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 للبحث   العام   الفصل ألاّول إلاطار       

 :Research  Introductionمةّالبحثمقدّ 

االجتماعية الميمة التي تعمل عمى تكويف األفراد وتزويدىـ  المؤسسات إحدى مدرسةال د  تع
بالمعرفة والسموكيات الحسنة مف خالؿ الوظائف العديدة التي تقوـ بيا لذلؾ فإف وظيفة المدرسة 
نما العمل عمى تنمية استعدادات الطمبة وميوليـ ، وتوجيييـ توجييًا  ليست مجرد تمقيف المعمومات، وا 

إف وظيفة المدرسة ىي تييئة الطالب لممارسة الحياة عف طريق تعديل سموكو  اجتماعيًا صالحًا بل
  واكتسابو الميارات والخبرات التي تساعده عمى التكيف الناجح مع المواقف المختمفة. 

أف تجعل األنشطة الترويحية مجااًل أصياًل في  ب( أف المدرسة يج6003وقد أكد الرماضنة )
وتدعيمًا لممنياج المدرسي، وذلؾ وفق أسس تربوية وأصوؿ عممية تؤدي  برامجيا وخططيا ، وامتداداً 

 .إلى تنمية جميع جوانب الشخصية بشكل متكامل
 ة  طابعاً رويحي  قافة الت  بالث   لالىتماـ عوةالد   أخذت العشريف، القرف  مف انيالث   صفالن   فيف 

 نداءات   إلصدار محاوالت   تتم   كما ، الفراغ أوقات وشغل رويحلمت   ةولي  الد   ماتالمنظ   خالؿ مف اً عالمي  
 كحق   لمجميع ةرويحي  الت   األنشطة بتوفير تدعو لالىتماـ ، ٠643 وسنة ، ٠640 سنة ة  دولي   ومواثيق  

 .( 62،  ٠653اإلنساف) قنديل ،  حقوؽ  مف

 الفراغ وقت استثمار لحسف األبناء إعداد في دور   والجامعات لممدارس يكوف  أف   ضرورة فمف 
 لغرس كافية   ة  لمد   ةالعممي   الممارسة مف بد   ال بل مقيف والمواعظ،الت   مجرد عمى ذلؾ يقتصر وأال  
 اً نيائي   تقضي أف   مستوياتيا، ةكاف   في ةعميمي  الت   ظـلمن   بد   وال نفوسيـ، في ميمةة الس  رويحي  قافة الت  الث  

 .(20،  ٠665ة ) عبد الحميد ، رويحي  الت   يةم  األأ  عمى

نجمترا تحدةالم   مة كالوالياتالمتقد   وؿالد   مف العديد   فإف   الفراغ، أوقات في رويحالت   يةوألىم    قد وفرنسا وا 
 مؤسساتيا مختمف في وذلؾ رويح،والت   الفراغ وقت عف ة موضوعات  راسي  الد   مقرراتيا بتضميف قامت

 مناشط عمى ميفالمتعم   بتدريب المؤسسات تمؾ ـتيت   كما - والجامعات المعاىد المدارس،- ةعميمي  الت  
 .( ٠61، ٠665)  درويش ، المختمفة مجاالتو في رويحالت  
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، ابقةراسات الس  الحظ مف الد  ويأ   المظاىر  (6003( ودراسة)أبو جامع،6002كدراسة )برسـو
اإلقباؿ وذلؾ يبدو واضحًا مف خالؿ  ،وفوائده رويحبأىمية الت   كاؼ   الة عمى عدـ وجود وعي  الد  

دور ومف ىنا يبرز ليا،  محددة   أوقات   تخصيص ، وعدـتاحةة المأ رويحي  ف عمى األنشطة الت  عيالض  
وصقل مواىبيـ وقدراتيـ الكامنة مف  أوقات فراغيـ مبة إلى استغالؿة في توجيو الط  ربوي  المؤسسات الت  

 . والجامعات في المدارس الت رويحي ةربية خالؿ تفعيل دور الت  
 تمقائي   طبيعي   تعبير   مف ةاليومي   الحياة مظاىر ىحدإ زنةت  المأ  الت رويحي ةقافة الث   كانت اولم   
أنيا  اعتبار وعمى الممارسة، خالؿ مف وتصقل وتتعدؿ رتتغي   الفرد واحتياجات اىتمامات لبعض
المدرسة في تحقيق التربية تؤديو  ذيال   ئيسي  الر   ورنظرًا لمد  و ، واالتزاف الكامل النمو لتحقيق وسيمة

عميـ الت   لدى طمبة الت رويحي ةقافة الث   تنمية المدرسة في دورأ  "وىو راسةالد   موضوع اختيار تـ الت رويحي ة
ـ   انوي الث    وىي حولو بما البالط   فيو يتصل ذيال   المجاؿأ  _الت رويحي ة قافةالث   _ إنيا حيث  "العا

 غيره. وقوة قوتو فيو يختبر ذيال   المعملأ 

ّ Research Problemّ:مشكمةّالبحثاًلّ:أوّ 
تعد األنشطة الترويحية ميمة في تحقيق األىداؼ التربوية وصقل شخصية الطالب وتكامل  

ف تطوير ىذه األنشطة بحاجة إلى المزيد مف البحث الذي يكشف دور المدرسة في تنميةنموه   ، وا 
 الثقافة الترويحية.

بب بس  ما في البمداف العربيةثار حاليًا في العالـ  وال سي  تي تأ القضايا ال  رويح مف الت   قضية  ف 
مو الغرب مف قد  ، لما يأ ةيية االستيالكي  تجاه الوافد الغربي، وانفتاح الش   وانيزامية   ما تعانيو مف تخمف  

 ةات العربي  ة في المجتمعكما تعاني تمؾ القضي   ،عف ثقافتنا تحمل مضاميف مختمفةً  ة  ترويحي   أنماط  
ما لدى سي  ال، وجود أوقات فراغ ف  إ بيعيومف الط   ،شاطة ليذا الن  لممفاىيـ الحقيقي   ؾ  مف سوء إدرا

عامل مع ىذه األوقات يؤدي إلى سوء الت   ذلؾ   فإف   -رويح لمت   ربوي  وجيو الت  مع غياب الت   -باب الش  
ات وغيرىا مف ، أو تعاطي المخدر الخمر، كتناوؿ منحرفة   عرضية   اعد في  بروز نزعات  مما يس

  .( 32،  ٠63٠) حافظ وآخروف ، ات المشينةموكي  الس  
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ورية في الوقت الحاضر تنتيج ومنيا المدارس الس   المدارس في عالمنا العربي   معظـ   إف   
استغاللو مع الب وعدـ سماتيا إىماؿ وقت الفراغ لدى الط   تي مف أىـ  ة، وال  قميدي  منيج المدرسة الت  

 ف  و م  وفي الوقت ذاتو فإن   ،شاطمقيف والحفظ وا ىماؿ الن  ة والت  ظري  احية الن  اعتماد المنيج عمى: الن  
رة تكوف مكماًل لرسالة ربية، ورسالتيا الخي  بعد األسرة في الت   انيةأ الث   بنةأ ىي الم   المدرسة   المعموـ أف  

 تظير الحاجة إلى تجديد الخطاب المدرسي   األسرة في إصالح النشء وسالمة تربيتيـ، لذلؾ
 شاطأ الن   شاط، كي يكوف  ة الن  رس وحيوي  ية الد  ، لتكوف قائمة عمى المزج بيف جد  ةراسي  والمناىج الد  

كي  رويح المدرسي  ف الحاجة إلى تنظيـ الت  فيدًا. ومف ىنا تتبي  ثمرًا ومأ يًا مأ إنتاجًا جد   المدرسي   رويحي  الت  
الب، تكويف العالقات نحصل عمى األىداؼ المرجوة منو كتييئة الجو المناسب لتفتيح عقوؿ الط  

  .( ٠2، ٠651الب) عبد العزيز، شغل أوقات الفراغ بما يعود بالفائدة عمى الط  و ميمة ة الس  االجتماعي  

ة انوي  دارس الث  الم بعض   ىناؾ  أف  الب إلى تمؾ األنشطة إال  ولكف عمى الرغـ مف حاجة الط   
 البية، وحاجة المدرسة إلى غرؼ  تفتقر إلى مقومات تمؾ األنشطة، نتيجة لمكثافة الط  في سورية 

الزيارات ياضة نشطة المختمفة كالر  احات لممارسة األونقص المالعب والس   ،لممطالعة وقاعات   ة  صفي  
مبة وتجعميـ تي تنمي ميارات الط  البية والمعسكرات ...الخ ال  زىات والمخيمات الط  الن  ، ةالميداني  

و مف ألن   ،مف حياتيـ يستمتعوف بيا اً بحيث تصبح جزء سميمة   يستغموف أوقات فراغيـ بطريقة  
 ومف ال يعرؼ كيف يرتاح ال يعرؼ كيف يعمل""الميو كالعمل مف ضرورات الحياة ًا المعروؼ تربوي  

ة في تنمية ثقافة انوي  يتطمب ضرورة الكشف عف مدى إسياـ مدارسنا الث   األمر   لذلؾ فإف   
 الي:الت   يساؤؿ الرئيسراسة في الت  مبة وفي ضوء ذلؾ تتبمور مشكمة الد  لدى الط   الت رويحي ةربية الت  

ّ؟ّالت رويحي ةقافةّةّفيّسوريةّفيّتنميةّالثّ ةّالعامّ انويّ ماّدورّالمدرسةّالثّ ّّ
 Research Importance :البحثيةّأهمّ :ّثانياًّ

 الية:ية البحث مف األمور الت  ىم  أ تنبع 

 ة وأكثرىا تأثيرًا في سموؾ األفرادالجماعات اإلنساني   أىـ   نظامًا اجتماعيًا يضـ   كوف المدرسةأ   -٠
 لسموؾ أفرادىا بما يتالءـ مع األدوار ـ  ة ومنظ  جمعات االجتماعي  الت   كل   يا أساسأ ألن   ،والجماعة
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 مبة مف خالؿوازف في شخصية الط  ة تحقيق الت  وعمييا تقع مسؤولي   ،المجتمعائدة في ة الس  االجتماعي  
 عب ..إلخ.يو والم  العمل والم  

وجيو واإلرشاد الستغالؿ أوقات الفراغ في مبة تحتاج إلى الت  لمط   ية  عمر   مرحمة   عمىوء الض   تسميطأ -6
مف قبل المدرسة وفق  وعممي   تربوي   ىواياتو بإشراؼ   منيـ ل  مف خالؿ ممارسة ك ،ة  ترويحي   نشاطات  
 .الت رويحي ةنشطة ف عف تحقيق وتطبيق األقبل المعني   خطط ليا مفبرامج مأ 

 اجتماعيًا. مقبولة   في إكسابيـ صفات   يا تسيـأ مبة ألن  في حياة الط   الت رويحي ةقافة ة دور الث  أىم ي -2

 ييئو مف برامج  ، نظرًا لما تأ الت رويحي ةقافة ورية في تنمية الث  ة الس  انوي  أىمي ة دور المدرسة الث   -1
 باب واألطفاؿ.لمقابمة احتياجات الش   ة  ترويحي   وأنشطة  

  ندرة الدراسات المتعمقة بيذا الموضوع عمى حد عمـ الباحثة.  -2

باب، مثل: القائموف عمى مؤسسات إعداد ورعاية الش   راسةمف نتائج ىذه الد   د  يمكف أف يستفيأ  -3
 رويحي  الجانب الت   باب،  وذلؾ مف منطمق أف  مات المختصة بتأىيل الش  المنظ  و  الجامعات، المدارس

 ة.خصي  مف الجوانب األساسية في بناء الش  
 ربوييف.لمباحثيف والت   ة  إضافي   بحث   قد تساىـ نتائج البحث في فتح قنوات   -4

Research Objectivesّ:ّالبحثّّأهداف:ّثالثاًّ
، العممي  االجتماعي  )في المجاؿ  الت رويحي ةقافة انوية في تنمية الث  دور المدرسة الث  ؼ عر  ت   -٠  ، الث قافي 

 .الر ياضي(
 .مفيوـ الث قافة الت رويحي ة تعر ؼ -6
 .  الث قافة الت رويحي ة في المدرسة الث انوي ة مجاالتتعر ؼ  -2
الفروؽ اإلحصائية الدالة بيف متوسطات درجات أفراد العينة) الطمبة( حوؿ دور المدرسة تعر ؼ  -1

 . الث انوية في تنمية الث قافة الت رويحي ة تعزى إلى متغيرات الدراسة
 . الت رويحي ةقافة في تنمية الث  الث انوي ة وصل إلى  المقترحات لتفعيل دور المدرسة الت   -2
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ّ Research Questionsأسئمةّالبحثّ:ّرابعًا:
، الث قافي، العممي  االجتماعي   )في المجاؿ الت رويحي ةقافة ة في تنمية الث  انوي  ما دور المدرسة الث  -٠

) ّ؟الر ياضي 
 ؟الت رويحي ةالثقافة  مفيوـما  -6
 ؟ ة انوي  المدرسة الث  في  الت رويحي ةالثقافة  مجاالتما  -2
بيف متوسطات درجات أفراد العينة) الطمبة( حوؿ دور  ذات داللة إحصائية فروؽ  ىل توجد-1

 ؟ المدرسة الث انوية في تنمية الث قافة الت رويحي ة تعزى إلى متغيرات الدراسة
 ؟ الت رويحي ةقافة الث   المدرسة الث انوي ة العام ة في تنمية تي تسيـ في تفعيل دورما المقترحات ال  -2

ّ HypothesesّResearchّّ:اتّالبحثفرضيّ خامسًا:ّ
ّ: 0.02اللة ات اآلتية عند مستوى الد  سيتـ اختبار الفرضي  

حوؿ دور  ينةأفراد الع   متوسطات درجات استجابةبيف  ة  إحصائي   داللة   ذاتأ  ال توجد فروؽ  -٠
 .ر الجنس ) ذكور ، إناث (عزى لمتغي  تأ  الت رويحي ةقافة في تنمية الث  ة انوي  الث   المدرسة

حوؿ ينة أفراد الع   متوسطات درجات استجابةبيف بيف  ة  إحصائي   داللة   ذاتأ ال توجد فروؽ  -6
 .خاصة ( –ر المدرسة ) عامة عزى لمتغي  تأ  الت رويحي ةقافة في تنمية الث  انوية الث  دور المدرسة 

ينة حوؿ أفراد الع   متوسطات درجات استجابةبيف بيف  ة  إحصائي   داللة   ال توجد فروؽ ذاتأ  -2
 .ر االختصاص )أدبي، عممي (عزى لمتغي  تأ  الت رويحي ةقافة في تنمية الث  ة انوي  الث  المدرسة  دور

Research Bordersّسادسًا:ّحدودّالبحث:ّّ
ـ   لتحقيقيا البحث سعى ال تي األىداؼ إطار ضمف : الت الية الحدود ضمف الحالي البحث تطبيق ت

60٠1/60٠2راسي  الد   لمعاـ ؿأ األو   اسي  الدر   الفصل: ةمانيّ الزّ ّالحدود                        
 .     دمشق بمدينة ةالعام   ةانوي  الث   المدارس في البحث ىذا جري أأ  لقد :ةالمكانيّ ّالحدود
 األقدر كونيـ دمشق بمدينة العامة الثانوية المدارس طمبة عمى البحث ىذا اقتصر :ةالبشريّ ّالحدود
 عمى قاربوا ألنيـ ،الت رويحي ة قافةالث   تنمية في ةانوي  الث   المدرسة دور حوؿ موضوعية آراء إعطاء عمى
 تنمية في تسيـ تيال   المختمفة األنشطة مف المدرسة رهوف  تأ  ما عمى وتعر فوا ةانوي  الث   المرحمة إنياء

 . اجتماعياً  المقبولة ةوالرياضي   ةوالعممي   قافيةوالث   ةات االجتماعي  موكي  بالس  وعييـ 
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 لدى الت رويحي ة قافةالث   تنمية في  ةانوي  الث   المدرسة دور معرفة عمى راسةالد   اقتصرت: الموضوع حدود
ـ   مبة،الط    المجاؿ في الثانوية لممدرسة الت رويحي ة شاطاتالن  ) مف كل   بدور المحاور تحديد وت

 العممي   المجاؿ في الت رويحي ة شاطاتالن   ، قافي  الث   المجاؿ في الت رويحي ة شاطاتالن   ،االجتماعي  
 .(ياضي  الر   المجاؿ في الت رويحي ة شاطاتالن  

ّ ّالنّ ّمصطمحاتسابعًا: ّاإلجرائيّ ظريّ البحث ّوتعريفاتها ّ:ة   research terminology andة
their operational definitionsّ

  فطناً  حاذقاً  صار : ثقفاً  ، يثقفأ  : ثقف   ؼ( ، ؽ ، )ث مف : الث قافة ( الوسيط المعجـ وفي الثقافة:
 . موم  وع وىذ بو بوأد   :اإلنساف ثقف  ، سواه مف جعو  الم   أقاـ :الشيء ثقف   بو، ظفر   : الشيء وثقف  

 والمعارؼ العمـوىي  : الث قافةو  .كذا مدرسة وفي فالف   عمى تثقف : قاؿويأ  ثقفو، مطاوع : فتثق  
 .(35 ، 6002 فييا )الوسيط، الحذؽ طمبيأ  تيال   والفنوف 
ّإجرائيًا:ّتعرف ّالثقافة  األخالؽ، والتقاليد الفف، والعقيدة المعرفة يشمل ذيال   بأ المرك   الكل   الباحثة

مف خالؿ األنشطة الترويحية اليادفة التي تنظميا  المجتمع في اإلنساف اكتسبيا تيال   والعادات
 .المدرسة الث انوي ة

يأنمي ويدعـ ويضيف  نشاط يمارسو اإلنساف في وقت فراغو، بيدؼ أف   : كل  Recreationرويحّالتّ 
 .ةنفسية أو اجتماعي   ، ةً عقمي   ، ةً إلى قدراتو واستعداداتو المختمفة سواء كانت جسمي  

 (٠16، ٠66٠) منصور،  
ّالتّ  - ّيعرف  شكاؿ  أو  وبوسائل   ة  ذاتي   ة  مارس اختياريًا بدافعي  يأ  وممتع   ىادؼ   و نشاط  : بأن   رويحكما

 (.62، 600٠وقات الفراغ ) العودة، أغالبًا في  ، ويتـ  عديدة  

ّيّ  لتجديد نشاط  ة  واجتماعي   ة  فردي   ة  تربوي   ووسيمة   ،ثقافي   اجتماعي   و مصطمح  : بأن  رويحالتّ ّفّ عرّ كما
نشطة األة بممارسة بعض فسي  ة والن  والعقمي  ، يةشباع حاجاتو ورغباتو الجسم  ا  و  ،نساف وحيويتوإلا

المشاىدة ،االستماع ، القوؿ والفعل  ويتنازع و أمر  ن  أإذ  ،نواعشكاؿ واألاأل ة مختمفة  االختياري  
 (٠6، ٠662نتوت، ) الش   .واالسترخاء
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ّالتّ ّفّ عرّ وتّ  ّإجرائيًا:الباحثة ة مف ي  عميم، بتوجيو المؤسسات الت  يمارسو الفرد ىادؼ   نشاط  ّبأن وّرويح
ة ، ويكوف مف نتائجيا اكتساب الفرد القيـ المعرفي  ميا المدرسةتي تنظ  واألنشطة ال  ىج المنا خالؿ
 ة.ة واالجتماعي  والخمقي  

 تختص   ،ةالعام   قافةالث   مف جزء الت رويحي ة قافةالث   :تعد  Recreational culture الت رويحي ةقافةّالثّ 
 عد  تأ  فيي ممحة   إنسانية   حاجة   وىي، ياضي  المجاؿ الر   في ما لمجتمع والمعموماتي   المعرفي   بالجانب

 الحقوؽ  تشمل كما ،عةالمتنو   الت رويحي ةلألنشطة  الفرد ممارسة مف المكتسب موؾالس   محصمةأ  أو نتاج  
 .( 212،  6006حيـ ، عبد الر   ) والمعتقدات قاليدوالت   والعادات والقيـ لإلنساف ةاألساسي  

ّالثّ ّفّ عرّ وتّ  ّالباحثة تي توفرىا المدرسة اءة ال  شاط البن  أوجو الن   :ىي جميعأ  إجرائياًّّالت رويحي ةقافة
ات المختمفة وبناء موكي  بحيث تسيـ في تنمية الوعي بالس   ،ة  وذاتي   ة  داخمي   الب بدوافع  ويؤدييا الط  

 ة.خصي  الش  
 الية:الت   المجاالت الت رويحي ةقافة وىناؾ لمث  

الترويح االجتماعي يعني مشاركة أكثر مف فرد في نشاط ما  الترويحية:المجالّاالجتماعيّلمثقافةّ
 رويح االجتماعي المحادثات، الحفالت، المحاضرات، الميرجانات.مناشط الت ومف

  (٠61، 600٠)الحماحمي،
ّالباحثةّ ات موكي  وىي الوعي باألىداؼ والس   :إجرائياًّّفيّالمجالّاالجتماعيّ ّالت رويحي ةقافةّالثّ تعر ف 

 االجتماعية المقبولة.
ييدؼ إلى إكساب ممارسيو المعرفة والمعمومات والمفاىيـ وتشمل المجالّالث قافيّلمث قافةّالت رويحي ة:ّ

 ومف ىذه المناشط القراءة وحمقات المناقشة الدراسية. والمغويػػة والعقميػػة، دبيػػة،األالمناشط 
 (٠62-٠61، 600٠المرجع السابق،) 

ّ ّالباحثة ّالثّ تعر ف  ّالثّ ّالت رويحي ةقافة ّالمجال ات موكي  وىي الوعي باألىداؼ والس  ّ:إجرائياًّّيّ قاففي
ّالمقبولة. قافيةالث  

ّلمثقافةّالت رويحي ة: ىي األنشطة التي تتناوؿ مجاؿ العموـ التجريبية وكل ما ليا مف ّالمجالّالعممي 
والتطبيق وتحفزىـ عمى اإلبداع فروع وتطبيقات بحيث تنمي ىذه األنشطة روح البحث العممي 

 . (٠2، 6005واالبتكار )العجمي،
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ّ ّالباحثة ّالثّ تعر ف ّالعمميّ ّالت رويحي ةقافة ّالمجال  اتموكي  : وىي الوعي باألىداؼ والس  إجرائياًّ في
 المقبولة. ةالعممي  

ّلمثقافةّالترويحية: ياضي  مف  المقصود بو ىو ذلؾ الترويح الذي تتضمف برامجو العديد المجالّالر 
 .(621، 600٠) عبد السالـ،المناشط البدنية والر ياضي ة

 ةياضي  الر  ات موكي  وىي الوعي باألىداؼ والس  ّ:ياضيّ فيّالمجالّالرّ ّالت رويحي ةقافةّالثّ تعر فّالباحثةّ
 المقبولة.

ّالثّ التّ  في تنمية  ومشاركة   جتماعي  وا ثقافي   : ىي وعي  Cultural development ةقافيّ نمية
 .ربوي   مف خالؿ البعد الت  ال يتحقق إال   وأخالقي   قيمي   ،ايديولوجي   وخيار   ، وىي عمـ  المجتمع

 ( ٠2،  6002) الخميسي ،  

 ةالعممي  ة الثقافي  ة، ات االجتماعي  موكي  الب بالس  الط   ىي إدراؾأ :ّالت رويحي ةقافةّالباحثةّتنميةّالثّ ّفّ عرّ وتّ 
 ة  مارستيا بدافعي  متي يقوـ بوال   ،البمف خالؿ ما توفره المدرسة مف البرامج واألنشطة لمط   ،ةياضي  والر  
 .ة  ذاتي  

أدييا مف ىو الميمة المتوقعة والفعمية مف المدرسة تأ :The role of the schoolّّ دورّالمدرسة
 منيا.  مقصود   ير  غالجية المستيدفة إلحداث تيا لمتأثير في بة المنوطة موقع المسؤولي  
 ( 60،  ٠666) درويش ، 

ىو ما يتوقع فعميًا مف المدرسة :ّّالت رويحي ةوتعرفّالباحثةّإجرائيًاّدورّالمدرسةّفيّتنميةّالثقافةّ
ة رويح بمجاالتو االجتماعي  ألىداؼ الت   محققة   ،كممة لممنياجمأ  وممارسات   أف تقـو بو مف فعاليات  

قاس بالدرجة التي يضعيا المفحوص وتأ  الت رويحي ةقافة إلكساب طمبتيا الث   ،ةياضي  الر  و  ةقافي  ة، الث  العممي  
 عدت ليذا الغرض.راسة التي أأ عمى أداة الد  

ّالثانوية: ّالمرحمة ّإجرائيًا ّالباحثة يقصد بطمبة المرحمة الثانوية الطمبة المقيدوف بالصفيف  وتعرف
عشر بفرعييا ) العممي، األدبي( بالمدارس الحكومية والخاصة التابعة لوزارة الحادي عشر والثاني 

 ( سنة.٠5-٠4التربية والتعميـ في الجميورية العربية السورية والتي تتراوح أعمارىـ ما بيف )
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ّ:ّ Previous Studiesابقةّراساتّالسّ الدّ ثامنًا:ّ
وقتّالفراغّلدىّطالبّجامعةّأمّالقرىّ(ّبعنوان:ّأوجهّنشاط1987ّدراسةّالحماحمي،ّظفرّ)ّ-1

ّمنّذويّالتخصصاتّالعمميةّالمختمفة.
األنشطة التي يمارسيا طمبة جامعة أـ القرى مف ذوي  عمىىدفت الدراسة إلى التعر ؼ  

كما التخصصات العممي ة المختمفة في وقت الفراغ، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
ؼ عمى أىـ متعر  لطالبًا  52أجرى الباحثاف مقابالت مع مع المعمومات و أداة لجاعتمدت االستبانة 

( طالبًا مف طالب كمية 202في وقت فراغيـ، تكونت العينة مف )أوجو النشاط التي يقبموف عمييا 
اليندسة، وكمية العموـ االجتماعية بجامعة أـ القرى، توصمت الدراسة إلى النتائج ، التربية، العموـ

ال  وبأنو وفر لدى الطالب مف ذوي التخصصات العممية المختمفة وقت فراغ بشكل منتظـالتالية: يت
توجد فروؽ  دالة إحصائيًا بيف الطالب ذوي التخصصات العممية المختمفة في المناشط االجتماعية 

 الخالء نشػػاط ثـ الثقافي، النشاط يميو ، األولى الرتبة االجتماعي النشاطحيث احتل ، والثقافية
الفني  النشػػاط يػػأتي الخامسة الرتبػػة وفػػي الرابعػػة، الرتبة في الرياضي النشػػاط يػػأتي بينمػػا والسػػياحة،
 .واليوايات

ّطالب1988ّالكردي)ّدراسة -2  ّلدى ّالحر ّالوقت ّفي ّالرياضية ّالممارسة ّاتجاهات ّبعنوان: )
 الجامعةّاألردنية.

ىدفت الدراسة إلى التعر ؼ عمى مدى إقباؿ طالب الجامعة األردنية عمى ممارسة األنشطة  
الرياضية بيدؼ شغل األوقات الحرة، والتعرؼ عمى اتجاىاتيـ وميوليـ والدوافع التي تستثير اىتماميـ 

، كما  نحو ممارسة األنشطة الرياضية في أوقاتيـ الحرة، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
( طالبًا مف المستوى الثالث ٠66اعتمدت االستبانة كأداة لجمع المعمومات، تألفت عينة الدراسة مف )

% مف الطالب تمارس 2٠.6مف طالب الكميات العممية واألدبية ، وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة 
عممية تمارس % مف طالب الكميات ال22.5بانتظاـ األنشطة الرياضية في الوقت الحر، وأف نسبة 

% مف طالب الكميات اإلنسانية تمارس بانتظاـ 22.5بانتظاـ الرياضية في الوقت الحر، ونسبة 
األنشطة الرياضية في الوقت الحر، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ بيف طالب الكميات العممية 

العممية، كما أظيرت واإلنسانية نحو الميل لمممارسة الرياضة في الوقت الحر لصالح طالب الكميات 
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الدراسة أف دوافع طالب الكميات العممية نحو ممارسة النشاط الرياضي ترجع إلى األسباب التالية: 
 الترويح عف النفس، القوة واكتساب الصحة والمياقة البدنية، والميوؿ والرغبات، ونواحي اجتماعية. 

السكنّوالمستوىّاالقتصاديّعمىّأثرّمتغيراتّالجنسّومكانّ(ّبعنوان:1997ّدراسةّاستيتية)ّ-3
ّمدىّممارسةّمجاالتّأنشطةّأوقاتّالفراغّعمىّعينةّأردنية.

ىدفت الدراسة إلى التعر ؼ عمى أثر المتغيرات الجنس ومكاف السكف والمستوى االقتصادي  
عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ عمى عينة مف الطالب، استخدـ الباحث المنيج 

( 226التحميمي، اعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع المعمومات، تألفت عينة الدراسة مف )الوصفي 
طالبًا وطالبة في كمية العمـو بالجامعة األردنية، توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

نما ال توجد الجنسيف في بعدي مشاىدة البرامج التمفزيونية ، واألنشطة الرياضية لصالح الذكور بي
: البرامج الفنية والعممية، والبرامج االجتماعية، وموضوعات فروؽ دالة بيف الجنسيف في أبعاد

المطالعة ، وحضور الندوات، وخدمة المجتمع، كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ لكل مف 
  ى أفراد العينة.المتغير االقتصادي ومكاف السكف عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ لد

وأوقاتّالفراغّفيّّالت رويحي ةمبةّنحوّاألنشطةّاتجاهاتّالطّ ّ:بعنوانّ)1999 ( مارديني دراسة -4
ّّ.جامعةّاليرموك

 األنشطة نحو اليرموؾ جامعة طمبة لدى ائدةالس   االتجاىات عمى عرؼالت   إلى راسةالد   ىدفت 
 عمى ةربوي  والت   ة،االقتصادي   ة،االجتماعي   راتالمتغي   بعض تأثير إلى عرؼوالت   ،الفراغ وأوقات الت رويحي ة
 مفتكونت  نة  عي   عمى حميمي  الت   ، استخدـ الباحث المنيج الوصفي  رويحالت   نحو مبةالط   اتجاىات

، اعتمد الباحث االستبانة أداة اليرموؾ جامعة في ةياضي  الر   ربيةالت   كمية طمبة مفًا طالب( 600)
 راسةالد   أوضحت كما ،رويحالت   ممارسة نحو ة  إيجابي   اتجاىات   ىناؾ   أف   راسةالد   وأوضحتلمبحث، 

ي( م  )أأ المتدني والمستوى  رويحالت   ممارسة نحو مبةالط   اتجاىات بيف اً إحصائي   ة  دال ؽ  و فر  وجود
 كذلؾ) فوؽ  فما ثانوي  ) العالي المستوى  لصالح الوالديف لدى(  فوؽ  فما ثانوي  ) العالي والمستوى 
 رومتغي   رويحالت   ممارسة نحو مبةالط   اتجاىات بيف اً إحصائي   دالة   فروؽ   توجدأ  ال وأن   راسةالد   أوضحت

 اً إحصائي   دالة   فروؽ   توجدأ  ال وأن   أيضاً  راسةالد   نتوبي   ،اإلقامة ومكاف لألسرة، يري الش   خلالد   مف كل  
  . رويحلمت   عدميا أو ةالفعمي   الممارسة ومدى رويحالت   ممارسة نحو مبةالط   اتجاىات بيف
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ّعن2003ّبرسوم)ّدراسة-5 ّالحموان ّبجامعة ّالجامعية ّالمدن ّطالبات ّعزوف ّأسباب ّبعنوان: )
  ممارسةّالنشاطّالرياضي.

ىدفت الدراسة إلى التعر ؼ عمى أسباب عزوؼ طالبات المدف الجامعية بجامعة حمواف عف  
الباحثة المنيج الوصفي بالطريقة المسحية باستخداـ االستبياف استخدمت  ممارسة النشاط الرياضي،

( طالبة وأظيرت نتائج 100والمقابالت الشخصية كأداة لجمع البيانات، اشتممت عينة الدراسة عمى)
باع اليوايات بإش ما قبل الجامعي الدراسة أىـ أسباب العزوؼ التالية: ال يوجد اىتماـ في التعميـ

اجة إلى النـو بعد قمة الوعي الرياضي لدى أفراد المجتمع، الشعور باإلرىاؽ والح ،الرياضية لممتعمميف
الدراسة في الكميات العممية تحتاج إلى وقت طويل مما يعوؽ ممارسة األنشطة  ،اليوـ الدراسي

ة عدد ساعات الدراسة والمحاضرات الرياضية، عدـ توفر الوقت لممارسة األنشطة الرياضية، زياد
زة واألدوات، زيادة عدد ساعات الدراسة والمحاضرات، عدـ تنوع األنشطة، عدـ صالحية جينقص األ

   المالعب. 
ّالرياضي) -6 ّالترويحي ّلمنشاط ّالوطنية ّبرامج2003ّالجمعية ّفي ّالمشاركة ّتأثير ّبعنوان: )

ياضةّالترويحيةّفيّالحرمّالجامعيّعمىّالر ضاّالجامعيّوألداءّالجامعي.ّ  الر 
ؼ عمى تأثير المشاركة في برامج الر ياضة الترويحية في الحـر إلى التعر  ىدفت الدراسة   

،اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كما  الجامعي عمى الر ضا الجامعي وألداء الجامعي
( طالب وطالبة وقد أظيرت 300اعتمدت االستبانة أداة لجمع المعمومات، تكونت عينة الدراسة مف )

ؾ ارتباطًا بيف المشاركة في البرامج واألنشطة الرياضية الترويحية والرضا الجامعي النتائج أف ىنا
وكذلؾ النجاح في الجامعة، كذلؾ وجدت أف المشاركيف بكثرة في البرامج واألنشطة الرياضية 
الترويحية أكثر سعادة مف األقل مشاركة أو الذيف لـ يشاركوا في ىذه األنشطة وقد رتب الطمبة فوائد 

مشاركة في البرامج واألنشطة الت رويحي ة عمى النحو التالي: تحسيف الشعور االنفعالي ، تحسيف ال
خصية، المساعدة في إدارة الوقت، تحسيف التعامل  عادة ، تحسيف الثقة بالن فس وبناء الش  عور بالس  الش 

 مع أفراد مختمفيف عف بعضيـ البعض. 
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7- ّ 2005ّ)منصوردراسة ّالدور ّبعنوان: ّوسبلّ( ّغزة ّبمحافظات ّالصيفية ّلممخيمات التربوي
  تطويرهاّمنّوجهةّنظرّالقائمينّعميهاّوالمشاركينّفيها.

بمحافظات غزة وسبل إلى الت عرؼ عمى الدور التربوي لممخيمات الصيفية ىدفت الدراسة  
ميمي ـ المنيج الوصفي التحاتطويرىا مف وجية نظر القائميف عمييا والمشاركيف فييا، تـ استخد

فقرة موزعة عمى مجاالت الدراسة األربعة:  30اعتمد الباحث االستبانة أداة لمقياس واشتممت عمى 
( مشاركا  205قافي والجسمي، وطبقت االستبانة عمى عينة مكونة مف )الث  ، النفسي، االجتماعي  

ل بنسبة ( مشرفًا، أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة أف دور المخيمات الصيفية تمث30و)
لى وجود % 52.31% مف وجية نظر القائميف وبنسبة52.44 مف وجية نظر المشاركيف، وا 

فروؽ لصالح الذكور واإلناث عمى البعد الجسمي والدرجة الكمية لألبعاد، وال توجد فروؽ بيف 
 ية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةمتوسطات درجات تقدير القائميف عمى المخيمات الصيف

مشاركيف في المخيمات الصيفية تعزى لمتغير عدد وتوجد فروؽ بيف متوسطات درجات تقدير ال
  الثقافي والجسمي. ت المشاركة في المجاؿ االجتماعي ،مرا

ةّفيّمحافظاتّةّالمدرسيّ ياضيّ معوقاتّتنفيذّاألنشطةّالرّ ّ:بعنوانّ(2006ّدراسةّأبوّجامع)ّ -8
 . ةجنوبّقطاعّغزّ 

ة في محافظات جنوب ياضي  ؼ عمى معوقات تنفيذ األنشطة الر  عر ت  الراسة إلى ىدفت الد    
 اتبع الباحث المنيج الوصفي  وقد  ،ة(ياضي  ربية الر  درسات الت  درسي ومأ مف وجية نظر مأ ) ةقطاع غز  

 أداةً سة واستخدـ االستبانة در  ( مأ  20و)  ساً در  ( مأ  12)  مف نةالمكو   راسةنة الد  عي   عمى حميمي  الت  
 ة ىي: نقصة المدرسي  ياضي  معوقات تنفيذ األنشطة الر   أكثر   تائج أف  وقد أظيرت الن   ،المعمومات لجمع

 ياضي  الر   شاطة، اقتصار تنفيذ الن  ة العالي  البي  ة، عدـ توفر األدوات البديمة، الكثافة الط  ياضي  األجيزة الر  
 .لتنفيذهوعدـ وجود مساحات مناسبة  محدودة   عمى ألعاب  
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(ّبعنوان:ّواقعّممارسةّاألنشطةّالترويحيةّوالرياضيةّفيّأوقاتّالفراغ2008ّدراسةّمصطفي)-9
ّلدىّطمبةّجامعةّسنار.

ىدفت الدراسة إلى التعر ؼ عمى واقع ممارسة األنشطة الت رويحي ة والر ياضي ة في أوقات الفراغ  
لدى طمبة جامعة سنار، اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، كما اعتمدت االستبانة أداة لجمع 

 ػػنارس جامعػػة مف كميات ست( طالب وطالبة موزعيف عمى 200المعمومات ، تألفت العينة مف )
 ػػواردمال كميػػة والعربيػػة، ميةسػػالاإل العموـ كمية اليندسة، كمية الطب، كميػػة الزراعػػة، كميػػة: وىػػػي

 ومف أىـ النتائج: بيػػةر الت كميػػة البيئيػػة، والدراسػػات الطبيعيػػة
 . بالقميل ليس فراغ وقت سنار جامعة  بطال لدى يتوفر -٠
 تمييػا ،ولىاأل الرتبػػة فػػي جتماعيػػةاال نشػػطةاأل ممارسة عمى سنار جامعة بطال يقبل -6

 . الرياضية نشطةاأل راً يػوأخ الفنيػة، نشػطةاأل ثػـ والعقميػة، الثقافيػة نشػطةاأل
 . البدني النشاط لفوائد مدركوف  الجامعة كميات بكافة بالطال جميع إف -2
 نشطةاأل أنواع في سػػنار، جامعػػة وطالبػػات بطالبيف  إحصػػائية لػػةدال ذات فروؽ  توجد ال -1

 .جتماعيةاال نشطةاأل الفنية، نشطةاأل والثقافيػػة، العقميػػة نشػػطةاأل فػػي تمثمػػةمال ويحيػػةر الت
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختصاصات النظرية والتطبيقية في ممارسة األنشطة  -2

 الفنية وأنشطة الخالء. 
ّاالجنبيةّ:الدراساتّ

1-(ّ ّواطسون ّبعنوانWatson, 1996دراسة ّالطّ ّ:( ّالتّ اتجاهات ّنحو ّواألنشطةّمبة رويح
 .الت رويحي ة

The impact ofّ leisure attitude and motivation on the physical   
recreation / leisure participation time of college students.                                             

المشاركة في األنشطة  رويح ووقتعرؼ عمى االتجاىات نحو الت  راسة إلى الت  ىدفت ىذه الد   
استخدـ الباحث المنيج ، مف جامعة بوردو اً ( طالب٠000راسة مف )نة الد  لفت عي  وتأ ،الت رويحي ة
 الب الذكورالط   راسة أف  وأثبتت الد  ، لجمع المعمومات االستبانة أداةً ـ كما استخد حميمي  الت   الوصفي  

ما  شخص   ة بيدؼ المنافسة ضد  رفييي  سنة قد شاركوا في األنشطة الت  )  63ذيف تقل أعمارىـ عف )ال  
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األمر الذي قد ساعدىـ في كسب االحتراـ واالستحساف مف قبل اآلخريف مف خالؿ نجاحيـ في 
سنة يقضوف وقتًا أكثر  )63(ذيف تقل أعمارىـ عف مبة ال  الط   راسة أف  نت الد  كما بي   ،ة عني  المنافسة الم  
 سنة.) 63(مبة التي تزيد أعمارىـ أكثر مف مف الط   الت رويحي ةفي األنشطة 

2-(ّ ّوجاكسون ّكاي ّبعنوانKay& Jackson, 1999دراسة ):ّّ ّالقيود عمىّّالت رويحي ةتأثير
 .الت رويحي ةالمشاركةّفيّاألنشطةّ

The Impact of Leisure Constraints on Leisure Participation. 
 الت رويحي ة األنشطة في المشاركة عمى الت رويحي ة القيود تأثير عمى عرؼالت   إلىارسة ىدفت الد    
 لجمع كأداة االستبانة واستخدمت، شخصاً  ( 233 ) مف نةعي   عمى بريطانيا راسة فيالد   جريتأأ 

 القيود وجود مع وأن   تائجالن   وقد أظيرت، حميمي  الت   ، كما استخدـ الباحث المنيج الوصفي  المعمومات
 وجود مع تستمر المشاركة   إف   حيث ،الت رويحي ة األنشطة في المشاركة عدـ دائماً  سببتأ  ال ياأن   إال  
 مثل مثميـ الت رويحي ة األنشطة في المشاركوف  يحددىا أف   يمكف القيود وىذه ،القيود بيذه عورالش  

 .فييا المشاركيف غير أولئؾ
ّالكزندرسّ-3 ّبعنوانAlexandrisّ،2002) وآخروّن دراسة ّفيّّ:( ّالمشاركة ّمعوقات تأثير

ّةّلممشاركينّ.ةّوالخارجيّ اتيّ ةّالذّ ةّعمىّالدافعيّ ياضيّ الرّ ّالت رويحي ةاألنشطةّ

Perceived constraints on recreational sport participationّ Investigating 
their relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and 
amotivation .ّ  

 الت رويحي ة األنشطة في المشاركة معوقات أبعاد تأثير درجة   راسة إلى الكشف عفىدفت الد    
 اتبع الباحث المنيج الوصفي   وقد األنشطة، في لممشاركيف ةوالخارجي   ةالذاتي   الدافعية عمى ةياضي  الر  
 استخدـ وقد ،اليوناف في مدينة ثيسالونيكي مف مارساً مأ  (624)مف تكونتنة عمى عي   حميمي  الت  

 مف مجموعة ىناؾ أف   راسةالد   ىذه نتائج بينت وقد ،المعمومات لجمع كأداة االستبانة الباحثوف 
 :اليالت   رتيببالت   وىي فييا ةاالستمراري   أو الت رويحي ة األنشطة ممارسة مف حد  ت   تيال   المعوقات

 قمة -2 األنشطة أماكف قمة -1  بالبرامج المعرفة قمة -2  الوقت ةقم -6 ةنفسي   / ةفردي   - ٠
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 .ابقةالس   الخبرات ةسمبي   -4 )رفيق(، شريؾ وجود عدـ-3 ة،المادي   الموارد
العالقةّبينّاألنشطةّّ:بعنوان (, 2010ّCovay & carbonaroدراسةّكوفايّوكربوناراّ)ّ -4

 . فيّوتحصيمهّاألكاديميالبّالصّ ةّوبينّسموكّالطّ الالمنهجيّ 

participation in extracurricular activities classroom behaver and 
academic achievement. 

