات الثقافية؟اهل متثل املؤمترات واملهرج 7
 14.8 17 37.4 43 47.8 55 ونشاطاً تروحيياً حمبباً لديك؟هل ميثل وجود املكتبة االلكرتونية عنصراً أساسياً يف تطوير ثقافتك  8
 9.6 11 37.4 43 53.0 61 هل ممارستك للرتويح الثقايف متثل ابلنسبة لك اجملال األفضل الستثمار اوقات الفراغ؟  9

 72.2 83 20.0 23 7.8 9 متدك ابلراحة والسعادة ال ممارستك للرتويح الثقايفتعتقد أن هل  10

 
، ومن مث املوافقة 65.2-47.8 من خالل البياانت يف اجلدول اعاله أن املوافقة على العبارات االجيابية هلا النسب األعلىيتضح 

، وأتيت العبـــارات الســـلبية برتتيـــب عكســـي حيـــث كانـــت نســـب عـــدم 14.8-3.5، وعـــدم املوافقـــة 39.1-30.4إىل حـــد مـــا 
، مما يدل على أن الرتويح الثقايف يعود ابلفائدة على 7.8-0وأوافق  ،25.2-20.0، واوافق اىل حد ما 75.7-72.2املوافقة 

، وأن للمكتبـة وكـذلك الكتـب الفرد من خالل تلبية حاجته الثقافية وتنمية اخلـربات والقـدرات العقليـة وميـد الفـرد ابلراحـة والسـعادة
 االلكرتونية دوراً مهماً يف ممارسة الرتويح الثقايف.
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 يرايضاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة حملور الرتويح ال( قيم 5جدول رقم )

 العبارات ت
املتوسط 
 االحنراف املعياري احلسايب 

 0.522 1.280 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي متدك ابلراحة وتشعرك ابلسعادة؟ 1
 0.636 1.570 هل تشبع ممارستك للرتويح الرايضي حاجتك ملمارسة الرايضة؟ 2
 0.458 2.700 املهارات االجتماعية املرغوبة ؟ تكفي الكتسابممارستك للرتويح الرايضي  تعتقد أنهل  3
 0.610 1.440 هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف عملية اندماجك يف اجملتمع؟ 4
 0.549 2.640 ؟ال تعود عليك ابلفائدةهل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  5
 0.680 1.520 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يزودك خبربات متنوعة هلا الفائدة يف حياتك العملية؟ 6
 0.639 1.460 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي يساعدك على حتسني قابليتك ملمارسة الرايضة؟ 7
 0.501 2.730 منظومة القيم االخالقية؟ز يتعز ال تساهم يف هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي  8
 0.597 1.540 هل تعتقد أن ممارستك للرتويح الرايضي ميثل االستثمار االمثل لوقت الفراغ؟ 9

 0.702 1.570 هل تعمل ممارستك للرتويح الرايضي على أكساابك املهارات الرايضية املرغوبة؟ 10
و  1.847الكلي واليت تساوي  واالحنراف املعياري الكلي احلسايباملتوسط ومن خالل حساب قيمة ( 5من اجلدول رقم )

ن اجاابت املبحوثني كانت تشري اىل وجود أيالحظ  ،الجاابت عينة البحث حول حمور الرتويح الرايضيعلى التوايل  0.258

 .قة عينة البحث عليهاوعي واهتمام ابلرتويح الرايضي حيث أن أغلب العبارات كانت تشري إىل مواف

 ( قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة حملور النشاط الرتوحيي الثقايف6جدول رقم )

 العبارات ت
 

املتوسط 
 االحنراف املعياري احلسايب 

 0.555 1.380 هل ممارستك للرتويح الثقايف تليب حاجتك الثقافية؟ 1
 0.491 2.710 تفيدك يف حياتك؟اليت ربات ال تنمي اخلممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أنهل  2
 0.667 1.510 هل تساهم ممارستك للرتويح الرايضي يف تنمية قدراتك العقلية؟ 3
 0.431 2.760 ؟جمرد أهدار للوقتممارستك للرتويح الثقايف  تعتقد أن هل  4
 0.704 1.550 هل تلعب املكتبة دوراً يف ممارستك الرتويح الثقايف ؟ 5
 0.651 1.570 يتوفر املناخ املناسب لقراءة الكتب واالطالع على اجملالت املتنوعة واليت تسهم يف تطوير ثقافتك؟هل  6
 0.598 1.500 انت الثقافية املقامة فرصة لالطالع والتواصل مع املستجدات الثقافية؟اهل متثل املؤمترات واملهرج 7
 0.722 1.670 أساسياً يف تطوير ثقافتك ونشاطاً تروحيياً حمبباً لديك؟هل ميثل وجود املكتبة االلكرتونية عنصراً  8
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 0.664 1.570 هل ممارستك للرتويح الثقايف متثل ابلنسبة لك اجملال األفضل الستثمار اوقات الفراغ؟  9
 0.624 2.640 متدك ابلراحة والسعادة ال ممارستك للرتويح الثقايفتعتقد أن هل  10

 
و  1.885 الكلي واليت تساوي  واالحنراف املعياري الكلي املتوسط احلسايبومن خالل حساب قيمة ( 6من اجلدول رقم )

ن اجاابت املبحوثني كانت تشري اىل وجود أيالحظ  ،الثقايفالجاابت عينة البحث حول حمور الرتويح على التوايل  0.2161

 .قة عينة البحث عليهاحيث أن أغلب العبارات كانت تشري إىل مواف الثقايفوعي واهتمام ابلرتويح 

 االستنتاجات : 1.5
الرتبيــة البدينـــة والرايضــة بكليــة االداب والعلـــوم املــرج جامعـــة بنغــازي ابجيابيـــة حنــو الـــرتويح علـــوم . متيــزت اجتاهــات طـــالب قســم 1

 الرايضي والرتويح الثقايف.
قايف وأمهيته وأهدافه لطالب قسـم الرتبيـة البدنيـة وعلـوم الرايضـة بكليـة االداب والعلـوم املـرج . وضوح مفهوم الرتويح الرايضي والث2

 جامعة بنغازي الذي انعكس اجيابياً  على مستوى املمارسة.
أصـبح متاحـاً يف أي وقـت وكـذلك تعزيـز مهـارات ييـث  ،يف وقتنا احلاضـر مـع وصـول االنرتنـترتويح الثقايف إمكانية ممارسة ال. 3

 من خالل الربامج املوجودة على االنرتنت. الرتويح الرايضي
 التوصيات:  2.5

 يف ضوء االستنتاجات املستخلصة من نتائج الدراسة يوصي الباحثني اباليت: 
االهتمام ابلنشاط الرايضي والثقايف وتنويعها مبا حيقق اشباع اهتمامات طالب قسـم الرتبيـة البدينـة وعلـوم الرايضـة بكليـة  .1

 االداب والعلوم املرج جامعة بنغازي.
 العمل على نشر مفهوم وأمهية وأهداف الرتويح الرايضي والثقايف من خالل إقامة املناشط الرايضية والندوات الثقافية. .2
 . ى الرتويح الرايضي والثقايفاالهتمام ابلدور احليوي ملمارسة املناشط .3
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