في الب الص  الط   ة وبيف سموؾراسة إلى الكشف عف العالقة بيف األنشطة الالمنيجي  ىدفت الد   
ـ   وطالبةً  ( طالباً 3٠2راسة مف ) نة الد  نت عي  تكو   .يمو األكاديميوتحص   مف  اختيارىـ مف مجموعة   ت

 حميمي  الت   راسة المنيج الوصفي  ، اعتمدت الد  انوية مف مدينة ميف األمريكيةة والث  المدارس االبتدائي  
أشارت النتائج أف المشاركة في األنشطة . عممية جمع المعموماتستبانة في راسة االاستخدمت الد  و 

ًا عمى زيادة الميارات إحصائي   داؿ   ة يؤثر بشكل  ياضي  المسرح واألنشطة الر  ، ية مثل الموسيقى المدرس  
 الوضع   وأشارت النتائج أف   ،وع مف األنشطة الب المشاركيف في ىذا الن  ة لدى الط  ة والالمعرفي  المعرفي  

 وع مف األنشطة .ًا عمى مستوى مشاركتو لمثل ىذا الن  إحصائي   داؿ   الب يؤثر بشكل  لمط   قتصادي  اال

ّ:The Site of This Studyابقةّراساتّالسّ الدّ ّةّمنراسةّالحاليّ موقعّالدّ 
وشممت اتجاىات  ،الت رويحي ةرويح واألنشطة لمت   ربوي  ور الت  ية الد  ابقة أىم  راسات الس  أبرزت الد   

ة كما أبرزت أثر األنشطة الالمنيجي   ،الت رويحي ةرويح ومعوقات تنفيذ األنشطة مبة نحو أساليب الت  الط  
ـ   ،الميذ األكاديمي  عمى تحصيل الت    باحثة إلىابقة في توجيو اىتماـ الراسات الس  االستفادة مف الد   وت

حيث يمكف الوصوؿ مف خالليا إلى أىداؼ  الت رويحي ةقافة تؤديو المدرسة في تنمية الث   ذيال   دورال
 العممي   ؼ عمى خطوات بناء االستبياف واألسموبعر  كما استفادت الباحثة في الت   ،الدراسة الحالية

قد  الحالي   البحث   أف  إلى ومف خالؿ العرض السابق توصمت الباحثة  ،المستخدـ لذلؾ واإلحصائي  
ـ  لدى الت   الت رويحي ةقافة ور المدرسة في تنمية الث  لمعرفة د جديدةً  ضيف رؤيةً يأ  عمل  الميذ وبذلؾ يت

 رويح وفوائدهية الت  رويح وأىم  الت   لمعرفة مفيوـ ة داخل المنيج الدراسيموضوعة ليـ برامج ترويحي  
الدراسة وتتميز ، وكما تي تساىـ في بناء شخصياتيـال   الت رويحي ةقافة الث   طمبةوبذلؾ يتكوف لدى ال

وجد دراسة سابقة في الجميورية العربية السورية عف الثقافة الترويحية وبذلؾ تأتي الحالية بأنو ال ت
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زت الباحثة رك   ابقة أف  راسات الس  ة عف الد  راسة الحالي  في حيف تختمف الد  .  دراسة الباحثة حديثة العيد
 الطمبة وعيمف خالؿ  ةانوية العام  المرحمة الث  لطمبة  الت رويحي ةقافة عمى دور المدرسة في تنمية الث  

في المرحمة  الباتاتجاىات الط   بينما تناولت البحوث األخرى  باألىداؼ والسموكيات المقبولة اجتماعياً 
 الكردي) لألنشطة الرياضية في أوقات الفراغ طالباتمف خالؿ التعرؼ عمى مدى ممارسة ال ةالجامعي  

. ونجد أوجو االتفاؽ طبيعة األفراد ) طالب، طالبات(وع و مف حيث الن   نة( واختمفت في العي   ٠655،
ابقة في منيج البحث واألداة المستخدمة وفي إبراز أىمية راسات الس  الد   وبيفة راسة الحالي  بيف الد  
 .ةوي  خصية الس  وفوائده في بناء الش   الترويح



 الت رويحي ة الث ق افة اني :الفصل الث   
 The second Chapter: recreational culture  

 
 . الث ق افةتعريف  الً: أو  

 ة.ق افي  المكونات الث  ثانياً:  
 وطرق اكتسابها.  الث ق افةأنواع  ثالثاً:  

 .يةرويحالت  الثق افة    مفهوم  رابعاً: 
 . الت رويحي ة الث ق افةخصائص  خامساً:  

 . الت رويحي ة الث ق افةية  أهم  سادساً:  
 . الت رويحي ة الث ق افةأهداف  سابعاً:  
 . الت رويحي ة الث ق افةأغراض  ثامناً:  
 . على األفراد  الت رويحي ة الث ق افةأثار  تاسعاً:  
 . الت رويحي ةق افة  رة للث  ظريات المفس  الن  عاشراً:  
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عدد مف النقاط المتمثمة في تعريف الثقافة، المكونات الثقافية، أنواع الثقافة  بتناوؿ ىذا الفصل ييتـ
 ةرويحيّ ة، أىمية الثقافة التّ رويحيّ ، خصائص الثقافة التّ  ّيةالترويح الثقافة وطرؽ اكتسابيا، مفيوـ
 والنظريات المفسرة لمثقافة الترويحية. الترويحية عمى،، آثار الثقافة أغراض الثقافة الترويحية

  culture Definition of: الّثقافةتعريف أواًل: 
ا ربة، حراثتيالتّ  عزؽ  تعني تيوالّ  (Culture) الالتينيّ  لممصطمح ترجمة   ىي الّثقافة كممة إف

 عوبلمشّ  ىادؼ   نشاط   عف األخرى  اتاألدبيّ  وبعض االجتماع عمـ اتأدبيّ  في ر عادة  عبّ وت   ،زراعتياو 
 اإلنساف تطور بغرض ةبيعيّ الطّ  والمنابع القوى  امتالؾ بغرض منيا، ةالبدائيّ  ىحتّ  ة  بشريّ  جماعة   ة  أليّ و 
 ( 00، 1002 خريساف،.( اتيالذّ  سموهو 

 الّثقافة تعريف بمكاف   عوبةالّص  مف وأن   عمى والباحثوف  ابت  الك   أجمع لقد :اصطالحا   الّثقافة
 )ثقافة (كممة عميو تدؿ ذيالّ  والواسع املالشّ  المضموف  تحديد لصعوبة وذلؾ ،مانعا   جامعا   تعريفا  
 (2311،11الخطيب،( .دقيقا   ا  يلفظّ  تحديدا  

 ذيالّ  ب  المركّ  الكل   ذلؾ " يابأن   تايمور تعريف الّثقافة مفيـو تناولت تيالّ  عريفاتالتّ  أىـّ  ومف
 تيالّ  والعادات القدرات مف وغيرىا العاداتو  القانوف ، األخالؽ، الفف، العقائد ،المعرفة عمى يشتمل
 (taylor , 1871, 30 ).المجتمع في ا  عضو  بوصفو اإلنساف يكتسبيا

 الماديّ  الواقع   معطيات مع البشر تفاعل عف ينتج ما كل   " يابأن   أيضا الّثقافة ؼ  عر  وت  
اىتماماتيـ  ،اتجاىاتيـ، مثميـمعتقداتيـ،  ،قيميـ، عاداتيـ مجموع شكلت   تيوالّ  رالمتغيّ  والمعنويّ 

ذي الّ  الموقف فيـ ويحمميا يتعمميا لمف رتيس   تيوالّ  المجتمع، عمييا فقت  ا   تيوالّ  معارفيـ وفكرىـ
 غيرىـ. عف زىـتميّ  إيجابية   بطريقة   البعض لبعضيـ يستجيبوا أف   يستطيعوف  لذلؾو  ،فيو يشتركوف 

  ) 93 ، 1002 وآخروف، الغريب(
 وأف   االستعماؿ، وشائع   دد  متعّ  الّثقافة مفيـو أف   ذكر فقد ،سموؾ   يابأن   الّثقافة ؼ  عر  كما ت 

اس النّ  يمارسيا تيالّ  والقيـ واألفكار المألوفة األساليب كل   ويتضمف ،كتسب  الم   السموؾ   ىي " الّثقافة  
ـ   مجتمع   في عمييا كأعضاء   ويحرصوف   إدراؾ بعد إال كظاىرة   لنا تتجمى ال بطبيعتيا الّثقافةو  ،منظ
  (0، 1001غيرىا.)صالح ، عف شخصيتيا دتميزىا وتحدّ  تيالّ  خصائصيا ثقافة   ولكلّ  تأثيراتيا،



اني
ّ
قافة                                                                                                       الفصل الث

ّ
رويحّية الث

ّ
                   الت

 

20 
 

 لمحياة أسموب   مف عميو يتواضع أو ننوقّ ي   أو اإلنساف يصنعو ما كل   ىي الّثقافة   أف   ار  عمّ  ذكر  و 
 أفراد بيف والعطاء األخذ في تسود   أف   ينبغي تيالّ  والقيـ عاملوأنماط التّ  وعالقاتيا وأدواتيا ومعداتيا
 األجياؿ تتناقميا تيالّ  األمور مف ىو اإلنساف يصنعو مما صيد  الر   ىذا ف  وا   ،المجتمعات مف مجتمع  

 قابل   قافي  الثّ  صيد  الرّ  ىذا ف  إ كما المختمفة، االجتماعية نشئةالتّ  وأساليب والممارسة عميـالتّ  طريق عف
ـ   ف  وم   طوير،والتّ  عديللمتّ    ) 292، 2331 عمار،( . نميةلمتّ  قابل   قافي  الثّ  دصي  الرّ  ىذا فإف   ث

 الكائف البشري عف غيره مف ز  ميّ ت   سمة   الّثقافةأف  ابقة تجد الباحثة:عريفات السّ ومف خالؿ التّ 
 البشري عف المجتمعات األخرى. تمعد سمات المجحدّ تي ت  وىي الّ  ،المخموقات

  Cultural components:ةقافيّ الثّ  ناتثانيًا: المكوّ 
 كالمؤسسات المجتمعات مف مجتمع   في ةالماديّ  وغير ةالماديّ  الجوانب جميع تضـ  

 ولغة اإلنتاج وأدوات والقيـ والمعتقدات واألفكار وآماليـ، اسالنّ  وعادات السموؾ وأنماط ةاالجتماعيّ 
 ةمقيّ والخ   ةوالنفسيّ  ةالفكريّ  الجوانب جميع تتناوؿ فيي، الجماعة أفراد بيف االتصاؿ ووسائل فاىـالتّ 

 األمـ عف زهميّ ت   تيوالّ  ةالعامّ  الكبرى  ةقافيّ الثّ  وىويتو الفرد لشخصية يايةالنّ  في نةكوّ الم   ةوالسموكيّ 
 ةاليوي   نقوؿ) فحيف . المجتمع داخل بو المحيطيف بيف لو زةالمميّ  غرى الّص  ىويتو وأيضا   األخرى 

 والعادات ةواألخالقيّ  ةالفكريّ  لمجذور العميق   قافيّ الثّ  البعد   ذلؾ درؾ  ن   ( ةخصيّ الشّ  ةاليويّ  أو ةقافيّ الثّ 
 ذيالّ  واألساس ، اآلخريف واألفراد البيئة مع غةوالمّ  واالتصاؿ فاىـالتّ  وطريقة عاملالتّ  وأسموب قاليدوالتّ 
 ادر عنو .الّص  موؾالسّ  عبر ومكوناتيا البيئة مع فاعلالتّ  ومنيا ، عوده وامتداد الفرد صمب بو غذيت  

 (  12 -0، 2330) الجبار، 
  Types of culture and ways of acquisition :اكتسابها وطرق  الّثقافة ثالثًا: أنواع

 ثقيفالتّ  ىذا تصنيف مكنناوي   وتطورىا، ةاإلنسانيّ  المجتمعات نشأة مع ت  بثق  ان   قد ة  ثقيفيّ الت   ة  الفعاليّ  ف  إ
 : إلى ( 2313،12،)عبود يذكرىا كما
 . أنواعيا بكافة ةعميميّ التّ  المؤسسات بواسطة : المباشر ثقيفالتّ  -أ

 بالحواس إياه تعالى هللا إّياه منحنا ما بواسطة ويتكوف  : ة(العامّ  ربية)التّ  المباشر شبو ثقيفالتّ  -ب
 وأخالؽ   وعقائد   وعادات   وميارات   ومعارؼ   وعموـ   عامة   ثقافات   مف اسالنّ  يكسبو ما فمعظـ ،المعروفة
 المحيط الكوف   ثقافي  الّ  ينبوعو كافة، البشر لكلّ  متاح   عاـ   تثقيف   إال   ىو ما المعروفة حواسيـ بواسطة



اني
ّ
قافة                                                                                                       الفصل الث

ّ
رويحّية الث

ّ
                   الت

 

21 
 

 درجتو في ب يف ثقيفالتّ  وىذا األجياؿ، تنيض ىحتّ  والخبرات جاربوالتّ  والعمـو المعارؼمنو  فنستمد 
 فكرا   يةبالحرّ  ىذه زوتتميّ ، والعموـ المعارؼ يكتسب بيا ىذه تيالّ  نفسو الفرد قدرات حسب ومقداره
 زماف أو مكاف وال حدود وال رقيب فال المطمقة ةبيعيّ الطّ  يةالحرّ  الّثقافة ىذه بو تمتاز ما وأعظـ ،وعمما  

 . والكيف   الكـّ  في عمييا خارجية   لسيطرة   مجاؿ وال ، وجيياي   أو قيدىاي  
 أفراد تنشئةيتـ ، ةالمجتمعيّ  الّثقافة مضموف  ايبأن   :الّثقافة تعريف يمكف وأن   وبذلؾ نجد  

 لممجتمع تحفع دة،محدّ  ةخاّص  وأركاف أبعاد ذات خطة   حسب ة  عد  م   تربوية   بعممية   عمييا المجتمع
 -مقصودة، فالثقافة المستقبمية ووغايات وأىداف عف رعبّ وت   تطويرىا عمى وتعمل ، وموروثاتو كيانو

 .  مطورة -جديدة موروثة،
 The concept of recreational culture:  يةرويحالتّ الثقافة رابعًا: مفهوم 

الترويح لغة مشتق مف المادة الثالثية )روح( وقيل: مشتق مف مادة ) راح( فإذا كاف مف مادة )روح( 
 التالية:فمو المعاني 

 تدؿ عمى السعة والفسحة واالطراد ) وأصل ذلؾ كمو الريح(. -
 وقيل: إنيا بمعنى األريحية ) االنشراح، وسعة الصدر( -

 أما إذا كاف مف أصل ) راح( فيو بمعنى: السرور والفرح ، حيث إف الراحة ضد التعب(
يقـو بتعريفو، ويمكف الترويح اصطالحا : تعددت تعريفات المختصيف بالترويح باختالؼ نظرة مف 

 مالحظة تعريفيف لمدرستيف مختمفتيف:
صالح وتطوير لمحرية الروحية.   المدرسة الكالسيكية: التي تصورت الترويح إنو: رعاية لمنفس وا 
 المدرسة المعاصرة: التي تضـ غالبية عمماء االجتماع المعاصريف والتي وصفت الترويح عمى

 .(1، 2331التي ينجذب إلييا الناس ) النجار، أنو النشاطات الترفييية المتعددة 
 د  وج  ت   إذ ،الفراغ لوقت استثمار   أفضل   بأن و إلدراكيا وذلؾ رويحبالتّ  اىتمت المتقدمة وؿ  الدّ  ف  إ

 .الّترويحّيةقافة الحاجة لمثّ  ازدادت الفراغ وقت ازداد مافكم   ،رويحوالتّ  الفراغ بيف وقت وثيقة   عالقة  
 (  02،  2332ومصطفى ،  ) الحماحمي

  :ما يمي الحديث العصر رويح فيعمى التّ  الطمب زيادة في أثرت تيالّ  المتغيرات أىـ   ف  إ
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 الّثقافةوترتبط .ةكانيّ السّ  يادةوالزّ  ،الماديّ  خل  الدّ  زيادة   الفراغ، وقت في يادةالزّ  البطالة، ،قني  التّ  قدـ  التّ 
باليوايات  تصلت اأني كما يـ وحاجات والجماعات األفراد واتجاىات بميوؿ قترف ت إذ ةافعيّ بالدّ  الّترويحّية

ـ   ومف وتنمية  واليوايات أبنائيا لمميارات ـ  عم  ت   في األسرة وكذلؾ ةعميميّ التّ  المؤسسات دور ضحيتّ  ث
 نحو المجتمع ودفعيـ أفراد لدى رويحمفيوـ التّ  ترسيخ في االتصاؿ وسائل دور ضحيتّ  كما مواىبيـ،
 .( 1،  2321) درويش والحماحمي ،  الّترويحّية المناشط ممارسة

 لذلؾ ،ةاتيّ ثقافتو الذّ   عف لمتعبير فرصة   خصالشّ  ديج   رويحعف طريق التّ  وبوذر أن   ويرى 
 ضا.عادة والرّ والسّ  احةالرّ  خاللو مف ليجد، واستعداداتو لقدراتو المناسب شاطالنّ  يختار   أف   يجب

) 6،1982،Buther  )  
ر بيا الفرد عف ذاتو بما يتناسب مع قدراتو عبّ ي   طريقة   أن ورويح بالتّ  ؼ  عرّ بوذر ي   أف   بذلؾ نجد  

 واستعداداتو . 
ة ربويّ التّ  ةالعمميّ  األسس عمى ومبنية   موجية   بطريقة   رويحي  التّ  شاط  النّ  مارسي   حيف الفرد   ف  إ

ـ  ت   ربيةالتّ  عممية   ف  فإ ( وىنا يتجسد دور المؤسسات 230 ،2330،والخولي درويش ) الوقت نفس في ت
ة عمى األسس العمميّ  ة  ومبنيّ  موجية   بطريقة   الّترويحّيةة في توجيو الفرد لممارسة المناشط عميميّ التّ 

 المفيدة لمفرد والمجتمع بنفس الوقت .
 وفقا   اختيارىا تي يتـوالّ ، أو الخبرات شاطالنّ  مف األوجو تمؾ ىو رويحالتّ  أف   Gordenويرى 

خصية الشّ  القيـ مف لمعديد وواكتساب لذاتو والمتعة رورالسّ  تحقيق بغرض وذلؾ، الفرد إلرادة
 .(Gorden ، 1976، 88) ةواالجتماعيّ 

شباع الفرد قدرة عمى أساسا   ممارستو في يعتمد رويحالتّ  أف   إلى Richard شير  وي      حاجاتو وا 
 ة  ثقافيّ  نواحي اكتساب أو دة  جيّ  صحة   اكتساب أو ة  خصيّ الشّ  عادة  السّ  ىو افعالدّ  أكاف   سواء ودوافعو
 مع ةعاونيّ والتّ  ةحيّ والّص  ةاالجتماعيّ  لممشاركة والكبار بابلمشّ  ة  ىامّ  رويح فرصة  عطي التّ ي   ة  واجتماعيّ 
 .( Richard، 22،1977 ) اآلخريف

  .وتسمية   ليو   فيو ،الكدّ  بعد وحوالرّ  لمقواـ و: إنعاش  بأن   رويحالتّ  Webster قاموس ويبستر ؼ  عرّ وي  
.(Chubb , chubb,1981, 118) 
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 بالوجود االحساس مف وينتج اإلنساف، ينتاب انفعالي   ظرؼ   وبأن   كذلؾ رويحالتّ  ؼ  عر  وي  
 القيمة جاحالنّ  القبوؿ، االنتعاش،ك اعرالمشّ  ببعض يتصف وىػو ضا،الرّ  وفي الحياة في يبالطّ 

 وتحقيقة الجماليّ  لمخبرة يستجيب أنو كما ات،لمذّ  ةاإليجابيّ  ورةالّص  يدعـ وىػو رور،السّ و  ةالذاتيّ 
 ا .اجتماعيّ  مقبولة   لمفراغ مستقمة   أنشطة   وىػو مف اآلخريف، اجعةالرّ  غذيةوالتّ  ة،خصيّ الشّ  األغراض

Bourisu, Janine,1981, 122) ) 
 ةالعامّ  الحياة عناصر كل   تشمل تيالمجتمع الّ  رويح يعكس ثقافةالتّ  أف  الباحثة  جد مف ىنا ت

سمية التّ  ودروب القربى بروابط األفراد تربط ،ونظـ وعادات عقائد مف يسوده بما الشعوب مف لشعب  
يتسموف  فتجعميـ المجتمع أفراد تشكيل في تسيـاّلتي  والمؤسسات ظـوالنّ  القوانيف مفا وغيرى تعة،والم  

ليا  اإلنسانيّ  شاط  مف مظاىر النّ  مظير   الّترويحّية الّثقافةالعكس، ف أو واالنضباط رافةوالطّ  يةبالجدّ 
عادة لإلنساف ماتيا في تحقيق السّ كما ليا إسيا ،وازف بيف العمل وأوقات الفراغفي تحقيق التّ  ىاـ   دور  

العديد مف القيـ  حّيةالّتروي الّثقافةات، ومف نواتج عبير الخالؽ عف الذّ ة لمتّ وتحقيق الحاجات اإلنسانيّ 
 تي تعكس قيـ وثقافة المجتمع.ة الّ ة والمعرفيّ االجتماعيّ ، ةالخمقيّ ،ة البدنيّ 

  Culture recreational properties: الّترويحّية الّثقافةخامسًا: خصائص 
 تتميز الثقافة الترويحية بعدة خصائص منيا كاآلتي:

شخصية  بناء إلى دؼيي ىادفّا، رويحي  التّ  شاط  النّ  يكوف  فقد :بناء   نشاط   الّترويحّية الّثقافة إف   -1
ما  ا  يترؾ أثر  ىو نشاط   الحالتيف كال وفي خريف،اآل أو فسالنّ  إيذاء يسيـ في ىادما ،الفرد أو قد يكوف 

 .( 00-13،  2330) خطاب ، عمى شخصية الفرد 
 ثر  مؤ  و نشاط  ن  أسمبي، أي  أو إيجابي سواء الفرد عمى ومؤثرا   ا  واضح أثرا   و يترؾن  أ ىنا مقصودوال

 .ا  يكوف بناء وليس بالضرورة أف  
 وسط  ولكف قد يكوف ال ،خارجيّ  دوف إجبار   االفرد يختارى أف   أي :اختياري   نشاط   الّترويحّية الّثقافة -1

ليو إذي يميل شاط الّ النّ  تار الفرد نوع  ليا في بعض األوقات، ويخ يا  مشجعا  ليا ومنمّ  الخارجي  
 .( 229، 2332) عالوى،مكانياتو وقدراتوإويتناسب مع 

يمنح  رويحي  شاط التّ النّ  ويقصد بذلؾ أف   :االتزاف ويحقق وسار   ممتع   نشاط   ة  رويحيّ التّ  الّثقافة  -0
رضا  ذاتيا  مؤقتا  غ ق  حقّ ي   رويحيّ شاط التّ عف النّ  ناتج   ذاتيّ  كشعور   السعادة السرور، المتعة،الفرد 
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 الّترويحّية الّثقافةتكوف ىذه  أف   ، وال بد  رور والمتعةوالسّ  عادةعور بالسّ ىذا الغرض يجعل الشّ  ق  حق  وت  
 ا .اجتماعيّ  ومقبولة   معقولة   بصورة  
 الّترويحي:نشاط ال نوعية عمى تعتمد تيوالّ  الّترويحّية الّثقافة خصائص بعض
 .ىشتّ  بصور   مارس  ت  و  ،عة  ومتنوّ  دة  ومتعدّ  كثيرة   أشكاؿ   ليا  -1
 .( 221، 1002) دمحم ، جديد والتّ  المرونة مف بكثير   تتسـ    -2
يجد  أن يا   الّترويحّية الّثقافةالباحث في مميزات وخصائص  ف  إ بل ىذه الخصائص وحدىا توليس
قافة أخرى لمثّ  ، فيمكف تحديد خصائصذي تؤديو لمفرد والمجتمعالّ  وربحسب الدّ  ومتنوعة   كثيرة  

 : الّترويحّية
 .اتيالذّ  واإلشباع ضاالرّ  قحقّ ت    وميوليا، ةاإلنساني   فسالنّ  لحاجات إشباع فييا -2
 وف .المّ  أو لمجنس اعتبار   دوف  لإلنساف عادةوالسّ  يةبالحرّ  اإلحساس وفرت -1
 وبدافع  ، تياز والتعمـ مف أجل المعرفة فقطاالم ،اإلعالءرفع، التّ فسي، وافق النّ وفر التّ ت -0

، وىذه تي يؤدييا في حياتوة الّ الو الخاّص أعم إنساف   فمكلّ  الّترويحّيةمف خالؿ األنشطة  شخصيّ 
أخرى ال تزاؿ  ولذا تبقى لدى الفرد ميوؿ   ،دة لمفردبإشباع الميوؿ المتعدّ  كافية   األعماؿ تكوف غير  

 وىذه الميوؿ يمكف إشباعيا في أوقات الفراغ . ،في حاجة إلى اإلشباع
 . أديانيـ،أعمارىـ  ،ألوانيـ ،الجميع ميما اختمفت أجناسيـ ا، يمارسيحدود اليس لي -9

 (10، 1003)الصبحي، 
 الّثقافة أف   ، وفي ضوء ذلؾ تجد الباحثةمتعددة الّترويحّية الّثقافةخصائص  مف ىنا نجد أف

مف خالؿ إشباع الميوؿ  ي  فسوازف النّ حقق التّ ي   ومتنوع   ،، اختياري  بناء   ىادؼ   ط  نشا الّترويحّية
 .  الّترويحّية الّثقافةر شخصية الممارس ألنشطة طوّ ويعادة ، كما ويجمب السّ دةالمتعدّ 

  The importance of recreational culture: الّترويحّية الّثقافةية أهمّ سادسًا: 
 بناء في يـتس ،اجتماعيا  إكساب األفراد صفات وسموكيات مقبولة ىو  الّترويحّية الّثقافة ىدؼ  إف  

ـ   فإذا لممجتمع، الخير  إيجاد في جاح  النّ  ق  حق  الفراغ ت   أوقات استثمار لحسف اسالنّ  إعداد في جاحالنّ  ت
 فازدىار   ورفاىيتو، المجتمع استقرار في بدورىـ قياميـ مف األفراد ف  مك  ت   التي فات  والّص  الخصائص  
 :يمي فيما الّترويحّية   الّثقافة   ية  أىم   صوتتمخ   ربية  لمتّ  األوؿ   اليدؼ   ىو شخصياتيـ
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 :والقيم   العقائد   حماية   -1
 مف سيستقبل فيما الفرد وسموؾ أفكار عمى التأثير شديدة   ياأن   إال   عادة   ببطء   تنمو ة  العقديّ  التغيرات   إف  

 بأمور تتعمق مضاميف تحمل   الحديثة رويحالتّ  وأساليب وسائل مف العديد   أف   شاىدالم   ومف، أعمالو
 والمراكز الصيفية ،ةوالمدرسي ،ةاألسري الّترويحّية الّثقافة مف ق  يتحقّ  لـ فإف   ،الخطورة شديدة   ة  عقديّ 

 والمشيد النشيد ،الشعر المسابقة، الحوار، الكتاب، القصة، خالؿ مف لمعقيدة السميـ البناء والنوادي
لوسائل  السمبي التأثير مف الفارغ الوقت ذلؾ في الشباب عقوؿ يا حمتأن   مف أقل فال ،اليادؼ

 ( 202، 2339) العودة ، اليداـ. رويحالتّ 
 قافيّ في زيادة وعي الفرد بدوره في المحافظة عمى تراثو الثّ  الّترويحّية الّثقافة ية  أىمّ  د  ومف ىنا تتجس  

 .وافدة   ومبادئو األصيمة مف أي تأثيرات  
 :اً اجتماعيّ  مقبولة   صفات   األفراد إكساب -2
ـ   أىـ   رويح فإف  التّ  نشاطات ممارسة خالؿ مف   ما اليةتي يحصل عمييا الفرد مف الجوانب التّ الّ  القي

 :يمي
 :البدنيّ  الجانب   في - أ
 .المظير وحسف المعتدؿ، القواـ اكتساب -2
 .بعض األمراض مقاومة عمى الفرد تساعد تيالّ  ةالبدنيّ  المةالسّ  اكتساب -1
 .واليضمي نفسي  التّ  ،وري  الجياز الدّ  :مثل كفاءتيا وزيادة ةالداخمي   ةالحيوي   األجيزة عمل تحسيف -0
 .واسترخاء   راحة   بناءة يعقبيا نشاطات ممارسة واعتياد   ،العصبيّ  غط  الّض  مف خمصالتّ  -9
 برامج   ممارسة   خالؿ لمفرد مف الالزمة   ة  البدنيّ  ياقة  المّ  مف األدنى الحدّ  تحقيق إلى الوصوؿ -2
ـ   ياضيّ الرّ  رويحالتّ   .بانتظا
 .ونجاح   بميارة   الحياة وظائف   مختمف   أداء   في الفرد تساعد ة  حركيّ  ميارات   اكتساب   -1

 وترات  مف التّ  صوتخمّ  فيي الجسـ، توازف   ة  الحرّ  والحركات   ة  ياضيّ الرّ  واأللعاب   رويحالتّ  عيد  ي  
 قد الحياة وتعقد ة  ناعيّ الّص  فالبيئة   ،وارتياحا   مرحا   أكثر كائنا   وتجعمو ،اآلليّ  العمل ومف ية  العصبّ 
 إلى المجوء   يكوف  الحالة ىذه وفي ،والعنف   الكحوؿ   شرب   في كاإلفراط ،كثيرة   انحرافات   إلى يؤدياف
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 لعالج وسيمة   خير   تكوف  وربما ،ة  العصبي   األمراض ىذه مف ص  خمّ لمتّ  ىامة   وسيمة   الّترويحّيةاألنشطة 
  .(Alain ،1969، 265)  ية  العصبّ  باتاالضطرا بعض

 :فسيّ الن   الجانب   في - ب
 .لألفراد ة  فسيّ النّ  القدرات رفع   -2
 S.ثابتة عالية   بروح   الحياة واستقباؿ   ،واألمل   التفاؤؿ   الفرد   اكتساب   -1
 :العقميّ  الجانب في - ج
 عف ميمة حقائق معرفة تساعدىـ في تيالّ  والمعمومات   المعارؼ   مف الكثير   الممارسيف اكتساب   -2

 .استخدامو في المةوالسّ  األمف وقواعد اإلنساف، جسـ
ـ   عمى عرؼ  التّ  -1  مف بنفسو ذلؾ الممارس   ممس  ، وي  ة  الحركيّ  شاطاتالنّ  لممارسة ية  حّ الّص  الفوائد أى

 .ليا التي يتعرض ة  العمميّ  طبيقات  التّ  خالؿ
 .( 100، 2321) حجر،  واالنتباه   ركيز  التّ  عمى الممارسيف الحركي   رويحي  الت   شاط  النّ  يساعد -0 

 :أىميا المشترؾ المجتمع   عمى تعود تربوية فوائد ىناؾ أف   عمى التربية العمماء   أجمع   كما وقد
 القيـ.  اكتساب المعمومات، حقائق تعمـ وتنشيطيا، الذاكرة تقوية ،جديديف وسموؾ ميارات تعمـ
(    (A-Domort , 1986 ,589      

ـ    رويحالتّ  ذكروا أف   بل الّترويحّيةقافة لمثّ  مارالثّ  بيذه واالجتماع   ،ربية  التّ  عمماء   يكتف   ول
 االجتماعيّ  غير السموؾ   يمنع   أف   و يستطيع  أن   ذكروا حيث ذلؾ، مف أكثر يفعل   أف   يستطيع   ربوي التّ 

 :كويف داف يقوؿ ذلؾ وفي
 تستطيع   ال ربما بدرجة  « االجتماعيّ  غير موؾ  الس   منع عمى ساعد  ت أف   ستطيع  ت الّترويحّية الّثقافة إف  

 يستطيع   حيث نفسو، مكنوف  مف كثيرا   يظير عبالمّ  أثناء ممارستو اب  الشّ  فإف   تحقيقيا، أخرى  وسيمة  
 قوة   يخمق   أف   وبذلؾ يمكنو، األولى مراحميا في الخاطئة موكيةالسّ  االتجاىات اكتشاؼ الكفء الرائد  
 .( 219،  2339) كويف،  »ة  حيويّ  ة  وقائيّ 

االتجاىات السموكية الخاطئة  إصالح عمى ساعد  ت أف   ستطيع  ت الّترويحّية الّثقافة فإف   وأخيرا  
 ليـ قدـت أف   ستطيعت كما يفضمونيا، تيشاط الّ النّ  ألواف طريق عف شبابنا إلى صلت أف  ا يمكني حيث
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 الّترويحّيةقافة لمثّ  العاـّ  اليدؼ   ضمف وذلؾ ميوليـ، تناسب ة  صحيّ  اقة بطريقة  الطّ  لتصريف   مجاالت
 .نافعة   حياة   مف أجل

 فإف   ةالبيئيّ  المؤثرات إيجابية في المساىمة   في ىاما   مكانا   الّترويحّية الّثقافة حتلت :أيضا  كويف  ويقوؿ   
  .كيف  والتّ  أثر  لمتّ  قبوال   أكثر حاالتيـ في يكونوف  ىواىـ عمى ينطمقوف  عندما والفتيات   الفتياف  
 :الواقعيّ  فكيرالتّ  عمى القدرة اكتساب   -3

 وزيادة والقمق   الخوؼ   زرع   تساىـ في ة(ربويّ التّ  )غير المسمسالتو  األفالـ   أف   راسات  الدّ  أثبتت
 عورالشّ  إلى يدفعاف ،داخمية   وىزيمة   داخميّ  ضعف   في إيجاد يساىـ   وىذا المشاىديف، لدى وترالتّ 

ـ   ومف ،والضعف بالعجز    إلى الحاالت بعض في تصل وقد ،الممكنة الفاعمية عف راجعوالتّ  االنزواء ث
 .المتمقي أسرة   أو وطف   أو بمجتمع   تمس ألفكار   مقيالتّ  يكوف  حيف ماالسي   داخمية   ىزيمة  

 .( 212-211، 2323)عامر ، 
 اليدـ ممارسة إلى اإليجابيّ  الفعل   عف والعاجزوف  داخميا ، المنيزموف  ىؤالء خرج   وربما  
 زف المت   غير قدالنّ  ومبادئيا موقف وتراثيا ات  الذّ  عناصر كلّ  مف الوقوؼ :بو والمقصود   اخميّ الدّ 

 .( 202،  2339) العودة ،  ة  إلى الجماعيّ  ة  الفرديّ  مرحمة   تتجاوز   حيف خافية   غير ىذا وخطورة  
 ويقصد .الواقعيّ  فكير  التّ  عمى ليـ القدرة أفراد   إيجاد    اليادفة الّترويحّية الّثقافة ثمار أىـ مف

األسباب  وتدرؾ الحقائق تتقصى تيالّ  ةالعمميّ  المعرفة مف عمى أساس   يقـو ذيالّ  فكيرالتّ  ذلؾ بو
ن   عمـ فحسب،التّ  طريق عف ب  كتس  ي   ال العممي   فكيرفالتّ  .عمل   لكلّ  والمسببات  الممارسة تصقمو ماوا 
ـ   ذا رياديا   قائدا   ليا ر  وف  تي ت  الّ  الّترويحّية فالجماعة   المشتركة،  فاعلالتّ  مجاالت ليا ستتييأ وخبرة   عم

 .فكير الواقعيّ التّ  اكتساب عمى القدرة فشيئا   شيئا   لدييـ وتتكوف  بيف أعضائيا،
 ( 000، 2321) كماؿ ، 

النفعاؿ اىـ القمق و د  أفراد ال يتيد   في تكويف   تنبع الّترويحّية الّثقافة ية  أىمّ  ومف ىنا نجد أف  
ضا عنيا اتجاه ، وتوكيد الذات والرّ فكير الواقعيّ يادة قدرتيـ عمى التّ وتر، بل تعمل عمى ز والتّ 
 خص في حياتو اليومية .بيا الشّ  تي يمر  عوبات واألزمات الّ الّص 
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 :ةخصيّ الشّ  عمى عيوب   من يطرأ قد ما معالجة -4
ـ      بة  محب   ووسائل   بطرؽ   األفراد معالجة   اليادؼ ربويّ التّ  رويح  التّ  قنوات خالؿ مف الغالب في يت

 المستقبل في عطائيا عمى واضح   انعكاس   ليا ويكوف  ،ةخصيّ عمى الشّ  تطرأ عيوب   مف مباشرة   غير
 :المراىقة وىما سف في بابالشّ  لدى ظيورىما يكثر عيباف العيوب تمؾ ومف أبرز

 في وينساؽ ،والمشرب   المأكل   في زةشخصيتو المتميّ  ابالش   ينسى بحيث بالغرب   اإلعجاب   :لاألوّ 
 .واستكانة   تخاذؿ   في قميدالتّ 
 منو د  يستفي أف   دوف  الوراء إلى مشدودا   اب  الشّ  يصبح بحيث ،بو والفخر   بالماضي اإلعجاب   :انيالثّ 
 صب  لـ ي   إف   االنطالؽ، مف ويمنعيا العقمية قدرتو يشل   قد امم   ل،الباني لممستقب الحاضر تشييد في

 .( 209،  2321) متوالي ،  قوقع  والتّ  باإلحباط  
 إلى ىؤالء ينسبوف  أولئؾ والمستقبميف، الماضييف بيف غير منقسميف بابالشّ  تجعل الّترويحّية الّثقافةف

 بابالشّ  يقف اليادؼ رويحوبالتّ  .القيـ مف حرروالتّ  الجحود إلى أولئؾ ينسبوف  وىؤالء جعيةالجمود والرّ 
 .(122-120،  2311) غالب،  ياريفالتّ  بيف

 عقولنا نقفل والكياف، وال غةوالمّ  والعقيدة الفكر في األصالة إلى حاجة  ب ناأن   ومف ىنا يمكف القوؿ
 أف   نستطيع زالمتميّ  الوجود وىذا الكياف وبيذا، ـ  وتقدّ  وعموـ   نظريات   مف العالـ أنحاء في ديترد   عما
  ز .المتميّ  مستقبمنا نبني

 :األسري  رابطالتّ  إيجاد  -5
 كما ،نيويّ الدّ  العناء مف سكنا  وراحة   المنزؿ   جعل  تو  األسرية، الحياة في الدؼء تبث   الّترويحّية الّثقافة
 ألحد ةفسيّ النّ  المشكالت بعض حلّ  في المساعدة خاللو مف آلف، ويمكفوالتّ  الحبّ  مف جو   فيو يشع  

 أفراد لتعميـ مناسب   جوّ  تييئة ،خاللو مف كذلؾ ويمكف ،ومريح   مرح   طبيعيّ  جوّ  في أفراد األسرة
 إلى وتحويميا ةالمنزليّ  الفراغ ألوقات استغالؿ   ينتج عنو مما واألخالؽ، وجيياتوالتّ  الواجبات األسرة
 ترتيب القراءة، حمة، األلعاب،الرّ  والمزاح، المداعبة :األسريّ  رويح  التّ  مجاالت ومف.ة  ىامّ  ة  تربويّ  قنوات  
 .( 222-221،  2339) العودة ،  اإلعالـ مف وسائل اليادفة البرامج اختيارو  وتجميمو المنزؿ

بيف أفراد األسرة  رابط األسريّ مف التّ  تساعد عمى إحداث مزيد   الّترويحّية الّثقافة مف ىنا نجد أف  
 ضا. عادة واالستقرار والرّ بالسّ  زاخرة   وعائمة   ة  شخصيّ  الواحدة، كما وتساعد عمى توفير حياة  
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 :مهاوتحمّ  ةليّ ؤو المس تقدير -1
 ةليّ ؤو المس تقدير إكساب الفرد إلى الجماعة وخدمة الّترويحّية الّثقافة تيدؼ الغالب في

 عمييا دريببالتّ  ب  كتس  ت   ياولكن   ،معينة   سف   إلى يصل أف   الفرد ليكتسبيا يكفي ال سمة   وىي مياوتحمّ 
منيا   يصلأخرى  نموّ  ومراحل الفرد، فييا عد  ي   نموّ  مراحل ىناؾ أف   يعتقد مف ويخطئ ،غرالّص  منذ
 في يكوف  ةليّ ؤو المس لتحمل عد  ي   وىو الفرد   ف  إ بل .ةوليّ ؤ المس تحمل عمى عندىا يتدرب معينة   ف  س إلى
 لمجماعات فإف   ولذلؾ .يجتازىا تيالّ  ةالعمريّ  وقدراتو تفقتّ  ات  ليّ ؤو مس يتحمل   أف   عمى قادرا   الوقت نفس

 وتوزيع برامجيا نظميا، طريق عف ةوليّ ؤ تحمل المس اكتساب مجاالت تييئة في ا  ىامّ  دورا   الّترويحّية
 ما حدّ  إلى يرتبط ونجاحو رويحيّ التّ  شاطالنّ  ـ  قد  ت   ولعل   .األعماؿ ىذه وتقويـ أعضائيا عمى أعماليا

 .( 102،  2321) كماؿ،نة  معيّ  ليات  مسؤو  فيو يتحمل عضو   لكلّ  مجاالت   مف يييئو أف   يستطيع بما
   :العمل احترام -7

 أفراد   إيجاد في تحقيق أىدافيا وثباتيا عمى تمسكيا قدر عمى الّترويحّية الّثقافة تنجح قد
 الغش   مف الخالي العمل   مبدأ أف   خالليا مف ويتعمموف  ،نفوسيـ إلييا تميل ة  ترويحيّ  ثقافة   يمارسوف 
 فينبغي واإلنتاج، العمل عمى تقـو المجتمعات تنمية   وأف   ة،االجتماعيّ  الحياة مف ضروريات ضرورة  
 (.212،  2339) كويف ،  نوعيتو كانت ميما احترامو

ـ      حفمت فإف   ،يعيشيا خالؿ تجارب اإلنساف في ينمو نفسي   اتجاه   عميو واإلقباؿ   العمل واحترا
 مقبال   لمعمل، ا  حبّ م   ينشأ وأف   بد   ال وفإن   ،طاقاتو العمل وفق عمى ويشجعو يدفعو بما جاربالتّ  ىذه
 بجانب نميةالتّ  مياديف تدخل الّترويحّية الّثقافةبدأت  االتجاه ىذا ضوء وفي ،عمى اإلنتاج ا  قادر  عميو

 .( 102،  2321) كماؿ ،  الفراغ أوقات شغل مياديف
نمية نيض عميو عممية التّ ذي تالّ  ىما األساس   رويح  والتّ  العمل   أف  الباحثة جد وبذلؾ ت

ـ   ، فالعمل  طوير لممجتمع ككلّ والتّ  ذي الّ رويح ىو الوقت  في عممية اإلنتاج، والتّ  المباشر   ىو اإلسيا
 يمكف استغاللو مف أجل تنمية دوافع العمل والمشاركة في بناء المجتمع.  

 :العامة ظمالنّ  احترام-8
 الجماعات رواد بمعاونة ومجيود ليا صالحة   نظما   ربويّ التّ  رويحالتّ  جماعات   أقامت إذا
ـ   األخرى،  ترابط في يتياأىمّ ب ظـالنّ  ليذه ممارستيا خالؿ ظـ، وشعرتالنّ  ىذه إطار في عاشت ث
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 لتمؾ واالحتراـ ىذا االىتماـ أف   شؾ   فال األخرى، بالجماعات عالقاتيا في يتياوأىمّ  الجماعة ونموىا
 قيتحق   امم   البعض، بعضيـ بيف المتبادلة لمعالقات لدييـ احتراـ ويتكوف  األفراد داخل سينمو ظـالنّ 

 )أداء الّترويحّية الّثقافة خالؿ مف عمييا ظـوالنّ  القواعد تمؾ أىـّ  ومف .ةوالعامّ  ةالخاّص  معو المصالحة
 .( 192،  2321،  المرجع السابق)  بالحقوؽ( المطالبة قبل الواجبات

 :بعيةوالتّ  القيادة عمى القدرة -9
 مواقف في لغيره المواقف، وتابعا   بعض في لغيره قائدا   الفرد   تضع   ةاإلنسانيّ  الحياة طبيعة  

نم   ،ة  مسؤوليّ  تمثل ال بعية  والتّ  ة  مسؤوليّ  القيادة   أف   ذلؾ يعني وال أخرى،  بعيةوالتّ  القيادة مف لكلّ  اوا 
 مع والعمل ،موالنّ  منيا القصد منتظمة، اجتماعية عالقات فتمثال بعية  والتّ  فالقيادة   ،لياتيمامسؤو 

 بمسؤوليات تسمح تيالّ  العالقات ىذه مثل ر  ة تيسّ الجماعيّ  الّترويحّية األنشطة خالؿ مف الجماعات
 ويصبح ليا رئيس   الجماعة   يقود   أف   مجرد   ليست القيادة أف   ترويحيـ في فيتعمـ األفراد ،بعيةوالتّ  القيادة
ن   القيادة ليذه توابع   مجرد   اليبالتّ  األعضاء باقي  الجماعة مف فرد   بيا يقـو مسؤولية   القيادة مادائما ، وا 
 .( 222- 229، 2330تحقيقيا) الوشمي،  عمى قدرة أكثر

ـ   أف   كذلؾ وباإلمكاف  الجماعة بقية مع ورى طريق الشّ  عف الّترويحّية القيادة تمؾ اختيار يت
ـ   فإذا  قيادتيا في يادةلمرّ  سميـبالتّ  االختيار ةمسؤوليّ  االمتثاؿ وتحمل الجميع عمى االختيار كاف ت

دارتيا والتّ   غالبا   تكوف  الّترويحّية يادةأو الرّ  القيادة واحتراـ التبعية، مسؤوليةف ورى،الشّ  عمى دريبوا 
 قد انيوالثّ  ،واختيار   ورغبة   دافع   عف نابع   ؿ  األوّ  ألف   العمل، الرئيس في أو القيادة احتراـ أكبر مف

 الّترويحّيةاألنشطة  خالؿ مف بعيةوالتّ  القيادة عمى القدرة ـعم  فت   وعميو ،واإلكراه االلتزاـ يكوف فيو معنى
 .فسالنّ  في أعمق   ونتائجو أنجح  
 :وءالسّ  رفاق من األفراد حماية -11

 ماكم   رويحالتّ  نوع ىبط ماة، فكم  الجماعيّ  رويحالتّ  أنواع في حبةوالّص  فاؽالرّ  تأثير عامل يبرز
 .( 20،  2332، ) باقادرصحيح والعكس اقطيفاليابطيف السّ  مف غالبيتيـ في وأصحاب   كاف
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 في الجميع يشترؾ حيث ة،اإليجابيّ  ألنشطةل ومراكز   ،ونواد   ،بمجمعات   تكوف  ىؤالء مف والحماية 
 ذات   ياز بأن  تتميّ  أخرى  أنشطة ممارسة في أو ،المسرحيّ  مثيل،التّ  ةياضيّ والمسابقات الرّ  المباريات

 .( 02، 2321) درويش،لمفرد فائدة  
ـ   ما وبعكسو  :اليةالتّ  الجوانب فيو الحعت   حيث يئةحبة السّ لمّص  تأثيرات   مف يت

 حوؿ مستمر   تفكير   في يجعمو مما ،السمبية والممارسات موؾالسّ  مف بأنماط   ابالشّ  تعريف -  أ
 .مف أقرانو يراىا تيالّ  رالشّ  ورغبة عمييا، ىترب   تيالّ  الخير رغبة بيف نفسيّ  صراع   وفي ممارستيا،

لحاح صاحبو، مشاىدتو، لكثرة الفساد ممارسة عمى شجيعالتّ  -ب  .عينيو بيف األمر وتيويف وا 
 .فسد  م   إلى فاسد   مف ابيتحوؿ الشّ  وىنا ة،الجماعيّ  األخالقية الممارسات إلى ذلؾ يجر قد -ج 

 ( 11، 2331) العقيمي، 
ففي  ،رفيعة   ة  سموكيّ  قيـ  فييـ  ت  ع  ر  ز   أسر مف أبناء   غالبا   يمتقي ةاإليجابيّ  األنشطة وفي  

 ة  ترويحيّ  مراكز   في برفاقو ابالشّ  أو اشئالنّ  يتأثر وقد بيـ ومنيـ، إيجابي   تأثير   يحصل مخالطتيـ
 بأبيو. ا يتأثرمم   وأكثر بل سيو،درّ بم   يتأثر مما أكثر ةيفيّ الّص  والمراكز واديكالنّ 

 (  22، 2321) فرحاف ، 
 :ةقميديّ التّ  المدرسة منهج عن المدارس إخراج -11

 البالطّ  عف إخالء مسؤولياتيا تنظيمو، وعدـ الفراغ وقت إىماؿ :ةقميديّ التّ  المدرسة صفات
 المناىج ابتعاد والحفع، مقيفالتّ  عمى االعتماد ة فقط،ظريّ النّ  احيةالنّ  مف المنيج عمى االعتماد ،افيي
 .فقط ديّ الجّ  العمل مف نوع   الحياة   أف   اعتبار عمى يةالعممّ  الحياة عف فييا

  (222-221، 2339)العودة، 
 األستاذ عالقة تقوى  اخاللي فمف بة  محب   صبغة   ياتأكسب المدرسة ىذه إلى الّترويحّية الّثقافة دخمت فإذا

 وتوجيييـ الميذالتّ  عقوؿ تفتيح مف ـعمّ الم   فيتمكف اقة، المحبة،الصدّ  باأللفة، سـتت   وقد بطالبو،
 وقد ...نفوسيـ مف والخجل والخوؼ ردد،التّ  ومعالجة الخالق، عظمة واستشعار في الكوف  فكيرلمتّ 

 لتوفر وذلؾ ،غيرىا مف أكثر الّترويحّية الّثقافةمف  المرجوة مارالثّ  تحقيق في المدرسة تنجح
 األمور أولياء ورغبة المشرفيف المدرسيف، األجيزة،كالمبنى،  :ةاإليجابيّ  لألنشطة الالزمة اإلمكانات

 . عممية   أسرة   األصل في لكونيا ،الّترويحّية الّثقافةبأسرة  أبنائيـ التحاؽ في
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  ( 222، 2339،  المرجع السابق) 
 في كبيرة   ية  أىمّ  لود والعطالت توج اإلجازات خالؿ المدارس أبواب فتح إلى وجو  التّ  أف   الباحثة جدت لذا

ـ   ذو أكفاء   مرشدوف  نفيذوالتّ  خطيطالتّ  عمى قاـ السيما إذا ومفيد   صالح   بكلّ  األوقات ىذه استثمار  عم
 . وخبرة  

 عادةبالسّ  اإلحساس-12
 واإلنساف عادة،بالس   لألفراد إحساسيـ اجحالنّ  الّترويحّية الّثقافةنشاط  يحققو أف   يمكف ما أىـّ  مف لعل  

 وحيف اآلخريف مف فيو مرغوب   ووأن   حياتو، في مطمئنا   و يعيشأن   يدرؾ حيف غالبا   عادةبالسّ  يشعر
 وقدرتيـ األخرى  جماعتو بالجماعات بارتباط يشعر حيف كذلؾ بو، المحيطيف تقدير تناؿ تصرفاتو

 العمل في منيا أكثر الّترويحّية األنشطة في رتتيس   األمور جميعيا وىذه ،المشترؾ العمل عمى
  .(102، 2321) كماؿ،نة  معي   بسمات   عتتمت   بريادة   األنشطة تمؾ حظيت إذا ماالسي   ـ،المنظ  

 :الغير مع عاون التّ  إلى ميل   لديهم أفراد   إيجاد -13
 في اإلنساف مع ينمو تدريجيا   نفسي   اتجاه   وىو الحة،الّص  المواطنة خصائص مف عاوف التّ 

 ذلؾ تحقيق إلى ة  خاّص  بصفة   ةربويّ التّ  الّترويحّية الّثقافةو  ة  عامّ  بصفة   ربيةالتّ  وتيدؼ وعممو، حياتو
 بطريقة   ارس  م  ت   تيوالّ  ة،ياحيّ السّ  حالتالرّ  أو ة،الميدانيّ  الزيارات أو ية،األنشطة الخموّ  خالؿ مف

 تحقيق وبعد ،مشترؾ   جماعيّ  عمل   في أداء المتكامل الفريق أسموب   خالليا مف األفراد ـفيتعمّ  ة  تعاونيّ 
 .( 223، 2330عميو ) الوشمي،  والحرص عاوف التّ  حب   ىو اتجاىا  نفسيا   األفراد يكتسب الغاية

 :اتالذّ  ونمو اقاتالطّ  استيعاب -14
 عمى وتحافع وتستوعب طاقتو، بابالش   عند الفراغ وقت تشغل ة  ربويّ التّ  الّترويحّية الّثقافة إف  

 المخيمات فوائد في "الوشمي قاسـ بف هللا عبد  " ربوي  التّ  ووجّ الم   يقوؿ .مداركو وتوسع نشاطو،
 يقرأ يسمع، المخيـ في الشباب   إف   حيث ،ة  والعقميّ  ة  الفكريّ  المدارؾ   البالطّ  لدى توسع   ياإن   :بابوالشّ 

 يستفده لـ ما ويشاىد يرى  ر،يتذكّ  ر،ذكّ ي  يعتبر،  عع،يتّ  المخموقات، أنواع في رويتفكّ  ناقشي   اكرذ  ي  
 .( 222، 2330،  الوشمي (وسنيف شيورا   بيئتو المحدودة في عاش لو فيما
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 تبني بطريقة   لـ ت صرؼ لو ياألن   اقاتالطّ  استيعاب الّترويحّية الّثقافةفي  ةالميمّ  القضايا فمف
 .( 232، 2330،  لمرجع السابق) ا ـييدّ  فيما ستنصرؼ

عادة تبرز مف خالؿ إسياميا في تحقيق السّ  الّترويحّية الّثقافةية أىمّ  أف  الباحثة جد وبذلؾ ت
 الّثقافة، كما تسيـ ة، وترقية انفعاالتو وأخالقوة والعقميّ مى تطوير صحتو البدنيّ وعمميا ع ،لإلنساف

 ف  واز لو التّ  ق  حقّ اتية وبذلؾ ت  ة لدى الفرد مف خالؿ إشباع حاجاتو الذّ وح المعنويّ في رفع الرّ  الّترويحّية
تسيـ في نمو  فيي لممجتمع المعاصر، ة  ميمّ  الّترويحّية الّثقافةف ،ذي ينعكس عمى المجتمعالّ  فسي  النّ 

 .  اسيـ في تحقيق األىداؼ المبتغاة منيا، حتى ترشد ويخطط ليي   شريطة أف   الفرد والمجتمع
  :Culture recreational goals الّترويحّية الّثقافةسابعًا: أهداف 

 :يمي فيما تتمثل (09-2330،00خطاب، (كما ذكرتو الّترويحّية الّثقافة أىداؼ   أىـ   ف  إ 
 :ةالبدنيّ  حةالّص  وتنمية اكتساب -1

وقياميا  الجسـ أعضاء تنمية في ىاما   دورا   ياضيّ الرّ  رويحالتّ  ة  وخاّص  الّترويحّية الّثقافةتمعب 
 و  ب  كس  ي   كما ةالحركيّ  والميارات القدرات الفرد اكتساب عمى كذلؾ عملوي وجو، أكمل عمى بوظائفيا

 .ةوالوظيفيّ  ةالبدنيّ  ياقةالمّ 
 :ةوالعقميّ  ةفسيّ النّ  حةالّص  وتنمية اكتساب -2

االنفعاالت  تفريغ في ممحوظة   بدرجة   تسيـ ألوانيا اختالؼ عمى الّترويحّية   نشطة  األ ف  إ
 رور  والسّ  عادة  السّ  الفرد وتمنح ،فسيّ النّ  وتروالتّ  القمق درجات تخفيف عمى وتعمل ،الفرد لدى المكبوتة

 .المجتمع ومع حياتو مع كيفالتّ  عمى الفرد قدرة مف تزيد عوامل   ياوكم   ،فسيّ النّ  ضاوالرّ 
 :ةواالجتماعيّ  ةمقيّ الخ   ماتالسّ  اكتساب -3

 ةة واالجتماعيّ مقيّ الخ   ماتالسّ  الفرد اكتساب في تسيـ الّترويحّية األنشطة   أف   فيو الشؾ   ام  م  
 األخوة،داقةالّص ، المودة،احتراـ الغير ، والجماعة الفرد وبيف األفراد بيف العالقات تقوية مثل وتنميتيا

 لمخدمات طوعوالتّ  الواجب وأداء ،العمل حبّ ، عاوف التّ ، اتالذّ  إنكار، لممجتمع الوالء، باآلخريف قةالثّ 
 .ةاالجتماعيّ 
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 :ة  معرفيّ  خبرات   اكتساب -4
 المجاالت مختمف في ومعمومات معارؼ الفرد اكتساب في الّترويحّية األنشطة تسيـ

 . دة  متعدّ  وأنشطة   جماعية   وقدرات   وميارات   ومعمومات   معارؼ   الفرد   تمنح   الّترويحّية فاألنشطة
ة في تفاعل األفراد مع البيئة المحيطة بيـ في إضفاء الحيويّ  ميـ   مصدر   الّترويحّيةفاألنشطة 

دراكيـ ليا مف مختمف المكونات ال  (  Good, 1973 , 12) تتمة معارفيـ.ة في ة والمعنويّ ماديّ وا 
 إكساب   :ىي تحقيقيا إلى الّترويحّية الّثقافةتسعى  التي األىداؼ   أىـ   أف   ومف ىنا يمكف القوؿ  

ضوئيا  عمى اآلخريف مع ناجحة   ة  اجتماعيّ  عالقات   تكويف مع اجتماعيا   مقبولة   صفات   األفراد
 والعمل الفريق روح األفراد إكساب عمى وتعمل شيدة،الرّ  القيادة أساليب عمى دريبتّ ال في ةوالمساعد

ـ   تعاوف   في الجماعة مع  دريبوالتّ  ،ة  اجتماعيّ  مكانة   األفراد الكتساب المناسبة الفرصة ووجود ،وانسجا
 أىداؼ   وبذلؾ نجد أف  . تربويّ  إشراؼ   تحت المجتمع تحكـ تيالّ  االجتماعية والقواعد األسس عمى

ة واحي العقميّ د عمى صقل شخصية الفرد مف النّ تي تؤكّ الّ  تنبثق مف أىداؼ المجتمع، الّترويحّية الّثقافة
لالنحراؼ  اتجاه   البعد عف أيّ  وبالتالي الحفاظ عمى الفرد مف خالؿ  ة المعرفيّ ة و االجتماعيّ  ة،الخمقيّ 

 .في سالمة البناء االجتماعيّ  يكوف لو تأثير  
 Recreational purposes Culture: الّترويحّية الّثقافةثامنًا: أغراض 

المميئة  الحياة عف يوـ   بعد يوما   يبحث   أف   إلى تدفعو الّترويحّية قافةاإلنساف لمثّ  حاجة   إف  
 أف   ويمكف رويح(.عب)التّ والم   العمل بيف بالموازنة صفوتت   سـتت   تيالّ  والبيجة، والحياة عادةبالسّ 

لممارسة أنشطة  دوافع اعتبارىا يمكف تيالّ  غباتوالرّ  لالىتمامات تبعا   الّترويحّية الّثقافة أغراض نوضح  
 :في لوتتمثّ  (rodman, 1981,112-113التي أشار إلييا ) الّترويحّية الّثقافة

 :حركي   غرض   -1
باب والشّ  غارالّص  لدى يةاألىمّ  في ويزداد األفراد، لجميع أساسيا   دافعا   يعتبر الحركيّ  الدافع   إف  

 .رويحي  التّ  البرنامج   عميو يعتمد ذيالّ  البدنيّ  شاطالنّ  أساس   ىو الحركي   والغرض  
 :باآلخرين االتصال غرض   -2
 إلشباع الّترويحّية األنشطة مف نوع   أيّ  بممارسة الّترويحّية لألنشطة الممارسيف مف كثير   يقـو

 اآلخريف عم جديدة   وعالقات   صداقات   اكتساب أيضا   ذلؾ مف يدؼوي   ـ.فراغي ووقت ـرغباتي
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 واالحتكاؾ االتصاؿ وىذا أفراده،و   المجتمع عف بحياتو يستقل   أف   يمكف ال بطبعو اجتماعي   فاإلنساف
ـ   جديدةال عالقاتال وتكويف  لإلنساف الميزة ىذه ق  حقّ ت   فيي ة  ترويحيّ  أنشطة   ممارسة   خالؿ مف يت
ـ   الّترويحّية األنشطة ممارسة أثناء العالقات وتكويف الصداقة   ف  وا   ،ة  خاّص   عادةالسّ  مف جوّ  في تت
 .األفراد لدى االجتماعيّ  رابطالتّ  قوة مف يزيد اممّ  واأللفة ةوالمحبّ 

 :تعميمي   غرض   -3
ـ تعم   خالؿ مف جديدة   ومعارؼ   ميارات   الممارسيف األفراد إكساب عمى الّترويحّية األنشطة تساعد
اكتشاؼ  عمى القدرة ق  حقّ وت   ،رغبتو تمبي اليواية ىذه أف   يجد عندما ةخاّص  ىواية أو لعبة   أليّ  الفرد

ح وّض ت   الّترويحّية الّثقافةفأىداؼ  .حديثة   وميارات   جديدة   أخرى  ىوايات   ـتعم   ومحاولة، مياراتو
 .ـراد تنميتيا في شخصية المتعمّ ي ي  تالمعارؼ والميارات والعادات الّ 

 :فني   ابتكاري   غرض   -4
 يقـو عندما صفالشخّ ، واإلبداع االبتكار عمى لألفراد الفرصة تييئة عمى الّترويحّية األنشطة تقـو

 يجد تيالّ  بممارسة األنشطة واليوايات يقـو الغالب في نوفإ الّترويحّية األنشطة مف نوع   أيّ  بممارسة
 تيالّ  الّترويحّية اليواية ىذه كانت إذا ة  خاّص  العطاء عمى قادر   وبأن   ويشعر غبة،والرّ  المتعة فييا

 الفرد محاولة خالؿ مف واإلبداع االبتكار عمى وتساعده ،وميولو رغباتو إشباع لو قحقّ ت   يمارسيا
ظيار الترويحي شاط  النّ  ممارسة   أثناء   قدراتو تطوير  .( 221-222، 1002 إبداعاتو)دمحم، وا 

 واحد   بجانب   تيتـ ال فيي ،وشاممة   عة  متنوّ  الّترويحّية الّثقافة أىداؼ   أف   تتوصل الباحثة إلى
ن   الجوانب، بقية وتيمل ـ   ماوا   حالة عمى الحصوؿ أجل مف وذلؾ، لمفرد المختمفة الجوانب بجميع تيت

 .الّترويحّية األنشطة ىذه ممارسة خالؿ مف عييا لمحصوؿ الفرد يسعى تيالّ  كاملالتّ 
 The effects of recreational culture on: عمى األفراد الّترويحّية الّثقافةثار تاسعًا: آ

individuals 
 لنا نتجيات   تيالّ  اآلثار فمف عمييا، بةالمترتّ  اآلثار يتيا مفأىمّ  الّترويحّية الّثقافة تكتسب  

 الّترويحّية لمثقافة المصاحبة ةاإليجابيّ  اآلثار مف العديد وىناؾ بيا، واالىتماـ لدراستيا وافعالدّ  تكوف 
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 تيالّ  المختمفة الّترويحّية والمناشط األشكاؿ مف شكل   لكلّ  أف   نجد ناأن   إال وأشكاليا، بشتى صورىا
 :ذلؾ ومف دة  محدّ  فوائد   اإلنساف يمارسيا

ـ   :لمفرد ةالجسميّ  الحاجات إشباع -2  كما  فقط اتيمشاىد وليس الّترويحّيةاألنشطة  بممارسة ذلؾ ويت
 وتراتالتّ  إزالة إلى ةياضيّ األنشطة الرّ  ممارسة تؤدي حيث تمع،لمجا أفراد مف كبيرة   نسبة   بيف يحدث
كساب ةمويّ الدّ  ورةالدّ  تنشيط ةالعضميّ   األجيزة وتحسيف البدنية، ياقةالمّ  مف األدنى الحد   الجسـ وا 
 . بالجسـ الرئيسة

ـ   الفراغ   وقت أنشطة   معظـ   أف   المعمـو مف :لمفرد ةاالجتماعيّ  الحاجات إشباع - 1  جماعيّ  بشكل   تت
 كيفالتّ  عمى والقدرة واالنسجاـ عاوف والتّ  ةالجماعيّ  وحالرّ  اكتساب عمى يايمارس حيف الفرد يساعد وىذا
 مع ناجحة   ة  اجتماعيّ  عالقات   فيتكو  إلى ةالجماعيّ  الّترويحّية اتالفعاليّ  تمؾ وتؤدي اآلخريف، مع

لى اآلخريف  . متوازف   اجتماعيّ  نموّ  وا 

برامج  تؤدي إذ ة،االبتكاريّ  المناشط خالؿ مف يتأتى وىذا :لمفرد ةوالعقميّ  ةالعمميّ  الحاجات إشباع - 0
 مع اإليجابيّ  فاعلوالتّ  كاءوالذّ  ةالعقميّ  القدرات تنمية إلى الغالب في ةاالبتكاريّ  الّترويحّية الّثقافة

 . الفرد مف واإلقباؿ غبةالرّ  الممارسة تمؾ مع تصاحب إذا ةوبخاّص  المختمفة، المواقف

 إلى يؤدي اممّ  ،اتيّ الذّ  ضاوالرّ  فسيّ النّ  واالستقرار كيف  التّ  عمى الّترويحّية الّثقافةأنشطة  تساعد - 9
 .سويّ  نفسيّ  وتكيف   سميمة   ية  نفسّ  صحة  

 مياراتو تنمية خالؿ مف لمفرد المستقبل مينة رسـ في مساعدا   عامال   الّترويحّية الّثقافة   تكوف  قد - 2
ـ   ة،اليوميّ  حياتو في الفرد يمارسيا واية  بي تبدأ قد تيالّ  وقدراتو  بمينة   تنتيي ىحتّ  رىاويطوّ  يياينمّ  ث
 .حياتو مستقبل في يحترفيا

 األفراد يحمميا تيالّ  باعوالطّ  واألخالؽ جاياالسّ  مف العديد اكتشاؼ عمى الّترويحّية الّثقافة تساعد - 1
 في األفراد مراقبة خالؿ مف ة  نفسيّ  مشاكل   أو أمراض   ةثم   ىناؾ كاف إف   اكتشاؼ ةإمكانيّ  إلى إضافة  
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 أو تصنع   ودوف  سجيتو عمى الفرد يكوف  ما غالبا   إذ ،الّترويحّيةوالبرامج  لألنشطة ممارستيـ أثناء
 . رويحلمتّ  ممارستو أثناء في ف  تكمّ 

 أنشطة جعل خالؿ مف وذلؾ المجتمع في ةاالقتصاديّ  لمحركة طة  نشّ م   الّترويحّية الّثقافة أنشطة- 1
ـ   إذا ةوبخاّص  ،ة  استثماريّ  موارد   الّترويحّية الّثقافة  وبرامج  ميمة لمثقافةالسّ  ظرةلمنّ  وفقا   معيا عاملالتّ  ت

 . إيجابيّ  بشكل   امني االستفادة وكيفية لمترويحية

 بيف األسريّ  رابطالتّ  مف مزيد   إحداث عمى الفرد يمارسيا تيالّ  الّترويحّية الّثقافةأنشطة  تساعد - 2
 تكوف  أف   وبشرط جماعيّ  بشكل الّترويحّيةلألنشطة  األسرة أفراد ممارسة حالة في الواحدة األسرة أفراد
 المشاركة نسبة ارتفعت ماكم   وأن   عمى راساتالدّ  تدلّ  فمقد ،ة  تفاعميّ  ة  إيجابيّ  صبغة   ذات   األنشطة تمؾ
 الواحدة األسرة أفراد بيف ماسؾالتّ  مف مزيد   إلى ذلؾ أدى الّترويحّية األنشطة في األسرة أفراد بيف

 ألفرادىا. واالجتماعيّ  فسيّ النّ  كيفوالتّ  كامل  التّ  مف أكبر درجة   تحقيق إلى إضافة  
 ( 220-02،  2332) العبيدي،

 زيادة إلى إيجابيّ  بشكل   وممارستيا استثمارىا اإلنساف أحسف إذا الّترويحّية الّثقافةأنشطة  تؤدي - 3
ـ   بشكل ولممجتمع لديو ةاإلنتاجيّ   اممّ  ،فييا رويحوالتّ  األنفاس اللتقاط فرصة   األوقات ىذه عد  ت   إذ ،عا
 . لمعمل عودتو حاؿ وحيويتو ونشاطو الفرد اتفعاليّ  عمى اإليجابيّ  بأثره ينعكس

 عدـ حاؿ في مبيةالسّ  األثار مف ال تخمو ياأن   إال   ة،اإليجابيّ  األثار ىذه كلّ  ةرويحيّ لمتّ  قافةلمثّ  أف   وكما
 : يمي ما مبيةالسّ  االثار ىذه ومف المعتبرة اضوابطي ظلّ  وفي وبصيرة   بوعي يامع عاملالتّ 

 دورا   يا تمعبوأن   األحداث، انحراؼ في رئيسي   عامل   الّترويحّية الّثقافة أف   الباحثيف مف كثير   يرى  -2
 تربط تيالّ  واألبحاث راساتالدّ  مف العديد إلى ذلؾ في ويستندوف  األحداث، حياة في بو ستيافي   ال

 رويحالتّ  مكاف بيا قصدي   راتالمتغيّ  وىذه آخر، جانب   مف رويحالتّ  راتومتغيّ  جانب   مف االنحراؼ بيف
 راتالمتغيّ  تمؾ بيف وثيقة   عالقة   وجود   راساتالدّ  مف العديد   ر  ظي  فت   المشاركة فيو، والفئة وزمانو

 مف كبيرة   نسبة   أف   كما الفراغ، وقت في الفرد يرتكبيا ةاالنحرافيّ  األفعاؿ فأغمبية ،واالنحراؼ
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 بيذا االستمتاع تييء وسائل   عمى الحصوؿ أو الفراغ بوقت االستمتاع بقصد ب  رتك  ت   االنحرافات
 ( 002، 2310يباني، الوقت. ) الشّ 

 يدفع قد د  جيّ  بشكل   مستغل   وغير كبير   بشكل   والمجتمعات األفراد حياة في الّترويحّية الّثقافةوجود  -1
 في موارده مف بالقميمة تليس نسبة   تنصرؼ إذ بالمجتمع، ضارّ  يّ استيالك وضع   إلى بالمجتمع
 ةاالستيالكيّ  ة  بغبالّص  تنصبغ الغالب في الّترويحّية الّثقافة إذ أف   حاجتو، عف زائدة   الية  كمّ  جوانب  
 . ماديا   المنضبطة غير
 ة  اجتماعيّ  رات  تغيّ  إلى تؤدي الفراغ أوقات في األفراد يمارسيا تيالّ  الّترويحّية الّثقافةأنشطة  بعض -0

حياة  في رويحالتّ  عمى تبةالمترّ  اآلثار تمؾل صنعيا في جيات   ةعدّ  وتتضافر ،سالبة   صبغة   ذات  
 مياـ األسرة مف أف   فنجد اآلثار، ىذه في دور   عاـّ  بشكل   والمجتمع والمدرسة األسرة مف فمكلّ  ،األفراد

ة اليوميّ  حياتيـ في الفراغ أوقات مف االستفادة كيفية أبنائيا يـتعمّ  فرادىاتجاه أ  ةعويّ والرّ  ربويةالتّ 
ضافة   ة،االبتكاريّ  ةاإليجابيّ  األنشطة في اواستغاللي الصحيح االستثمار ااستثمارى عمى والعمل  إلى وا 
احية النّ  مف ليـ المناسبة الّترويحّية الوسائل بتييئة وذلؾ أبنائيا، تجاه ىاما   دورا   لألسرة فإف   كرما ذ  
ال  فدورىا المدرسة أما ،الّترويحّية األنشطة ممارسة أثناء في ليـ األبويف ومشاركة ،ةوالتربويّ  ةالعمريّ 
ة اإليجابيّ  الّترويحّية ممارسة األنشطة عمى البالطّ  حثّ  خالؿ مف ذلؾ ويكوف  إغفالو يمكف

 العمماء بعض أف   نجد حيث   ذلؾ، لتحقيق المناسبة ةمانيّ والزّ  ةالمكانيّ  روؼالظّ  ة وتييئةواالبتكاريّ 
    الحاضر. عصرنا في المدرسة بيا تضطمع   أف   يجب تيالّ  المياـ أبرز مف الميمة تمؾ   أف   وف ير 
 إيجاد   خالؿ مف الّترويحّيةة لمثقافة اإليجابيّ  اآلثار تمؾ صنع في دورهيتحقق ف عاـ بشكل   ا المجتمعأم  

 ونظمو المجتمع ضوابط مع شيةاالمتم اإليجابية رويحالتّ  وسائل بتييئة وذلؾ ميـالسّ  رويحيّ التّ  المناخ  
يجاد   ليا. المجتمع أفراد جذب عمى تعمل تيالّ  المأمونة الّترويحّية األماكف وا 

العديد  عمى االطالع خالؿ مف واضحة   تبدو الّترويحّية الّثقافة آثار   أف   الباحثة جدوبذلؾ ت  
 أشارت تيوالّ  ،الّترويحّية النشاطات مف دةمتعدّ  جوانب   عمى أجريت تيالّ  ةالعمميّ  ارساتالدّ  نتائج مف

 وعمى عاـّ  بشكل   ةربويّ والتّ  ةعميميّ التّ  ةالعمميّ  عمى شاطاتلمنّ  ةاإليجابيّ  واآلثار المساىمات إلى نتائجيا
 .  خاص   بشكل   التالميذ سموكيات
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 Explanatory theories of culture :الّترويحّيةقافة لمثّ  رةالمفسّ  ظرياتالنّ عاشرًا: 

recreation 
 وكل   الّترويحّية الّثقافة وفيـ وتفسير وصف حاولت تيالّ  ةاالجتماعيّ  ظرياتالنّ  مف العديد ىناؾ

 ليذه الظاىرة تفسيرا   أو فا  وص لتقدـ الجوانب مف جانب   عمى تركز ظرياتالنّ  ىذه مف نظرية  
 :ما يمي المعاصرة ظرياتالنّ  ىذه بيف ومف .المجتمعات في ةاالجتماعيّ 

 :وتراتوالتّ  المتاعب من خمصوالتّ  االسترخاء نظرية -1
ـ   النظرية وىذه الفمكمور  أف   (نالي سـ)ـالعال   ويرى  المجتمع، في ووظيفتيا الّترويحّية الّثقافةب تيت

 خص، ويرى الشّ  عمى االجتماعية األعراؼ تفرضيا تيالّ  وطالضغّ  مف حررالتّ  عمى يساعد الشعبي  
 جديدة   اكتساب خبرات   في رغبتو أو والمتاعب، الممل مف خمصالتّ  في اإلنساف رغبة   أف   (توماس)

 العصر مف توترات خمصلمتّ  يسعى اإلنساف   أف   إذ ،اإلنساف رغبات ضمف أساسيا   عنصرا   تشكل
 أف   ترى  النظرية ىذه أف   نجد وبذلؾ أنشطة، مف ذلؾ إلى وما واأللعاب ياضةبالرّ  المتزايدة ومتاعبو
 وروتينيا. اليومية الحياة واقعومف  العمل ضغوط مف اإلنساف لتخميص وسيمة   الّترويحّية الّثقافة  

 (023، 2322،وشتا البنياف) 
 ىو إراحة   الّترويحّيةألنشطة اإلنساف ل في ممارسة دافع  ال ومف خالؿ ما سبق نستنتج أف  

ظـ بالنّ  يدتق   قد اإلنساف غرائز مف كبير   كـّ  وجود   العضالت واألعصاب مف عبء الحياة، كما نجد  
 ظـالن   تمؾ ظلّ  في والميوؿ غباتالرّ  ىذه إرضاء لو يمكف الحيث  ،في مجتمعو ائدةالس   ةاالجتماعيّ 

 ظـعف النّ  بمعزؿ وميولو رغباتو لكي يشبع رويحالتّ  بممارسة اإلنساف يقـو االفتراض ىذا وعمى
 . وميولو غرائزه إشباع في وطريقتو لتصرفاتو ابطةالّض  ةاالجتماعيّ 

 :اتيالذّ  عبيرالتّ  نظرية -2
 وأحاسيسو ة،فسيّ وانفعاالتيا النّ  العضوي، وتكوينو اإلنساف، بطبيعة اتيالذّ  عبيرالتّ  نظرية تفسير يرتبط

رادتو ورغبتو ة،االستيعابيّ  وقدرتو وعواطفو  دافع   أف   عمى ظريةالنّ  وتستند ىذه ذاتو، عف عبيرالتّ  في وا 
ـ   ىو الحياة  جميع في اءىاور  الناس يسعى معظـ تيالّ  الحقيقية عادةوالسّ  االبتياج   وأف   ما، بعمل   القيا

 أف   تبارعاال بعيف ظريةالنّ  ىذه وتأخذ، والوظائف األعماؿ أداء طريق عف قتتحقّ  وخبراتيـ أعماليـ
 ةحيّ الّص  وحالتو قدراتو عمى تعتمد االبتياج بواسطتيا لتحقيق اإلنساف يسعى تيالّ  األفعاؿ أنماط  
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 لدية المتوفرة اقةالطّ  بكمية لتحقيقو يسعى ذيالّ شاط و النّ  نحو الفرد اتجاىات تتأثر كما واتجاىاتو،
 .الجسميّ  أو الروحيّ  أو العقميّ  أو العاطفيّ  إلى اإلشباع تيدؼ أكانت سواء غبةالرّ  وبنوع
 عف عبيرإلى التّ  خالليا مف اإلنساف يسعى ومحاولة   شاط،النّ  مف نمط   رويحالتّ  أف   ترى  ظريةالنّ  فيذه
 ثقة وكسب حصيل واإلبداعالتّ  في رغباتو تحقيقل مجاال   اإلنساف يجد رويحالتّ  طريق وعف ذاتو،

 العمل في ذاتو عف عبيريسعى لمتّ  فاإلنساف ظريةالنّ  ىذه ةعموميّ  مف غـوبالرّ  ،واستحسانيـ اآلخريف
 الجزاء ينشد ما غالبا   الثة األولىالثّ  األعماؿ في وأن   إال رويح،والتّ  حصيلالتّ  في وكذلؾ والعبادة
 عبيروالتّ  رويحالتّ  أجل مف اإلنساف عميو قبلي  ط  انش فيي الّترويحّية الّثقافةا أمّ  إنجازىا، مف والمكافأة

 ( 30-22 ، 2332 القطب، ) .اتالذّ  عف
ؤثر في لدى األفراد، ت   ميـ   نفسي   مطمب   ات ىيإلى تحقيق الذّ  الحاجة   ومف ىنا نجد أف  

فسي والعاطفي الحاجة إلى االستقرار النّ  ات تتضمفاعتبار الذّ  إلى حاجةالصقل شخصياتيـ، ف
ية والقيمة االجتماعية، وبذلؾ تنبع أىمّ ، الحاجة إلى المركز فاؽالحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرّ 

تي تستطيع المدرسة توفيرىا مف خالؿ اتي والّ عبير الذّ التي تنمي القدرة عمى التّ  الّترويحّيةاألنشطة 
تي تساعدىـ حالت الّ ، والمحاضرات والرّ فرد   وايات المختمفة المناسبة لكلّ ية وتنمية اليالفنوف اليدوّ 

 اتي .عبير الذّ فس والتّ عمى االعتماد عمى النّ 
 :ةعويضيّ التّ  ظريةالنّ -3

 انفعاؿ   نفيس عفالتّ  مجرد ليست رفيووالتّ  رويحوالتّ  عبلمّ  األساسية   الوظيفة   أف   ظريةالنّ  ىذه ترى 
أو  معيف   سموؾ   عف الفرد عجز  ي    فحينما السموؾ، نواحي بعض في قصلمنّ  تعويض   ياولكنّ  محبوس

 كربالذّ  جديرة   حقيقة   وىنالؾ عب،المّ  يييئيا مواقف في مماثال   سموكا   يسمؾ   أف   إلى يميلي حـر منو 
 لتحقيق ةالكافيّ  اس الفرصةالنّ  مف كثيرا   رـ  ح   قد الحديث العصر في ةاالجتماعيّ  الحياة د  عقّ ت   أف   وىي
 .المجتمع في صالنقّ  اتلمركبّ  كثيرة   مظاىر   انتشار إلى أدى امم   ،ذاتيـ
 كثيرة   ييئ فرصا  ي   ذيالّ  ـالمنظّ  رويحالتّ  وسائل توفير طريق عف ممكنا الذات تحقيق يكوف  وقد

 .( 02 ، 2321 ، والحماحمي درويش ) لألفراد فسيالنّ  االستقرار لتحقيق
 كبير   كـّ  وجود   كار( ) العالـ ويرى  .المجتمع في اأنشطتي وتنويع الّترويحّية الّثقافةتبرز أىمية  ولذا
 غباتالرّ  ىذه إرضاء يمكف ال بحيث ائدةة السّ االجتماعيّ  ظـالنّ  قيدتيا التي ةاإلنسانيّ  الغرائز مف
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 عف بمعزؿ وميولو رغباتو يشبع لكي رويحالتّ  الفرد بممارسة يقـو لذلؾ ظـ،النّ  ىذه ظلّ  في والميوؿ
 عمى ؤخذ  وي   ،رويحيّ التّ  شاطالنّ  ممارسة خالؿ مف غباتلمرّ  نفيسعممية التّ  تحدث ىنا ومف ظـ،النّ  تمؾ
 ممارستيا. مف تمنعو ة  اجتماعيّ  نظـ   توجد وال الفرد، يمارسيا ة  ترويحيّ  مناشط   وجود ظريةالنّ  ىذه

 (13 ،2332 )السدحاف،
وتحقق  يميموف إلييا ة  أنشطة ترويحيّ  لممارسة يمجؤف  قد بابالش   مف ا  كثير  أف   ويمكف القوؿ

ذي يشعروف قص الّ عويض عف النّ نفيس عنيا والتّ والتّ  المتوفرة طاقاتيـ مف االستفادة أجل مف ،رغباتيـ
 .ةياضيّ واألندية الرّ  ةرفيييّ التّ  االتلمّص  ىابالذّ  مثل ة  ترويحيّ  أنشطة   ممارسة وذلؾ مف خالؿ، بو
 :ةبادليّ التّ  ظريةالنّ  -4

 بالرضا عميو تعود نة،معيّ  ترويحية   وسيمة   بممارسة يقـو عندما اإلنساف   أف   ظريةىذه النّ  وترى 
ات مرّ  الّترويحّية الوسيمة ىذه تكرار بمحاولة يقـو فإنو إلشباع حاجاتو تحقيقا   فييا ويجد والفائدة،

 أف   أو ية  م جد غير الّترويحّية األنشطة مف أنواعا   ىناؾ أف   الفرد وجد إذا آخر، بمعنى دة،متعدّ 
 .يرجوىا فائدة   بيا يحقق أخرى  ة  ترويحيّ  بأنشطة   استبداليا يحاوؿ وفإن   منفعتيا مف أكثر ياتكاليف  

 :يمي فيما جمميان   ةتفسيريّ  قضايا ظريةالنّ  ىذه ـقدّ وت  

 بيف مف شاطالنّ  ىذا اختيار فرصة زادت الماضي في رويحيّ شاط التّ النّ  مف العائد زاد كمما -2
 .المستقبل في المرغوبة األخرى  األنشطة

 .شاطالنّ  ليذا مزاولتو زادت رويحيّ التّ  شاط  النّ  مف العائد عف الفرد رضى زاد كمما -1

 عمى زاد اإلنفاؽ إذا والعكس شاط،النّ  ليذا ممارستو زادت معيف   نشاط   مف توقعالم   العائد زاد كمما-0
 .رويحيّ التّ  شاطالنّ  اىذ ممارسة في غبة  الرّ  قمت الّترويحّية األنشطة أنواع مف نوع   أو وسيمة  

 ( 22 ،1000 )الفريح، 
لوصف  آخربأو  بشكل   منيا كل   تتعرض تيوالّ ابقة السّ  ظرياتالنّ  خالؿ استعراض ومف

عبير التّ  وترات، ونظريةوالتّ  المتاعب مف خمصوالتّ  االسترخاء نظرية أف   نجد ،الّترويحّية  الّثقافةظاىرة 
مف  العديد فينالؾ األنشطة، لممارسي بالنسبة رويحظاىرة التّ  تفسير في ظرياتالنّ  اتي مف أكثرالذّ 
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ومف  مجاالتيا، كافة في ةاالجتماعيّ  حياتو طابع وعمى الفرد عمى تؤثر تية الّ العوامل االجتماعيّ 
ة فسيّ النّ  غوطوالّض  اليمـو مف يتخمص لكي الفرد إليو يسعى ذيالّ  الّترويحّية الّثقافةمجاؿ  ضمنيا
 الّترويحّية األنشطة بعض ممارسة خالؿ ورغباتو حاجاتو إشباع أجل ومف ة،الحياة اليوميّ  وروتيف

 الوسيمة ىذه لو قتحقّ  إذا خصوصا   رادتووا   ذاتو عف عبيرالبروز والتّ  و مف خالليان  مك  ي   تيوالّ 
 العصر أمراض مف عد  ت   فسي  النّ  واالكتئاب   والقمق   الممل   إف   .لمزاولتيا واالرتياحضى الرّ  الّترويحّية

ف   ة،والعقميّ  ةفسيّ المرتبطة باالضطرابات النّ   بعض إشباع في كبت   عف نتج  ت   قد األمراض   ىذه وا 
 األنشطة   ف  ا  و  .والمجتمع الفرد مف لكلّ  مقبولة   بطريقة   التنفس عدـ إلى يؤدي اممّ  الميوؿ واالتجاىات

 حاجاتيـ وتشبع الميوؿ واالتجاىات ىذه عف عبيرالتّ  فرص لمفرد تيحت   نافسيالتّ  ابعالطّ  ة ذات  ياضيّ الرّ 
ـ   ومف ،ةفسيّ النّ   أف   دوف  األنشطة ليذه خالؿ ممارستو مف ميولووعف  نفسو عف يعبر   أف   لمفرد مكفي   ث
 مف الخبرات العديد الفرد إكساب في المساىمة في الّترويحّية األنشطة ىذه أىمية وتّتضح .تكب  ت  

 تيالّ  لالبتكارات الفرصة تييئة عمى وتعمل ،ةاإلبداعيّ  الموىبة تكويف في تساعد ياأن   كما ،والميارات
  .( 11، 2321الحماحمي، و )درويش ومجتمعو الفرد بالفائدة عمى تعود

األفراد  عمى ةاالجتماعيّ  الحياة تأثير لتفسير ضعتو   فقد ة،عويضيّ التّ  ظريةلمنّ  سبةبالنّ  أما
ز بوجود تتميّ  بابالشّ  فئة أف   ة  خاّص  ،ميوليـ أو رغباتيـ تحقيق مف يتمكنوا لـ ذيفالّ  األفراد خصوصا  
 خرآلأو  لسبب   ق  يتحقّ  ال ما ومنيا ابالشّ  إليو يصبو كاف ما ق  حقّ ي   ما منيا ،كثيرة   ودوافع   رغبات  
 خالؿ ذلؾ مف تعويض بإمكانو بل والقمق قوالضيّ  والعجز الكآبة لتيار يستسمـ ال أف   بإمكانولذلؾ 

 عويضالتّ  ليستطيع ،عنيا نفيسوالتّ  ميولو إلشباع فراغو وقت في الّترويحّية لألنشطة ةالممارسة الفعميّ 
 أخرى  جية   ومف .يزاولوذي الّ  شاطلنّ ا عف ورضاه إبداعو في ذاتو عف عبيربالتّ  تحقيقو لـ يستطيع ماع

 ضىالرّ  الفائدة فيو ووجد معيف   ترويحيّ  نشاط   بمزاولة قاـ إذا اإلنساف   أف   ترى  ةالتبادليّ  ظرية  النّ  فإف  
 معيف   نشاط   في اإلنساف وجد إذا في حيف تكراره، و بمزاولتو يقـو فإنو رغباتو،فيو  شبعوأ فسيّ النّ 

 قق  حّ ت   أخرى  أنشطة   بممارسة باستبدالو يقـو وفإن   أكثر تكاليفو وكانت القميل، فسيواإلشباع النّ  الفائدة
 االتالّص  في الّترويحّية لألنشطة مارسالم   باباشتراؾ الشّ  خالؿ مف ضحيتّ  قد وىذا ،رغب  ي   ما
 وجد ألنو باستمرار   ةرفيييّ التّ  االتالّص  بارتياد قيامو ياضية، أيالرّ  واألندية بابالشّ  وبيوت رفيييةالتّ 
 .رويحالتّ  إلى حاجاتو مبيوي   قق  حّ ي   ما
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 ة تؤثراجتماعيّ  مؤثرات ىنالؾ أف   عمى زتركّ  ظرياتالنّ  ىذه كل أف   نجد سبق ما خالؿ ومف
 ر، كاإلحباطوالمتغيّ  المستمر وتطورىا لتعقدىا نتيجة ةاالجتماعيّ  الحياة تفرزىا تيوالّ  د،األفرا عمى
 إلى ودوافعو الفرد ورغباتو وحاجات العمل وروتيف تراتوالتوّ  ةواالجتماعيّ  ةفسيّ النّ  غوطوالّض  والقمق
 مف الّترويحّية الّثقافةبو، و  يشعر ذيالّ  قصالنّ  عف عويضوالتّ  اتالذّ  عف عبيروالتّ  جديدوالتّ  الميل
 بيف األفراد فاعلالتّ  في ثلتتمّ  ة  اجتماعيّ  وظيفة   تحقيق إلى تؤدي ظرياتالنّ  ىذه نظر وجية

 شاطالنّ  خالؿ إطار مف فالسّ  وكبار واألطفاؿ بابالشّ  بيف ليةبالمسؤو  الشعور مف زيدوت  والجماعات
 في لتتمثّ  مباشرة، فالمباشرة غير أو مباشرة اإمّ  فيي ةاالقتصاديّ  اوظيفتي وأما ،والمجتمعيّ  الجماعيّ 

 في واالزدياد ،الّترويحّية الّثقافةووسائل  بأدوات صمةالمتّ  جارةوالتّ  اإلنتاج وتنشيط األوقات، تنظيـ
 وزيادة تنمية في لفتتمثّ  مباشرة الغير الوظيفة اأمّ  ،الّترويحّية بالخدمات لمعامميف ة  وظيفيّ  فرص   إيجاد
 بة  محبّ  أعماؿ   ومزاولة ، فالفرحةواالستيالكيّ  اإلنتاجي موؾالسّ  عمى والعامميف الموظفيف، لدى القدرة
 لو وأنفع   أفضل   بطريقة   العمل واإلنتاج إلى وتدفعو ، مرتفعة   ية  معنوّ  روح   تمنحو خصالشّ  نفس إلى

 وىذا ما سيتـ مناقشتو في الفصل التالي لمتعرؼ عمى الثقافة الترويحية في واء.السّ  عمى ولمجتمعو
 المدرسة الّثانوّية.
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ىذا الفصل عدد مف النقاط المتمثمة في: مفيـو المرحمة الّثانوّية، أىمية المرحمة يتناوؿ 
الّثانوّية، خصائص المرحمة الّثانوّية، مجاالت األنشطة الترويحية في المرحمة الّثانوّية، أىداؼ النشاط 

سؤولية المدرسة الطالبي في المرحمة الّثانوّية، الوظيفة التربوية لمنشاط في المرحمة الّثانوّية، وم
 الّثانوّية تجاه الّثقافة الترويحية.

  The concept of secondary stage: الّثانوّيةأواًل: مفهوم المرحمة 
 الّتعميـ يسبقو بحيث الّتعميـ ـسمّ  مف الوسطى المرحمة :يابأنَّ  الّثانوّية المرحمة "نبل  السّ  "عرَّؼ

 مف عشر امنةالثّ  حتى عشرة انيةالثّ  مف تمتد زمنية   فترة   شغلتو  العالي، الّتعميـ ويتموه االبتدائي
 ( 281،  2991.) السنبل ، الّثانوّيةو  طةالمتوسّ  المرحمتيف انوؼ الثّ  الّتعميـ يتضمف وبذلؾ العمر،

 أفَّ  مع،الّثانوّية المرحمة مفيـو ضمف طةالمتوسّ  المرحمة إدخاؿ عريفالتّ  ىذا عمى الحعوي  
 وكادر   وخصائص   أىداؼ   ليا مرحمة   فكل   ،الّثانوّية المرحمة عف اـالتّ  االستقالؿ   طةالمتوسّ  لممرحمة
دارؼ   تعميمي    .مختمف   وا 

 مباشرة   ويتموه المتوسط، الّتعميـ يسبقو ذؼالّ  العاـّ  الّتعميـ في اليـر قمة   ىي ":يابأنَّ " الحدرؼ " فياعرّ وي  
 .تقريبا   العشريف وسف عشرة ادسةالسّ  سف بيف ما الفترة وىي ،الجامعي   الّتعميـ

  ( 545، 2997) الحدرؼ، 
 ذيفالّ  الباتوالطّ  مبةالطّ  بيا ويمتحق ،العاـّ  الّتعميـ قمة تشغل اّلتي المرحمة ":يابأنَّ  وت عرَّؼ

 بيذه الّطالب ويدرس ،سنوات   ثالث مدػ عمى بيا راسةالدّ  دوتمت   ،بنجاح   عداديةاإل راسةالدّ  واأتمّ 
 ."بالجامعة لاللتحاؽ وتؤىميـ العاـّ  ثقيفالتّ  مف رأوف قدرا   ليـ تيحت   تخصصا   أكثر   مواد   المرحمة

 (240 ، 1005زيادة، )
 ىي الّثانوّية المرحمة أفَّ  في وزيادة، الحدرؼ  ا  بيفاتفاق ىناؾ أفَّ  نجد سبق ما خالؿ ومف

 .الجامعيَّ  الّتعميـ وتسبق طةالمتوسّ  المرحمة وتمي ،العاـّ  الّتعميـ في ةراسيّ الدّ  المراحل أعمى
 ةراسيّ الدّ  المراحل مف مرحمة   آخر   :يابأنَّ  الّثانوّية المرحمة الباحثة ؼعرّ ت   أفَّ  يمكف ـتقدّ  ما ضوء وفي
 فييا زودوي   ،غالبا   عشرة امنةوالثّ  عشرة ادسةالسّ  ما بيف فييا البالطّ  عمر يكوف  ،العاـّ  الّتعميـ في

 .ةوالعمميّ  ةالعمميّ  لمحياة وتييئو ةالعمريّ  مرحمتو تناسب اّلتي بالمعارؼ والميارات
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  The importance of high school: الّثانوّيةية المرحمة ثانيًا: أهمّ 

 الجسميّ  موالنّ  في البالطّ  شخصية في راتالتغيّ  مف كثير   يصحبيا مرحمة   الّثانوّية المرحمة
 ية  أىمّ  المرحمة ليذه يجعل اممَّ  واالنتماء،ات الذّ  تحقيق في غبةوالرّ  االنفعاالت، وتفجر ،العقميّ  فتحوالتّ 

 في جميعيا تسيـ نشاطات   مف يمارسو وما ،وميارات   معارؼ   مف يتمقاه بما االىتماـ خالؿ مف بالغة  
 .احتياجاتو وتمبية تحقيق
 :اآلتي في الّثانوّية المرحمة يةأىمّ  إجماؿ ويمكف

 الفرص يتيح ولكونَّ  سواء   حدّ  عمى واألبناء اآلباء نفوس في كبيرة   بمنزلة   الّثانوؼ   الّتعميـ عيتمتّ  -2
 .بو لمممتحقيف ةواالجتماعيّ  يةالّتعميم

 .واإلنتاج لمعمل تعد   ياألنَّ  الّتعميـ مراحل مف ة  ىامّ  مرحمة   انوؼ  الثّ  الّتعميـ عتبري   -1
 رات  تغيّ  مف يصاحبيا بما المراىقة، ةمرحم   وىي العمر مف ة  ميمّ  مرحمة   انوؼ  الثّ  الّتعميـ يغطي -1

 اّلتي النواحي ىذه مف ناحية   لكلّ  أساسية   متطمبات   مف يتبعيا وما ،ة  اجتماعيّ ، ة  نفسيّ ،  ة  عقميّ ، ة  جسميّ 
 .وعالقاتو سموكو دوتحدّ  المراىق شخصية ف كوّ ت  
 .الجامعي تعميمو لمواصمة البالطّ  انوؼ  الثّ  الّتعميـ ي عد   -4
 والوفاء واالقتصادؼّ  االجتماعيّ  التحوؿ خطط   لتنفيذ الالزمة البشرية القوػ  انوؼ  الثّ  الّتعميـ ي عد   -5

 .نميةالتّ  بمتطمبات
 .ةيّ الّتعميم جديداتوالتّ  اإلصالح بحركات انوؼ  الثّ  الّتعميـ يرتبط -6
 جوانب في تؤثر وعوامل   ،أزمات   ،أفكار  ، أحداث   مف المجتمع في يجرؼ  بما الثانوؼ   الّتعميـ يتأثر -7

 .ياكمّ  الحياة
 فييـ القدرة وتزرع مجتمعيـ، تعترض اّلتي بالمشكالت الكامل لموعي الّطالب انوؼ  الثّ  الّتعميـ عد  ي   -8

 ( 81  ،2991 يا) السنبل،حمّ  عمى

 تواكب اّلتي ةراسيّ الدّ  المناىج بإعداد االىتماـ معيا يتطمب الّثانوّية لممرحمة ةاألىميّ  وىذه
 المرحمة في الّتعميـ بو ناطالم   يّ الّتعميم لمكادر والميني ربوؼ التّ  اإلعداد وأيضا   العصر، راتمتغيّ 

والمرحمة  االبتدائية المرحمة ،السابقتيف لممرحمتيف الكبيرة يةاألىمّ  مف لال تقمّ  يةاألىم   وىذه ،الّثانوّية
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 جميعيا تسيـ ال يتجزأ كل   ةيّ الّتعميم فالمنظومة ة،الجامعيّ  المرحمة الالحقة المرحمة وكذلؾة، اإلعداديّ 
 .عميـلمتّ  العميا األىداؼ لتحقيق وتسعى البلمطّ  يّ الّتعميمو  ربوؼّ التّ  البناء في

ىذه  وتأتي، الّتعميـ ـسمّ  في المراحل أىـّ  مف الّثانوّية المرحمة   أفَّ  مما سبق يمكف القوؿ
الحياة  في طريقو مسار ديتحدّ  ضوئيا العاـ، وعمى الّتعميـ في ةمرحمة دراسيّ  آخر   ياأنَّ  في يةاألىمّ 
 المراىقة   مرحمة   موّ النّ  مراحل أىـّ  مف مرحمة   توافق مف كونيايتيا كما تأتي أىمّ ، ةوالمينيّ  ةيّ الّتعميم
 ضجالمراىق بالنّ  شعورك المختمفة فسالنّ  نواحي في ومتسارعة   دة  متعدّ  رات  بتغيّ  تتسـ مرحمة   وىي

 .ةواالستقالليّ  ات،الذّ  وتحقيق
  The characteristics of high school:الّثانوّيةثالثًا: خصائص تالميذ المرحمة 

                                                                                   students 
 مرحمة   لكلّ  أفَّ  كما ،موّ النّ  مراحل   مف غيرىا عف زىاتميّ  خصائص العمر مراحل مف مرحمة   لكلّ 

 متباينة   وتحوالت   بيولوجيّ  نموّ  إرىاصات   البموغ مرحمة وتسبق .فرد   لكلّ  سبةبالنّ  ومطالبيا ظروفيا
 .( 281 ،2994 )الجسماني، ة  واجتماعيّ  ة  نفسيّ ، ة  عقميّ ، ة  فيزيولوجيّ 

 :الجسمي موالنّ  خصائص -1
 ز  يميّ  أف   الولد تعميـ ومرشديف ميفومعمّ  وأميات   آباء   مف يفالمربّ  عمى الكبرػ  المسؤوليات مف

لكونيما  ،سواء الّتعميـ ىذا في واألنثى والذكر ،الجسميّ  ونضجو الغريزؼّ  بميمو ترتبط اّلتي األحكاـ
 يتفيـ   أف   يالمربّ  عمى جبو   لذا ،المجتمع وأماـ يف،المربّ  أماـ ،عمميما عف ومسؤوليف ،شرعا   فيفمكمّ 
 :موالنّ  ىذا خصائص ومف واألنثى كرالذّ  الجنسيف لكال الجسميَّ  موَّ النّ 
 واألرداؼ دروالّص  الكتف واتساع ،الجنسيف كال في وؿالطّ  وازدياد العظمي الييكل في سريع   نمو  -2

 نشاط بعض في ةاألوليّ  ةالجسديّ  الخصائص ظيور كذلؾ ،البنات لدػ الحوض واتساع ،البنيف لدػ
 لدػ الجسـ أجزاء في عرالشّ  وظيور ،الفتيات لدػ يريةالشّ  العادة وبدء كور،الذّ  لدػ الجنسية الغدد

   .ة  حدّ  أكثر الفتيات   عند   ويكوف  خشونة   أكثر   فيكوف  الفتى عند وتالّص  نبرة رتغيّ  اليوبالتّ  ،الجنسيف
 المراىق انفعاؿ في البعيد أثره التغيير وليذا الدـّ  ضغط   فيزداد راييفالشّ  واتساع القمب نمو-1

 والقمق بالجسـ ديدالشّ  االىتماـ عف ناىيؾ، وتتسع طوؿ  ت   بحيث المعدة لنمو باإلضافة، وحساسيتو
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وبمحاوالت  راتالتغيّ  بيذه يتصل فيما قدلمنّ  ديدةالشّ  والحساسية الجسمي النمو في المفاجئة راتلمتغيّ 
 (146 ، 2996 )دويدار، معيا كيفلمتّ  المراىق

 األجيزة جميع في وشكمو وحجمو وزنو في كاممة   تحوؿ   عممية   يواجو المراىق   وبذلؾ نجد أفَّ 
 معالميا، األمر أبرز ومف المراىقة لمرحمة زةميّ  الجسدؼ حوؿالتّ  ىذا ويعد   لمجسـ، ةوالخارجيّ  ةالداخميّ 

 توازنيـ عدـ وفي ،قوة   مف لدييـ ما استعرضوا إذا أبنائيـ تجاه القمق عدـ المربيف مف يستدعي ذؼالّ 
 تتواصل طة،المتوسّ  المراىقة مرحمة في .اليقظة حالة في وحمميـ الكثير، سرحانيـ وفي الكبار، أماـ
 إلى االنتماء نزعة   واضحة   وتظير اآلخر بالجنس المراىق اىتماـ ويزيد، ةوالجنسيّ  ةالجسديّ  حوالتالتّ 

 اليوية تكويف نحو ة  طبيعيّ  نزعة   ياإنَّ  .ووصايتيـ األىل سمطة عف والخروج معيا، ماثلوالتّ  جماعة  
 )2994،250وميماتيا.)النغميشي، ووظائفيا الرجولة لمواقف يستعد المراىق   إفَّ كما  ،اتالذّ  وتشكيل

 : يأتي ما مراعاة المرحمة ىذه في نصحوي  
 .الجسمي موالنّ  حساب عمى العقمي موالنّ  عمى ركيزالتّ  تجنب-2
والثقافي  حيوالّص  والكشفي ياضيالرّ  شاطالنّ  أوجو في المراىقيف طاقة استثمار عمى العمل-1
األندية  بإنشاء كبيرة عناية   ذلؾ لةالدوّ  وتولي.المدرسة وخارج داخل واالجتماعيّ  والعمميّ  فسيّ والنّ 

قامة بابالشّ  وبيوت  . المعسكرات وا 
 نواحي عمى عرؼبالتّ  المراىق اىتماـ وتنمية ،المراىقيف بيف ةحيّ الّص  الّثقافة نشر عمى العمل-1

 برامج   وتنفيذ بوضع االىتماـ مع ،ختصيفوالم   بالخبراء مسترشدا   نفسو يساعد   وأف   ،عنده عفالّض 
 ."ميـالسّ  الجسـ في ميـالسّ  العقل" لمبدأ تنفيذا   الّثانوّية المدارس في الجسمي موالنّ  لتحسيف
 ( 171 ، 2999 )زىراف،
 الكامنة، الفرد قوػ  بيف وفيقالتّ  إلى ترمي ياضة  والرّ  ة  التربية البدنيّ  إلى أفَّ   Colemanكمومف ويشير
 الجسـ جعل  عمى تعمل فيي بيا، ويرقي المجتمع في بحياتو يينأ حتى ا ،واجتماعيّ  ا  ا  وعقميّ جسميّ 
 الجسـ أجيزة تساعد ةالبدنيّ  فالتمرينات ،نشطا   العقل وتجعل، حملوالتّ  العمل  عمى قادرا   ا  صحيّ 
 .ةوالحيويّ  شاطالنّ  فيو نميت   كما ،بكفاءة   العمل  عمى ةمويّ الدّ  ورةوالدّ  نفسالتّ  جيازة كالحيويّ 

(Coleman,1996, 98)  
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 لمرحمة خالفا   بتسارعو المراىقة يتسـ مرحمة في الجسميَّ  موَّ النّ  أفَّ  مما سبق يمكف القوؿ 
ي مختمفة عف يالمراىقة ف مرحمة في واضحا   التغير ىذا فيرػ المراىق ،ببطء   فييا يسير اّلتي الطفولة

 عنايةفمم .باقي المراحل لما يحدث فييا مف تغيرات جسدية ونفسية تميزىا عف غيرىا مف المراحل
 عالمات   ياأنَّ  حيث لو اآلخريف وتقبل لنفسو المراىق تقبل في إيجابي   أثر   لممراىق الجسميّ  موبالنّ 

 .لو واالرتياح اآلخريف تقبل في لالمتمثّ  ،االجتماعيّ  وتوافقو الصحيّ  هونموّ  لمجسـ، عايةالرّ  في بارزة  
 العقمي :  موالنّ  خصائص-2

 عديدة   جيات   في العقميّ  هنموّ  في يسير وؼَّ السّ  الحدث   أفَّ  المراىقة فترة خالؿ الحعالم   مف
في  أيضا   ينمو كما ،تقويتيا وفي القابمية اكتساب في عمره مف انيالثّ  العقد ىذا في يستمر فيو

 حلّ  وعمى األشياء بيف العالقة إدراؾ عمى قابميتو بزيادة زيتميّ  ذلؾ جانب إلى وىو ،ـعمّ القابمية لمتّ 
عامل التّ  عمى قدرة   أكثر   سيصبح وكمّ  ىذا إلى وباإلضافة ،عقيدوالتّ  بالصعوبة تتسـ اّلتيالمشكالت 
عمى اإلدراؾ  الواسعة، والمواصمة المعارؼ عمى الحصوؿ في  د  ج  ي   أخرػ  جية   مف ،دةالمجرّ باألفكار 

إعطاء األحكاـ  ميمة، وفيالسّ  العقمية المحاكمات ممارسة ، وفيبحكمة   صرؼالتّ  العميق، وفي
 .( 69، 2982، )الحافع ظرالنّ  وجية إبداء بدورىا تتطمب اّلتي ائبةالّص 

 مف ا  جو  تييئ ية )المدرسة واألسرة( أف  الّتعميمعمى المؤسسات  أفَّ سبق نجد  ما خالؿ مف
 :اآلتي المرحمة ىذه خصائص أىـّ  ومف الفترة ىذه في المراىق لنموّ  مأنينةالطّ 
 .28 -25 بيف ما الفترة في اكتمالو إلى الوصوؿ مف ىنا رباويق كاءالذّ  نمو سرعة تيدأ-2
 مستويات   لتباعد ةاإلدراكيّ  رعةوالسّ  ةوالميكانيكيّ  ةظيّ المفّ  القدرات وخاصة ةالعقميّ  القدرات نمو يزداد-1

 .نشاطيا مظاىر واختالؼ ولتبايف ةالعقميّ  المراىق حياة وتنوع  
 واألعمى فكيرالتّ  في أصالة   أو وذكاء   استقالال   األكثر المراىقيف حالة في خاصة   االبتكار ويظير-1
 . موحالطّ  مستوػ  في
 والبحث االستطالع بحبّ  زوف يتميّ  المبتكريف المراىقيف أفَّ  فسالنّ  وعمماء ربيةالتّ  عمماء وجد وقد ىذا
 . جديدة   مثيرات   عف
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 قراءة حرر مفالتّ  ومحاولة حالتوالرّ  واالطالع القراءة إلى البعض يميل :حصيلالتّ  عمى القدرة-4
 إلى والميل بالجنس قةالمتعمّ  والمواضيع ةالدينيّ  ةالفمسفيّ  ةالعمميّ  الكتب لقراءة واالتجاه ةالمدرسيّ  الكتب
 .المذكرات تسجيل

 وتحميل الحقائق فيـ قدرة إلى باإلضافة والمستقبل الماضي ليشمل المراىق إدراؾ يتسع : اإلدراؾ-5
 .األحداث

 وتزداد والموسيقى، عروالشّ  لألدب باالتجاه قدراتو شبعوي   خيلالتّ  عمى المراىق قدرة تزداد : خيلالتّ -6
 ذكر.والتّ  المعمومات واستيعاب االنتباه عمى القدرة

 في استغالؿ خصائص ىذه المرحمة الّثانوّيةومف خالؿ ما سبق نستنتج دور المدرسة 
 تسيـ في بناء   اّلتيمة لممنياج و ة المكمّ ة والترفيييّ يّ الّتعميمة واستثمارىا، مف خالؿ األنشطة العمريّ 
 فع عمى الفرد والمجتمع معا .لمفرد تعود بالنّ  ة  سويّ  ة  شخصيّ 

 :منها المراهق عند الجانب هذا تنمية في تسهم مهيئات وهناك
 استمرار عمى المواطف يساعد مما اتيالذّ  ـعمّ التّ  عمى الّطالب يشجع بحيث الّتعميـ أسموب تطوير-2

 .الحياة مدػ المدرسة خارج الّتعميـ
 يوينمّ  ،فكيرالتّ  في العممي األسموب استخداـ عمى الّطالب يدرب بحيث الّتعميـ أسموب تطوير-1

 .واالبتكار جديدالتّ  عمى القدرة لدييـ
 العقميّ  موالنّ  تحقيق إلى تيدؼ المختمفة والميوؿ ةالعقميّ  لمقدرات شاممةو  واسعة مناىج تنظيـ-1

 روحيّ والّ  واالجتماعيّ  واالنفعاليّ  الجسميّ  موّ النّ  مع جنب   إلى جنبا   مكنة  م   درجة   أقصى إلى لممراىقيف
 .المجتمع في صالح   كإنساف   إعداده فيو  ةالعمميّ  لمحياة المراىق إعداد في واالستمرار

 . ومواىبيـ قدراتيـ وتنمية والمبتكريف عقميا   المتفوقيف بالمراىقيف االىتماـ-4
 في يساعد   أف   عمى اإلرشاد في خصائييفاأل طريق عف والمينيّ  ربوؼّ التّ  فسيّ النّ  باإلرشاد االىتماـ-5

 .( 181 -176،  2999 )زىراف، سوالمدرّ  الواعي الوالد ذلؾ
 أفضل المراىق رويح في إكسابذؼ يؤديو التّ الّ  الميـّ  ور  إلى الدّ  Lumpkinشيركما وت

 Lumpkin, 1986, 35).. )البدنيّ  شاطالنّ  خالؿ ياقة مفوالمّ  ةواالجتماعيّ  ةالعقميّ  الميارات
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المراىق  ل  ي جع   بحيث وتنمية   توظيف   إلى تحتاج   القدرات ىذه أفَّ  الحعي   سبق ما خالؿ ومف
ربية التّ  عف أىمية   ال تقل   الّترويحّية ربيةوالتّ  العميا، فكيريةالتّ  مياراتو إعماؿ تستدعي في مواقف

 توظيفو مف خالليا ليتـّ  عقمو وتبني ة،الفكريّ  واتجاىاتو المراىق، شخصية يا تصنعة، ألنَّ العامّ 
ـ   الّثانوّيةالمرحمة  أفَّ  الباحثة جدفع. وبذلؾ تتو بالنّ عميو وعمى أمّ  عودت بالطريقة اّلتي  يجب أف تيت
وتناسب ميوليـ ورغباتيـ، وكذلؾ  الّطالبتثير تفكير  اّلتيوتختار ليـ البرامج  ،شاطبحصص النّ 

 يتيا.وأىمّ  الّترويحّية الّثقافةالقضايا والمناقشات وذلؾ عف طريق تنمية مفيـو  تساعدىـ في حلّ 
  :االنفعالي موالنّ  خصائص-3

تطرأ عمى  اّلتي موّ باب في ىذه المرحمة جانبا  أساسيا  مف خصائص النّ عند الشّ  االنفعاليّ  موّ يشكل النّ 
ة ة الداخميّ الفسيولوجيّ  غيرات  بطبيعة التّ  وثيقة   مو لو عالقة  عبي ىذا النّ وفي ىذا يقوؿ الزّ  ،شخصيتو

ـ   اّلتي لو  كما أفَّ  ،في المشاعر واألساس رات  في ىذه المرحمة مف العمر وما يصاحبيا مف تغيّ  تت
 النفعاالتو أساسية   تحيط بالمراىق وتكوف بمثابة مثيرات   اّلتية بخاصة ة والخارجيّ اخميّ بالبيئة الدّ  عالقة  

 .( 161،  1002،) الزعبي 
 باب في ىذه المرحمة :لدػ الشّ  مو االنفعاليّ سمات النّ  أىـّ  ومف 
 مف يسمعو بما الحساسية وشدة ،واألسباب المثيرات ألتفو ريعالسّ  التأثر: ديدةالشّ  الحساسية -2

 (469 ، 2997 )الزعبالوؼ، .ة  إنسانيّ  وقصص   ة  دينيّ  مواعع  
 جميع عمى مردوالتّ  العصياف سموؾ المراىق ينتيج حيث اتالذّ  إلثبات محاولة: والعصياف مردالتّ  -1

 ( 45 ، 1000 ، )رضا جيتو. مف العدواني موؾالسّ  تبني لىإ باإلضافة مطةأشكاؿ السّ 
 وسيمة   ىيبل  ،فقط ة  واجتماعيّ  ة  نفسيّ  صبغة   ذا ا  عقميّ  نشاطا   كونيا تعدو ال وىي:اليقظة أحالـ -1

 وآمالو رغباتو لتحقيق اليقظة أحالـ في تنفسا  م   المراىق يجد ، حيثيعيشو ذؼالّ  الواقع مف لميروب
شباعا    نفسو البالغ ىو بعبالطّ  والبطل ،مظموـ   بطل   حوؿ أحالمو تدور ة،الواقعيّ  الحياة في فقده لما وا 

ـ   سوء   نوع   مف مويتخيّ  ذؼالّ  مـالظّ  يكوف  وقد  ىذه في الكبار. مف يمقاىا اّلتي المعاممة سوء أو الفي
ـ  بالنّ  ىو فال ،منتبو   وىو وكالغافل   مستيقع   وىو ائـ،كالنّ  فيصبح لخيالو البالغ فييا يستسمـ الحالة  وال ائ

 .وـالنّ  إلى يكوف  ما أقرب   عقميّ  خمود   حالة في ولكنو ،بالمستيقع  
 ( 169 ، 2980القادر،  )األبراشي، وعبد
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 :وىي االنفعاليّ  موّ لمنّ  أخرػ  خاصية ( 92 ، 1000 )خورؼ، ذكر وقد
 :المخاوؼ -4

 :إلى عتتفرّ  المخاوؼ ، وىذهرر  مبّ  ليا يكوف  ال قد دة  متعدّ  مخاوؼ   المراىق تعترؼ 
 شعرهي   إثما   يرتكب بأف ة  مقيّ خ   مخاوؼ   أو األسرؼّ  فكؾالتّ  مف مخاوؼ   ،ة  صحيّ  ،ية  مدرسّ  مخاوؼ  

 .نببالذّ 
 .وكثيرة   جديدة   وأماني أمنيات   -5

 .واألىل لممجتمع وشؾ   نقد   -6

 الحياة. نحو اندفاع   أو اتالذّ  عمى انطواء   -7
ال يمكف  ةالبشريّ  فسالنّ  في فطرؼ   أمر   النفعاؿ  ا تجد الباحثة أفَّ  واعتمادا  عمى ما سبق

 غيره عندما مع اإليجابيّ  وتفاعمو المراىق شخصية عمى يؤثر مضاد   سموؾ   ؿ إلىيتحوّ  قد و إخفاؤه،
 النفعاليّ  موّ النّ  ضبط في حيحالّص  ربوؼّ التّ  عاملالتّ  يستدعي وذلؾ، حيحالّص  وجيوالتّ  و  وجَّ ي   ال

وادؼ النّ و ة) المدرسة، األسرة ربويّ ة والتّ يّ الّتعميممف قبل المؤسسات  ميـالسّ  وجيوالتّ  وتوجييو لممراىق،
 خصيّ الشّ  البناء في فاعمة   إيجابية   طاقة   يصبح حيث االنفعاليّ  وازف التّ  ق لوليتحقّ ة....ألخ( يفيّ الّص 

 خصيّ الشّ  المستوػ  عمى الحياة في مؤثرا   فردا   ويكوف  المثمر، والعمل اإلبداع في لتطمعاتو ومحققة  
 .االجتماعيّ  المستوػ  وعمى

  :االجتماعيّ  موالنّ  خصائص-4
 تسبقيا اّلتي بالمراحل بالغا   تأثرا   تتأثر ةالعامّ  الّثانوّية طالب لدػ ةاالجتماعيّ  الخصائص

 تتأثر كما ،كبيرة   بدرجة   فولةوالطّ  الميد بمراحل ومرورا   الوالدة، قبل حـالرّ  مرحمة مف اعتبارا  
 .( 17، 1006فممباف،(ةوالعقميّ  ةواالنفعاليّ  ةالجسميّ  بالخصائص

 أو اجتماعي   وبأنَّ  و  ف  ص  ت   أف   تستطيع   فال سموكو في متذبذب  :المرحمة ىذه في البالطّ  أفَّ  كما
عميو  ت مميو ما حسب ؼيتصرّ  فيو، ليـ كاره   أـ اقوورف   لزمالئو محب   ،ف  متديّ  غير أو ف  متديّ  ،انطوائي  
 السموؾ. في ذبذبالتّ  صفة ذلؾ عمى بويترتّ  ،بة  متقمّ  وىي اىنةالرّ  ةاالنفعاليّ  حالتو

 ( 77،  1001، )األحدب
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 عف ما حدّ  إلى زهتميّ  ة  أساسيّ  وخصائص   ،رئيسة   بمظاىر   المراىقة في االجتماعي   مو  النّ  صفيتّ 
 .شدوالرّ  فولةالطّ  مرحمتي
 . عنيـ وعزوفو منيـ نفوره في أو اآلخريف، األفراد مع الفرد تآلف   في المظاىر ىذه وتبدو

 :آلفالتّ -أ
 اآلخر الجنس إلى ميمو في تبدو آلفلمتّ  مختمفة   مظاىر   عف االجتماعيّ  رهتطوّ  خالؿ المراىق سفري  

 االجتماعية بصيرتو عمق ظائر، وفيالنّ  لجماعة خضوعو وفي لذاتو، وتأكيده بنفسو، ثقتو وفي
 :طريق عف وذلؾ االجتماعي تفاعمو ميداف واتساع

 عمى الميل ىذا ويؤثر ،اآلخر الجنس إلى مراىقتو أوائل في الفرد يميل:اآلخر الجنس إلى الميل  -2
 انتباه يجذب   أف   رهتطوّ  خالؿ المراىق ويحاوؿ ،ا  ستتر م   خفيا   الميل ىذا ويبدأ ،ونشاطو سموكو نمط

  ه.نموّ  أطوار مع جوىرىا في شىاتتم متباينة   مختمفة   بطرؽ   اآلخر الجنس
 )119، 110 ،2979السيد،(
 بمكانتو ويشعرشخصيتو  ديؤكّ ل األسرة، سيطرة مفتدريجيا    المراىق يتخمص: اتالذّ  وتأكيد   قة  الثّ -1
 يبالغ ،بنفسو فخور   ليذا فيو المكانة، بيذه لو االعتراؼ عمى بو المحيطيف األفراد يرغـ   أف   حاوال  م

 اسالنّ  انتباه ليجذب الخارجي بمظيره العناية وفي تحصيمو، مستوػ  ذكر وفي وألفاظو أحاديثو  في
 .) 219 ،2985 عاقل،(إليو
 ويمسّ  حينما وحسرة   أسى   ويذوب وجيرا ، ا  رّ س   مدامعو تسيل ،أموره بعض في الحّس  مرىف   وأنَّ  كما
 ). 272 ،2991 زيداف، (ىادغ   بنقد   اسالنّ 

 ت  ثب  ي   أف   فيريد ،وا ىانة   تسمط   صيحةوالنّ  ،تدخل   ياأنَّ  عمى األىل مف المساعدة رفسّ ي   وأنَّ  عف ناىيؾ
 ).  295، 1980الياشمي،(والعصياف مردبالتّ  ووجوده استقالليتو

 ظائرالنّ  لجماعة ا  عبد بذلؾ ويصبح أصدقائو، ألساليب المراىق يخضع:ظائرالنّ  لجماعة الخضوع  -1
 إلى األسرة مف الجماعيّ  بوالئو يتحوؿ وأنَّ  أؼ فييا، نشأ اّلتي أسرتو مف تحرره رغـ إلييا ينتمي اّلتي
 تدريجيا   يقل   األقراف جماعة لمعايير البالغ يبديو ذؼالّ  والوالء   الخضوع   أفَّ  فيو الشؾَّ  اوممَّ  ظائر،النّ 
  .(  212،  1974فيمي، (شدالرّ  مف واقترب فالسّ  بو متتقدّ  ماكمّ 
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 هنموّ  مراحل لتتابع لمفرد ةاالجتماعيّ  الحياة آفاؽ تزداد: االجتماعي فاعلالتّ  دائرة اتساع  -4
 .طورالتّ  ىذا خالؿ إلييا ينتمي اّلتي المختمفة ولمجماعات

 :فورالنّ -ب
 القائمة ظـالنّ  بعض مف وسخريتو اشديف،الرّ  عمى المراىق دتمرّ  في المظاىر ىذه أىـّ  صوتتمخّ 

 .( 119، 110 ،2979)السيد، وأنداده ومنافسيو أقرانو وآراء آلرائو وتعصبو
 :حالو بمساف نفسو عف المراىق بيا رعبّ ي   المرحمة ىذه سمات وأىـ  

 .حولي فمَّ م   أكثر محبوبا   أكوف   أف   أود  -2

 .بمتاعبي لو صّرحأ   مف أجد   ال-1

 .األمور مختمف في كثيرا   أجادؿ  -1

 .منطقتنا أبناء بيف العداء انتشار يقمقني-4

 .الكبار مجمس في أكوف  عندما كثيرا   أخجل  -5

  .ةاالجتماعيّ  عالقتيـ في ية  صحّ  اتجاىات   تطوير عمى أبنائيـ تشجيع اآلباء وعمى
 إلييا يبث   مشاعره، تشاركو مجموعة   أو صحبة   أو رفقة   إلى االنتماء إلى بالحاجة يحس   المراىق فَّ إ

 :اآلتي عميو المرحمة ىذه في كيفالتّ  المراىق يستطيع ولكي وأتراحو، آمالو وأفراحو

 .موالنّ  مراحل طبيعة وتفيـ اتالذّ  لتقبّ  -2

 .الواقع مع لتتناسب موحاتالطّ  مف قميلالتّ  -1

 .المحيطيف واألشخاص فاؽوالرّ  األىل مع البناء الحوار و واصلالتّ  جسر مد   -1

 .الفراغ أوقات مف واالستفادة اليوايات وتنمية المنزؿ في راسةالدّ  أوقات تنظيـ -4

 .وءالسّ  أصدقاء عف واالبتعاد األصدقاء اختيار حسف -5
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 .صحة أكثر ات  سموكيّ  وتبني ةياضيّ الرّ  ماريفالتّ  ممارسة -6

 .ةالمممّ  تيبةالرّ  والحياة دخيفكالتّ  ارةالّض  العادات ممارسة تجنب -7

 اإلكثار مف وتجنب الغذائية، العناصر جميع عمى يحتوؼ  ذؼالّ  المتوازف  الغذاء بتناوؿ االىتماـ -8
 .ةالغازيّ  والمشروبات ريعةالسّ  الوجبات تناوؿ

الّتفيـ  يفربّ والم   والوالديف بابمف الشّ  بتتطمّ حساسة   مرحمة   المراىقة   أفَّ  الباحثةوبذلؾ تجد
 مف بدَّ  ال لتغيرات ىذه المرحمة باإلضافة إلى الّصبر والّتأني في التفاعل مع المراىق، حيث الّشديد
أكيد عمى خصائص رورؼ التّ و مف الّض كما أنَّ األماف،  برّ  إلى المراىق لوصوؿ الجيود وتكاثف تعاوف 

 بيا.  يمر   اّلتية مائيّ المناسبة لممرحمة النّ  الّترويحّيةيا تساعد في تحديد األنشطة مو لممراىق، ألنَّ النّ 

 Recreation in secondary schools: الّثانوّية المدارس في رويحرابعًا: التّ 
 زيادة ؼتحدّ  تقابل   أف   عمييا المعاصرة   المدارس   أفَّ  Meyer Brightbillبرايتبل ماير يرػ 

 إعداد في ليتمثّ  المدرسة دور   وأفَّ ، الفراغ وقت واستثمار لمحياة دالفر  إعداد خالؿ مف الفراغ وقت
رشادو  توجيوو  الفراغ وقت الستثمار الالزمة اإلمكانات تممؾ فيي ،والعمل لمحياة األفراد  الطمبة ا 
صحيحة.  ةترويحيّ  تربية األفراد تربية نحوه، باإلضافة إلى قدرتيا عمى الواجبة تيـ الّتوعيةوتوعي

(261 ,2981,Meyer ) 

 إلى األنظار اتجيت الجميع، لصالح وضرورة   ة  أساسيّ  ة  إنسانيّ  حاجة   رويح  التّ  أفَّ  إلى الوعي ينمو
 كيف البالطّ  دربي   حيث رويحي،التّ  البرنامج نطاؽ في ألبنائيا الّترويحّية الخبرات لتوفير المدرسة
 مف وعالنّ  ليذا سبةبالنّ  المدرسة ةومسؤوليّ  ،بناء   نشاط   في الوقت يستثمر وكيف ،الحرَّ  وقتو يقضي

 .( 49 ،2986 الحمفاوؼ،)  البالطّ  تربية عف اممةالشّ  مسؤولياتيا مع جنب   جنبا  إلى تسير ربيةالتّ 

 وسيط   خالؿ مف اإلنساني األداء تحسيف  إلى تيدؼ اّلتي ة  ربويّ التّ  العممية   ىي الّترويحّية ربية  فالتّ 
  Wuest& Bucher) .  1991,  ( 55 ,ذلؾ لتحقيق ختارةالم   األنشطة   وىػو
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 الببالطّ  االىتماـ إلى دعت اّلتي ةكامميّ التّ  بالفمسفة متأثرة   في مجتمعنا المدرسة رتتطوّ  وقد
 حيث الحياة لمواجية وا عداده ة،وحيّ والرّ  ةالخمقيّ ، ةالجسميّ ، ةالعقميّ  :نواحيو جميع مف رعايتو مع ككل

 حيث ة،الحرّ  أوقاتيـ قضاء حسف مف الّطالب لتمكيف إعدادا   المؤسسات أفضل مف المدرسة   عتبر  ت  
 البلمطّ  ـ  تقدّ  أف   المدارس وتستطيع، واألجيزة كاألدوات ةالماديّ  واإلمكانيات القاعدة فييا تتوافر
 :ياأىمّ  أسباب   ةلعدّ  وذلؾ ،راسيّ الدّ  اليـو خالؿ ـالمنظّ  رويحيّ التّ  شاط  النّ  مف الكثير

براىيـ، )غولي،   (277، 1002وا 
 اسالنّ  بيف محترمة   بمكانة   عياتمتّ  -1

 رغباتيـ ،الّطالب ميوؿ إبراز يمكنيـ ذيفالّ  ةالبدنيّ  ربيةلمتّ  ميفمعمّ  مف فييا يفالمختّص  وجود   -2
َـّ  وقدراتيـ  .استثمارىا ث

 .واألدوات المباني مف ةالماديّ  وغير المادية اإلمكانات توفر -3

كسابيـ شخصياتيـ وتشكيل الّطالب لتنشئة عة  متنوّ  ة  تربويّ  وسائل   تتبع   -4  .الميارات وا 

 غبةوالرّ  الجماعة حبّ  عمى ة  قويّ  دالئل   مف فييا يظير وما الّثانوّية المرحمة لخصائص ووفقا  
فإف  ،ة  عقميّ  يقظة   المرحمة تمؾ بو زتتميّ  ولما نافس،والتّ  المغامرة إلى والميل ة،االجتماعيّ  الحياة في

 شعره  ت   ياظافة، ألنَّ النّ  كحمالت ةالعامّ  الخدمة وحمالتحالت الرّ  في االشتراؾ إلى فييا يميل الّطالب
 يورالطّ  وتربية ة،العامّ  والحدائق المعارض وزيارة بيعةالطّ  دراسة إلى يميل كما نافعا ، أصبح وأنَّ 

 شاط  النّ  أنواع ومف العنيفة، ياضةالرّ  ممارسة في يرغبوف  المرحمة تمؾ في بابالشّ  ونجد   ،واألسماؾ
فنجد  الفتيات أما عند والمآدب، كالحفالت االجتماعي   رويح  التّ  المرحمة، تمؾ في المفيد رويحيّ التّ 

 ة.والخياليّ  المثيرة القصص قراءة إلىيممف  كما اليوايات، وممارسة واألشغاؿ، سـالرّ  الميل إلى

الطالب تنمية تنمية  إّنما ىو ة  تربويّ  كمؤسسة   المدرسة   دور   ا سبق ترػ الباحثة أفَّ انطالقا  ممَّ 
شاط العممي بل يجب أف ، إذ ال يكفي النّ ليا مف القياـ بأكثر مف نشاط   لذا ال بدَّ   ،شاممة متوازنة

موؿ بتوضيح  صفة الشّ  بعض المجاالت كفيل   اقتراح   ولعلَّ  ،موؿ داخل المدرسةتتميز األنشطة بالشّ 
 ة . ربويّ عف غيرىا مف المؤسسات التّ  لّثانوّيةاالمدرسة  از بييجب أف تتميّ  اّلتي
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  Recreational activities in: الّثانوّيةفي المدرسة  الّترويحّيةخامسًا: مجاالت األنشطة 

                                                             the areas of high school  

 كبير   فعدد   ،مة  منظّ  وأخرػ  مة  منظّ  غير ة  ترويحيّ  أنشطة   إلى الّترويحّية األنشطة تقسيـ يمكف
وؽ  ترويحية   أنشطة   ممارسة في ويرغبوف  مة،المنظّ  غير األنشطةيفضموف  األشخاص مف  ليـ ت ر 

وب   في مشاىدة مةتمثّ م   بيعة  بالطّ  فيو عليتمتّ ٍهادئٍ  مكاف   إلى جوءالمّ أحيانا   الفرد ود  ي   فمثال    مسالشّ   غ ر 
 وال مات  ومنظّ  ىيئات   وم  تنظّ  ال األنشطة مف وعوىذا النّ  ،موفّض ي   آخر نشاط   أؼَّ  أو نسالتّ  يمعبأو 

فييا  األفراد ويحتاج ،الّترويحّية الّثقافةمجاؿ  في ةاليامّ  مكانتيا األنشطة ولكف ليذه.ياتكمّ  أو مدارس
 ). 142، 1002عبد السالـ،  (وجيووالتّ  اإلرشاد مف بسيط   قدر   إلى

 كالمدارس صة  مخّص  وأماكف ومنظمات   ة  تنظيميّ   ىيئات   إلى تحتاج مةالمنظّ  الّترويحّية األنشطة اأمَّ 
َـّ تقسيميا  رويحالتّ  اتتصنيف  تدعدّ ت وقد .والمراكز نديةيات ،األوالكمّ   بحسب كثيرة   أنواع   إلىحيث ت
 ورخاء   سعادة   مف توفره ما حسب ىحتّ  أو شاط،النّ  ؼ يقدموذالّ  اليدؼ أو ليا المؤلف تقسيـ
 سواء شاطالنّ  فيو مارسي   ذؼالّ  لممكاف تبعا   أو ،نوعيتيا حسب الّترويحّية األنشطة فيمكف تصنيفلمفرد

 تصنيف أفَّ  نجد فمثال   ،ايجابي أـ سمبي االشتراؾ لطبيعة تبعا   أو الخالء، في أو مباف   في كافأ
 أؼ ورخاء   سعادة   مف شاطالنّ  ي وفره ما أساس عمى كاف  الترويحي شاطمنّ ل( Demezdi)ديميزديو
 تتصف أنشطةو  اإلنساف في العضمي عمييا الجانب يغمب أنشطة ةالعصبيّ  احةالرّ  تستيدؼ أنشطة
 أنشطة المشاركة طبيعة حسب فكاف   ، Durant ))دورانت تصنيف أما واالسترخاء، وـكالنّ  مبيةبالسّ 

 أنشطة( Rbeltz)ربمتز فياصنّ  كما أو، ةسمبيّ  أنشطة ةعاطفيّ  أنشطة ةإيجابيّ  أنشطة ة،ابتكاريّ 
 أنشطة ة،ابتكاريّ  أنشطة (Nash) ناش صنفيا وكذلؾ ،ةسمبيّ  أنشطة ،ةاستقباليّ  أنشطة ،ةإيجابيّ 
 عمى رروالّض  األذػ محقت   أنشطة سمبي، طابع   ذات أنشطة عاطفي، طابع ذات أنشطة ، ةإيجابيّ 
 شاطالنّ  نوعية فيا حسبصنّ  ف  م   ىناؾ ينماالمجتمع ب بحق والضرر األذػ تمحق أنشطة الفرد،
 سماعو  القصص كتابة سـ،حالت الرّ الرّ  ،القراءة ،مفازالتّ  مشاىدة ،رياضي نشاط)أؼ

 ) 10، 1007درويش،  (الخ.......المذياع
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 أنشطة ،رياضية أنشطة ،خموية  أنشطة ،اجتماعية  أنشطة ،فنية أنشطة ،ثقافية )أنشطة إلى وكذلؾ 
 .)51، 2990خطاب، ) تجارية  أنشطة العامة، الخدمة عالجية،

  ).  67، 2991الديف الممؾ،  (ةانفعاليّ   أنشطة ،ةحركيّ   أنشطة ،ةثقافيّ  إلى أنشطة أو

 ة  اجتماعيّ  أنشطة    (،ةحركيّ ) ة  رياضيّ  أنشطة   إلى رويحتّ ال ألنشطة تقسيما   الدراسة ىذه اعتمدت
  . ة  عمميّ  أنشطة  و  ة  ثقافيّ  وأنشطة  

 .( ياضيالرّ الحركي) رويحالتّ  أنشطة -1

ا  رياضيّ  يكوف  أف   بالضرورة وليس ،الحركي   الجانب   يو عميغمب  نشاط   كل   هووالّترويح الّرياضي 
 .  خارجو أو المنزؿ داخل أنواعيا بشتى ياضةالرّ  ممارسة ذلؾ ومف

 : ياضي() الرّ  الحركيّ  رويحالتّ  ألنشطة ة  تربويّ  أهداف  -

 األىداؼ تمؾ ومف ممارستيا، عند الفرد عمى ت عود   ة  تربويّ  أىداؼ   مف ةالبدنيّ  األنشطة تخمو ال
 :يمي ما اتحقيقي ياضيّ الرّ  شاطلمنّ  يمكف اّلتي ةربوي  التّ 

 األخالؽ ،ريفةالشّ  المنافسة ـتعمّ يف بسموكو، واالرتقاء متكاممة تنمية المراىق شخصية تشكيل وتنمية -أ
 في قةالثّ  بناء عمى ةياضيّ الرّ  األنشطة تساعد كما ،ةوالحياتيّ  ةااليجابيّ  والخبرة الرياضية والروح

 .بابلدػ الشّ  ةة واالجتماعيّ البدنيّ  الميارات

 بيا المرتبطة غوطوالّض  ةياضيّ الرّ  لمنافسةفا ،خصالشّ  لدػ لمنافسةاو  ةلممغامر  افعالدّ  إشباع -ب
ـ   بمثابة   فيي ةالواقعيّ الحياة  عالـ في ـتواجيي قد اّلتي غوطالّض  مواجية باب عمىالشّ  ت ساعد  تدعي

كساب  .ةحياتيـ المستقبميّ  في تواجيـ اّلتي ارةالّض  غوطلّض ا تجاه فسالنّ  في ثقة   وا 

 وصداقات   عالقات   بتكويف المعاصر المجتمع تسود اّلتي ةالجتماعيّ ا العزلة عمى ظاىرة غمبالتّ  -ج
 األنشطة تعمل كما والجماعات، األفرادبيف  فاوضوالتّ  واصلالتّ  ميارات وتنمية ،اآلخريف مع
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 المشتركة االىتمامات ذوؼ  مع وااللتقاء اآلخريف مع لمتفاعل عة  متنوّ  ف رص   تقديـ عمى ةياضيّ الرّ 
شباع  .اآلخريف مع عاملوالتّ  الّشخصّية  الميارات تطوير عمى ي ساعدىـ وذلؾ حاجاتيـ، وا 

 زيادة إلى يؤدؼوىذا  المثمر، لعملعمى ا حفيزوالتّ  غبةالرّ  زيادة عمى ةياضيّ الرّ  األنشطة وتعمل -د
. أخر   نجاحا  سيولد  جاح  النّ  أفَّ  كما جاح،النّ  مف دالمزي افعية لتحقيقوالدّ  اقةوالطّ  ،ةاإلنتاجيّ   الكفاءة
 (196-191، 2999)راتب،

 تقبل دورىـ عمى أنفسيـ عمى يفالمنطويّ  بابمساعدة الشّ  عمى ةياضيّ الرّ  األنشطة وتعمل -ه
 ( 114-116، 1004الديف العمرية، ) .اآلخريف ونحو أنفسيـ نحو اتجاىاتيـ وتحسيف االجتماعيّ 

 الخانقة المدنية الحديثة  مف خمصوالتّ  الوقاية لألفراد، تحسيف نوعية الحياة الفراغ، أوقات استثمار -و
 .(ةالمدرسيّ  ةلخمويّ ا حالتالرّ  إقامة عند)الخالء  وحياة الطبيعة بحبّ  اإلحساس تنميةو 

 .لممستقبل حة  ماط بنظرة لحياةا إلى ظروالنّ  فاؤؿالتّ  -ز

 .الفرد نفس في الجماؿ وتنمية قيـ اتالذّ  عمى فوؽ التّ  -ح

 مف قبل األفراد.  شاطلنّ ا ممارسة مواعيد احتراـ عمى عودالتّ  -ط

 ،تعةريفة، الم  المنافسة الشّ  ة فيياضيّ األنشطة الرّ ية أىداؼ أىمّ  يمكف القوؿ أفا سبق وممَّ 
ل المثمر، استثمار أوقات الفراغ لعمحفيز عمى اداقات، التّ ف الّص ية، تكو ياقة البدنيّ المحافظة عمى المّ 

ـ   ور  ىنا يتجمى الدّ  ف  متكاممة واالرتقاء بالسموؾ، وم   وتنمية شخصية المراىق تنمية لممدرسة لما  اليا
الميذ، لذا فمف المناسب توسيع اىتماـ المدرسة لمقابمة احتياجات التّ  ة  رياضيّ  ة  امج ترويحيّ تييئو مف بر 

ألنواع  وفيما يمي عرض   ،د  محدّ  ياضة وال تنحصر في نوع  الرّ  ع فييا ألواف  لتحقيق أىدافيا بحيث تتنوّ 
 ة. ياضيّ األنشطة الرّ 

 ياضي (:) الرّ  الحركي رويحيلتّ ا شاطالنّ  أنواع -

  .المدرسة بيف التالميذ في ت قاـ ومسابقات   خفيفة   لعاب  أ-أ
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 .الخ... القدـ نس ،كرةالتّ  كرة المشي، الجرؼ،: مثل ة  أو جماعيّ  ة  فرديّ  ة  بدنيّ  تماريف   -ب

 (95-91، 1002) الحماحمي، .النباتات زراعة: مثل ا  بدنيّ  مجيودا   تتطمب أعماؿ   -ج

 الّثانوّيةالمرحمة  جدا  لّطالب ة ميـ  ياضيّ الرّ  الّترويحّيةالمشاركة في األنشطة  ترػ الباحثة  أفَّ 
شئ يعمل عمى تربية النّ  تربوؼ   فيو نشاط   ،ونفسيا   ا  ا ، عقميا ، اجتماعيّ جسميّ وىي تسيـ في تنمية الفرد 

 واعية   قيادة   إشراؼ  دة تحت ة المتعدّ ياضيّ الرّ  اومجاالتي اومتكاممة عف طريق برامجي تربية متزنة
 .اتعمل لتحقيق أىدافي ختصة  م  
 ة:االجتماعيّ  نشطةاأل -2
 نشاط   أداء في االشتراؾ   فَّ ا  و  مجتمعو، مف ا  جزء اإلنساف يكوف  فأل فرصا   ي وفر االجتماعي   رويحالتّ 

 ووسائل االنتماء، إلى اإلنساف دافع عمى ويعتمد ،اضوالرّ  عادةبالسّ  عورالشّ  يجمب اجتماعيّ  ترويحيّ 
  .أكثر أو بيف فرديف  مارسوت   دة  متعدّ  فيي ،يصعب حصرىا  االجتماعي رويحيالتّ  شاطالنّ 
 ( 151، 1002الـ، عبد السّ )

 : ةاالجتماعيّ  األنشطة أهداف  -
 زيادةو  ةاالجتماعيّ  الّترويحّية باألنشطة االىتماـ تنمية عمى اإلقباؿ والجماعات األفراد شجعت   -أ

 .الفراغ وقت في ةالجماعيّ  األنشطة عمى مبالطّ 

 رويحالتّ  برامج في المشاركيف لدػ االجتماعي الوالءوتنمية  ،آخريف أشخاص   مع كيفلتّ ا -ب
 .الفراغ وقت في الجماعيّ  بالعمل   االستمتاع بغرض االجتماعي

 إلى الحاجة ،عارؼالتّ  إلى الحاجة ،االنتماء إلى كالحاجة لمفرد ةة األساسيّ فسيّ النّ  الحاجات إشباع -ج
 .تيحيات   اّلتي المواقف خالؿ وذلؾ اتالذّ  إثبات إلى الحاجةو  جاحالنّ 

 ةياقة البدنيّ المّ  كآداب ةة اإلنسانيّ خصيّ لمشّ  فييا المرغوب ةوالقيـ االجتماعيّ  الخصائص تنمية  -د
قامة ،االجتماعيّ  موؾالسّ  مف مختمفة   أنماط   ومالحظة  االىتمامات نفس مف أفراد   مع عالقات   وا 
 .مختمفة   طبقات   ومف المشتركة والميوؿ
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وفيق التّ   ة وكيفيةالجماعيّ  القرارات اتخاذ عمى دريبوالتّ  الجماعي خطيطالتّ  لممارسة الفرص تييئة -ه
دارة تنظيـ في عاوف التّ  خالؿ مف وذلؾ مشكالت ةأيّ  حلّ  في   .اتالذّ  عف رويحلمتّ   األنشطة وا 
 واجدالتّ  خالؿ مف وذلؾ الفراغ وقت وقضاء رويح التّ  مجاؿ في جديدة   ميارات   ـلتعمّ  الفرص تييئة -و
 .معيـ فاعلوالتّ  جماعات   في
 المشتركة ىتماماتاالو  ميوؿال عمى تقـو ة  وتربويّ  تعميمية   خبرات   الكتساب الفرص توثيق وتوطيد -ز

 .الجماعات بيف أو األفراد بيف الخبراتهذهٍٍتبادؿ خالؿ مف وذلؾ الجماعة، أعضاء بيف
 .المجتمع وخدمةخريف اآل خدمة عمى العمل إلى افعالدّ  إشباع -ح
 (227-225، 1002الحماحمي، )

ر ة توفّ األنشطة االجتماعيّ ، وأفَّ بطبيعتو اجتماعي   اإلنساف   ا سبق ترػ الباحثة أفَّ انطالقا  ممَّ 
ة القادرة عمى ربويّ المدرسة مف أنسب المؤسسات التّ  لمفرد فرصا  ألف يكوف جزءا  مف مجتمعو، وتعد  

واالنتماء إلى الجماعة، وتسيـ  عادةعور بالسّ تجمب الشّ  اّلتية المناسبة و توفير األنشطة االجتماعيّ 
بعية واحتراـ بو عمى أساليب القيادة والتّ درّ مقي االجتماعي، وتموؾ الخ  بتوعية الفرد بآداب وقواعد السّ 

أوجو القصور ة عمى كشف باإلضافة إلى قدرة األنشطة االجتماعيّ  ،ةلمسؤوليّ األنظمة وتحمل ا
 مو مف مناشط  شارؾ المدرسة في العالج بما تقدّ العزلة واالنطواء، وت   كحبّ  االجتماعي لدػ الفرد

 ألىـّ  عة وتدفعو دفعا  إلى المشاركة، وفيما يمي عرض  تمبي حاجات الفرد المتنوّ  عة  ومتنوّ  دة  متعدّ 
 ة. األنشطة االجتماعيّ  الت  مجا

 : يّ االجتماع شاطالنّ  مجاالت   -
 الجمساتو  مفازالتّ  حوؿ االجتماع ،ةالخاّص  ةاألسريّ  والحفالت، المآدب ،الميرجانات ،المعرض -أ

 .األسرة أفراد بيف ةالحواريّ 

 .ةالوجدانيّ  والمشاركة اآلخريف وأفكار أحاسيس ـ  فيّ بيدؼ ت   ةأو الياتفيّ  المباشرة المحادثات -ب

 . الخالء رحالت أو الجماعي ياضيالرّ  شاطالنّ  -ج

ٍو :ة  االجتماعيّ  الخدمة  -د   ات  جمعيّ  خالؿ مف المجتمع مف عوف متطوّ  أفراد   يسيـ فييا اّلتيهي
 أنشطة   ىناؾ فمثال   حدود   لو ليس وىذا المجاؿ المجتمع، مف ة  خاّص  فئات   خدمة عمى تعمل مختمفة  
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 لدور ة  خاّص  زيارة   أو المجتمع، خدـ  ت   نة  معيّ  ع  تبرّ  حمالت في العمل أو ظافة،النّ  مشروعات صور في
 خرأ إلى ا  عقميّ  أوا  جسميّ  مرضى كانوا سواء المستشفيات في المرضى وزيارات األيتاـ أو يفالمسنّ 
 .(156-154، 1002السالـ، عبد ) المجتمع عمى بالفائدة عود  ت   اّلتي المشروعات تمؾ

 ا  وعقميّ  ا  نفسيّ  الفرد تنمية في تسيـٍة االجتماعيّ  الّترويحّيةاألنشطة  الباحثة أفَّ  وبذلؾ تجد
يساىـ  شاط االجتماعي  فالنّ  .ككلّ  والمجتمع األسرة أفراد بيف العالقات توطيد عمى وتعمل ،ا  واجتماعيّ 

عمى وجو  االجتماعيّ  موالب والنّ امل لمطّ مو الشّ في رعاية النّ  راسيّ مع المنيج الدّ  بأسموبو العمميّ 
ىـ واكتشاؼ مواىبيـ وقدراتيـ لصقميا تساعد عمى اكتماؿ نموّ  اّلتيروؼ الخصوص لتوفير أنسب الظّ 

 وتنميتيا.
  :قافيالثّ  رويحالتّ  أنشطة   -3 
ـ   ،قافي  الثّ  الجانب   عميو يغمب نشاط   بو كل   ي قصدالّترويح الّثقافي     في قافيالثّ  رويحالتّ  وييت

 رويحالتّ  أنشطة   أشكاؿ   عوتتنوّ  ،مستمر   بشكل   والمفاىيـ الجديدة والمعمومات المعرفة الفرد إكساب
 وألنشطة، وسائطو وأدواتو تختمف كما ،ةغويّ ة والمّ العقميّ  واألنشطة ةاالدبيّ  األنشطة فتشمل قافيالثّ 
 .والمجتمعات األفراد وتطوير   توجيو   وىي ة  وميمّ  وحيدة   وظيفة   قافيّ الثّ  رويحلتّ ا
 ( 155، 1002الخولي، )

 إلى المعرفة ىذه نقل في المستخدمة ةاألدا  أو نوعية الوسيط عمى تعتمد دة  متعدّ  وصور   أشكاؿ   ولو
 .مستفيدلم ةيوجَّ الم   سالةالرّ  محتوػ 

 :ةقافيّ الثّ  لألنشطة ة  ربويّ التّ  األهداف   -

 بر واالعتمادالّص  قة،الثّ  باب االستقالؿ،الشّ  في نفس غرست   لمقارغ  متعة   ذاتيا حدّ  في القراءة   إفَّ  -أ
ة ة واألدبيّ الفكريّ  الميوؿ وتوجو ،ةوالمعرفيّ  غويةالمّ  المفردات مف بثروة   الفرد د  يا ت زوّ أنَّ  كما فس،النّ  عمى

 .( 162-158، 1002الخولي،)
 في لألفراد الفرصيتيح  اممَّ  هادبتعدّ  زتتمي اّلتي قافيةالثّ  األنشطة نحو ة  ايجابيّ  اتجاىات   تكويف -ب

 .اتنميتي عمى والعمل احتياجاتيـ وميوليـ مع يتماشى وما منيا ما يناسبيـ اختيار
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 عد  ت   اّلتي والمحاضرات والمناظرات دواتوالنّ  قاءاتالمّ  خالؿ وذلؾ والمناقشة الحوار آداب ـعمّ ت   -ج
 .دالجيّ  االستماع كيفية ـعمّ ت   جانب إلى وذلؾ ،قافيّ الثّ  رويحالتّ  مناشط مف

عر الشّ  مجاؿ وفي ،واياتالرّ  القصص، مجاؿ في أليفالتّ  أو الكتابة بفف المرتبطة المياراتتنمية  -د
 .المياراتهذهٍ خالؿ مف اتالذّ  عف عبيرالتّ  إلى الحاجة تحقيق وكذلؾ النثر،و 

 ة  تمفيزيونيّ  مشاىدة برامج خالؿ مف وذلؾ األخرػ، ولمجماعات لممجتمع قافيالثّ  راثبالتّ  عريف التّ -ه
 .المجاؿ نفس في مختمفة   موضوعات   قراءة ،ة  برامج إذاعيّ  سماع

 فرص   مف المناشط ىذه توفره المَّ  ةقافيّ الثّ  األنشطة في المشاركيف لدػ ةالقدرات اإلبداعيّ  تنمية -و
 .(245، 1002) الحماحمي،  االبتكارو  اإلبداع قد،النّ  حميل،الجمالي، التّ  ذوؽ التّ  قدير،لمتّ 

إلى االشتراؾ  بحاجة   مبة  الطّ  كلَّ  أفَّ  تدرؾ   عمى المدرسة أف   ا سبق ترػ الباحثة أفَّ انطالقا  ممَّ 
ىذه  ية  أىمّ ، فدخل البيجة والفرح إلى نفوسيـة، وت  فع والفائدعود عمييـ بالنّ ت   ة  ممارسة أنشطة ثقافيّ في 

خالؿ  البالطّ فما يتعممو  مف خالؿ ممارستياالممارس  يجنييا اّلتية ربويّ الفائدة التّ  تكمف فياألنشطة 
 . تقميدؼّ  مو مف خالؿ درس  ا يتعمّ قد يكوف أبقى ممَّ  ة  مسرحيّ  أو حفمة   ة  خمويّ  رحمة  

 :قافيالثّ  رويحالتّ  مجاالت  -

 .الخ ..خواطرو  شعر ،نثر والكتابة أشكاليا، القراءة بجميع -أ

 .والمحاضرات دواتوالنّ  راسةوالدّ  المناقشة حمقات -ب

 .مفازالتّ  ومشاىدة اإلذاعة سماع -ج

 (158، 1002)الخولي،.المتقاطعة الكممات مسابقات ،كاءالذّ  وألعاب ةالعقميّ  األلعاب -د

ومستوياتيا  أشكاليا في دة  متعدّ  ة  قافيّ الثّ  الّترويحّيةاألنشطة  ا سبق ترػ الباحثة أفَّ ممَّ   
ائدة قاليد السّ ما يتعمق باألعراؼ والتّ  لممجتمع وخاصة   قافيّ راث الثّ التّ تسيـ في نقل ، فيي ومضمونيا

اىـ مستو مف  رفعتو تنمي القدرات اإلبداعية لدييـ، و ه بيف أفراد سيـ في زيادة الوعي العاـّ ، كما ت  وفي



 
 
قافة                                                                              الث  الفصل الث

 
ة الث رويحي 

 
ةفي املدرسة  الت انوي 

 
 الث

 

63 
 

في  ىاـ   دور  ة الفاعمة في المجتمع  ربويّ المؤسسات التّ  أىـّ  لمدرسة باعتبارىا أحد  ويقع عمى اقافي، الثّ 
شيء  مف كلّ  وتزوده بمعرفة شيء   الّثقافةالب بمفيـو عّرؼ الطّ ة فيي ت  قافيّ األنشطة الثّ تممؾ تفعيل 

 ليكوف عنصرا  عامال  في المجتمع.
  :ةاألنشطة العمميّ  -4

فكير رسخ لدييـ مفيوـ التّ ىواياتيـ، وي   ميف ممارسة  ذؼ يتيح لممتعمّ شاط الّ ىو ذلؾ النّ الّترويح العممي 
 ( 19، 2998ية.) عميرة،العممي، ويفسح المجاؿ أماميـ إلبراز ىواياتيـ ومياراتيـ وقدراتيـ العممّ 

 نشطة العممية:أهداف األ  -

 ة لبالده.ة والحضاريّ الب باطالعو عمى المنجزات العمميّ تنمية الحس الوطني لمطّ  -2

 وتوجيييا لخدمة الفرد والمجتمع.ة وتنميتيا وصقميا الب وميولو العمميّ اكتشاؼ قدرات الطّ  -2

 ـ.فكير العممي واستخداـ البحث العممي المنظّ اكتساب ميارة التّ  -3

 ات.ظريات والفرضيّ ة والنّ مييز بيف الحقائق العمميّ التّ -4
الخبرة المباشرة وأخد المعمومات مف جربة، الممارسة ، ة عف طريق التّ اكتساب المعارؼ العمميّ  -5

 ا .ا  وعمميّ وتوظيفيا لفائدة المجتمع عمميّ  ةمصادرىا األساسيّ 
وقدراتيـ واإلمكانات المتاحة في توجيييـ إلى اإلبداع واإلنتاج  الّطالباالستفادة مف طاقات -6

 طور في بالدنا نحو األفضل. العممي بما يساىـ في دفع عجمة التّ 

 (215، 1002ي، الّطالبشاط منّ ) اإلدارة العامة ل
عمى المزج ما  قائمة   ة  مدرسيّ  حاجة إلى إيجاد أنشطة  أفَّ ىناؾ  ترػ الباحثة ا سبقانطالقا  ممَّ 

سيـ ، ي  ومفيد   مثمر   ؼ  جدّ  إنتاج   المدرسيّ  رويحيّ شاط التّ شاط، وعندىا يكوف لمنّ ة وحيوية النّ بيف جديّ 
وذلؾ مف خالؿ  ةفسية واالجتماعيّ وحاجاتيـ النّ  تالئـ ميوؿ الّطالب ة  عمميّ  وميارات   في تنمية خبرات  

 تقـو المدرسة بتنظيمو. ترويحيّ  برنامج  
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 ة:مجاالت األنشطة العمميّ -
 الية.التّ  البرامج عمى شاطالنّ  ىذا ويحتوؼ 

 ة(.العمميّ  والبحوث ياضيات،)الرّ  عةالمتنوّ  ةالعمميّ  المسابقات 1-

 .ةالعمميّ  المعارض 2-

 ( 14،  1001) القحطاني، .ةالعمميّ  حالتالرّ  3-

4- .  مختبرات العمـو

 ت.يالكمبيوتر واالنترن-5

 ( 1007،14برامج خدمة البيئة.) عبد الحميد،-6

َـّ  كر أفَّ ومف الجدير بالذّ   في الّترويحّيةربية تّ لم سياسة   تشكل   اّلتي والمشكالت القضايا أىػ
نة بالحياة، والمتضمّ  مرتبطة   والموضوعات المقررات مف محتوػ  بناء كيفية في تكمف المدرسة،

ة ربويّ التّ  القيـ تكسبيـ الوقت نفس وفي تخرجيـ، قبل الّطالب اىػتماـ تثرؼ  اّلتي رويح،مجاالت التّ 
 .المدرسة في رويحبالتّ  ةيمّ الم   ةالتربويّ  ةالعمميّ  أطراؼ جمع مف باالىػتماـ والجديرة المرغوبة

 (Good bey , Parker, 1986, 167) 

تيح ذؼ ي  الّ  لممنيج العمميّ  ىو ترسيخ   العمميَّ  شاط  النّ  أفَّ واعتمادّا عمى ما سبق ترػ الباحثة 
و يمبي االحتياجات الالزمة ، كما أنَّ فكير العمميّ مفيوـ التّ  لديو عمقوي  بة حبّ الب ممارسة ىواياتو الم  لمطّ 
لمراحل المختمفة لتعميمو، وىذا يأتي مف حياتو وا الب في أدوار نموّ الطّ  نموّ  خصائص   تتطمبيا اّلتي

مع المنشط الترويحي، إذ  لمّطالب إيجابي   ب عمييا تفاعل  يترتّ  اّلتي الّترويحّيةة المدرسيّ  خالؿ المناشط
فاعل اإليجابي مع ة والتّ ة واالستيعابيّ إلى تنمية القدرات العقميّ  الّترويحّيةتؤدؼ مثل ىذه البرامج 

 المواقف المختمفة .
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 :واإلبداعي الفني رويحالتّ  أنشطة   -5
ة الفنيّ  األنشطة أو ةالفنيّ  اليوايات مصطمح   الفنية الّترويحّية األنشطة عمى البعض ي طمق

 ذوؽ والتّ  االبتكار اإلبداع، بالجماؿ، اإلحساس الفرد تمنح ة  ايجابيّ  ة  ترويحيّ  أنشطة   األغمب في وىي
 .المعموماتلديو   ينمّ وت   ةالفنيّ  والميارات القدرات إكسابو عمى تعملكما  لفنيا
  .( 59، 2990خطاب،  )

بداع   خمق   فييا فسالنّ  عف عبيرلمتّ  طريقة  وىي   كانت ة  سمعيّ  ة  تشكيميّ  عة  متنوّ  مناشط   خالؿ مف وا 
 .واإلدراكي العقمي لمنموّ  تبعا   األنشطة ىذه مف ايناسبي ما مرحمة   ولكلّ  ،ة  حركيّ  ،ة  بصريّ 

  (142، 1002 لخولي،ا) 

 :ةالفنيّ  لألنشطة ةربويّ التّ  األهداف -

 نحو واالتجاىاتالميوؿ  تنمية نفسو، رويحيالتّ  شاطبالنّ  المرتبطة المعمومات مف تنمية العديد -أ
 .ىبالموا  اكتشاؼ عمى والعمل ،واإلبداع الفنيّ  رويحالتّ  ىواياتتنمية و  األنشطة،

 عمى يعتمدوىذا  والفني الجمالي ذوؽ التّ  تنمية ر،المعبّ  األداء خالؿ مف اتالذّ  عف عبيرالتّ  -ب
 .واالبتكار واإلبداع الخياؿ وتنمية ذوؽ،التّ  عممية في ةالحسيّ  األجيزة سالمة

 .ةاليدويّ  أو ةشكيميّ التّ  الميارات مف العديد إتقاف -ج

 .والبيئة المحيطة بيعةالطّ  جماؿ عمى المحافظة -د

 .الحياة مدػ اإلشباع عمىاليواية  وتعمل فسي،النّ  وازف والتّ  االسترخاء تحقيق -ه

 ( 244-241، 1002الحماحمي،  )

 :ةاالبتكاريّ ة اإلبداعيّ  األنشطة مجاالت -

 تشكيل -المختمفة بأشكالو حتالنّ  -شكيل بالطيفالتّ  -مصاؿبالّص  شكيلالتّ )مثل :االبتكار ىوايات -أ
 سـوالرّ  -الحرّ  شكيللتّ ا -بالحباؿ شكيلالتّ  -القوالب وصنع صب -األواني صنع -المجسمات
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 صويرالتّ   -يتيصوير الزّ التّ  -والحبر يشةبالرّ  سـالرّ  -بالفحـ سـالرّ -الرصاص بالقمـ سـالرّ -صويروالتّ 
 .(ةلمائيّ ا باأللواف

 -الخراطة – جارةالنّ  - ماذجوالنّ  ائراتوالطّ  القوارب صنع )الخامات تشكيل :ة  إنشائيّ  ىوايات -ب
 (156، 1002الـ، عبد السّ  ) .بأنواعو بالحفر سـالرّ و  ىاناتالدّ -نجيد التّ 
 .(يورالطّ  المنزلي، عمـ ردبيالتّ ر، الديكو  النبات ،الفمسفة ،فف ر، عمـصويالتّ )مثل ة  عميميّ ت ىوايات   -ج

 .(لقاءاإل اإلنشاد، ،مثيلالتّ )مثل العرض ىوايات -د

الب ة لمطّ مف الممارسات العمميّ  ىو مجموعة   الفنيَّ  شاط  النّ  ا سبق ترػ الباحثة أفَّ انطالقا  ممَّ 
 ة  وشكميّ  ة  حسيّ  ز بقدراتيا عمى إبراز خصائص  ة المحيطة بيـ، وتتميّ مف واقع رؤيتيـ لمبيئة الجماليّ 

و فإنَّ  وارتياح   إلى ما يبعثو مف سرور   إضافة   الفنيَّ  ذوؽ  التّ  وميوليـ، كما أفَّ  الّطالبر عف حاجات عبّ ت  
قويـ تساعده في مف التّ  مارس درجات  ل وينقد وي  حمّ وازف وي  قويـ، إذ ىو ي  بالقدرة عمى التّ د الفرد زوّ ي  

 .   وأفكار   اعتداؿ نظرتو لما حولو مف مواقف وأشخاص  
 :(حركي فسالنّ )ةرفيهيّ التّ  األنشطة-

 ضمف تصنيفو ي مكف أف دوف  الم جرد الترفييي   الجانب   عميو غمبي نشاط   بيا كل   وي قصد
 العناية ،ةالعامّ  والحدائق ةالعامّ  المطاعـ إلى هابالذّ  ذلؾ أمثمة ومف ابقة،السّ  الثةاألنشطة الثّ 

 .واالنترنيت ةالحاسوبيّ  األلعاب برامج واستخداـ واألقارب ديقاتزيارة الّص  بالبشرة، المستمرة
 (64، 1006دحاف، السّ  )

 :ةاالنفعاليّ  األنشطة -
 اّلتي واليوايات األنشطة مف أنواع   هيو ،االنفعالي   الجانب عميو يغمب نشاط   كل   بيا وي قصد

 الذىاب المسمسالت األفالـ،هدةٍمشا عمى األسواؽ، رددوالتّ  ،وتقاليده المجتمع عف لالنحراؼ ييئت   قد
 لمموسيقا واالستماع ةالعامّ  الحدائق إلى هابالذّ ، ياضيالرّ  عصبالتّ المعاكسات،  ،هيالمال إلى

 ذؼالّ  الحركي عبيرالتّ  ةالنفعاليّ ا األنشطة أنواع ومف ( 67 -61، 2991الديف المممؾ، )واألغاني. 
 (146، 1002الـ، ) عبد السّ الباليو. حديثال قصوالرّ الجماعي  قصالرّ  عبي،الشّ  قصالرّ  عمى يشمل
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مكف ي   اّلتي الّترويحّيةمف مجاالت األنشطة  ىناؾ العديد   ا سبق ترػ الباحثة أفَّ انطالقا  ممَّ 
ا  يجميع    أفَّ ، إالَّ ة  جميّ  بصورة   الّترويحّية الّثقافةحيث تظير فييا  أف  توفر ىا لمّطالب الّثانوّيةلممدرسة 

شاعة  شاط والحيويّ لمنّ  مف بث   الّترويحّية الّثقافةإليو  ق ما تصبوحقّ ت    وتحمل   ،عادة واالرتياحلمسّ  ة، وا 
محافظة عمى تراث ال، و ةلعالقات االجتماعيّ وا ةلقدرات العقميّ إلى تنمية اباإلضافة ، ةلممسؤوليّ 
 المجتمع.

  The goals of the student:الّثانوّية المرحمة في يالّطالب النشاط سادسًا: أهداف 

                                                     activity at the secondary level 

 .مةظمّ والم   المنحرفة األفكار مف وحمايتو حيحة،الّص  ةاالجتماعيّ  والمفاىيـ لمقيـ البالطّ  إدراؾ -2

 .فييا يعيش اّلتي والبيئة المجتمع مع اإليجابي فاعلالتّ  عمى البالطّ  قدرة تنمية -1

 .ةواالجتماعيّ  ةفسيّ النّ  حاجاتو تمبي اّلتي والميارات واإلبداع فكيرالتّ  أنماط عمى البالطّ  تدريب -1
 .وسموؾ   أفعاؿ   إلى ا  نظريّ  البالطّ  يدرسو ما ترجمة -4

 بعيةالتّ ، فسالنّ  عمى االعتماد ،ةالمسؤوليّ  تحمل مف نومكّ ت   اّلتي ةالقياديّ  البالطّ  قدرات تنمية -5
 .البنَّاء عاوف والتّ  اآلخريف احتراـ الواعية،

ة الجسميّ  ،ةوحيّ الرّ ، ةالفكريّ  وحاجاتيا فسالنّ  متطمبات بيف وازف التّ  عمى البالطّ  مساعدة -6
 (20 ،1007 ،الّتعميـو  ربيةالتّ  زارة.)و ةواالجتماعيّ 

 عمى تشتمل   يجب أف   الّترويحّية األىداؼ مف المناشط تحقيق   أفَّ   Weiskophويسكويف يرػ 
  الية:الجوانب التّ 

 .الفراغ بوقت االستمتاع الى تؤدؼ اّلتي واالتجاىػات والميارات المعارؼ -

 .الّترويحّية واالىػتمامات باليوايات دة  جيّ  عادات   وتأكيد   تنمية   -

 .رويحالتّ  خالؿ مف لمفرد اجمةالنّ  زاتوالمميّ  الخصائص عمى أكيدالتّ  -
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 ) (Weiskoph, 1982, 157. واع   بشكل   الفراغ وقت استثمار ترشيد -

 اّلتيربية مف األىداؼ العامة لمتّ رويحي تنبثق شاط التّ النّ  أىداؼ   ا سبق نجد أفَّ انطالقا  ممَّ   
احية الب مف النّ المتوازنة لمطّ  الّشخصّيةإلى بناء  بالتالي تيدؼ اّلتيتعمل المدرسة عمى تحقيقيا، و 

ويمكف تحقيق ىذه بح مواطنا  نافعا  يخدـ مجتمعو، ة ليصة واالنفعاليّ الجسميّ ة، العقميّ ة، االجتماعيّ 
 ميا المدرسة. نظّ ت   اّلتي الّترويحّيةاألىداؼ وتنميتيا مف خالؿ األنشطة 

  The educational function of the: الّثانوّيةشاط في المرحمة ة لمنّ ربويّ سابعًا: الوظيفة التّ 

                                                    activity at the secondary level  
 ،ميفوالمعمّ  الّطالب بيف األلفة روح وبثّ  الب،لمطّ  االجتماعي البناء في ةالمدرسيّ  األنشطة تسيـ

 .األمثل االستغالؿ واستغاللو الفراغ وقت مف حيزا   شغل  وت  
 :يمي فيما البيلطّ ا شاطلمنّ  ةربويّ التّ  الوظائف تحديد ويمكف

 استيعابيا سرعة عمى ويعمل ة،المدرسيّ  مناىجيـ فيـ عمى الّطالب مساعدة في شاطالنّ  يسيـ-2
 .لدييـ المعمومات وزيادة المعرفي محصوليـ زيادة خالؿ مف وذلؾ

 .فييا وترغيبيـ راسةالدّ  عمى الّطالب إقباؿ لزيادة يالّطالب المنيج ميارات تدعيـ -1
 مواىبيـ صقل عمى ةياضيّ والرّ  ةاإلبداعيّ ، ةالعمميّ ، ةاألدبيّ  والمواىب الميوؿ أصحاب تشجيع -1

 .وخبراتيـ
 عمييا قبلي   اّلتي الخبرة   ىي ة  يّ الّتعميم الخبرة   أفَّ  اعتبار عمى البالطّ  خبرات زيادة عمى العمل -4

 .ـعمّ الم   بو ما يقـو وليست مارسياوي   البالطّ 
 عمى والعمل الب،الطّ  لدػ واالستبصار طالعاال وحب ة،غويّ المّ  القةوالطّ  الفكرؼ  المحصوؿ إثراء -5

 .ا  اعتياديّ  سموكا   وجعميا تنميتيا
الب. الطّ  عند اتالذّ  لتحقيق العمل مجموعات ضمف جديدة   صداقات   وتكويف   قاتادالّص  تنمية -6
 (41 ، 1008 قمر،)

 الفراغ وقت إثراء في ة لألنشطة ودورىاربويّ التّ  وظيفةال عمى Simpson د سيميسوف أكَّ  فقد
 لكي المدارس مناىػج بتغيير طالب وقد ،واالتجاىػات والميوؿ االىػتماـ آفاؽ تعريض مف خالؿ
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 لكي ةالحاليّ  ةالمدرسيّ  المناىػج فمسفة صياغة إعادةب كما طالب الفراغ، لوقت وأنشطة   مواد   تستوعب
 .الّترويحّية ألنشطةل موضوعات   عمى تشتمل لمحياة، ولكي ربيةالتّ  إلى ترمي مناىػج تصبح

 (.(Simpson, 1984, 162 
 في البالطّ  ذات بناء في المدرسي شاطلمنّ  ةربويّ التّ  يةاألىمّ  ا  جميّ  ضحتتّ  سبق ما خالؿ ومف

 مع البالطّ  تواصل تشجيع وفي ة،االجتماعيّ و   ةالنفسيّ ة، العقميّ ة، الجسميّ  المختمفة حياتو نواحي
 لدػ ةربويّ التّ  المشكالت مف لكثير   والمعالجة الوقاية إلى تؤدؼ المناشط ىذه أفَّ  عمى فضال   ميو،معمّ 
وذلؾ مف أثناء وقت فراغيـ  الّطالب ادات  وع عمى تنمية سموكيات   تعمل   أف   ، فعمى المدرسةالبالطّ 

في تغيير أنماط  فعالة   الي تكوف أداة  وبالتّ  مبةلصالح الطّ  مثمرة   تنفيذ أنشطة  ـ لخطيط المنظّ خالؿ التّ 
 .  الّترويحّية الّثقافةتجاه  الّثانوّيةلمسؤولة المدرسة  وفيما يمي عرض   ،سموؾ الفرد

  Responsibility towards the:الّترويحّية الّثقافةتجاه  الّثانوّيةمنًا: مسؤولية المدرسة ثا

                                                   high school recreational culture  

 أف   ف  م   الفرص لمّطالب توفر   يمكنيا أف   اّلتي الّترويحّيةعتبر المدرسة مف أنسب المؤسسات ت  
 مكف ممارستيا في وقت فراغيـ.ي   اّلتيموا الميارات يتعمّ 

َـّ دور   لممدرسة أؼ أفَّ  لمقابمة احتياجات  ة  ترويحيّ  ا تييئو مف برامج  م  ل   الّترويحّية الّثقافةفي  ىا اليا
 ة  المدرسيّ  المناىج   في مدارسيـ، ونرػ كذلؾ أفَّ  يوميا   الميذ يقضوف ساعات  باب واألطفاؿ، فالتّ الشّ 

كجزء  ميا الّطالبيتعمّ  اّلتيعة في المراحل المختمفة توفر الخبرات العديدة والميارات المتنوّ  دة  المتعدّ 
 مف البرنامج المدرسي.

، التمثيّ ربية الفنية، الموسيقّية، ل ىذه الخبرات في مناىج التّ تتمثّ  غات ة، والمّ ياضيّ ربية الرّ التّ ل، العمـو
ع المدرسة سبة لمبيئة المحيطة، وتتمتّ ما يكوف متمركزا  بالنّ  عادة  ف المدرسة   ع  موقل واآلداب، أّما بالنسبة

زات يا مف مميّ في ضارعيا مؤسسة أخرػ في المجتمع، فإفَّ ال ت   وأخرػ بشرية   ة  ماديّ  بإمكانات  كذلؾ 
 فيناؾ أىداؼ   يب لوقت الفراغ  مف حيث تنمية الفيـ لالستخداـ الطّ  بالغ األىّمية يجعميا في موقع  

 يا.ق  حقّ مكف لممدرسة أف ت  ي   الّترويحّيةقافة لمثّ 
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 يب لوقت الفراغ.االستخداـ الطّ -2
 .الّترويحّية الّثقافةة وتحقيق ىدؼ راسيّ بيف تدريس المناىج الدّ  يكوف ىناؾ تناسق   أف  -1

 دة الموجودة في المجتمع .نسق المصادر المتعدّ تستخدـ المدرسة وت   أف  -1

 واإلمكانات مع المجتمع. الّترويحّيةخطيط لمبرامج عاوف في التّ نمي التّ ت   أف  -4

 رويحي لممجتمع.تأخذ المدرسة عمى عاتقيا تنمية الوعي التّ  أف  -5

فَّ   يبة.لمحياة الطّ  وىاـ   ما ىو ضرورؼ   الحفاظ عمى كلّ دورىا القيادؼ في  تأخذ   نا يجب أف  مدارس   وا 
دخل ت   ممارسة أنشطة  ؾ في إلى االشترا حاجة  الميذ بالتّ  كلَّ  أفَّ  يدرؾ   س أف  درّ يجب عمى الم  

ار ىذه األنشطة يكوف عمى أساس الفائدة اختي عادة، وعمى قدر اإلمكاف فإفَّ عمييـ البيجة والسّ 
 مارس .تعود عمى الم   اّلتية ربويّ التّ 

 و نتيجة  حرية االختيار فإنَّ ة ىو المدرسيّ  الّترويحّيةاألنشطة األساس اّلذؼ تقـو عميو  فَّ وباعتبار أ
 .يختارىا الّطالب اّلتيتوجو طريقة االختيار، ونوعية األنشطة  مكف لممدرسة أف  لذلؾ ي  

ييئ وت   ،ةياقة البدنيّ يا تعمل عمى تنمية المّ ة في أنَّ المدرسيّ  الّترويحّيةل القيمة في األنشطة تتمثّ 
ة قافيّ وفر الفرص لمخبرات الثّ ت  ة، االجتماعيّ ـ القيـ تعمّ ، فسيّ وازف النّ الفرص لمحفاظ عمى التّ 

يعمل عمى تحقيق  رويحي  التّ  شاط  ، فالنّ جديدة   ييئ المجاؿ لتكويف صداقات  يا ت  ة، وكذلؾ فإنَّ واالبتكاريّ 
الب فإذا أراد لمطّ  يكوف قدوة   درس أف  وعمى الم   ،طبيعية   بطريقة  العقمي، العاطفي الجسماني،  موّ النّ 
 الّترويحّيةبنفسو ىذه العادات  يمارس   أف   ، فعميو أوال  لدػ الّطالب ة  ترويحيّ  ي عادات  نمّ ي س أف  درّ الم  

س درّ الم   يعكس   في وقت فراغو، فميس ىناؾ أقوػ وأكثر فعالية مف أف   ة  ترويحيّ  أنشطة   أؼ ممارسة  
 أف يكوف عمييا تالميذه.  يود   اّلتييكوف المثل والقدوة  و وأف  يراىا في طالب أف   يود   اّلتيورة الّص 

 ( 196-195، 1002) عبد السالـ، 
 أكثر   ىػي المدرسة   أفَّ  نقوؿ عندما نغالي وال ،لمفراغ ربيةالتّ  في أثيرالتّ  بالغ   دور   ولممدرسة  

 برايتبل رأؼ وفي رويح،التّ  وأنشطة الفراغ عف األفراد وتثقيف تربية في تأثيرا   المجتمع مؤسسات
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 ولية  مسؤ  بيا يناط أف   يمكف اّلتي ة  ربويّ التّ  المؤسسة   ىػي المدرسة   أفَّ  Braathbl Moely   مويمي 
 ذلؾ فَّ إف تالئميـ اّلتي الفراغ أنشطة   فرداأل يختار فعندما الفراغ، أوقات استثمار لكيفية دالفر  إعداد
 لمحياة بالالطّ  إعداد   ىػو لممدارس الحقيقيَّ  المحؾ  فإفَّ  لذلؾ والمجتمع، الفرد لصالح ستثمر  ي   أف   يجب
 (Weiskoph. D ,1982,162). فقط لمعمل وليس أبعادىػا بكل

إلى ممارسة  د الّطالبد مف عممية إرشاأكّ مف مسؤولية المدرسة التّ  الي تجد الباحثة أفَّ وبالتّ 
فقط  تليس المدرسة   فمسؤولية   ،ة والعاطفيةالجتماعيّ ا، ةالذىنيّ ، ةمف إمكاناتيـ الجسمانيّ  تقوؼ  خبرات  

مف في المدرسة  ـ الكامل لكلّ قدّ عف التّ  بل أيضا  مسؤولة   ـ األكاديمي لمّطالبقدّ في تحديد ومتابعة التّ 
 . الّترويحّيةة و العمميّ ة ،الثقافية ،جميع المجاالت االجتماعيّ  في

 وىذا ما تـ مناقشتو في الفصل التالي مف خالؿ طرح استبانة تقيس ىذه المجاالت. 
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اني: الّد 
ّ
ةراسة امليدانيّ الباب الث  

 The Second Part: Field Study   
 

البحث وإجراءاته  منهجيّةالفصل األّول:   
The first Chapter: Research Methodology &Steps          

                                             
 مةمقدّ 

 أّوالً: عيّنة البحث والمجتمع األصلي.
 ثانياً: منهج البحث.

 ثالثاً: أداة البحث) االستبانة(
 .ة المستخدمةرابعاً: األساليب اإلحصائيّ 
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جراءاته منهجّيةالفصل األّول:   البحث وا 
بات دق والث  راسة من الص  راسة وعينتو، ومنيج وأدوات الد  ىذا الفصل بتناول مجتمع الد   ييتم    مة:مقدّ 

 تائج.ة المستخدمة في تفسير الن  إلى األساليب اإلحصائي   إضافة  
  The original community and the:ةنة البحث الفعميّ : المجتمع األصمي وعيّ أّولا 

                                                               actual sample Search 
 راسي  الد   لمعام  ة بمدينة دمشق انوي  المدارس الث  من جميع طالب  راسةالد   يتكون مجتمع  

( 6465ة و) انوية العام  في المدارس الث   ( طالبا  وطالبة  19814، والبالغ عددىم )2014/2015
ربية الب من مديرية الت  الحصول عمى أعداد الط   ) تم  .ة انوية الخاص  في المدارس الث   طالبا  وطالبة  

 بمدينة دمشق (

 حسب المجتمع العّينة( توزيع 1جدول)ال
 المدرسة حكومي خاص
 المجتمع األصمي 19814 6465

 ذكور 8394 ذكور 4061
 الجنس

 إناث 11420 إناث 2404
 عممي 14892 عممي 4322

 الختصاص
 أدبي 4922 أدبي 2143

 
 ( توزيع المدارس حسب المجتمع األصمي2الجدول)                         

 المدرست
نىع 

 المدرست
 عيّنت الدراست المجتمع األصلي المنطقت

 النسبت المئىيت

 

 54 153 دمشق القديمت خبص اآلسيت
 

52% 

 42 123 المهاجرين خبص دار السالم
 

52% 

 59 143 الصالحيت خبص األوائل
 

52% 

الشهيد ببسل 

 حبفظ األسد
 41 113 الصالحيت خبص

 

52% 

 %52 95 232 قصاع حكىمي أميت

 %52 29 295 باب شرقي حكىمي جميل صليبب
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 %52 53 142 مزة جبل حكىمي بسبم ببكىرة

 %52 353 922 دويلعت حكىمي سمير حنب سلىم

 %52 94 211 باب تىما حكىمي القدس

   المجمىع الكلي
 

 
777 

 

52% 

 
 بمدنا   بيا مر  يتي رة نتيجة الظروف ال  ة المتيس  راسة بطريقة المعاينة العرضي  نة الد  تم سحب عي  

المدارس من  ( طالبا  وطالبة  773) العي نة%( فبمغ عدد أفراد 25نسبة االختيار )  حيث بمغت ،سورية
 العي نةوبذلك استقرت  ا( لعدم اكتمالي69استبعاد ) وتم   ةاستبان (704استعادة ) تم   ة،ة والخاص  العام  
واالختصاص  حسب الجنس العي نةع أفراد وضح توز  الي ي  ، والجدول الت  ( طالبا  وطالبة  635عمى)

 .والمدرسة

 : الجنس متّغيروفق  العّينةتوزيع 
 الجنس  متّغيروفق  العّينة( توزع 3) الجدول

متّغيرال سبةالنّ  العّينة    

 الجنس
  49.8% 316 ذكور 
  50.2% 319 إناث 

يالمجموع الكمّ   635 %100 
 

عن طريقة  وذلك قد يكون ناتج   كور وإلناث متقاربة  لذ  اونسب  أعداد   ( أن  3)من الجدول ضح  ت  ي  
ية.المعاينة العرض    
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الجنس متّغيروفق  العّينةع ح توزّ ( يوّض 1)كل الشّ   

 316الذكور  كور واإلناث متقاربا  في عي نة البحث، لذلك كان عدد  الذ   يكون عدد   حاولت الباحثة أن   
 %.50.2بنسبة  313اإلناث  عدد   % بينما بمغ  49.8بنسبة 
 الختصاص: متّغيروفق  العّينةتوزيع 

الختصاص متّغيروفق  العّينة( توزع 4) الجدول     

متّغيرال سبةالنّ  العّينة    

 الختصاص
% 337 عممي 35.1  
.46% 298 أدبي 9  

ي  المجموع الكمّ   635 %100 
 

 
الختصاص متّغيروفق  العّينة عح توزّ ( يوّض 2الشكل )  

49.8 
50.2 

 الجنس

 ذكور

 إناث

53.1 

46.9 

 االختصاص

 علمي

 أدبي
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 وذلك شيء   األدبي   االختصاص طمبةمن  أكبر   االختصاص العممي   طمبة   ( أن  2يتضح من الشكل )
 ما تؤكده اإلحصاءات.ة وىذا خصصات العممي  مبة نحو الت  اتجاه أغمب الط   في ظل   طبيعي  
 :مدرسةال متّغيرحسب  العّينةتوّزع 

مدرسةال متّغيروفق  العّينةع ( توزّ 5) الجدول  

متّغيرال سبةالنّ  العّينة    

مدرسةال  

ةعامّ   333 %3.26 

ةخاّص   333 %252. 

يالمجموع الكمّ   433 %033 

 

 
.مدرسةال متّغيروفق  العّينةح توزع ( يوّض 3كل )الشّ   

% ، أما عدد  52.8بنسبة  335ة مبة من المدارس العام  المدرسة فقد بمغ عدد الط   متغ يربالنسبة ل
رة تيس  روف والمناطق الم  % ، وذلك بسبب الظ   47.2بنسبة  300ة مبة من المدارس الخاص  الط  
 .رةتيس  ة الم  بالطريقة العرضي   العي نةفقد تم تحديد   طبيق  لمت  

   MethodologyResearchثانياا: منهج البحث:
ن  ال ذي ي   المنيج  وىو ، حميمي  الت   الوصفي   الحالي المنيج   اعتمد البحث   ل الباحث من الت   مك  وص 

اىرات المختمفة القائمة بين الظ   ائمة، واستنباط العالقات الميم ةروف القعن الظ   دقيقة   إلى حقائق  
اىرة كما توجد في الواقع وييتم  بوصفيا وتفسير معنى البيانات، فيذا المنيج يقوم عمى دراسة الظ  

ح خصائصيا. يصف لنا الظ   الكيفي   عنيا تعبيرا  كمي ا  وكيفيا ، فالتعبير   عب ر  وصفا  دقيقا  وي   اىرة ويوض 
ح مقدار ىذه الظ   الكمي   عبير  أم ا الت   اىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع فيعطينا وصفا  رقميا  يوض 
 (.2003،223عبيدات،  واىر المختمفة)الظ  

52.8 
47.2 

 المدرسة

 عامة

 خاصة
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قافة انوية في تنمية الث  دور المدرسة الث   لظاىرة وصفية   دراسة  ب القيام وفي البحث الحالي سيتم  
ربوية بيدف وذلك كما تناولتيا األدبيات والبحوث الت  ة، انوية العام  ة لدى طمبة المدارس الث  رويحي  الت  

قافة حيث تناولت موضوع الث   ،ةالمدروس يعضابالمو تبيان وشرح األفكار والمفاىيم ذات العالقة 
مجاالت انوية ،أىم  اآلثار ال تي تعود عمى طمبة المدارس الث  ، أىدافيا، أغراضيا ،يتياة وأىم  رويحي  الت  

ومسؤولية  ويةانة في المرحمة الث  رويحي  أىداف األنشطة الت  انوية ،ة في المرحمة الث  رويحي  األنشطة الت  
 مبة.ات الط  فع والفائدة عمى سموكي  ة بما يعود بالن  رويحي  قافة الت  تجاه الث  نوية االمدرسة الث  

طبيعة الوضع القائم، من خالل االستطالع الميداني  بدراسة   تحميمية   اىرة دراسة  دراسة الظ   كما ستتم   
 ، ثم  ابقةراسات الس  أعدتيا الباحثة بنفسيا اعتمادا  عمى الد  عبر استبانة  مبةالط  وجمع المعمومات من 
ىدافو ومن أ جابة عن أسئمة البحث وتحقيق سيرىا والوصول إلى استنتاجات واإلتحميل استجاباتيم وتف

  .تخدم موضوع البحث تقديم مقترحات   ثم  
 Research Methodثالثاا:  أداة البحث:

راسة لمد   أساسية   لتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن أسئمتو، اعتمدت الباحثة االستبانة أداة  
حدى وسائل الحصول عمى المعمومات الميداني   ة باعتبارىا إحدى أدوات المنيج الوصفي التحميمي وا 

وقد قامت الباحثة بتصميم األداة اعتمادا   ،عبير عن آرائيم في موضوع الدراسة بحري ة  وتتيح لألفراد الت  
 احل والخطوات الت الية:ظري ة وفق المر ابقة والمراجع الن  راسات الس  عمى الد  
 المرحمة األولى: بناء الستبانة ووصفها:  .1

دراسة ك ات المتعمقة بموضوع البحثابقة والمراجع واألدبي  راسات الس  االستفادة من الد  
الدور التربوي لممخيمات الصيفية بمحافظات غزة وسبل تطويرىا من وجية  ( بعنوان2005،منصور)

 :نظر القائمين عمييا والمشاركين فييا
   ةرويحي  ربية الت  رويح ،الت  الت  ظري والعممي المتعم ق بمواضيع) بعد االط الع عمى األدب الن 

 تقيس مدى تحقق األىداف المرجوة من جاىزة   الباحثة استبانة   ( لم تجد  ألنشطة المدرسيةاو 
ة   بناء أداة   فيالباحثة  قامت اليوبالت   البحث الحالي،  بيذا البحث باالعتماد عمى خاص 
 لدراسات   ، إضافة  ة ذات الصمة بموضوع البحث الحاليظرية والعممي  الن  راسات المراجع والد  

أثر ( بعنوان 1997مثل دراسة )استيتية، غير مباشر صمت بموضوع البحث بشكل  ات
متغيرات الجنس ومكان السكن والمستوى االقتصادي عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة 

 . أوقات الفراغ عمى عينة أردنية
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   في  انويةالمدرسة الث  عرف  إلى دور ال ذي تسعى االستبانة لتحقيقو وىو الت   اليدف   تحديد   تم
المجال : أربعة مجاالتتقسيم االستبانة إلى  مبة، بذلك تم  لدى الط   ةرويحي  قافة الت  الث  تنمية 

ركيز عمى ىذه الت   ياضي، وتم  المجال الر  و  قافي ، المجال العممياالجتماعي، المجال الث  
 . مموكي لدييسق الس  ة وتكوين قيميم والن  بمات الط  األكثر تأثيرا  في سموكي  يا كون  المحاور 

   يتناسب مع موضوع البحث  المحاور، وصياغتيا بما استخالص البنود المناسبة لتمك ثم
 .انويةالث  ة المدروسة وىي المرحمة وطبيعة المرحمة العمري  

 وتضمن ت االستبانة األقسام اآلتية:
 الب القيام بو لالستجابة إلى عباراتعريف باألداة والمطموب من الط  الت   -القسم األول ويتضم ن:   

 .ةرويحي  قافة الت  الث   عريف بمفيوماالستبانة، إضافة الت  
(،الجنس) ذكر، ةة، خاص  عام  ال تي يدرس فييا)مدرسة ال المدروسة: العي نةالبيانات ال ذاتية ألفراد -

 (.عممي، أدبيواالختصاص)،أنثى( 
االجتماعي، المجال  ة المجالرويحي  األنشطة الت   محاور وىي مجاالت   أربعة  : القسم الث اني ويتضم ن   
 صياغة بنود االستبانة المعب رة عن كل  محور   تم   ، ثم  ياضيالمجال الر  و  قافي، المجال العمميالث  

 ربوي.، واألدب الت  ابقةراسات الس  باالعتماد عمى الد  
 دور األخذ بعين االعتبار: تم  وقد (، 2الممحق من قبل الباحثة) بنود االستبانة تصميم تم   وبذلك

 ةقافي  الث  ات االجتماعية، الب بالسموكي  إدراك الط   من خاللة رويحي  قافة الت  في تنمية الث   انويةالث   المدرسة
 .ارستياممن البرامج واألنشطة والتي يقوم بمالب لمط  ة، من خالل ما توفره المدرسة ياضي  ة، والر  العممي  

( ال  ،أحيانا  ، نعمتكون البدائل أمام العبارات)حيث ، صحيحاإلجابة والت   رق  قامت الباحثة بتحديد ط  
 وكانت جميع عبارات األداة إيجابية.

 . تطبيق الستبانة:2

من مديرية التربية  مت بالحصول عمى الموافقة الخاصة بتسييل ميمة تطبيق االستبانةوتمث      
، وقامت الباحثة ة بمدينة دمشق العام  ة انوي  المدارس الث   توزيع االستبانة في تم   ، ومن ثم  بمدينة دمشق
وفي طريقة  ،عدد من االستبانات لعدم صالحيتيابعد استبعاد  ة  في جداول خاص   بتفريغ بياناتيا

 إذا اختار ودرجتان(، نعمدرجات إذا اختار  البديل ) ثالثعطى الطالب صحيح ي  الت  
الب بذلك تكون أعمى درجة يحصل عمييا الط   ،(الدرجة واحدة عند اختياره لمبديل)و (،البديل)أحيانا  

=  207الب في جميع البنود( رجات ال تي حصل عمييا الط  عمى جميع بنود األداة)مجموع الد  
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ط با ،(1*69)=  69البيحصل عمييا الط   وأدنى درجة يمكن أن   (،69*3) لت الي يكون أعمى متوس 
ط ىو  ىوأدن 3الب ىو يحصل عميو الط   ن  يمكن أ ط ىو ناتج تقسيم الد   1متوس  رجة الخام )المتوس 

 الب في جميع البنود / عمى عدد بنود األداة(.ال تي حصميا الط  
 ة لالستبانة:يكومتريّ انية: الخصائص السّ . المرحمة الثّ 2

  The Validity دق:. الّص 1.2
والوضوح ومناسبتيا لمغرض ياغة حقق من صالحيتيا من حيث الص  لمتأك د من صدق االستبانة، والت  

دق التالية من أجمو ت  د  ع  ال ذي أ    :البد من مراعاة معايير الص 
  Referees Validityمين:حكّ صدق الم  1.1.2

، وذلك لمتأك د ربيةالت   ةمين في كميحك  ادة الم  من الس   قامت الباحثة بعرض األداة عمى مجموعة    
ة الص   ادة اقترح الس   ، حيثالعبارات والفقرات لقياس المطموبياغة الم غوي ة ومدى مالءمة من صح 

ضافة وتعديل   عديالت عمى بعض البنودمون بعض الت  حك  الم    وقد قامت الباحثة، صياغة   من حذف  وا 
مين، يبي ن أسماءىم الممحق حك  ( م  7) ىمغ عددالبال مينحك  عديالت في ضوء آراء الم  بإجراء الت  

 (.1رقم)
 عديالت ال تي أوردوىا:وكانت أىم  الت  

( عمى 3،2،1رجات )( وتأخذ الد  ال، أحيانا  ، نعمتغيير البدائل أمام العبارات لتصبح ) -
ن  لدى الط   بقياس اتجاىات   نقوم   نا الترتيب، باعتبار أن  ال    ما آراء.مبة وا 

خالل تحقيق ة المقبولة من ات االجتماعي  موكي  الب بالس  التركيز عمى مدى وعي الط   يتم   أن   -
الباحثة  اي أعدتيذال   االستبانةتي توفرىا المدرسة، في حين كان ة ال  رويحي  أىداف األنشطة الت  

، ومعوقات تنفيذىا، ومقوماتيا، وىذا ال يتناسب تي توفرىا المدرسةألنشطة ال  ز عمى نوع ارك  ت  
 .مع موضوع البحث

ات ز عمى سموكي  رك  ي   الموضوع   ألن  مين، وذلك فقط دون المعم   تطبيق األداة عمى الط الب -
 . الط الب

 .وا عادة صياغة العبارات غير الواضحة ويمةرة والط  اقتراح حذف العبارات المكر   -
 يتناسب مع أىداف البحث لتصبح   قامت الباحثة بإجراء التعديالت المقترحة وذلك بما

ة راسة الفعمي  عمى عي نة الد  طبيق طبيق االستطالعي قبل الت  لمت   بعد ذلك جاىزة   االستبانة  
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أربع توزيعيا عمى  / بندا  تم  69يائي لبنود االستبانة عمى /العدد الن   وقد استقر   ،لمبحث
 الي:وفق الت  محاور 

 بندا (. 18) المجال االجتماعي -1
 بندا (. 15) قافيالمجال الث    -2
 بندا (. 17)المجال العممي -3
 بندا (. 19) ياضيالمجال الر   -4        
وىو مدى ات ساق وارتباط فقرات األداة  : Internal Consistencyاخميصدق الّتساق الدّ  2.1.2

ارتباط األبعاد مع المحاور ال تي تنتمي إلييا، وترابط المحاور مع األداة  مع البعد ال ذي تنتمي إليو، ثم  
 .  ككل 

من طالب  ( طالبا  وطالبة  100بمغ عددىا ) ة  استطالعي   نة  قامت الباحثة بتطبيق االستبانة عمى عي  
 العي نةات البحث األخرى في اختيار متغ ير مع مراعاة بمدينة دمشق  العامة والخاصة انويةالمدارس الث  
 بين االرتباط معامل حساب خالل من اخميساق الد  التأك د من صدق االت   حيث تم   ةاالستطالعي  

 مع ب عد لكل   رجةالد   ارتباط معامل حساب عن فضال   لمبعد، يةالكم   رجةوالد   سؤال   كل   درجة  
 :ذلك حيوض  ( 6)والجدول لألداة يةالكم   رجةالد  

 .ةلألدا  يةالكم   رجةالد   مع ب عد   كل   درجة الرتباط كوينالت   صدق( 6) الجدول                   

قافيالمجال الثّ  المجال الجتماعي األبعاد  ياضيالرّ المجال  المجال العممي   

0.912** ارتباط بيرسون   **0.923  **0.896  **0.940  
للةمستوى الدّ   0.000 0.000 0.000 0.000 
 100 100 100 100 العدد

 (، وىو ارتباط  0.940 –0.912تراوح بين )ي  بين المحاوررتباط االابق أن  الحظ من الجدول الس  ي  
 قيسة. مة الم  في قياس الس   ة  متجانس المحاور  ا يدل عمى أن  م  ، ممرتفع  
  Reliabilityبات:الثّ . 2.2

 ة:صفيّ جزئة النّ طريقة التّ .2.5.5
 العي نةحيث قامت بتطبيق االستبانة عمى أفراد  ،ةصفي  جزئة الن  بات بطريقة الت  قامت الباحثة بحساب الث  

 (.3)ح الجدول براون بين نصفي االختبار، كما يوض   حساب معامل سبيرمان ومن ثم   ،ةاالستطالعي  
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 ستبانة.ة لالصفيّ جزئة النّ بات بالتّ ( الثّ 7)جدول ال

 التجزئة النصفية المحاور
 القرار معامل سبيرمان براون 

 (0.01) دالة عند  0.679 المجال الجتماعي
قافيالمجال الثّ   (0.01) دالة عند  0.699 

 (0.01) دالة عند  0.784 المجال العممي
ياضيالمجال الرّ   (0.01) دالة عند  0.812 
يالكمّ   (0.01) دالة عند  0.959 

عند مستوى  ، ودالة  قيم معامالت سبيرمان براون مرتفعة   جميع   أن   السابق من الجدول ضح  يت  
يجعميا صالحة ذي األمر ال  ، ةصفي  جزئة الن  عمى ثبات االستبانة بالت   ا يدل  ( مم  0.01اللة )الد  

 لالستخدام.
 :   Cronpach's Alphaبات بطريقة ألفا كرونباخالثّ .2.2.2

مع  محور   تجانس فقرة كل  حسب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ من خالل حساب ي  
ة ألفا كرونباخ، وقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ألفا لمن خالل معاد ومع المحاور األخرى  يابعض

 كرونباخ(، وىي: 
 ( قيمة معادلة )ألفا كرونباخ(8) جدولال
 القرار قيمة ألفا كرونباخ المحاور

 (0.01) دالة عند  0.780 المجال الجتماعي 
قافي المجال الثّ   (0.01) دالة عند  0.725   

 (0.01) دالة عند  0.725 المجال العممي 
ياضي المجال الرّ   (0.01) دالة عند  0.785 
ي الكمّ   (0.01) دالة عند  0.936 

ية رجة الكم  ( لمد  0.93  - 0.72 ألفا كرونباخ تراوحت بين ) ابق أن  قيمة  الحظ من الجدول الس  ي  
 بات بطريقة ألفا كرونباخ.تتصف بالث   عمى أن  االستبانة   ا يدل  م  م ة  مرتفع ة، وىي قيم  والمحاور الفرعي  
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 المستخدمة: ةرابعاا: األساليب اإلحصائيّ 
ة ا  عمى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائي  تائج إحصائي  اعتمدت الباحثة في تحميل الن   

ة ال تي تم  استخداميا في (، وتتمخ ص األساليب والقوانين اإلحصائي  SPSSة)ربوي  لمعموم االجتماعية والت  
 يمي: ىذا البحث بما

 معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط سبيرمان براون. -1
 تب .ة والر  ابية واالنحرافات المعياري  طات الحس  المتوس   -2
 ات.طات في الفرضي  حقق من الفروق بين المتوس  اختبار )ت ستودنت( لمعي نات المستقمة لمت   -3

جراءاتو.وىذا ما ناقشتو الدراسة في الفصل التالي من خالل   طرح منيجية البحث وا 
 



ومناقشتها عرض نتائج البحثثّ اني: الفصل ال   
 

The sixth Chapter: Discuss of the Result 
  

 مقّدمة
 

 قة بأسئلة البحث.نتائج البحث المتعلّ أّوالً:  
 

 ات البحث.قة بفرضي ّ نتائج البحث المتعلّ ثانياً: 
 

 للبحث.  العاّمةتائج  ثالثاً: النّ 
 

 رابعاً: مقترحات البحث.
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، ستقـو الباحثة في ىذا spssة بعد االنتياء مف جمع البيانات وتحميميا باستخداـ الحزمة اإلحصائي   
ـ   ،ا  الفصل بعرض نتائج تحميل البيانات إحصائي   ا  ا  واجتماعي  مناقشتيا ومحاولة تفسيرىا تربوي   ومف ث

مدى تحقق أىداؼ البحث ومدى وذلؾ لمعرفة  ،ابقةراسات الس  والد   ظري ة لمبحثراسة الن  في ضوء الد  
 افترضيا. ال تيات صحة الفرضي  

 قة بأسئمة البحث:تائج المتعمّ أّواًل: النّ 
 الث قافةفي سورية في تنمية  العام ة الث انويةما دور المدرسة  الّتالي: يؤال الرئيسطرحت الباحثة السّ 

 ؟ الت رويحي ة
نة البحث عف تـ إعطاء إجابات أفراد عي   ؤال الرئيس في البحث:.من أجل اإلجابة عن السّ 1

صحيح وضح سابقا  في مفتاح الت  الثي كما ىو م  قيما  متدرجة وفقا  لمقياس ليكرت الث   االستبانة ككل  
 وتـ  حساب طوؿ الفئة عمى النحو اآلتي7

 (.2=1-3حساب المدى وذلؾ بطرح أكبر قيمة في المقياس مف أصغر قيمة ) -

 (3(عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )2بتقسيـ المدى وىو )حساب طوؿ الفئة وذلؾ  -

 )طوؿ الفئة(. 6666=  3÷  2                     

(، وذلؾ لمحصوؿ عمى 1( إلى أصغر قيمة في المقياس وىي )6666إضافة طوؿ الفئة وىو ) -
لالفئة  لى، لذا كانت الفئة األو  ـ  إضافة طوؿ الفئة إلى ال1666 -1ى مف )األو  األعمى مف  حد  (، ث
لالفئة   انية وىكذا لموصوؿ إلى الفئة األخيرة.وذلؾ لمحصوؿ عمى الفئة الث   ،ىاألو 

نة ة إلجابات أفراد عي  طات الحسابي  عامل مع قيـ المتوس  ياضي يمكف الت  قريب الر  واستنادا  إلى قاعدة الت  
 ف في الجدوؿ اآلتي7بي  البحث كما ىو م  

.ط الحسابي والقيم الموافقة لها( فئات قيم المتوسّ 9) الجدول  
ط الحسابيفئات قيم المتوسّ  يةدرجة األهمّ  التقدير في األداة   
3322– 2  مرتفعة نعـ 
73.1 – 3323  متوسطة أحيانا   
7 – 73..  منخفضة ال 

 
ـ   بعد أف   راسة الد   ابق تعرض  ( الس  9حو الجدوؿ)مف فئات األداة كما يوض   فئة   وصل إلى طوؿ كل  الت   ت
   .(16كما في الجدوؿ ) العي نةابية لمحاور االستبانة مف حيث وجية نظر أفراد طات الحس  المتوس  
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.محور من محاور االستبانة لكلّ  العّينةة باستجابات أفراد تب الخاّص طات والرّ ( المتوسّ 01) الجدول  

 
  ( نجد ما يمي7 16باستقراء الجدوؿ ) 
ط الحسابي الستجابات عي نة البحث بالن   - في  الث انويةرجة الكمي ة لدور المدرسة  سبة لمد  بمغ المتوس 

 الث قافةفي تنمية   الث انويةة دور المدرسة ا يشير إلى أىم ي( مم   2658) الت رويحي ة الث قافةتنمية 
طات المحاور7 حسب آراء عي نة البحث، بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة  بينما جاءت متوس 

ؿط الحسابي الستجابات عي نة البحث عمى المحور بمغ المتوس    -  2665)المجاؿ االجتماعي(  األو 
 .بتقدير  مرتفع  

بتقدير  ، 2652ط الحسابي الستجابات عي نة البحث عمى المحور الث اني)المجاؿ الثقافي( بمغ المتوس   -
 .مرتفع  

، 2658المجاؿ العممي( ط الحسابي الستجابات عي نة البحث عمى المحور الثالث )بمغ المتوس   -
 .بتقدير  مرتفع  

، 2656مجاؿ الرياضي( ط الحسابي الستجابات عي نة البحث عمى المحور الرابع )البمغ المتوس   -
 .بتقدير  مرتفع  

لالمجاؿ االجتماعي المرتبة  احتل  الي بالت   ية لتنم  الث انويةميا المدرسة نظ  ت   ال تيى بيف األنشطة األو 
انية حسب آراء عي نة البحث ياضي المرتبة الث  المجاؿ الر   احتل  ، في حيف الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافة

تبةالرّ  مجموع  المحاور 
رجاتالدّ   

كرارالتّ  ط المتوسّ  
 الحسابي 

االنحراف 
 درجة التقدير  المعياري 

في تنمية  الّثانويةدور المدرسة  
الّترويحّية الّثقافة  

 

0735.871 

 

737 
 مرتفع 8052 85.3

 مرتفع 2.35 2..5 799 3.47.33. المجال االجتماعي 7

 مرتفع >5: 75:7 66; 57362.33 المجال الثقافي 4

 6698 54625.33 المجال العممي 3

 
 مرتفع :5; =:75

ياضي المجال الرّ  2  .3663.33 9=7 75:; 
;5> 

 
 مرتفع
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بتقدير  ابعة قافي في المرتبة الر  الثة والمجاؿ الث  ، بينما جاء المجاؿ العممي في المرتبة الث   بتقدير  مرتفع  
تيجة إلى كوف ( ويمكف عزو ىذه الن  4كل البياني)عيا في الش  مف توز   ضح  أيضا ، كما يت   مرتفع  

، وتساعدىـ الط مبةبيف  عارؼقاء والت  تتيح العديد مف فرص الم   الث انويةميا المدرسة تقد   ال تياألنشطة 
مالء عبر مع الر فاؽ والز   ، وتوطيد عالقات  عبير عف ذواتيـ بحري ة  ، والت  ة  متشع ب في بناء عالقات  

ابعة إلى كوف قافي المرتبة الر  ؿ المجاؿ الث  احتال  في حيف يمكف تفسير  شارؾ في تنفيذ األنشطة،الت  
، وال تزيد مف الميارات الط مبةاكتشاؼ مواىب  ميا المدرسة ال تساعد عمىنظ  ت   ال تياألنشطة 

مف  لكثير  ار فييا يتكر   ال تيقافية المسابقات الث   القائميف يعتمدوف عمى كتب   خصية لدييـ ألف  الش  
 .الط مبة) روتيف( عند ا يجعل األمر أكثر رتابة  المعمومات مم  

 

.ط المحاوررجة الكمية لمتوسّ الدّ ن بيّ ( ي  4كل رقم )الشّ   

 اإلجابة عن األسئمة الفرعية: .2

ـ   رجات  الد   قامت الباحثة بحساب  لإلجابة عف أسئمة البحث،   ةاالنحرافات المعياري  طات، المتوس  ، الخا
تائج االستبانة وكانت الن  ور مف محا محور   في كل   االستبانةبنود عمى  العي نةالستجابات أفراد  تبالر  و 

 كما يمي7
من وجهة  في المجال االجتماعي الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةما دور المدرسة  .1.      2

 ؟الّطمبةنظر 

2.58 2.65 
2.52 

2.58 2.56 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

دور المدرسة الثانوية  
في تنمية الثقافة 

   الترويحية

   المجال الرياضي المجال العلمي المجال الثقافي المجال االجتماعي
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ة بجميع بنود الخاص   العي نةة الستجابات أفراد طات الحسابي  المتوس   تائج أف  قيمة  بي ف الن  ت  
بتقدير   ( 2628و  2695)( بندا  تراوحت قيمتيا بيف 18بمغ عددىا ) ال تي( المجال االجتماعيمحور)
الذي يبيف أف االنشطة التي تقدميا المدرسة الثانوية  ط( بدرجة متوس  18باستثناء بند رقـ)  مرتفع  

ىذا البعد  بنود   جميع   أي أف  ، تحث الطمبة عمى تفضيل المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة
ط الحسابي لمحور دور والكبيرة، فقد بمغ المتوس  طة تتراوح بيف المتوس   بدرجة   ة  ل أدورا  ميم  تمث  

. فيي وحسب آراء عي نة بتقدير  مرتفع  ( 2665)الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةسة المدر  
تسيـ في إكسابيـ الوعي  لمط مبة الث انويةيا المدرسة تقدم   ال تي الت رويحي ةأف األنشطة تبي ف البحث 

 7اليح بالجدوؿ الت  كما ىو موض   ا .ات المقبولة اجتماعي  موكي  الكافي بالس
عمى أسئمة محور دور  العّينةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد (00 ) الجدول

 .الّطمبةفي المجال االجتماعي من وجهة نظر  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةالمدرسة 

تبةالرّ  رقم  
 البند

رجات الدّ  البند
 الخام

طالمتوسّ  التكرار االنحراف  
 المعياري 

درجة 
قدير التّ   

 مرتفع 303. 2.95 27. 1871 عاوف مع اآلخريف. تنمي روح الت   2 2

5.2 26 
الب االنتماء إلى وطنو تنمي لدى الط  

 ومجتمعو.
 مرتفع 495. 2.84 2.5 1803

 مرتفع 488. 2.84 ..2 1801 الب نحو العمل الجماعي تنمي دافعية الط   7 5.2

7.2 6 
الب مبدأ المبادرة ومساعدة ق لدى الط  م  عت  
 آلخريف .ا

 مرتفع 517. 2.83 2.4 1797

 مرتفع 500. 2.83 2.7 1799 الب .رابط بيف الط  تساعد في زيادة الت   22 7.2
 مرتفع 580. 2.78 222 1768 تقوي العالقة بيف البيت والمجتمع . 2 2..

..2 27 
واصل اإليجابي الب قدرة الت  تنمي لدى الط  

 مع الغير. 
 مرتفع 574. 2.78 .27 1766

 مرتفع 562. 2.77 2.7 1760 . الط مبةتساعد في التكافل بيف  5 5

6.2 24 
خصية المتكاممة تساعد في تنمية الش  

 .البلمط  
 مرتفع 693. 2.66 766 1688

 مرتفع 690. 2.66 762 1686 قة بالنفس.الب الث  تنمي لدى الط   25 6.2
 مرتفع 750. 2.61 765 1659الب الحس بالمسؤولية تجاه تنمي لدى الط   .2 22
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 اآلخريف.

25 22 
الب في مشاركة المجتمع تساعد الط  

 المحمي بتنفيذ أىدافو.
 مرتفع 730. 2.58 ..7 1641

2. 2. 
لألحداث اقد فكير الن  الب إلى الت  ترشد الط   

 مف حولو .
 مرتفع 732. 2.57 .72 1631

27 5 
ة في خصي  ة الش  ق مفيوـ الحري  م  عت  

 ة .العالقات االجتماعي  
 مرتفع 701. 2.54 726 1612

22 . 
يبة الط   الب عمى استخداـ األلفاظالط   تحث  

 في تعاممو مع اآلخريف 
 مرتفع 811. 2.51 .72 1597

2. . 
بايف مع الت  الب عمى تقبل تساعد الط  
 اآلخريف .

 مرتفع 753. 2.46 .6. 1562

يئة موكية الس  الب عف األنماط الس  تبعد الط   23 24  مرتفع 836. 2.35 45. 1493 

25 4 
الب عمى تفضيل المصمحة الط   تحث  
 ة .عمى المصمحة الخاص   العام ة

 متوسط 851. 2.28 75. 1446

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةبعد دور المدرسة   
االجتماعي في المجال الّترويحّية  

 مرتفع 279. 2..5 .76 30374.00

 ابق ما يمي7الحع مف الجدوؿ الس  ي  
   طات الحسابية ال تيو ىذا البعد  ثالثة بنود مف إف  أىـ تسيـ في  ال تيو  -حصمت عمى أعمى المتوس 

 ا 7ترتيبا  تنازلي   بة  مت باآلتي وىي مرت  تمث  نة البحث وفق آراء عي   الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةتنمية 

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةتب في محور دور المدرسة حصمت عمى أعمى الرّ  اّلتيالثة ( البنود الثّ 02الجدول )
 اً ترتيبًا تنازليّ  بةً في المجال االجتماعي مرتّ  الّترويحّية

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

 مرتفع 303. 2.95 عاوف مع اآلخريف. تنمي روح الت   2 2
 مرتفع 488. 2.84  .الب نحو العمل الجماعيتنمي دافعية الط   7 5.2
 مرتفع 495. 2.84 الب االنتماء إلى وطنو ومجتمعو.تنمي لدى الط   26 5.2
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ىناؾ اىتماـ مف قبل المدرسة في تنمية المجاؿ االجتماعي فيي تنمي  ( أف  12ضح مف الجدوؿ)يت  
 إلى الوطف والمجتمع. الط مبةافعية نحو العمل الجماعي، كما تنمي انتماء ، والد  الط مبةعاوف بيف الت  
تمث ل نواحي  ال تيتب في ىذا المحور، وىي البنود حصمت عمى أدنى الر   ال تي الثالثة   البنود   إف  

طات األدنى وفق لحصوليا عمى المتوس   الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةور في دور المدرسة القص
 ترتيبا  تنازليا 7                     بة  نة البحث، تمث مت باآلتي مرت  آراء عي  

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةتب في محور دور المدرسة الرّ  حصمت عمى أدنى اّلتيالثة ( البنود الثّ 03)الجدول 
 .اً ترتيبًا تنازليّ  في المجال االجتماعي مرتبةً  الّترويحّية

 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

 مرتفع 753. 2.46 بايف مع اآلخريف الب عمى تقبل الت  تساعد الط   . .2
 مرتفع 836. 2.35 يئة موكية الس  الب عف األنماط الس  تبعد الط   23 24

25 4 
 العام ةالب عمى تفضيل المصمحة الط   تحث  

 ة .عمى المصمحة الخاص  
 متوسط 851. 5.55

 الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةا  في تنمية دورا  ىام   الث انويةلممدرسة   ويمكف تفسير ذلؾ بأف  
قة تزيد الث   ال تيو  نحو العمل الجماعيافعية ، وتنمية الد  الط مبةعاوف بيف مف خالؿ تنمية روح الت  

ور غـ مف الد  عور باالنتماء إلى مجتمعو، وعمى الر  ا يؤدي إلى زيادة الش  الب، مم  فس لدى الط  بالن  
أخرى ليا  تقصير في جوانب  الإلى  راسة تشير  الد   نتائج    أف  إال   الث انويةتقوـ بو المدرسة  يال ذالميـ 
طيا الحسابي جاء متوس   ال تيوىي العبارات  ،الط مبة لدى الت رويحي ة لث قافةاأيضا  في تنمية  ة  أىم ي

الب عمى تفضيل الط   وحث   يئةموكية الس  إبعادىـ عف األنماط الس  بايف مع اآلخريف، األدنى، كتقبل الت  
يجب العمل عمى  ال تية قاط اليام  عتبر مف الن  ت   ال تية، و عمى المصمحة الخاص   العام ةالمصمحة 

 ور المنوط بالمدرسة. تقع عمى عاتق الد   ال تي، و الط مبةتنميتيا لدى 

من وجهة نظر  قافيفي المجال الثّ  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةما دور المدرسة  .2.2
 ؟الّطمبة

المجال ة بجميع بنود محور)الخاص   العي نةة الستجابات أفراد طات الحسابي  المتوس   تائج أف  قيمة  بي ف الن  ت  
بيف  متفاوت   بتقدير   ( 2679و  2616)تراوحت قيمتيا بيف  ( بندا  15بمغ عددىا ) ال تي( قافيالثّ 

الذي يوضح درجة حث الطالب عمى  متوسط   ( بتقدير  15وىو البند ) واحد   المرتفع باستثناء بند  
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تتراوح بيف  بدرجة   ميمة   ا  أداور  ل  مث  المحور ت   ىذا بنود   جميع   أي أف  ، حضور الم قاءات والن دوات الث قافية
 الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انوية  دور المدرسة  ط الحسابي لمحورطة والكبيرة وقد بمغ المتوس  المتوس  

تمعب  -عي نة البحث- الط مبةفيي وحسب آراء   .بتقدير  مرتفع  ( 2652)الط مبةقافي لدى في المجاؿ الث  
تعمل  ال تي الت رويحي ةا  عف طريق األنشطة ات  المقبولة اجتماعي  موكي  ور األفضل في تنمية  الس  الد  

 7اليكما ىو موضح بالجدوؿ الت   عمى تنفيذىا.

دور  عمى أسئمة محور  العّينةًا الستجابات أفراد تنازليّ  تب مرتبةً ة والرّ طات واالنحرافات المعياريّ المتوسّ (04) الجدول
 .الّطمبةقافي من وجهة نظر في المجال الثّ  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةالمدرسة 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط التكرار الدرجات الخام البند
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

 مرتفع 549. 2.79 541 1769 حدث أماـ الجمع الب ميارة الت  تنمي لدى الط   22 2
 مرتفع 662. 2.70 513 1713 ة .الب المعرفي  تساعد في تنمية قدرات الط   7 5

. 6 
الب عمى المحافظة عمى ميولو الط   تحث  
 مرتفع 686. 2.65 488 1683 ة .قافي  الث  

7 2 
الب تساعد في زيادة االرتباط بيف الط  

 733. 2.61 483 1660 والمدرسة .
 مرتفع

 مرتفع 700. 2.60 458 1649 زنة.المت  خصية تساعد في تكويف الش   22 2

..2 5 
تساعد في الحصوؿ عمى المعرفة ومصادرىا 

 750. 2.58 465 1637 الخاصة .
 مرتفع

 مرتفع 743. 2.58 466 1640 ة وصقميا خصي  تساعد في تعمـ الميارات الش   . 2..
 مرتفع 753. 2.55 449 1618 الب .غوية لمط  تنمي الحصيمة الم   27 5
 مرتفع 798. 2.54 462 1612 . الط مبةتساعد في اكتشاؼ مواىب  2 6

23 23 
الب عمى المحافظة عمى اآلثار الط   تحث  

 مرتفع 760. 2.53 440 1608 ة .اريخي  والمعالـ الت  

22 25 
قميد األعمى لمممارسات الب الت  تجنب الط  

 763. 2.49 418 1583 الثقافية المحيطة حولو.
 مرتفع

 مرتفع 829. 2.47 433 1566 الب عمى القراءة والبحث .الط  تشجع  . 12
 مرتفع 832. 2.40 399 1526الب ممكة البحث والتنقيب عف تنمي لدى الط   .2  13
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 أصوؿ األشياء.

27 5 
الب عمى تنمية ميارة إعداد تساعد الط  
 مرتفع 854. 2.36 385 1498 ة .قافي  المسابقات الث  

22 4 
دوات قاءات والن  حضور الم  الب عمى الط   تحث  
 متوسط 910. 2.10 296 1333 ة.قافي  الث  

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةبعد دور المدرسة   
 24095.00 في المجال الثقافي  الّترويحّية

446 

 مرتفع 386. 25.2 

 ابق ما يمي7الحع مف الجدوؿ الس  ي  

   طات الحسابي   ال تي -في ىذا البعد   ثالثة بنود   أىـ   إف تسيـ في  ال تيو  -ةحصمت عمى أعمى المتوس 
 ا 7ترتيبا  تنازلي   بة  مت باآلتي وىي مرت  نة البحث تمث  وفق آراء عي   الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةتنمية 

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةتب في محور دور المدرسة حصمت عمى أعمى الرّ  اّلتيالثة ( البنود الثّ 05جدول رقم)
 اً تنازليّ  بة  وهي مرتّ  قافيفي المجال الثّ  الّترويحّية

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

 مرتفع 0.549 2.79  .الب ميارة التحدث أماـ الجمعتنمي لدى الط   22 2
 مرتفع 0.662 5.43 ة .الب المعرفي  تساعد في تنمية قدرات الط   7 5
 مرتفع 0.686 2.65 ة قافي  الب عمى المحافظة عمى ميولو الث  الط   تحث   6 .

     ل نواحي القصور في دور تمث   ال تيتب وىي حصمت عمى أدنى الر   ال تيالثة أم ا البنود الث
نة البحث، تمث مت باآلتي مف وجية نظر أفراد عي   الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انوية المدرسة

 ا 7تنازلي   ترتيبا   تبة  مر  
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 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةفي محور دور المدرسة  تبحصمت عمى أدنى الرّ  اّلتيالثة البنود الثّ  )16)جدول 
 .اً تنازليّ  بة  قافي وهي مرتّ في المجال الثّ  الّترويحّية

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

2. . 
الب ممكة البحث والتنقيب عف أصوؿ الط  تنمي لدى 

 األشياء.
 مرتفع 0.829 2.40

27 5 
الب عمى تنمية ميارة إعداد المسابقات تساعد الط  

 ة .قافي  الث  
 مرتفع 0.854 2.36

 متوسط 0.910 2.10 ة.قافي  دوات الث  قاءات والن  الب عمى حضور الم  الط   تحث   4 22

 الت رويحي ة   لألنشطة   ( بأف  22، 27، .2وؿ) افي الجدتيجة كما جاء ويمكف تفسير ىذه الن  
، مف خالؿ زيادة وعي الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةدورا  ىاما  في تنمية  الث انويةميا المدرسة قد  ت   ال تي

 ، وتنمية قدراتحدث أماـ الجمعكتنمية ميارة الت   ا ،ة المقبولة اجتماعي  قافي  ات الث  موكي  بالس   الط مبة
لكن ال نة البحث ، وذلؾ حسب آراء عي  الط مبةة لدى قافي  ة والمحافظة عمى الميوؿ الث  الب المعرفي  الط  

الب عمى أظيرت قصورا  في دور األنشطة في تشجيع الط   ال تيتائج مع الن   أيفق الباحثة في الر  تت  
وقصورا   قيفد عمى التم  م  عت  الم  قميدي نقيب عف أصوؿ األشياء حيث تعتمد األسموب الت  ميارة البحث والت  

ة قافي  دوات الث  قاءات والن  الب عمى حضور الم  الط   ة، وحث  قافي  في تنمية ميارة إعداد المسابقات الث  
يعتمدوف عمى أنفسيـ وال يوظفوف  الت رويحي ةويمكف عزو ذلؾ إلى كوف القائميف عمى األنشطة 

الب وىي الحوافز لدى الط   ة، مما يؤدي إلى فقداف أحد أىـ  قافي  في إعداد المسابقات الث   الط مبةإمكانات 
ا ومم   ة،قافي  قاءات الث  دوات والم  مة كالن  شاطات المقد  ة، ومتابعة آخر الن  قافي  البحث عف المعمومات الث  

د ذلؾ أف     مف باقي البنود. ة أقل  يا الحسابي  طات  متوس   يؤك 
من وجهة نظر العممي في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةما دور المدرسة .2.3

 ؟الّطمبة
ة بجميع بنود الخاص   العي نةة الستجابات أفراد طات الحسابي  المتوس   تبي ف النتائج أف  قيمة  

 بتقدير   ( 2677و  2632)( بندا  تراوحت قيمتيا بيف 17بمغ عددىا ) ال تي( المجال العمميمحور )
الذي يوضح مدى تشجيع  (17) وىو البند   ط  متوس   بتقدير   واحد   باستثناء بند    مرتفع  بيف ال متفاوت  

 ميمة   ا  أداور  ل  مث  ىذا المحور ت   بنود   جميع   أي أف  ، الطالب عمى شغل أوقات فراغو بأعماؿ  مفيدة  
في  ةانوي  الث  ط الحسابي لمحور دور المدرسة طة والكبيرة، وقد بمغ المتوس  تتراوح بيف المتوس   بدرجة  
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عي نة  الط مبة  فيي وحسب آراء   .بتقدير  مرتفع  ( 2658)الط مبةفي المجاؿ العممي  لدى  الث قافةتنمية 
 ال تي الت رويحي ةطريق األنشطة  عف العممية المقبولةات موكي  ور األفضل في تنمية الس  تمعب الد   البحث  

 7اليكما ىو موضح بالجدوؿ الت   تعمل عمى تنفيذىا.
دور عمى أسئمة محور  العّينةًا الستجابات أفراد تب مرتبة تنازلي  المتوّسطات واالنحرافات المعيارية والرّ (07) دولج 

   .الّطمبةفي المجال العممي من وجهة نظر  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  ةالّثانويّ المدرسة 

تبةالرّ  رقم  
 البند

رجات الدّ  البند
 الخام

كرارالتّ  ط  المتوسّ   االنحراف  
 المعياري 

قديرالتّ   

1 4 
حميل الب القدرة عمى المالحظة والت  الط   كسب  ت  

 واالستنتاج.
 مرتفع 588. 2.77 272 1761

 مرتفع 637. 2.72 257 1729 الب إلى اتقاف العمل وتجويده.تدفع الط   . 5

فكير في المواقف الب سرعة الت  تنمي لدى الط   16 .
 .دة ) الحياتية (المتعد  

 مرتفع 634. 2.71 225 1720

 مرتفع 635. 2.68 765 1703 ميز.الب اإلبداع والت  تنمي لدى الط   2 7
 مرتفع 696. 2.66 766 1687 ة .قني  ة والت  الب لممفاىيـ العممي  تنمي إدارؾ الط   23 2.2

2.2 25 
ة راسة العممي  الب في اختيار الد  تساعد الط  

 تناسبو. ال تية والميني  
 مرتفع 682. 2.66 762 1689

4 24 
 الث قافةب الوعي تنمية عمى البالط   تساعد
 . ةالعممي  

 مرتفع 693. 2.63 .74 1668

5 22 
ة بالمعارؼ والمعمومات العممي   الط البتزود  

 المستجدة .
 مرتفع 730. 2.62 754 1663

6 22 
وصل ذاتيا  لممعارؼ ميارة الت   الط الب كسب  ت  

 ة .العممي  
 مرتفع 765. 2.60 756 1650

23.2 5 
كنولوجيا استثمارا  يستثمر الت   الط البتجعل 
 ا .إيجابي  

 مرتفع 753. 2.59 746 1646

23.2 6 
عمى  المبني   إلى المنيج العممي   الط الب رشد  ت  

 جريب .البحث والت  
 مرتفع 724. 2.59 7.2 1642

 مرتفع 793. 2.55 743 1619 رويح وفيق بيف الدراسة والت  مف الت   الط الب ف  مك  ت   2 25.2
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 مرتفع 765. 2.55 .72 1619 ة في المدرسة باالبتكارات العممي   الط البيعرؼ  27 25.2
 مرتفع 800. 2.47 753 1566 في اكتشاؼ مواىبو وتنميتيا. الط الب ساعد  ت   4 27
 مرتفع 819. 2.45 725 1554 قدي .فكير الن  إلى الت   الط الب رشد  ت   . 22
 مرتفع 844. 2.39 733 1520 الوعي االنتاجي االستيالكي  الط البنمي لدى ت   5 .2

24 2. 
 عمى شغل أوقات الفراغ بأعماؿ   الط البشجع ت  

 . مفيدة  
 متوسط  905. 2.32 .76 1476

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةالمدرسة  بعد دور  
 مرتفع 75320 25.2 292 27912.00  في المجال العممي. الّترويحّية

 

   طات وفق آراء عي   ال تيبنود في ىذا المحور، و  ثالثة   أىـ   إف نة البحث حصمت عمى أعمى المتوس 
 ا 7تنازلي   بة  مت باآلتي مرت  تمث  

في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  ةالّثانويّ تبًا في محور دور المدرسة الثة األعمى ر  ( البنود الثّ 08)جدول
ًا.تنازليّ  بةً مرتّ  العّينةالعممي حسب استجابات   

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط   البند
 المعياري 

 التقدير

1 4 
القدرة عمى المالحظة  الط الب كسب  ت  

 حميل واالستنتاج.والت  
 مرتفع 588. 2.77

 مرتفع 637. 2.72 إلى اتقاف العمل وتجويده. الط البتدفع  . 5

فكير في المواقف سرعة الت   الط البنمي لدى ت   16 .
 .ة (دة ) الحياتي  المتعد  

 مرتفع 634. 2.71

 
   تشير إلى نواحي القصور في دور أنشطة  ال تيتب، و حصمت عمى أدنى الر   ال تيالثة إف  البنود الث

لحصوليا عمى أدنى  الط مبةفي المجاؿ العممي لدى  الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  ةالث انوي  المدرسة 
 ا 7 ترتيبا  تنازلي   نة البحث،  تمث مت باآلتي وىي مرتبة  طات مف وجية نظر أفراد عي  المتوس  
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في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانوية( البنود الثالثة األدنى رتبًا في محور دور المدرسة 09)جدول
مرتبة تنازليًا. العّينةالعممي حسب استجابات   

 

 الرتبة
رقم 
 البند

االنحراف  المتوسط   البند
 المعياري 

 التقدير

 مرتفع 819. 2.45 قدي .فكير الن  إلى الت   الط البرشد ت   . 22

2. 5 
الوعي االنتاجي  الط البنمي لدى ت  

 االستيالكي .
 مرتفع 844. 2.39

24 2. 
عمى شغل أوقات الفراغ  الط الب شجع  ت  

 . مفيدة   بأعماؿ  
 متوسط  905. 2.32

ركز عمى ت   ة  األنشطة المدرسي   ( نجد أف  26، 25، 24ابقة) مف خالؿ الجداوؿ الس  
ى إتقاف عممو وتأكد إل الط البحميل ، االستنتاج( وتدفع فكير )المالحظة، الت  المستويات العميا مف الت  

عمى ربط األنشطة بالحياة  ا يدؿ  ة، مم  الحياتي  فكير في المواقف ي سرعة الت  ة ، وتنم  عمى جودتو العممي  
سياميا في  العممي   ة وتنميتيا وصقميا وتوجيييا لخدمة الفرد وميوليـ العممي   الط مبةاكتشاؼ قدرات ة، وا 

 دور   في حيف نجد أف  ـ، فكير العممي واستخداـ البحث العممي المنظ  تنمية ميارة الت  والمجتمع، و 
قدي، وزيادة الوعي االنتاجي فكير الن  إلى الت   الط مبةيعاني قصورا  في إرشاد  كاؼ   غير   ما زاؿ   المدرسة  

جاء متوسطيا الحسابي  ال تي، وىي العبارات مفيدة   االستيالكي، وكيفية شغل أوقات الفراغ بأعماؿ  
مف طاقات االستفادة غـ مف أىميتيا في تحقيق نة البحث، عمى الر  مف باقي البنود حسب آراء عي   أقل  
الب وقدراتيـ واإلمكانات المتاحة في توجيييـ إلى اإلبداع واإلنتاج العممي بما يساىـ في دفع الط  

                                                            طور في بالدنا نحو األفضل.عجمة الت  
من وجهة نظر ياضي الرّ في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةما دور المدرسة  .2.4

 ؟الّطمبة

ة باستجابات جميع بنود ي  رجة الكم  ة لمد  المتوسطات الحسابي   تائج أف  قيمة  أظيرت الن   ة الخاص 
  (2677و 2635بيف )( بندا  تراوحت قيمتيا 19بمغ عددىا ) ال تي(ياضيالمجال الرّ ىذا المحور )
 الث قافةفي تنمية  الث انويةأدوارا  ىام ة  لممدرسة  ل  مث  جميع بنود ىذا المحور ت   أي أف  ، بتقدير  مرتفع  

لمحور دور  ط الحسابي  وقد بمغ المتوس  نة البحث، وفق آراء عي   ياضي  الر   بالمجاؿ   ةالخاص   الت رويحي ة
فيي  .بتقدير  مرتفع  ( 2656)الط مبةلدى  ياضير  في المجاؿ ال الث قافةفي تنمية  الث انويةالمدرسة 
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ة المقبولة عف ات االجتماعي  موكي  ور األفضل في تنمية الس  عي نة البحث تمعب الد   الط مبةوحسب آراء 
   7ح بالجدوؿ التاليكما ىو موض   تعمل عمى تنفيذىا. ال تي الت رويحي ةطريق األنشطة 

دور  عمى أسئمة محور العّينةًا الستجابات أفراد تنازليّ  تب مرتبةً ة والرّ طات واالنحرافات المعياريّ المتوسّ (21) جدول
  .ياضيفي المجال الرّ  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةالمدرسة 

رقم  الرتبة
 البند

رجات الدّ  البند
 الخام

كرارالتّ  طالمتوسّ   االنحراف  
 المعياري 

درجة 
قدير التّ   

2 4 
ة سيـ في المحافظة عمى الحيوي  ت  

 . شاطوالن  
 مرتفع 615. 2.77 223 1757

5 88 
 واحتراـ االنضباط عمى الط الب حث  ت  

 . المواعيد
 مرتفع 629. 2.75 275 1746

..2 3 
وح قيمة الر   الط البنمي لدى ت  
 ة .ياضي  الر  

 مرتفع 637. 2.73 2.3 1734

..2 7 
مبدأ العقل السميـ  الط البنمي لدى ت  

 ميـ .في الجسـ الس  
 مرتفع 638. 2.73 254 1731

2 6 
عمى الوقاية مف  الط الب شجع  ت  

 المخاطر .
 مرتفع 660. 2.71 .25 1723

 مرتفع 659. 2.68 .23 1704 لممنافسة . افع  الد   الط البلدى  ع  شب  ت   81 .
 مرتفع 695. 2.67 223 1697  .اإلرادة قوة الط الب لدى نميت   87 4
 مرتفع 705. 2.66 236 1692 .ياضة بأىمية الر   الط البنمي وعي ت   88 5

6 89 
 بمظيره   اىتماما   أكثر الط الب تجعل 

ـ    . العا
 مرتفع 745. 2.62 767 1663

23 8 
ياضة عمى ممارسة الر   الط الب تحث  

 البدنية .
 مرتفع 749. 2.59 747 1643

22 5 
عمى المحافظة عمى  الط الب تحث  
 ظافة .الن  

 مرتفع 792. 2.56 746 1628

25.2 9 
غذية بقواعد الت   الط البنمي وعي ت  

 ميمة .الس  
 مرتفع 818. 2.49 .77 1580
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25.2 81 
ساعد في المعالجة مف الكبت ت  

 فسي .غط الن  والض  
 مرتفع 830. 2.49 775 1579

 مرتفع 830. 2.44 755 1552 افع لممغامرة .الد   الط البلدى  شبع  ت    83 27

22 84 
األسموب خمص مف ساعد في الت  ت  
 مطي لمحياة .الن  

 مرتفع 802. 2.43 66. 1543

 مرتفع 866. 2.41 753 1529 ة.ياضي  بالقوانيف الر   الط الب ؼ  عر  ت   8 .2

24 86 
خمص مف الكثير مف عمى الت   د  ساع  ت  

 األمراض .
 مرتفع 886. 2.37 734 1502

25.2 1 
 بطرؽ تنظيـ الط الب ؼ  عر  ت  

 المباريات.
 مرتفع 871. 2.35 .6. 1495

25.2 85 
عبية باأللعاب الش   الط الب ؼ  عر  ت  

 قافي لممجتمع. راث الث  المتأصمة في الت  
 مرتفع 820. 2.35 ... 1492

 الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةدور المدرسة   
ياضيفي المجال الرّ   

 مرتفع 76380 2.68 826 30990.00

 يمي7( ما 26ابق)الحع مف الجدوؿ الس  ي  

   العمل مف خالليا عمى تنمية  ةالث انوي  يمكف لممدرسة  ال تيفي ىذا المحور و  بنود   ثالثة   أىـ   إف
 :ا  تنازلي   بة  مت باآلتي مرت  ، وفق آراء عينة البحث تمث  الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافة

في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةتبًا في محور دور المدرسة ( البنود الثالثة األعمى ر  20جدول)
اً تنازليّ  تبةً مرّ  العّينةياضي حسب استجابات الرّ   

تبةالرّ  رقم  
 البند

طالمتوسّ  البند االنحراف  
 المعياري 

قدير درجة التّ   

 مرتفع 615. 2.77 تسيـ في المحافظة عمى الحيوية والنشاط . 4 2
 مرتفع 629. 2.75  المواعيد واحتراـ االنضباط عمى الط الب تحث   88 5
 مرتفع 637. 2.73 ة .ياضي  وح الر  قيمة الر   الط البتنمي لدى  3 2..
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  تمث ل نواحي القصور في دور المدرسة  ال تيتب و حصمت عمى أدنى الر   ال تيإف  البنود الثالثة
 بة  مف وجية نظر أفراد عينة البحث، تمث مت باآلتي وىي مرت   الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  ةالث انوي  

 ترتيبا  تنازليا 7 

في المجال  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  ةالّثانويّ محور دور المدرسة في تبًا الثة األدنى ر  ( البنود الثّ 22جدول)
العّينةياضي حسب استجابات الرّ   

تبةالرّ  رقم  
 البند

طالمتوسّ  البند االنحراف  
 المعياري 

قدير درجة التّ   

 مرتفع 886. 2.37 خمص مف الكثير مف األمراض عمى الت   ساعد  ت   86 24
 مرتفع 871. 2.35 بطرؽ تنظيـ المباريات. الط الب ؼ  عر  ت   1 25.2

25.2 85 
عبية المتأصمة في باأللعاب الش   الط الب ؼ  عر  ت  
  .قافي لممجتمعراث الث  الت  

 مرتفع 820. 2.35

 ةالث انوي  المدرسة  نة البحث أف  ( يرى أفراد عي  22، 21، 26ـ في الجداوؿ)قد  مف خالؿ ما ت  
ة ياضي  ، مف خالؿ مساىمتيا في توفير األنشطة الر  بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة الث قافةتسيـ في تنمية 

عمى االنضباط واحتراـ  الط مبة د  تعو  ، و  الط مبةشاط لدى تسيـ في المحافظة عمى الحيوية والن   ال تي
ـ  ة المتكاممة فخصي  شاط، وتنمي الش  المواعيد الممارسة لمن    ريفة، إال  ة والمنافسة الش  ياضي  وح الر  الر   تعم

ات موكي  في تنمية الس   ية  في جوانب أخرى ليا أىم   ةالث انوي  دور المدرسة قصورا  في  ر  ظي  تائج ت  الن   أف  
ة عمى ياضي  طيا الحسابي األدنى، كمساعدة األنشطة الر  جاء متوس   ال تيالمقبولة، وىي العبارات 

عبية المرتبطة بالتراث عريف بطرؽ تنظيـ المباريات واأللعاب الش  والت   خمص مف الكثير مف األمراضالت  
ة جييزات والمستمزمات المادي  بسبب نقص الت   مقبولة   ىذه النتيجة   وترى الباحثة أف   ،قافي لممجتمعالث  

ة في المدارس ) كالصاالت، والمالعب(، باإلضافة إلى كوف بعض ياضي  الالزمة لألنشطة الر  
ية وزيادة وعييـ بأىم   ،الط مبةقاش مع ية الكافية لتبادؿ الن  القائميف عمى األنشطة ال يعطوف األىم  

راث عبية المرتبطة بالت  ، وتعريفيـ باأللعاب الش  كسابيـ ميارة تنظيـ المبارياتإلة و ياضي  األنشطة الر  
 قافي لممجتمع.الث  
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 ات البحث:مناقشة فرضيّ  -ثانياً 
ـ   اتق مف صحة الفرضي  حق  لمت    نحو  العي نةطات درجات استجابات حساب داللة الفروؽ بيف متوس   ت

(، وذلؾ باستخداـ اختبار 6665عند مستوى الداللة ) ة لممحوري  رجة الكم  مف أبعاد المحور والد   بعد   كل  
 (.T-testت ستيودنت )

 الّثانوية دور المدرسةل بالنسبة العّينةبين آراء أفراد  اً إحصائي ة  الّ ال توجد فروق د :ىاألّولة الفرضيّ 
 ر الجنس ) ذكور ، إناث (متغيّ وفق  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية 

دور المدرسة  لمحاور (t)قيمة ت المحسوبة  ( أف  78تائج  كما في الجدوؿ) أظيرت الن  
كما )=;65و   :559تراوحت بيف)  بالنسبة لمتغّير الجنس الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  ةالّثانويّ 

 ي ةرجة الكم  وىي في جميع المحاور وفي الد   )7:;55و  .3.36 تراوحت قيمة مستوى الداللة بيف)
 الي7، حيث كانت القيـ كالت  ( :555)اللة االفتراضي مف مستوى الد   أكبر  

ومستوى  3.72(7ت المحسوبة الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةالمدرسة ي)دور المحور الكم  
 25..3اللة7الد  

   .3.36 اللة7ومستوى الد   5..2ت المحسوبة 7(ؿ)المجاؿ االجتماعي  المحور األو  
         3.722اللة7 ومستوى الد   3.42ت المحسوبة  7(قافي  اني) المجاؿ الث  الث  المحور 

 3.567اللة 7 ومستوى الد  2.32 المحسوبة ت 7(الث) المجاؿ العممي  المحور الث  
 3.242اللة7 ومستوى الد   2..2المحسوبة ت(7 ابع) المجاؿ الرياضي  المحور الر  

 الي7 كما يوضحو الجدوؿ الت   محاورال جميع في  3.32مف  أكبر   ىي اللةالد   مستوى  قيـ أف   أي  
في  الّثانويةبدور المدرسة فيما يتعمق  العّينةالفروق بين متوسطات درجات استجابات أفراد  (23الجدول رقم )

 تبعًا لمتغير الجنس. الّترويحّية الّثقافةتنمية 

طالمتوسّ  العدد الجنس   
االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري 

يةالحرّ   
القيمة 
ةاالحتماليّ   

 القرار

ل المحور األوّ   

 )المجال االجتماعي(

 2.36 74.76 .2. ذكور
 غير دال .3.36 633 5..2

 7.67 .75.2 26. إناث 

انيالمحور الثّ   

قافي()المجال الثّ   

 6.20 37.77 .2. ذكور
 غير دال 3.451 632 3.75

 5.37 38.11 26. إناث
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الثالمحور الثّ   

 )المجال العممي(

 7.10 43.67 .2. ذكور
 غير دال 0.294 632 1.05

 6.03 44.22 26. إناث

ابعالمحور الرّ   
ياضي()المجال الرّ   

 6.94 49.18 .2. ذكور
 غير دال 0.175 633 1.35

 7.00 48.42 26. إناث

يالكمّ   

 22.69 178.17 26. ذكور
  غير دال 0.652 632 0.45

 20.23 178.94 29. إناث

 اآلتي7 ضح  الجدوؿ يت  باستقراء 
طات درجات إجابات ( بيف متوس  :555اللة )عند مستوى الد   ة  إحصائي   داللة   عدـ وجود فروؽ ذات  -

ي لممقياس وعمى مستوى المحاور ، إناث( عمى المستوى الكم  ر الجنس ) ذكوروفقا  لمتغي   العي نةأفراد 
إلى  تيجةويمكن عزو هذه النّ ياضي( العممي، الر  قافي، مف المجاؿ ) االجتماعي، الث   ة في كل  الفرعي  

ودورىا في إشباع الحاجات  الث انويةميا المدرسة تقد   ال تي الت رويحي ةاألنشطة  ية  وعي الجنسيف بأىم  
باإلضافة إلى دورىا و الفرد المتكاممة واالرتقاء بسموكو،  توتنمية شخصيفي و  ،فسية األساسية لمفردالن  

أظيرت وعي  ال تي( 5337) الجوالني،  فق مع ما ذكرتووىذا يت   أشخاص آخريفكيف مع الت  في 
مة شابو الكبير في األنشطة المقد  ، ويمكف أيضا  عزو ذلؾ إلى الت  الت رويحي ةاإلناث بأىمية األنشطة 

لى حالة المساواة بيف الجنسيف ورغبتيـ بممارستيا ةالث انوي  في المدرسة  ذي الميثاؽ ال  فق مع وىذا يت   ،وا 
المادة  الوارد في برنامج األمـ المتحدة .533باب اإلفريقي ( في عاـ أقره اتحاد األفريقي )ميثاؽ الش  

في المشاركة في كافة مجاالت األنشطة  الحق   شاب   لكل   يكوف  باب عمى أف  قة بمشاركة الش  المتعم  
لممشاركة في كافة ابات باف والش  بيف الش   متساوية   وؿ األطراؼ عمى ضماف فرص  وتوافق الد   ،مةالمقد  

أشارت إلى وجود  ال تي( 2664راسة الحالية مع دراسة)استيتة،بينما تختمف الد   مجاالت األنشطة،
 ح  وض  كور، وي  لصالح الذ   الت رويحي ةفروؽ بيف الذكور واإلناث في مدى ممارسة مجاالت األنشطة 

 . الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةسبة لدور المدرسة واإلناث بالن  كور ( توزيع الذ  2كل البياني )الش  
عبير اللة اإلحصائية نجد حاجة الجنسيف في )المجاؿ االجتماعي( إلى الت  وفي ضوء ىذه الد   
لتحقيق  مجاؿ  الاإلنساف  رويح يجد  فعف طريق الت   ،اتيعبير الذ  وىذا ما تؤكده نظرية الت   ،عف ذاتيـ

حاجة الجنسيف في )المجاؿ  حصيل واإلبداع وكسب ثقة اآلخريف واستحسانيـ، كما نجد  رغباتو في الت  
ة ة والعممي  قافي  ة عف طريق األنشطة الث  قافي  ة والث  وحي  الر  ة، قافي والعممي( إلى إشباع رغباتيـ العقمي  الث  
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 ياضي( بالجانب  كور واإلناث في )المجاؿ الر  أيضا  اىتماـ الجنسيف الذ   ضح  توفرىا المدرسة، ويت   ال تي
راسة ميا المدرسة، وتختمف الد  تنظ   ال تية ياضي  لممارسة األنشطة الر  مما يدفع الجنسيف  الجسمي  
مف  أكبر   بدرجة   كور بالجانب الجسمي  دت اىتماـ الذ  أك   ال تي( 5332ة مع دراسة ) منصور، الحالي  
 أف (2662) ما ذكرتو ليمىة مع  راسة الحالي  فق الد  في حيف تت   تي تيتـ قميال  بيذا الجانب،ث الال  اإلنا

 تنميػة ف  فػػإ معرفتػػو وزيػػادة ة،فسي  الن   وصحتو اإلنساف بجسـ العناية في تتركز الحديثة   ربية  الت   متطمبات  
ـ   البػػي  الط   المجتمػػع فػػي الفكػري   فاعػل  الت   الب الط   لػػدى الحقيقيػػة وافعالػػد   اسػػتغالؿ خالؿ مػػف تتػػ

 ة. والمعرفة العممي   حصػيلالت   زيادة عمى وحثيـ ،الت رويحي ةاألنشطة  أوجو مختمف بممارسة

 
في  ةالّثانويّ اإلناث بالنسبة لدرجات دور المدرسة  الّطمبةكور و الذّ  الّطمبةطي ( يبّين الفرق بين متوسّ 5كل)الشّ 

  الّترويحّية الّثقافةتنمية 

 دور المدرسةل سبةبالنّ  العّينةبين آراء أفراد  اً إحصائيّ  ة  الّ ال توجد فروق د 7 7انيةة الثّ الفرضيّ 
 االختصاص) عممي، أدبي(ر متغيّ وفق  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  ةالّثانويّ 

في  ةالّثانويّ دور المدرسة  لمحاور( t)ت المحسوبة  قيمة   ( أف  79تائج كما في الجدوؿ )أظيرت الن  
كما تراوحت )555>و   7575تراوحت بيف)  بالنسبة لمتغّير االختصاص الّترويحّية الّثقافةتنمية 

مف  أصغر  ي ة رجة الكم  وىي في جميع المحاور وفي الد   )55555و   3.355اللة بيف )قيمة مستوى الد  
 الي7( حيث كانت القيـ كالت   :555)اللة االفتراضي مستوى الد  
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ومستوى  3.53(7ت المحسوبة الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةالمدرسة ي)دور المحور الكم  
 3.355اللة7الد  

ؿالمحور     3.333 اللة7ومستوى الد   .4.. 7 ت المحسوبة()المجاؿ االجتماعي  األو 

   3.333اللة7 ومستوى الد    2.24 المحسوبة7 ت قافي(اني) المجاؿ الث  المحور الث  

 3.333اللة 7 ومستوى الد   4.33 المحسوبة ت 7(الث) المجاؿ العممي  المحور الث  

 3.333اللة7 ومستوى الد   3... المحسوبة ت(7 ابع) المجاؿ الرياضي  المحور الر  

 الي7 حو الجدوؿ الت  كما يوض   محاورال جميع في  3.32مف  أصغر  ىي  اللةالد   مستوى  قيـ أف   أي  
في  الّثانويةبدور المدرسة  فيما يتعمق العّينةطات درجات استجابات أفراد الفروق بين متوسّ (24 الجدول رقم )

.تبعًا لمتغير التخصص الّترويحّية الّثقافةتنمية   

االنحراف  المتوسط العدد االختصاص 
درجة  قيمة ت المعياري 

 الحرية
القيمة 

 القرار االحتمالية

األّولالمحور   

)المجال 
 االجتماعي(

 4.94 47.42 4.. عممي
 دال 3.028 633 2.20

 5.08 48.29 565 أدبي

انيالمحور الثّ   

) المجال 
 الثقافي(

 5.77 36.52 4.. عممي
دال  0.000 632 6.76  

 5.41 39.54 565 أدبي

الثالمحور الثّ   

 )المجال العممي(

 6.97 42.61 4.. عممي
 دال 0.000 632 5.57

 5.77 45.46 565 أدبي

ابعالمحور الرّ   
)المجال 
 الرياضي(

 7.06 47.04 4.. عممي
 دال 0.000 633 7.00

 6.33 50.79 565 أدبي

يالكمّ   

 21.32 173.64 4.. عممي
 دال  0.000 632 6.30

 20.28 184.10 565 أدبي
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 اآلتي 7 ضح  ابق يت  الس  باستقراء الجدوؿ 

وفقا   العي نةطات إجابات أفراد ( بيف متوس  :555اللة )عند مستوى الد   ة  إحصائي   داللة   وجود فروؽ ذات  
عمى  الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  ةالث انوي  ر االختصاص ) عممي ، أدبي( حوؿ دور المدرسة لمتغي  

قافي الث  ،مف المجاؿ )االجتماعي ة في كل  الفرعي  ي لممقياس وعمى مستوى المحاور المستوى الكم  
( حيث كاف ;ظيره الشكل البياني)ياضي( وىذه الفروؽ لصالح االختصاص األدبي كما ي  ، الر  العممي  
 9;85>6لالختصاص العممي  ط الحسابي  مف المتوس   أكبر   9565=6الستجاباتيـ  الحسابي   ط  المتوس  

تختمف مف حيث طبيعتيا  ةالث انوي  ميا المدرسة تقد   ال تيألنشطة إلى كوف ا تيجةويمكن عزو هذه النّ 
ة ي  عميماعي والمواد الت  ة الحجـ الس  د  وىدفيا باختالؼ االختصاص، ومستوى تنفيذ األنشطة، وم  

فروؽ  دت عمى وجود  أك   ال تي( ==<6فق مع دراسة ) الكردي، خصصيف، وىذا يت  برمجة لكال الت  الم  
ة وذلؾ يات العممي  ة لصالح الكم  ياضي  ة نحو الميل لممارسة األنشطة الر  ة واإلنساني  العممي  يات بيف الكم  
، بدافع الت   في االختصاصات  الدراسة   أشارت إلى أف   ال تي( 7558رويح عف النفس، ودراسة ) برسـو
تختمف مع  ، بينماالت رويحي ةف ممارسة األنشطة م ؽ  عو  مما ي   طويل   ة تحتاج إلى وقت  العممي  

ة في طبيقي  ظرية والت  بيف االختصاصات الن   فروؽ   أشارت إلى وجود   ال تي( =755دراسة)مصطفى،
 ة وأنشطة الخالء.ممارسة األنشطة الفني  

في االختصاص األدبي  ة  ظري  راسة الن  الد   طبيعة   ة نجد أف  اللة اإلحصائي  وفي ضوء ىذه الد  
، ويزيد اىتماـ ةا يتيح ليـ الفرص االجتماعي  ي مم  أكبر مف االختصاص العمم فراغ   توفر لدييـ وقت  

ة، وىذا يختمف مع دراسة ياضي  ة، كما تشجعيـ عمى األنشطة الر  ة والعممي  قافي  باألنشطة الث   الط مبة
الب ذوي االختصاصات توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الط   ال تي( 2654)الحماحمي، ظفر،

 ة. قافي  ة والث  ة في المناشط االجتماعي  واألدبي  ة العممي  
كونيا تزيدىـ وعي  الت رويحي ة الث قافةتنمية  ترى ضرورة  الباحثة   أن  تيجة إال  غم من هذه النّ وعمى الرّ 

 خصصيف بحاجة  ظر عف االختصاص، فكال الت  ة المقبولة بغض الن  ات االجتماعي  موكي  باألىداؼ والس  
ة، فالمعرفة ي  عميمسة بالمواد الت  ة نتيجة المناىج المكد  واحي االجتماعي  وتقوية الن   فسرويح عف الن  لمت  

لشخصية اإلنساف  ونشطة   ية  ثر   ا  أبعاد يا تمنح  شخص حيث أن   لكل   كثقافة ىي حاجة   الت رويحي ة
 ية والجمالية، وتكسبووجدانو بالمعاني والقيـ الخمق يا تشحذ  ة، وذلؾ أن  يناميكي  ة والد  ضفي عميو الحيوي  وت  

 ال تي( 5323فق مع دراسة )كوفاي،وكربونار،وىذا يت   مقبولة   ة  اجتماعي   رويحي الالـز لحياة  الوعي الت  
 ة تؤثر بشكل  ياضي  ألنشطة الر  اة مثل الموسيقى، المسرح، في األنشطة المدرسي   المشاركة   دت أف  أك  
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وع مف الب المشاركيف في ىذا الن  ة لدى الط  والالمعرفي  ة إحصائيا  عمى زيادة الميارات المعرفي   داؿ  
مف فوائد  ( أف  .533ياضي )رويحي الر  شاط الت  ة لمن  ة الوطني  دت دراسة الجمعي  األنشطة، كما أك  

تحسيف  عادةعور بالس  تحسيف الش  عور االنفعالي، تحسيف الش   الت رويحي ةالمشاركة في األنشطة والبرامج 
تحسيف التعامل مع أفراد مختمفيف عف ة، المساعدة في إدارة الوقت، خصي  وبناء الش  فس قة بالن  الث  

 بعضيـ البعض.

 
طي  طمبة االختصاص العممي وطمبة االختصاص األدبي بالنسبة لدرجات دور توسّ بّين الفرق بين م  ( ي  6كل)الشّ 

  .الّترويحّية الّثقافةفي تنمية  الّثانويةالمدرسة 
 الّثانوية دور المدرسةل بالنسبة العّينةبين آراء أفراد  اً إحصائيّ  الة  ال توجد فروق د :الثةة الثّ الفرضيّ 

  .ة(، الخاّص العاّمةالمدرسة) ر متغيّ وفق  الّترويحّية الّثقافةفي تنمية 

في  الّثانويةدور المدرسة  لمحاور( t)ت المحسوبة  قيمة   (  أف  :7تائج كما في الجدوؿ) أظيرت الن  
قيمة  تكما جاء )::5; و 9;85تراوحت بيف) بالنسبة لمتغّير المدرسة الّترويحّية الّثقافةتنمية 

اللة مف مستوى الد   أصغر  ي ة رجة الكم  وىي في جميع المحاور وفي الد   )55555مستوى الداللة )
 الي7، حيث كانت القيـ كالت  ( :555االفتراضي )

ومستوى  2.54(7ت المحسوبة الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةالمدرسة ي)دور المحور الكم  
 3.333اللة7الد  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

   المجال الرياضي المجال العلمي المجال الثقافي   المجال االجتماعي الدرجة الكلية

173.64 

47.42 
36.52 

42.61 47.04 

148.1 

48.29 
39.54 

45.46 50.79 

 علمي

   أدبي



اني/ميداني                     
ّ
 عرض نتائج البحث ومناقشتها                                         الفصل الث

 

165 
 

ؿالمحور     3.333 اللة7ومستوى الد   22.. 7 ت المحسوبة ()المجاؿ االجتماعي  األو 

          3.333اللة7 ومستوى الد   7...المحسوبة  7 ت(قافي  اني) المجاؿ الث  المحور الث  

 3.333اللة 7 ومستوى الد   ...7 المحسوبة ت 7(المجاؿ العممي  الث) المحور الث  

  3.333اللة7 ومستوى الد   7.25المحسوبة ت(7 ابع) المجاؿ الرياضي  المحور الر  
 الي7 حو الجدوؿ الت  كما يوض   محاورال جميع في  3.32مف  أصغر  ىي  اللةالد   مستوى  قيـأف    أي  

في  الّثانويةبدور المدرسة  فيما يتعمق العّينةطات درجات استجابات أفراد (الفروق بين متوسّ 25الجدول رقم )
 .تبعًا لمتغير المدرسة الّترويحّية الّثقافةتنمية 

طالمتوسّ  العدد المدرسة   
االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري 

يةالحرّ   
القيمة 
ةاالحتماليّ   

 القرار

األّولالمحور   

)المجال 
(االجتماعيّ   

ةعامّ   335 46.63 5.18 
 دال 3.000 633 6.552

ةخاّص   300 49.17 4.48 

انيالمحور الثّ   

) المجال 
قافي(الثّ   

ةعامّ   335 37.15 5.75 
دال  3.000 632 3.641  

ةخاّص   300 38.82 5.74 

الثالمحور الثّ   

 )المجال العممي(

ةعامّ   335 42.81 6.66 
 دال 3.000 632 4.665

ةخاّص   300 45.22 6.28 

ابعالمحور الرّ   
)المجال 

ياضي(الرّ   

ةعامّ   335 47.73 7.48 
 دال 3.000 633 4.129

ةخاّص   300 49.99 6.15 

يالكمّ   

ةعامّ   335 174.3832 22.43 
 دال  3.000 632 5.278

ةخاّص   300 183.2133 19.34 

 ضح اآلتي7ابق يت  باستقراء الجدوؿ الس  
طات إجابات أفراد ( بيف متوس  :555اللة )عند مستوى الد   ة  إحصائي   داللة   وجود فروؽ ذات   
 الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  الث انويةة ( حوؿ دور المدرسة ة ، خاص  ر المدرسة) عام  وفقا  لمتغي   العي نة

، مف المجاؿ )االجتماعي ة في كل  ي لممقياس وعمى مستوى المحاور الفرعي  عمى المستوى الكم  
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 طيا الحسابية حيث كاف متوس  ياضي( وىذه الفروؽ لصالح المدارس الخاص  في، العممي، الر  قاالث  
 (4كل البياني) كما يظيره الش   =958>6 العام ةلممدارس  الحسابي   ط  مف المتوس   أكبر   8576=6

بكافة مجاالتيا  الت رويحي ةة باألنشطة إلى اىتماـ المدارس الخاص   تيجةويمكن عزو هذه النّ 
 يادة مف، وذلؾ مف خالؿ الز  العام ةة( أكثر مف المدارس ياضي  ة، الر  ة، العممي  قافي  ة، الث  )االجتماعي  

ة الواحدة أو بيف عميمي  شاطات سواء داخل المؤسسة الت  ة ، والن  قافي  الجتماعية والث  اورات والمناسبات الد  
، باإلضافة الت رويحي ةاالت لألنشطة والص  ة ياضي  جييزات الر  ة فضال  عف توفير الت  ي  عميمالمؤسسات الت  
 ة  خاص   خوفا  مف إبعادىـ عف وظيفتيـ كونيا مدارس   الت رويحي ةرسييا بتنفيذ األنشطة د  إلى التزاـ م  

قد تعود إلى توفر  العام ةة والمدارس ظيرت بيف المدارس الخاص   ال تيفالفروؽ   ة  وليست حكومي  
لى اىتماـ اإلدارة   ،العام ةة أكثر مف المدارس المدارس الخاص   اإلمكانات لدى ية والمدرسيف بأىم   وا 

معوقات  أكثر   ف  إ (.533جامع، أبو فق مع دراسة) وىذا يت   ،بكافة مجاالتيا ترويحية   رويح كثقافة  الت  
األدوات البديمة، الكثافة ة، عدـ توفر ياضي  ة ىي7 نقص األجيزة الر  ة المدرسي  ياضي  تنفيذ األنشطة الر  

 مناسبة   وعدـ وجود مساحات   محدودة   ياضي عمى ألعاب  شاط الر  اقتصار تنفيذ الن   ،البية العاليةالط  
 ىي قمة   الت رويحي ةممارسة األنشطة  مف معوقات   دت أف  أك   ال تي( 5335، ودراسة )الكزندنس،لتنفيذه

ـ يتعم   الط البتجعل  الت رويحي ةلألنشطة  الالزمة   اإلمكانات   توفير   وترى الباحثة أف  األماكف لألنشطة. 
ة وح الجماعي  لمر   لمقوانيف وااللتزاـ بيا، وتنمية   الكثير مف ممارسة تمؾ األنشطة حيث يتخمميا معرفة  

خراج لمط  عاوف وتكويف الص  لروح الت  و  دت اقة الزائدة، وكما تؤدي إلى اتزاف شخصياتيـ فقد أك  داقات وا 
 التخفيف   ة وظيفة  والخاص   العام ةتوفرىا المدارس  ال تيشاطات لمن   ( أف  5333سة) ناصر، عالوة،درا

  يجب اتباعيا. ال تية مطة المدرسي  راسة والس  اتج عف الد  الن   راسي  مف العبء الد  
يمكف عزوىا إلى  داللة المجاؿ االجتماعي   اللة اإلحصائية نجد أف  وفي ضوء ىذه الد  

قافي( يمكف ة، أما داللة ) المجاؿ الث  باألنشطة االجتماعي   العام ةالب المدارس مبية لط  المشاركة الس  
فيكونوف  الت رويحي ة الث قافةية حوؿ أىم   كافية   إلى معمومات   العام ةعزوىا إلى افتقار طالب المدارس 
ذي يروف ال   رويحي  شاط الت  عيروف اىتماما  كبيرا  لمن  ي   الي ال، وبالت  حريصيف عمى إنياء دراستيـ بنجاح  

عف ىدفيـ األساسي، أما داللة ) المجاؿ العممي( يمكف عزوىا إلى اىتماـ إدارة المدارس  فيو مشغمة  
و يؤثر رويحي مف منطمق أن  الب، وا غفاؿ الجانب الت  ومتابعة تحصيل الط  عميمي بالجانب الت   العام ة
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راسة سواء ة خارج إطار الد  الب عمى األنشطة العممي  يل العممي، ولذلؾ ال تشجع الط  حصسمبا  عمى الت  
تيجة إلى كوف الوسائل واألدوات ياضي( يمكف عزو الن  أو غير ذلؾ، أما ) المجاؿ الر   ة  أكانت ترويحي  
  .  العام ةة أكثر مف المدارس لدى المدارس الخاص   المتنوعة متوفرة   الت رويحي ةواألنشطة 

 

 الّثقافةفي تنمية  الّثانويةوالمدارس الخاصة بالنسبة لدرجات دور المدرسة  العاّمةبّين الفرق بين متوسطي المدارس ( ي  7الشكل)
  .الّترويحّية

 لمبحث: العاّمةتائج ثالثًا: النّ 
 نتائج أسئمة البحث7

، حيث تمعب العي نةحسب آراء أفراد  الت رويحي ة الث قافةدورا  مرتفعا  في تنمية  الث انويةلممدرسة  إف   -
 .بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة الث قافةا  في تنمية دورا  ىام   في المجاؿ االجتماعي الت رويحي ةة األنشط

، حيث تمعب العي نةحسب آراء أفراد  الت رويحي ة الث قافةدورا  مرتفعا  في تنمية  الث انويةلممدرسة  إف   -
 .بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة الث قافةا  في تنمية دورا  ىام   قافيفي المجاؿ الث   الت رويحي ةاألنشطة 

، حيث تمعب العي نةحسب آراء أفراد  الت رويحي ة الث قافةدورا  مرتفعا  في تنمية  الث انويةلممدرسة  إف   -
 .بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة الث قافةا  في تنمية دورا  ىام   في المجاؿ العممي الت رويحي ةاألنشطة 

، حيث تمعب العي نةحسب آراء أفراد  الت رويحي ة الث قافةدورا  مرتفعا  في تنمية  الث انويةلممدرسة  إف   -
 .بتقدير  مرتفع   الت رويحي ة الث قافةا  في تنمية دورا  ىام  في المجاؿ الرياضي  الت رويحي ةاألنشطة 
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ـ  نتائج فرضي   ة فرضي   ات البحث7 ت ، وجاءت  0.05اللة ات البحث عند مستوى الد  اختبار صح 
 كل الت الي7تائج عمى الش  الن  
ي( وفي مجاالتيا ) المحور الكم   ةالث انوي  ا  في دور المدرسة إحصائي   وجد فروؽ دال ة  ال ت   -

سبة بالن   الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةة( في تنمية ياضي  ة ، الر  ة ،العممي  قافي  ة، الث  جميعا )االجتماعي  
 ر الجنس. لمتغي  

ي( وفي مجاالتيا ) المحور الكم   الث انويةا  في دور المدرسة إحصائي   وجد فروؽ دال ة  ت   -
سبة بالن   الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةة( في تنمية ياضي  ة ، الر  قافية ،العممي  ة، الث  جميعا )االجتماعي  

 ذه الفروؽ في جميع المحاور لصالح االختصاص األدبي حيث أف  ر االختصاص وىلمتغي  
 ة أعمى. يا الحسابي  طات  متوس  

ة، ي( وفي مجاالتيا جميعا  )االجتماعي  ا  في دور المدرسة ) المحور الكم  إحصائي   وجد فروؽ دال ة  ت   -
 ،ر المدرسةسبة لمتغي  بالن   الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةة( في تنمية ياضي  ة ، الر  ة ،العممي  قافي  الث  

 ة أعمى. يا الحسابي  طات  ة حيث أف متوس  الخاص   اسوىذه الفروؽ في جميع المحاور لصالح المدر 

 رابعًا: مقترحات البحث:
ـ الباحثة مجموعة  راسة، ت  توصم ت إلييا الد   ال تيتائج في ضوء الن   يا ترى أن   ال تيمف المقترحات  قد 

، وتالفي جوانب القصور الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةفي تنمية  ةالث انوي  لتفعيل دور المدرسة  ضرورية  
 في ىذا الدور.

 

ة ربوي  ة مف قبل المدرسة والمؤسسات الت  الب عمى تحمل المسؤولي  قة بقدرة الط  زيادة فرص الث   -1
شراكو  مف خالؿ منحيـ إعداد المسابقات والمشاركة بيا واالعتماد عمييـ، في وضع  يـا 

 .المستيدفة   يـ ىـ الفئة  الخطط ليذه البرامج ألن  

البية في تقديـ خدمات تفعيل دور المدرسة في خدمة المجتمع عف طريق المشاركة الط   -2
الة الفع   مشاركتو ويدعـلقضايا مجتمعو،  الط البذي يسيـ في زيادة فيـ لممجتمع، األمر ال  

    وطنو. خدمة في
 الت رويحي ةشاطات في مجاالت الن   الط مبةات و الط البتشارؾ فييا  المدرسة لنشاطات  إقامة  -3

 المختمفة.

ـ   أف   -4 ة( ة، السياسي  ة، الوطني  ة، األخالقي  عمى مختمف األصعدة ) االجتماعي   عقد ندوات   يت
 معا .دوات بما يمـز الفرد لمنيوض بذاتو ومجتمعو عمى حضور ومناقشة ىذه الن   الط مبة وحث  
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 ةياضي  الر   الت رويحي ةية األنشطة تتعمق بتنمية الوعي بأىم   ال تي دوات والمحاضراتعقد الن    -5
 .الميذالبية عمى الت  شاطات الط  بفوائد الن  و 

عمى المشاركة في مختمف األنشطة في كافة يـ حث  ،و  مفيدة   ة  عممي   إلقامة أبحاث   الط مبةتوجيو  -6
  المناسبات .

 ة  تدريبي   مقياـ بعقد دورات  لعميـ ربية والت  عميـ ومديريات الت  ربية والت  مف وزارة الت   وجيومضاعفة الت   -7
 البية في مجاؿ األنشطة المدرسية.سيف ومشرفي األنشطة الط  در  لمم   متخصصة  

د الوزارة عمى تؤك   وأف   ،ة والمالعبياضي  االت واألجيزة الر  لمص   العام ةضرورة توفير المدارس  -8
خفيف مف دوف الت   مستمر   مبة بشكل  لمط   الت رويحي ةتنفيذ األنشطة ة ضرورة المدرسي  اإلدارات 

 يتيا.أىم  

راعى بحيث ي   ،راسيراسية واالمتحانات خالؿ الفصل الد  الب الد  لجداوؿ الط   د  ـ الجي  نظي  الت    -9
وذلؾ لما ليا مف  الت رويحي ة مف خاللو ممارسة األنشطة الط البيستطيع  خاص   وقت   وجود  
  ركيز.عمى الت   راسي والقدرةحصيل الد  في زيادة الت   فوائد  

ـ  المدارس في  صة  متخص   وجود إدارة    -16  .  الت رويحي ة بفعاليات األنشطة  تيت

 .مف قبل إدارات المدارس ة  مستمر   فة  البية بصمراقبة ومتابعة األنشطة الط    -11

 الط الب وميوؿ لحاجات ورغبات مبيا  مة م  يكوف محتوى البرامج واألنشطة المقد   يجب أف    -12
 . شاطالن   في البلمط   ومشاركة   إقباؿ   ىناؾ يكوف  حتى

 صيف مف خالؿ حث  خص  لكال الت   الت رويحي ةباألنشطة  عناية   المدرسة   تولي إدارة   أف   ضرورة    -13
 .  الط مبةلدى  الت رويحي ة الث قافةكونيا تسيـ في تنمية  ،سييا عمى االلتزاـ بيادر  م  
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 ص البحث باللّغة العربيّة:خّمل

 الت رويحي ةقافة ة في تنمية الث  انوي  دور المدرسة الث  

  دمشق مدينةفي دراسة ميدانية  

قيادةُّالمجتمعُّفيُُّّة ُّ،ُّفييُّتتولىُّميم ُّمجتمع ُُّّائدةُّفيُّأي ُّربويةُّالر ُّمنُّالمؤسساتُّالت ُُّّمدرسةالُّد ُّتع
ُّمة،ُّلذلكُّكانُّدور ُّولُّالمتقد ُّالد ُّ ةًُُّّوخطيراًُّىاُّحساسًا شرائحُّالمجتمعُّوىيُُّّياُّتتعاملُّمعُّأىم ُّوأن ُُّّخاص 
 طوير.فيُّالبناءُّوالت ُُّّعميياُّاآلمال ُُّّد ُّعق ُّال تيُّت ُُّّبابية ُّالش ُُّّريحة ُّالش ُّ

ُّوُّمنن ُّأقيمُّالمجتمع،ُّنجدُُّّةًُّمتضمنُّالت رويحي ةقافةُّةُّالث ُّتنمي ُّ،ُّوىوُّمدرسةوفيُّضوءُّاليدفُّاألسمىُّلم
ُّسموك فيُّكبير ُُّّوذلكُّلماُّلوُّمنُّأثر ُّا،ُّةُّمعُّتنميتيربوي ُّفيُّالعمميةُّالت ُُّّرويحت ُّتضمينُّالُّالواضحُّضرورة ُّ

ُّ بطالض ُّ اليوبالت ُّ كيف،الت ُّ عممية وتسييل حياتيم وتحسين والجماعات، األفراد ُّبحيثُّاالجتماعي
 معُّغيرىم.ُّة ُّيجابي ُّا ُّوُُّّمسايرة ُُّّيكونونُّأكثر ُّ

ُّلبعض تمقائي ُّ طبيعي ُّ تعبير ُّ من ةاليومي ُّ الحياة مظاىر أحد زنة ُّالمت ُّ الت رويحي ة قافة ُّث ُّال كانت ولما
ُّوسيمة ُّ ياأن ُّ اعتبار وعمى الممارسة، خالل من صقلوت ُّ لوتتعد ُّ رتتغي ُّ الفرد واحتياجات اىتمامات
ُّواالتزان الكامل موالن ُّ لتحقيق ُّالث ُُّّدور " :وىو راسةالد ُّ موضوع اختيار تم ُّ، ُّفيُّتنميةُّانوي ُّالمدرسة ة

ُّيتصل ذيال ُّ المجال _الت رويحي ة ثقافةال _ يان ُّأ حيث " مبةُّمنُّوجيةُّنظرىملدىُّالط ُُّّالت رويحي ةقافةُّالث ُّ
ُّةانوي ُّالث ُّ المدارس اختيار تم ُّ كماُّ،غيره وقوة قوتو فيو يختبر ذيال ُّ المعمل ُّ وىي حولو بما البالط ُّ فيو
ُّسريع ُّ بشكل ُّ نمو ُّال ُّ تزايد ُّ فييا يتم ُّ تيال ُّ خطرُّالمراحلأ من ىي تيوال ُّ باب،الش ُّ مرحمة في تياطمب ُّ ألن ُّ

ُّ.االجتماعي المحيط المشاركةُّفي حيث جولةالر ُّ مرحمة إلى بعدىا لينتقل

ُّ

ُّ
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ُّالت رويحي ةقافةُّفيُّتنميةُّالث ُُّّةانوي ُّالث ُُّّعنُّدورُّالمدرسةدُّمشكمةُّالبحثُّبالكشفُّتتحد ُُّّمشكلة البحث:
ُّمبة.منُّوجيةُّنظرُّالط ُّ

ُّالية:قاطُّالت ُّالن ُّةُّىذاُّالبحثُّمنُّتنطمقُّأىم يُّة البحث: : أهمي  

 ُّ ُّةُّوأكثرىاُّتأثيرًاُّفيُّسموكُّاألفرادالجماعاتُّاإلنساني ُُّّأىم ُُّّنظامًاُّاجتماعيًاُّيضم ُُّّكونُّالمدرسة
ُّأساس ُّألن ُُّّ،والجماعة ُّاالجتماعي ُّالت ُُّّكل ُُّّيا ُّومنظ ُّجمعات ُّمعُُّّم ُّة ُّيتالءم ُّبما ُّأفرادىا لسموك
ُّالس ُّاالجتماعي ُُّّاألدوار ُّفيُّالمجتمعة ُّتقعُّمسؤولي ُُّّ،ائدة ُّتحقيقُّالت ُّوعمييا وازنُّفيُّشخصيةُّة

ُّعبُّ..إلخ.يوُّوالم ُّالعملُّوالم ُُّّمبةُّمنُّخاللالط ُّ
 ُّ وجيوُّواإلرشادُّالستغاللُّأوقاتُّالفراغُّمبةُّتحتاجُّإلىُّالت ُّلمط ُُّّية ُّعمر ُُّّمرحمة ُُّّعمىوءُّالض ُُّّتسميط

منُّقبلُُّّوعممي ُُّّتربوي ُُّّىواياتوُّبإشراف ُُّّمنيمُّمنُّخاللُّممارسةُّكل ُُّّ،ة ُّترويحي ُُّّفيُّنشاطات ُّ
ُّنشطةُّالت رويحي ة.نُّعنُّتحقيقُّوتطبيقُّاألخططُّلياُّمنُّقبلُّالمعني ُّالمدرسةُّوفقُّبرامجُّم ُّ

 ُُّّ ُّمقبولة ُّصفات  ُّإكسابيم ُّفي ُّتسيم  ُّألن يا ُّالط مبة ُّحياة ُّفي ُّالت رويحي ة ُّالث قافة ُّدور أىم ية
ُّاجتماعيًا.

 ُُّّ ُّلماُّت ييئوُّمنُّبرامج  وريةُّفيُّتنميةُّالث قافةُّالت رويحي ة،ُّنظرًا أىمي ةُّدورُّالمدرسةُّالث انوي ةُّالس 
بابُّواألطفال.ُّ  وأنشطة ُّترويحي ة ُّلمقابمةُّاحتياجاتُّالش 

 ُُّّالباحثةُّعممُّحدُّعمىُّالموضوعُّبيذاُّالمتعمقةُّالدراساتُّندرة. 
 ُّ باب،ُّمثل:ُّالقائمونُّعمىُّمؤسساتُّإعدادُّورعايةُّالش ُُّّراسةمنُّنتائجُّىذهُّالد ُُّّد ُّيمكنُّأنُّيستفي

ُّالمدارسُّ ُّالش ُّالمنظ ُّوُّالجامعات، ُّبتأىيل ُّالمختصة ُّمات ُّأن ُّباب، ُّمنطمق ُّمن الجانبُُّّوذلك
ُّة.خصي ُّمنُّالجوانبُّاألساسيةُّفيُّبناءُّالش ُُّّرويحي ُّالت ُّ
 .ُّإضافي ة ُّلمباحثينُّوالت ربويين ُّقدُّتساىمُّنتائجُّالبحثُّفيُّفتحُّقنواِتُّبحث 

 الية:يسعىُّىذاُّالبحثُّانطالقًاُّمنُّمشكمتوُّإلىُّتحقيقُّاألىدافُّالت ُُّّ: لبحثأهداف ا
،ُّاالجتماعي ُّ)فيُّالمجالُُّّالت رويحي ةقافةُّانويةُّفيُّتنميةُّالث ُّدورُّالمدرسةُّالث ُّفُّعر ُّت ُّ -1 ،ُّالعممي  ،ُّالث قافي 

 .الر ياضي(
 .مفيومُّالث قافةُّالت رويحي ةُّتعر ف -2
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 .ُُّّالمدرسةُّالث انوي ةمجاالتُّالث قافةُّالت رويحي ةُّفيُّتعر فُّ -3
الفروقُّاإلحصائيةُّالدالةُّبينُّمتوسطاتُّدرجاتُّأفرادُّالعينة)ُّالطمبة(ُّحولُّدورُّالمدرسةُّتعر فُّ -4

 .ُّالث انويةُّفيُّتنميةُّالث قافةُّالت رويحي ةُّتعزىُّإلىُّمتغيراتُّالدراسة
ُّ.ُّالت رويحي ةقافةُّفيُّتنميةُّالث ُّالث انوي ةُّوصلُّإلىُُّّالمقترحاتُّلتفعيلُّدورُّالمدرسةُّالت ُّ -5

ُّفيُّةانويةُّالعام ُّالث ُُّّالمدرسةُّماُّدور:ُّىوُّيرئيسُّسؤالُّعنُّلإلجابةُّالبحثُّىذاُّيسعىُّ:البحث أسئلة
ُّاألسئمةُّعنوُّتتفرعُّ؟ةُّفيُّمدينةُّدمشقانوي ُّالمدارسُّالث ُُّّطمبةُّنظرُّوجيةُّمنُّالت رويحي ةُّالث قافةُّتنمية
ُّ:التالية
 ُّ ُّالث ُّالمدرسة ُّدور ُّالث ُّانوي ُّما ُّتنمية ُّفي ُّة ُّالمجالقافة ُّفي ُّالث قافي،ُّاالجتماعي ُُّّ)الت رويحي ة ،

) ،ُّالر ياضي   ؟العممي 
 ُُّّالثقافةُّالت رويحي ة؟ُّمفيومما
 ُُّّةُُّّ؟انوي ُّالثقافةُّالت رويحي ةُّفيُّالمدرسةُّالث ُّمجاالتُّما
 فروقُّذاتُّداللةُّإحصائيةُّبينُّمتوسطاتُّدرجاتُّأفرادُّالعينة)ُّالطمبة(ُّحولُّدورُُّّىلُّتوجد

ُّ؟ُّالث قافةُّالت رويحي ةُّتعزىُّإلىُّمتغيراتُّالدراسةُّالمدرسةُّالث انويةُّفيُّتنمية
 ُّ ُّقافةُّالت رويحي ةُّ؟الث ُُّّالمدرسةُّالث انوي ةُّالعام ةُّفيُّتنميةُّتيُّتسيمُّفيُّتفعيلُّدورماُّالمقترحاتُّال

 ُّةُّ؟ةُّالعام ُّانوي ُّفيُّالمدرسةُّالث ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةماُّالمقترحاتُّالتيُّتسيمُّفيُّتفعيلُّدور 
 :0.05ُّاللةُّاتُّاآلتيةُّعندُّمستوىُّالد ُّاختبارُّالفرضي ُّسيتمُّات البحث :فرضي  
 ُّ حولُّدورُُّّينةأفرادُّالع ُُّّاستجابةُّدرجاتُّمتوسطاتبينُُّّة ُّإحصائي ُُّّداللة ُُّّذات ُُّّالُّتوجدُّفروق

ُّ.رُّالجنسُّ)ُّذكورُّ،ُّإناثُّ(عزىُّلمتغي ُّت ُُّّالت رويحي ةقافةُّفيُّتنميةُّالث ُّةُّانوي ُّالث ُُّّالمدرسة
 ُّ حولُّدورُّينةُّأفرادُّالع ُُّّاستجابةُّدرجاتُّمتوسطاتبينُُّّة ُّإحصائي ُُّّداللة ُُّّذات ُُّّالُّتوجدُّفروق

ُّ.خاصةُّ(ُّ–رُّالمدرسةُّ)ُّعامةُّعزىُّلمتغي ُّت ُُّّالت رويحي ةقافةُّفيُّتنميةُّالث ُّانويةُّالث ُّالمدرسةُّ
 ُّ ُّينةُّحولُّدورالع ُُّّأفرادُّاستجابةُّدرجاتُّمتوسطات بينُّة ُّإحصائي ُُّّداللة ُُّّذات ُُّّالُّتوجدُّفروق

 .رُّاالختصاصُّ)أدبي،ُّعمميُّ(عزىُّلمتغي ُّت ُُّّالت رويحي ةقافةُّفيُّتنميةُّالث ُّةُّانوي ُّالث ُّالمدرسةُّ
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ُّالمجتمع األصلي وعي نة البحث: ُّةالعام ُُّّةانوي ُّالث ُُّّالمدارسُّطالبُّجميعُّمنُّراسةالد ُُّّمجتمع ُُّّيتكونُُّّ
19814ُّ)ُّعددىمُّوالبالغُّ،2014/2015ُّراسي ُّالد ُُّّلمعام ُُّّدمشقُّبمدينةُِّ ُّالمدارسُّفيُّوطالبةًُُّّطالباًُّ(

ُّأعدادُّعمىُّالحصولُّتم ُّ.)ُُّّةالخاص ُُّّةانوي ُّالث ُُّّالمدارسُّفيُّوطالبةُّطالباًُّ(6465ُّ)ُّ،وُّةالعام ُُّّةانوي ُّالث ُّ
ُّ( دمشق ُُّّبمدينةُّربيةالت ُُّّمديريةُّمنُّالبالط ُّ
ُّحيثُّ،سوريةُّبياُّتمرُّتيال ُُّّروفالظ ُُّّنتيجةُّرةالمتيس ُُّّةالعرضي ُُّّالمعاينةُّبطريقةُّراسةالد ُُّّنةعي ُُّّسحبُّتم ُّ

ُُّّاالختيارُّنسبةُّبمغت (25ُّ 773ُّ)ُّنةالعي ُُّّأفرادُّعددُّفبمغ%( ُّةالعام ُُّّالمدارسُّمنُّوطالبةًُُّّطالباًُّ(
704ُّ)ُّاستعادةُّتم ُُّّة،والخاص ُّ 69ُّ)ُّاستبعادُّوتم ُُّّاستبانة( ُّنةالعي ُُّّاستقرتُّوبذلكُّاكتمالياُّلعدم(

ُّ.وطالبةًُُّّطالباًُّ(635ُّ)عمى
ُّوىي:ُّمحاور ُُّّمنُّأربعةُُِّّمؤلفة ُُّّعبارةُّعنُّاستبانة ُُّّاألداة:
 ُّ بندًا(18ُّ.)ُّفيُّالمجالُّاالجتماعيُّالت رويحي ةُّالث قافةانويةُّفيُّتنميةُّدورُّالمدرسةُّالث 
 ُّ بندًا(15ُّ.)ُّقافيفيُّالمجالُّالث ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةانويةُّفيُّتنميةُّدورُّالمدرسةُّالث 
 ُّ بندًا(17ُّ)فيُّالمجالُّالعممي.ُّالت رويحي ةُّالث قافةانويةُّفيُّتنميةُّدورُّالمدرسةُّالث 
 ُّ بندًا(19ُّ)ُّياضي.فيُّالمجالُّالر ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةانويةُّفيُّتنميةُّدورُّالمدرسةُّالث 

 نتائج البحث:
ُّ:البحثُّأسئمةُّنتائج

،ُّحيثُّتمعبُّالعي نةحسبُّآراءُّأفرادُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورًاُّمرتفعًاُّفيُّتنميةُُّّالث انويةلممدرسةُُّّإن ُّ -
ُّمرتفع ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةًاُّفيُّتنميةُّدورًاُّىام ُُّّةُّالت رويحي ةُّفيُّالمجالُّاالجتماعياألنشط  .بتقدير 

،ُّحيثُّتمعبُّالعي نةحسبُّآراءُّأفرادُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورًاُّمرتفعًاُّفيُّتنميةُُّّالث انويةلممدرسةُُّّإن ُّ -
ُّمرتفع ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةًاُّفيُّتنميةُّدورًاُّىام ُُّّقافيفيُّالمجالُّالث ُُّّالت رويحي ةاألنشطةُّ  .بتقدير 

،ُّحيثُّتمعبُّالعي نةحسبُّآراءُّأفرادُُّّالت رويحي ةُّالث قافةرتفعًاُّفيُّتنميةُّدورًاُّمُّالث انويةلممدرسةُُّّإن ُّ -
ُّمرتفع ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةًاُّفيُّتنميةُّدورًاُّىام ُُّّالت رويحي ةُّفيُّالمجالُّالعممياألنشطةُّ  .بتقدير 

حيثُّتمعبُُّّ،العي نةحسبُّآراءُّأفرادُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورًاُّمرتفعًاُّفيُّتنميةُُّّالث انويةلممدرسةُُّّإن ُّ -
ُّمرتفع ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةًاُّفيُّتنميةُّدورًاُّىام ُّالت رويحي ةُّفيُّالمجالُّالرياضيُّاألنشطةُّ  .بتقدير 

ُّفرضي ُّ ُّتم ُّنتائج ُّالبحث: ُّفرضي ُُّّات ة ُّصح  ُّالد ُّاختبار ُّمستوى ُّعند ُّالبحث ُّات ُّوجاءت0.05ُُّّاللة ،
ُّكلُّالت الي:تائجُّعمىُّالش ُّالن ُّ
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ُّت ُّ - ُّدال ة ُّال ُّفروق ُّإحصائي ُُّّوجد ُّالمدرسة ُّدور ُّفي ُّالكم ُُّّالث انوي ةًا ُّالمحور ُّمجاالتياُّ) ُّوفي ي(
سبةُّبالن ُُّّالط مبةلدىُُّّالت رويحي ةُّالث قافةة(ُّفيُّتنميةُّياضي ُّةُّ،ُّالر ُّةُّ،العممي ُّقافي ُّة،ُّالث ُّجميعًا)االجتماعي ُّ

 رُّالجنس.ُّلمتغي ُّ
ُّدال ة ُّت ُّ - ُّفروق ُّإحصائي ُُّّوجد ُّالمدرسة ُّدور ُّفي ُّالكم ُُّّالث انويةًا ُّالمحور (ُّ ُّوفي مجاالتياُّي(

سبةُّبالن ُُّّالط مبةلدىُُّّالت رويحي ةُّالث قافةة(ُّفيُّتنميةُّياضي ُّةُّ،ُّالر ُّقافيةُّ،العممي ُّة،ُّالث ُّجميعًا)االجتماعي ُّ
ُّأن ُّلمتغي ُّ ُّحيث ُّاالختصاصُّاألدبي ُّلصالح ُّالمحاور ُّجميع ُّفي ُّالفروق ُّاالختصاصُّوىذه ُّر
 ةُّأعمى.ُّياُّالحسابي ُّطاتُِّمتوس ُّ

ة،ُّي(ُّوفيُّمجاالتياُّجميعًاُّ)االجتماعي ُّمدرسةُّ)ُّالمحورُّالكم ًُّاُّفيُّدورُّالإحصائي ُُّّوجدُّفروقُّدال ة ُّت ُّ -
ُّ،العممي ُّقافي ُّالث ُّ ُّالر ُّة ،ُّ ُّياضي ُّة ُّفيُّتنمية ُّلمتغي ُّبالن ُُّّالط مبةلدىُُّّالت رويحي ةُّالث قافةة( ُّ،رُّالمدرسةسبة

ةُّأعمى.ُّياُّالحسابي ُّطاتُِّةُّحيثُّأنُّمتوس ُّالخاص ُُّّاسوىذهُّالفروقُّفيُّجميعُّالمحاورُّلصالحُّالمدرُّ
مبةُّوذلكُّحسبُّآراءُّأفرادُّلدىُّالط ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةفيُّتنميةُُّّالبحثُّعنُّقصور ُُّّوقدُّكشفُّىذا

ُّالمتوس ُّال تيُّحصمتُّعمىُّأدنىُّالر ُُّّعي نةُّالبحث،ُّوىيُّالبنود ُّ  ة:طاتُّالحسابي ُّتبُّوأقل 
ُّ:فيُّالمجالُّاالجتماعي ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورُّالمدرسةُّفيُّتنميةُّ

ُُّّقصور ُّ ُّالط ُُّّةساعدمفي ُّتقبل ُّاآلخرينالت ُّالبُّعمى ُّمع ُّباين ُّوفي ،ُّ ُّاألنماطُّالط ُّإبعاد ُّعن الب
 ةُّ.ةُّعمىُّالمصمحةُّالخاص ُّالبُّعمىُّتفضيلُّالمصمحةُّالعام ُّالط ُُّّ،ُّوفيُّحث ُّيئةموكيةُّالس ُّالس ُّ

ُّ:قافي ُّفيُّالمجالُّالث ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورُّالمدرسةُّفيُّتنميةُّ
مبةُّ،ُّوفيُُّّتنميةُّميارةُّإعدادُّنقيبُّعنُّأصولُّاألشياءُّلدىُّالط ُّتنميةُّممكةُّالبحثُّوالت ُّفيُُّّقصور ُّ

 ة.قافي ُّدواتُّالث ُّقاءاتُّوالن ُّمبةُّعمىُّحضورُّالم ُّالط ُُّّةُّ،ُّوفيُّحث ُّقافي ُّالمسابقاتُّالث ُّ
ُّ:العممي ُّفيُّالمجالُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورُّالمدرسةُّفيُّتنميةُُّّ
ُّالط ُُّّقصور ُُّّ ُّإلىُّالت ُّفيُّإرشاد ُّ ُّالوعيُّاالنتاجيُّاالستيالكيُّلدىُُّّقدي ُّفكيرُّالن ُّمبة ،ُّوفيُّتنمية

ُّ.ُّمفيدة ُُّّمبةُّعمىُّشغلُّأوقاتُّالفراغُّبأعمال ُّعُّالط ُّيمبةُّ،ُّوفيُّتشجالط ُّ
ُّ:ياضي ُّفيُّالمجالُّالر ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةدورُّالمدرسةُّفيُّتنميةُُّّ

منُّخمصُّمنُّالكثيرُّةُّعمىُّالت ُّياضي ُّبمساعدةُّاألنشطةُّالر ُُّّمبةُّفيُّزيادةُّالوعيُّلدىُّالط ُُّّقصور ُّ
ُّوفيُّتعر فُّالط ُّ ُّبطرقُّتاألمراض، ُّوُّمبة ُّالمباريات، ُّالمتأص ُّباأللعابُّالش ُّنظيم ُّفيُّالت ُّعبية راثُّمة

ُّ.لممجتمعُّقافي ُّالث ُّ
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ُّمجموعةًُُّّثم ُُّّ ُّالباحثة ُُّّقد مت ُّتنمية ُّفي ُّالمدرسة ُّدور ُّلتفعيل ُّالمقترحات ُُّّالت رويحي ةُّالث قافةمن
ُّوتالفيُّنواحيُّالقصورُّالمذكورةُّانطالقًاُّمنُّنتائجُّالبحث.

 ُّ ةُّربوي ُّةُّمنُّقبلُّالمدرسةُّوالمؤسساتُّالت ُّالبُّعمىُّتحملُّالمسؤولي ُّقةُّبقدرةُّالط ُّزيادةُّفرصُّالث
ُّعمييم، ُّواالعتماد ُّبيا ُّوالمشاركة ُّالمسابقات ُّإعداد ُّمنحيم ُّخالل شراكوُُّّمن ُّوضعُُّّيما  في

 .المستيدفة ُُّّيمُّىمُّالفئة ُّالخططُّليذهُّالبرامجُّألن ُّ

 ُّ ُّطريق ُّعن ُّالمجتمع ُّخدمة ُّفي ُّالمدرسة ُّدور ُّالط ُّتفعيل ُّخدماتُّالمشاركة ُّتقديم ُّفي البية
الةُّالفع ُّ مشاركتوُّويدعملقضاياُّمجتمعو،ُُّّالط البذيُّيسيمُّفيُّزيادةُّفيمُّلممجتمع،ُّاألمرُّال ُّ

ُُّّ  وطنو. خدمة في
 ُّ ُّلنشاطات ُّالمدرسة ُُّّإقامة ُّفييا ُّوُّالط البتشارك ُّالن ُُّّالط مبةات ُّمجاالت ُّفي ُّالت رويحي ةشاطات

 المختمفة.

 ُّ ُّعمى ُّندوات  ُّعقد ُّيتم  ُّالسياسي ة(ُّأْن ُّالوطني ة، ُّاألخالقي ة، ُّاالجتماعي ة، (ُّ مختمفُّاألصعدة
ُّالط مبةُّعمىُّحضورُّومناقشةُّىذهُّالن دواتُّبماُّيمزمُّالفردُّلمنيوضُّبذاتوُّومجتمعوُّمعًا.  وحث 

 ُُّّ ُّالن ُّالر ياضي ةُّدواتُّوالمحاضراتعقد ُّالت رويحي ة ُّاألنشطة ُّالوعيُّبأىم ية ُّال تيُّتتعمقُّبتنمية
 الميذ.البيةُّعمىُّالت ُّالط ُّشاطاتُّبفوائدُّالن ُّوُّ

 ُّ ُّأبحاث ُُّّالط مبةتوجيو ُّحث ُّ،وُّ مفيدة ُُّّة ُّعممي ُُّّإلقامة ُّفيُّيم ُّفيُّمختمفُّاألنشطة عمىُّالمشاركة
 ُّكافةُّالمناسباتُّ.

 ُّ ُّة ُّتدريبي ُُّّمقيامُّبعقدُّدورات ُّلعميمُّربيةُّوالت ُّعميمُّومديرياتُّالت ُّربيةُّوالت ُّوجيوُّمنُّوزارةُّالت ُّمضاعفةُّالت
 البيةُّفيُّمجالُّاألنشطةُّالمدرسية.األنشطةُّالط ُّسينُّومشرفيُّدر ُّلمم ُُّّمتخصصة ُّ

 ُّدُّالوزارةُّعمىُّتؤك ُُّّوأنُُّّ،ةُّوالمالعبياضي ُّاالتُّواألجيزةُّالر ُّلمص ُُّّالعام ةضرورةُّتوفيرُّالمدارس
خفيفُّمنُّدونُّالت ُُّّمستمر ُُّّمبةُّبشكل ُّلمط ُُّّالت رويحي ةتنفيذُّاألنشطةُّةُّضرورةُّاإلداراتُّالمدرسي ُّ

 يتيا.أىم ُّ

 ُُّّ ُّالجي ُّنظي ُّالت راعىُّبحيثُّي ُُّّ،راسيراسيةُّواالمتحاناتُّخاللُّالفصلُّالد ُّالبُّالد ُّلجداولُّالط ُُّّد ُّم
وذلكُّلماُّلياُّمنُُّّالت رويحي ةُّمنُّخاللوُّممارسةُّاألنشطةُّالط البيستطيعُُّّخاص ُُّّوقت ُُّّوجود ُّ
 ُّركيز.عمىُّالت ُُّّراسيُّوالقدرةحصيلُّالد ُّفيُّزيادةُّالت ُُّّفوائد ُّ

 ُُّّ ُُّّالت رويحي ةُّبفعالياتُّاألنشطةُُّّتيتم ُّالمدارسُّفيُُّّصة ُّمتخص ُُّّوجودُّإدارة. 

 ُُّّ منُّقبلُّإداراتُّالمدارسُّة ُّمستمر ُُّّفة ُّالبيةُّبصمراقبةُّومتابعةُّاألنشطةُّالط. 
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 ُُُّّّالمقد ُُّّيجبُّأن ُّواألنشطة ُّالبرامج ُّمحتوى ُّم ُّيكون ُّالط الب وميولُّلحاجاتُّورغباتُّمبياًُّمة
 . شاطالن ُّ في البلمط ُُّّومشاركة ُّ إقبال ُّ ىناك يكونُّ حتى

 ُُّّ ُّصينُّمنُّخاللُّحث ُّخص ُّلكالُّالت ُُّّالت رويحي ةباألنشطةُُّّعنايةًُُّّالمدرسةُُِّّتوليُّإدارة ُُّّأنُُّّضرورة
 .ُُّّالط مبةلدىُُّّالت رويحي ةُّالث قافةكونياُّتسيمُّفيُّتنميةُُّّ،سيياُّعمىُّااللتزامُّبيادر ُّم ُّ

 

  

 



 المراجع:  

 
 أّوالً: المراجع باللّغة العربيّة.

 .ةلّغة اإلنكليزيّ لثانياً: المراجع با
 

  



 املراجع

 

118 
 

 المراجع العربيّة:  

 الكتب:  

 باعةلمط   ةالقومي   ارالد   ،ربوي الت   فسالن   عمم :(1981)حامد القادر، وعبد ية،عط   دمحم األبراشي، -1
 .4ط شر،والن  

 الممارسات دليل ،لمشباب السياسية المشاركة تحسين :(2112)اإلنمائي المتحدة األمم برنامج -2
 .السميمة

ة في محافظات جنوب ة المدرسي  ياضي  معوقات تنفيذ األنشطة الر  :( 2006أبو جامع، فتحي )  -3
 ية في إعداد المناهج(، جامعة األقصىل ) التجربة الفمسطين  ، المؤتمر العممي األو  ةقطاع غز  

 .ةغز  
 . 1تهامة، ط مكتبات ، ياضالر   والجنس، الحب   باء ألف (: 2113 ليمى) األحدب، -4
 . 1ياض، ط، وزارة المعرف، الر  البيشاط الط  دليل الن  (: 2111البي )شاط الط  ة لمن  اإلدارة العام   -5
 .  القاهرة ، غريب مكتبة ، ربوي الت   الفكر   تاريخ في دراسات(: 1991)  سيد ، ارالجب   -6
 ار، الد  ةاألساسي   وحقائقيا والمراىقة الطفولة سيكولوجية (: 1994 )العمي الجسماني، عبد -7

 .،بيروت لمعموم ةالعربي  
رويح في المجتمع تجاىات طالبات الجامعة نحو أساليب الت  ا :( 2114الجوالني، فادية عمر)  -8

 .شر  باعة والن  ، المكتبة المصرية لمط  العربي
 .1 شر، بيروت، طوالن   راساتلمد   ةالعربي   ، المؤسسةالمراىق: ( 1981 )حافظ، فوزي  -9

 الزقازيق، مكتبة ،الفراغ أوقات في ربيةوالت   رويحالت   :( 1986)  مصطفى الحمفاوي، -11
 .القاهرة

 شر،لمن   الكتاب مركز ، القاهرة،طبيقظرية والت  الن   بين رويحالت  (: 2111 دمحم ) الحماحمي، -11
 .2ط
 الفكر العربي . دار ،بيروت، قافيالث   حديالت   و العولمة (: 2111عمي) باسم خريسان، -12



 املراجع

 

119 
 

 ، القاهرة ، دار المعارف . رويحأوقات الفراغ والت  (:  1991خطاب ،عطيات)  -13
 .سالة،مؤسسة الر   بيروت ،ةاإلسالمي   قافةالث   في لمحات (: 1977 عودة) عمر الخطيب، -14
 .2، دار الفكر العربي، القاهرة، طرويح وأوقات الفراغالت  (: 2111الخولي، أمين) -15
مركز  ، رويح وأوقات الفراغرؤية عصرية لمت   :( 1989درويش ، كمال ، الحمامي ، دمحم )  -16

 شر، القاهرة .الكتاب لمن  
المعاصر،  المجتمع رويح وأوقات الفراغ فيالت   :(1986درويش، كمال، والحماحمي، دمحم)  -17

  .العربي الفكر دار القاهرة، 
 العموم مدخل الفراغ وأوقات رويحالت   أصول (:1991 )والخولي، أمين كمال، درويش، -18

 .العربي الفكر دار القاهرة، ،ةاإلنساني  
 . ةالجامعي   ، دار المعرفةمو واالرتقاءالن   سيكولوجية: ( 1996 )الفتاح دويدار، عبد -19
وزيع، شر والت  ، مكتبة المجتمع الغربي لمن  موفس الن  عمم الن  :(2114ة، صالح) ين العمري  الد   -21

 عمان.
، دار الميسرة، فل المراىقمو المتكامل لمط  مو الحركي مدخل لمن  الن  (: 1999راتب، أسامة)  -21

 األردن.
 .1ل،طاألو   اإلسالمية، الفصل شروالن   وزيعالت   ، دارأزمة بال مراىقة :( 2111)رضا، أكرم -22
 ، دار الزهران ، عمان . عمم نفس طفولة ومراىقة(:  2111عبي ، أحمد دمحم ) الز   -23
 ، مؤسسةفسالن   وعمم اإلسالم بين المراىق تربية: ( 1997 دمحم) السيد عبالوي، دمحمالز   -24

 .3،لبنان، ط قافيةالث   الكتب
 .5 ،القاهرة، ط الكتب ، عمموالمراىقة فولةالط   موالن   نفس عمم :( 1999زهران، حامد) -25
الحاضر  رؤية ،ةالسعودي   ةالعربي   المممكة في عميمالت  :(2115) القادر عبد مصطفى زيادة، -26

 .3شد، طالر   مكتبة ياض،الر   المستقبل، واستشراق
 ،دار ةخصي  الش   ونظريات والمراىق فللمط   فسيالن   موالن  : (1992مصطفى) زيدان، دمحم -27

 روق، جدة.الش  



 املراجع

 

120 
 

 فهد مكتبة الممك ، ياضالر   ،الفراغ وأوقات رويحالت   :( 2111 ناصر) هللا دحان، عبدالس   -28
 . 1ة ، طالوطني  

 ،ةالسعودي   ةالعربي   المممكة في عميمالت   نظام :(1992)  العزيز ،وآخرون  عبد نبل،الس   -29
 .3 الخريجي، ط مكتبة الرياض،

العربي،  الفكر ، داريخوخةالش   إلى فولةالط   من مولمن   فسيةالن   األسس (:1979يد، فؤاد)الس   -31
 القاهرة.

 .ةجد   شر،لمن   المجتمع دار ،عاةوالد   لآلباء المسمم بابالش   تربية :(1993)، خالد نتوتالش   -31
 دار ، ، بيروت بابالش   لرعاية ربويةوالت   فسيةالن   األسس:( 1973يباني ، عمر التومي)الش   -32

 . قافةالث  
 .ةالمصري   االنجمو ،مكتبة القاهرة ربية،الت   إلى المدخل(: 2112 ( غزالي صالح، -33
 الماليين، بيروت. ، دارربوي الت   فسالن   عمم: ( 1985 عاقل، فخري) -34
 ، عمان، دار اليازوري .ةاألنشطة المدرسي  (: 2117عبد الحميد، آالء) -35
 .1، دار الفكر العربي، القاهرة، طةرويحي  ربية الت  رويح والت  الت  (: 2111الم، تهاني) عبد الس   -36
، وزارة التربية، األنشطة التربوية ودورىا في العممية التربوية(: 2118العجمي، فالح) -37

 الجهراء التعميمية. منطقة
شر، الكويت، عوة لمن  ، دار الد  العفة ومنيج االستعفاؼ(: 1992العقيمي، يحي بن سميمان)   -38

 . 2ط
 . 7، القاهرة ، دار المعارف ، ط ياضيفس الر  عمم الن  (:  1991عالوى ، دمحم )  -39
 ،األوضاعالمؤشرات - المفاىيم العربي الوطن في البشرية نميةالت   (: 1992 حامد) عمار، -41

 وزيع.والت   شرلمن   سينا القاهرة،
، منشورات ة ونوادي العمومفي  ة غير الص  األنشطة العممي  (: 1998عميرة، إبراهيم بسيوني)  -41

 ربية لدول الخميج.مكتب الت  
 ياض .، دار المسمم ، الر  ةرؤية إسالمي   ربوي الت   رويحالت  (: 1994العودة ، خالد)   -42
 ياض.شر، الر  دار المسمم لمن   ،ربوي رويح الت  الت  (:  2111العودة ، خالد)  -43



 املراجع

 

121 
 

 .الفكر دار عمان، ،ةالمدرسي   قافةالث   (: 2115) وآخرون  بدران شبل الغريب، -44
ار ، دار الثقافة، الد  حديقافة والفكر في مواجية الت  الث  (: 1976غالب، عبد الكريم)  -45

 . 1البيضاء، ط
براهيم، مروان)  -46 ، مؤسسة ة وأوقات الفراغرويحي  الت  ربية الت  :( 2111غولي، إسماعيل وا 

 الوراق، عمان، األردن.
 . 1قافة ، قطر، الدوحة ، ط، دار الث  بابرعاية الش  (: 1987فرحان، اسحاق)  -47
 .مصر، القاهرة ، مكتبةوالمراىقة فولةالط   سيكولوجية :( 1974) فهمي، مصطفى -48
ية ، كم  الواقع والمأمول ةاألنشطة الالصفي  (: 2112القحطاني، عبد الرحمن بن دمحم) -49

 ياض.مين، الر  المعم  
 ،البلمط   ةموكي  الس   كالتالمش   مواجية في ربويةالت   األنشطة :(2118) توفيق عصام قمر، -51

 .الحديث الجامعي المكتب القاهرة،
ة، ، مكتبة االنجمو المصري  ةياضػػي  الر   ربيػػةوالت   عػػبالم   سيكولوجيا(:1991، يوسف)ليمى -51

 القاهرة.
، القاهرة ، دار الفكر  ةرويحي  ربية الت  رويح والت  الت  (:  2111دمحم ، تهاني عبد السالم)  -52

 . 1العربي، ط
 مكتبة ، العربية غةالم   مجمع لمكتاب ةالعام   ةالمصري   الييئة:( 2115)الوسيط المعجم -53

 .القاهرة ،روق الش  
 ، دارعاةمين والد  والمعم   لآلباء ةإسالمي   دراسة المراىقون (: 1994) العزيز شي، عبدالنغمي -54

  .3ياض، طوزيع، الر  والت   شرلمن   المسمم
إلى  الوالدة من وتطبيقاتو وأسسو كوينيالت   فسالن   عمم(:  1981) الحميد الهاشمي، عبد -55

 .ةالعممي، جد   المجتمع ، داريخوخةالش  
 .، الرياضوتقويمه موكالس   لرعاية ربويينالت   دليل :(2117) عميمربية والت  وزارة الت   -56
، مؤسسة عميميوالت   عوي وأثرىا الد   والمخيمات حالتالر  (: 1991الوشمي، عبدهللا قاسم)  -57

 . 2ة ، بيروت ، طقافي  الكتب الث  



 املراجع

 

122 
 

 :المجالت  
أثر متغيرات الجنس ومكان السكن والمستوى االقتصادي (: 1997)استيتية، دالل محسن -58

، دراسات العموم التربوية، عمى عينة أردنية عمى مدى ممارسة مجاالت أنشطة أوقات الفراغ
 ، العدد األول. 25الجامعة األردنية، المجمد 

، باب في المممكةة لدى الش  رويح في األوقات الحر  الجنوح والت  (:1993ين الممك، شرف)الد   -59
 ياض.، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، الر  1نوي ، عددالكتاب الس  

رة في أنشطة ة المؤث  القتصادي  اة و الخصائص االجتماعي   بعض(: 2116دحان، عبدهللا) الس   -61
 .2، العدد 34ة، مجمد جامعة الكويت، مجمة العوم االجتماعي   رويح لدى فتيات الجامعة،الت  

 ، مجمةةالمصري في ضوء القيم اإلسالمي   مفازالت   في رويحالت  (: 1989عامر، عرفة)  -61
 . 31 العدد العربي، الخميج رسالة

 بناء في ربوي رويح الت  الت   لدور اإلسالمي صورالت  (:  1998عبد الحميد، أحمد ربيع) -62
 . ( 71)  العدد القاهرة، األزهر جامعة ربية،الت   يةكم   مجمة ، المسممة ةخصي  الش  

 القيم بعض حول ةعودي  الس   ةالجامعي   البةالط   اتجاىات: (2112)صالح آمال حيم،الر   عبد -63
 .حدةالمت   ةالعربي   اإلمارات ن،ياالجتماعي جمعية ، 77 العدد اجتماعية، شؤون  مجمة ،ةاالجتماعي  

 وزارة ، األمن مجمة ، المخدرات من الوقاية في األسرة أثر:( 1991) براهيمإ العبيدي،  -64
 . الثالعدد الث   ، ياضالر   ، اخميةالد  

لدى طالب  ة في الوقت الحر  ياضي  اتجاىات الممارسة الر  (: 1988الكردي، عصمت) -65
ة، عمادة البحث العممي ياضي  ربية الر  ربية والت  ، دراسات العموم اإلنسانية، الت  ةالجامعة األردني  
 ة، المجمد الخامس عشر، العدد الثامن.الجامعة األردني  

 األنشطة نحو األردن - اليرموك جامعة طمبة اتجاىات( : 1999) وليد مارديني، -66
 . لاألو   العدد الخامس، المجمد دمشق، جامعة مجمة ، الفراغ وأوقات ةرويحي  الت  

 راساتوالد   ريعةالش   مجمة ،وعالجو ونتائجو أسبابو الفراغ: ( 1987متولي، دمحم )  -67
 امن.الث   العدد ة،اإلسالمي  



 املراجع

 

123 
 

طالب  لػػػدى الفػػػراغ وقػػػت شػػػاطن   أوجػػػو:(1987)الرحمن عبد ظفر، الحماحمي، دمحم، -68
 جامعـــة منشـــور، بحـــث ،المختمفػػػة ػػػةالعممي   خصصػػػػاتالت   ذوي  مػػػػن القػػػػرى  أم جامعػػػػة

المجمد  والبطولــة، ةياضــي  الر   ربيــةلمت   لاألو   العممــي المـــؤتمر ة،الرياضـــي   ربيـــةالت   حمـــوان، مجمـــة
 .ابعالر  
، رابطة المسمم نحو قضاء وقت الفراغباب رشاد الش  توجيو وا  (: 1991منصور، عبدالحميد) -69

 مة.ة المكر  ، مك  117العالم االسالمي، عدد 
 ة:سائل العلميّ الرّ   

ة بجامعة الحموان عن أسباب عزوؼ طالبات المدن الجامعي  (: 2113برسوم، سوزان)  -71
 ة لمبنات. ياضي  ربية الر  ية الت  ، القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كم  ياضيشاط الر  ممارسة الن  

ياضة تأثير المشاركة في برامج الر  (: 2113ياضي )رويحي الر  شاط الت  ة لمن  ة الوطني  الجمعي   -71
 ة. عودي  ة الس  ، المممكة العربي  ضا الجامعي واألداء الجامعية في الحرم الجامعي عمى الر  رويحي  الت  

 المدرسة استفادة ومدى اإلسالم في ةالوقائي   ربيةالت   :(1998) هللا عبد خميل الحدري، -72
 .مةالمكر   ةمك   القرى، أم جامعة ربية،الت   يةمنشورة، كم   ماجستير ، رسالةمنيا ةانوي  الث  

(: درجة استخدام االنترنت في األنشطة المدرسية في مدارس 2116الرماضنة، معاذ خالد) -73
 إربد،األردن.  مديرية التربية إربد األولى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

وقت الفراغ وأنماط الترويح من وجية نظر طالبات الصف (: 2119الصبحي، سموى) -74
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة.الثالث الثانوي 

 المتاحة رويحالت   وسائل من الفتاة استفادة مدى في المؤثرة العوامل:(2113 آمال) الفريح، -75
 يةكم   سعود، الممك جامعة ،ياضالر   ،ةر منشو  غير ماجستير رسالة ،الرياض مدينة في ليا

 ة.االجتماعي   راساتالد   قسم اآلداب،
 ،اإلرىاب الفكري  من بابالش   وقاية في الحوار دور (:2117) هالل بن حنين فممبان، -76

 .مةالمكر   ةمك   القرى، أم جامعة ربية،الت   يةكم   ، ماجستير رسالة



 املراجع

 

124 
 

 أبحاث ،المعاصرة ةالحضري   المجتمعات في رويحالت   مفيوم(:1991)يعقوب إسحاق القطب، -77
 وحة،الد   في المنعقد ، ةالعربي   المدن في رويحالت   حول ةالعربي   المدن لمنظمة ادسالس   المؤتمر

 . المدن إلنماء ةالعربي   معهد ،ياضالر  
 الفراغ أوقات في ةياضي  والر   ةرويحي  الت   األنشطة ممارسة واقع(: 2118مصطفى، إحسان) -78

ة، جامعة السودان لمعموم ي  ياضة والر  ربية البدني  ية الت  ، رسالة دكتورة،  كم  سنار جامعة ةطمب لدي
 كنولوجيا. والت  

ة وسبل تطويره ة بمحافظات غز  يفي  ربوي لممخيمات الص  ور الت  الد  (: 2115منصور، أكرم) -79
ربية، الجامعة ية الت  ، رسالة ماجستير، كم  والمشاركين فييامن وجية نظر القائمين عمييا 

 ة. اإلسالمية، غز  
 الندوات العلمية :  

دوة ، جامعة الممك عبد العزيز، الن  رويح والمجتمعالت  (: 1998باقادر، أحمد أبو بكر)  -81
 باب .العالمية لمش  

جامعة الممك ، رويح واالستقرار في المجتمع اإلسالميالت  (: 1986كمال، أحمد)  -81
 باب .ة لمش  دوة العالمي  عبدالعزيز، الن  

دوة ، جامعة الممك عبد العزيز ، الن  رويح فن وريادةالت  (: 1994كوين، دان، ترجمة سعيد )  -82
 .بابة لمش  العالمي  

 المواقع االلكترونية:
 : وسائل الترفيو المعاصرة لمطفل المسمم والبديل اإلسالمي(1997)خالد النجار، -1

www.musanadah.com                      :19/12/2115تاريخ الدخول 
     Foreign Referencesة:جنبيّ المراجع ال 

83- Touraine, Alain ( 1969): la societé post-industrielle, edition denoél, 
paris. 

http://www.musanadah.com/
http://www.musanadah.com/


 املراجع

 

125 
 

84- Alexandris, K, Tsorbatzoudis, C & Grouios, G (2002): Perceived 

constraints on recreational sport participation Investigating their 
relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation, 
Journal of Leisure Research, Vol 34, N 3. 

85- A-Domort & al ( 1986): Nouveau larousse médica ,librairie larousse, 
paris.  

86- Buther, G (1982) :Thin reduction of community recreation of fork  
association, st. Louis, Toronto, London. 

87- Bourisu, Janine (1981): Ummel – Gaal, cantride, Cambribdge 
university sity press. 

88-  Chubb m, chubb , H (1981):one third of our time ,John Willy , sons 
inc N.Y.  

89- Coleman J.C , CA (1996) :abnormal psychology modern life ,New 

York, Scott Foresman. 
90- Covay, Elizabeth & carbonaro, William (2010):aftar the ball 

participation in extracurricular activities classroom behaver and 
academic achievement, sociology of education. 

91- Good, v carter (1973): dictoinary of education , New York, mcgraw 
hill book company. 

92- Good bey G,s parker S (1986): leisure studies phil saunders co. 
93-  Kay, T & Jackson, G (1999): Leisure Despite Constraint: The 

Impact of Leisure Constraints on Leisure Participation, Journal of Leisure 
Research. 



 املراجع

 

126 
 

94-  Lumpkin, Angela(1986): physical Education Contemporary 
inturduction, mosby ,st Louis. 

95- Gorden, leonid.A , Klopon, eduard. v (1976): L’homme apres le 
travail , Ed progres , Moscou.  

96- Meyer,H , D, Brightbill (1982) :community recreation, Englewood 
cliffs, prentice –hall ,inc, third ed. 

97- Riehard, G (1977): Recreation today Program Planning and Leadership, 
Goodyear Publishing Company, California.  

98- rodman ,B. web (1981 ) :schooling and society , new york macmillan 
publishing co, inc. 

99- Simpson J : E  (1984): Education for leisure in smith ,A, et al (eds) 
leisure and society in Brition, London . 

100- Tylor, E,B ( 1871): Primitive Culture ، London،John Murray. 
101- Watson, et.al ( 1996 ) : The impact of leisure attitude and motivation 

on the physical recreation  leisure participation time of college students, 
PH.D. Purdue University. 

102- WeisKoph.D ( 1982):Recreation and Leisure Improving TH, Quality 
of life , second ed Ally, Bacen . 

103- Wuest Deborah,A&  Bucher,Charles A(1991): foundation on physical 
and sport, 11th ed ,mosby, st louis. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 املالحق

 

 ب
 

(1الملحق رقم )

   أسماء السادة المحكمين لألداة9

 الكلّية  الاختصاص الاسم

ة التربية/ قسم أصول لي  ك التربوي  التخطيط المجيدل عبدهللا الدكتور
 التربية

عيسى الدكتور األستاذ 
 الشم اس

 كلي ة التربية/ قسم أصول  عامة تربية
 التربية

األستاذ الدكتور جالل 
ن ا  دالس 

كلي ة التربية/ قسم أصول  علم اجتماع تربوي 
 التربية

 ريمون  الدكتور األستاذ
 المعلولي

كلي ة التربية/قسم أصول  تربية بيئية وسكانية
 التربية

 الدكتورة منى كشيك
 

ة التربية/ قسم أصول كلي   عامةتربية 
 التربية

ان الخلف  الدكتور غس 
 

ة التربية/ قسم أصول كلي   علم اجتماع تربوي 
 التربية

كلي ة التربية/ قسم أصول  تربية بيئية الدكتور منذر الخوري 
 التربية 
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 استبانة دور المدرسة الثانوية في تنمية الثقافة الترويحية.       (2الملحق رقم)

 عزيز المعلم..... عزيزتي المعلمة :

 نضع بين يديك ىذه االستبانة من أجل أخذ رأيك عن دور المدرسة الثانوية في تنمية الثقافة
عممًا  ،خالل إجابتك الموضوعية والدقيقة الترويحية نرجو منك التعاون معنا إلنجازه بنجاح  وذلك من

 أن المعمومات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط .

 معلومات عامة :

 9  )ذكر،  أنثى (الجنس -

 ) بكموريا ، إجازة جامعية ، دراسات عميا (  المؤهل العلمي-

 ) عامة ، خاصة ( المدرسة -

 طالبة:..... عزيزتي الطالبعزيز ال

 ىذه االستبانة من أجل أخذ رأيك عن دور المدرسة الثانوية في تنمية الثقافةنضع بين يديك 
عممًا  ،الموضوعية والدقيقةالترويحية نرجو منك التعاون معنا إلنجازه بنجاح  وذلك من خالل إجابتك 

 أن المعمومات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط .

 معلومات عامة :

 9  )ذكر،  أنثى (الجنس -

 (9) عممي، أدبي االختصاص-

 () عامة ، خاصة  المدرسة -
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األول : األنشطة الترويحية في المدرسة  المحور 
 درجة ممارسة األنشطة الثانوية

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة                           الرقم 
 المجال االجتماعي  
االجتماعية المختمفة عمى توزع المدرسة األنشطة  -1
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 أداة البحث بصورتها النهائية            (:3الملحق رقم )

 : تي الطالبة..... عزيز طالبال ي عزيز 
 نضع بين يديك ىذه االستبانة من أجل أخذ رأيك عن دور المدرسة الثانوية في تنمية الثقافة

نرجو منك التعاون معنا إلنجازه بنجاح  المناسبة، اإلجابة أمام( x)إشارة وضع خالل من ،الترويحية
عممًا أن المعمومات ستستخدم ألغراض البحث العممي  وذلك من خالل إجابتك الموضوعية والدقيقة ،

 وشكرًا لتعاونكم .            فقط
 معلومات عامة :

 9  )ذكر،  أنثى (الجنس -
 ( عممي ، أدبي)   :ختصاصاال-
 ) عامة ، خاصة (  :المدرسة-

 المدرسة:.......................اسم 
 استبانة دور المدرسة الثانوية في تنمية الثقافة الترويحية

المجال االجتماعي :  تنمي النشاطات  الترويحية للمدرسة الثانوية في 
 ال أحيانا   نعم المجال االجتماعي : 

تقويالعالقةبينالبيتوالمجتمع. -1
تنميروحالتعاونمعاآلخرين. -2
     .تحث الطالب عمى استخدام األلفاظ الطيبة في تعاممو مع اآلخرين -2
    تنمي دافعية الطالب نحو العمل الجماعي . -3

 الدراسي 
 

04- 
األنشطة عدم االستجابة لرغبة الطالب في اختيار 

 الترويحية .
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The Summary: 

 The school is considered one  of the leading educational institutions in any 

society, It leads the society in development countries, so it has a serious and 

sensitive role, because it deal with the most important segments of society, 

and the Youth slice is the responsible of to achieve hopes in  construction 

and development. 

 the ultimate goal of the school ,is  a recreational  is to develop the culture, 

including values of society, we find that it is clear the need to include 

recreation in the educational process with its development, and that because 

of its significant impact on the behavior of individuals and groups, to 

improve their lives and to facilitate the adaptation process, and therefore 

social control so that they are more and keep up with the other positive. so 

while  recreational  balanced the culture is  one manifestation of the daily 

life of the natural expression of an automatic for some of the concerns and 

needs of the individual changed and altered and refined through practice, 

and to be regarded as a means to achieve full growth and poise, it was 

chosen the subject of study which is: "The role of high school in the 

recreational development of culture among students from their point of view 

"as it _ culture Altroyhah_ area in which it relates to the student, including 

around a lab that tests the strength and power of others. It was also selected 

secondary schools, because students in the youth stage, which is one of the 

most dangerous stages of growth increased rapidly where to move beyond 

the stage of manhood in terms of participation in the social environment. 
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The research problem :the problem of the research is determined to reveal 

the role of the school in the development of recreational culture from the 

views of students.  

The importance of research: the importance of this research starts from the 

following points:  

1- that the school is a social system that has the most important humanitarian 

groups and  the most influential in the behavior of individuals and the 

community because it is the basis of all social members in line with the 

prevailing social roles in the community. And the responsibility to achieve a 

balance lies in the personality of students through work, recreation and play 

etc.  

2-to  shed light on the age acertain of students that  needs guidance and 

counseling for the exploitation of leisure in recreational activities through 

the exercise of all his hobbies educational and scientific supervision by the 

school in accordance with the planned programs by the respective personnel 

for investigation and application of recreational activities. 

 3-you  can learn from the results of this study, (the organizers of the 

preparation and youth care institutions), such as universities, schools, 

relevant organizations rehabilitate young people, and so out of the 

recreational side of the fundamental aspects of character building. 

 

Research Objectives: This research seeks out of his problem to achieve the 

following objectives:  

 1. the research  defines the role of high school in development the 

recreational  culture in the social field. 

 2. the research  defines the role of high school in development the 

recreational  culture in the cultural field. 

 3 the research  defines the role of high school in development the  

recreational  culture in the scientific field. 

 4 the research  defines the role of high school in development the 

recreational  culture in the sports field. 

 5.  To reach to the  proposals to activate the role of the school in 

development the recreational culture. 
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 Research questions: This research seeks to answer the question head is: 

What is the role of the school in the development of recreational culture 

from the perspective of the students? Branching out with it the following 

questions: 

• What is the role of secondary school in the recreational development of 

culture in the social sphere? 

 • What is the role of secondary school in the recreational development of 

culture in the cultural field? 

 • What is the role of secondary school in the recreational development of 

culture in the scientific field? 

 • What is the role of secondary school in the recreational development of 

culture in the sports field? 

 • What are the  proposals that contribute to activate  the role of culture in 

the recreational public high school? 

 

Research hypotheses: the following hypotheses will be tested at the 0.05 

level of significance: 

 1-  There are no statistically significant differences between the views of 

respondents about the role of school pupils in recreational development of 

culture due to the variable sex (male, female). 

 2-  There are no statistically significant differences between the views of 

respondents and students about the role of the school in the recreational 

development of culture is due to the variable of school (public - private). 

 3-  There are no statistically significant differences between the views of the 

respondents (students) about the role of the school in the recreational 

development of culture due to the variable jurisdiction (literary, scientific). 

  

The original community and the research sample: The study population 

consisted of all high school students in Damascus for the academic year 

2014/2015, totaling consists (19814) students in public secondary schools, 

and (6465) students in private secondary schools. (Obtained on the number 

of students Directorate of Education in Damascus) 

 The study sample withdrawal preview offs available in a way as a result of 

conditions experienced by Syria reaching the selection ratio (25%) bringing 
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the number of respondents (773) students from public and private schools, 

has been restored (704) questionnaire were excluded (69) for non-Aktmahin 

and so The sample stabilized at (635) students, the following table shows the 

distribution of respondents by sex, competence and school. 

 

Tool: a questionnaire composed of four axes, namely: 

• The role of high school in the recreational development of culture in the 

social sphere. (18 items) 

• The role of high school in the recreational development of culture in the 

cultural field. (15 items) 

• The role of high school in the recreational development of culture in the 

scientific field. (17 items) 

• The role of high school in the recreational development of culture in the 

sports field. (19 items) 

Search results: 

The results of the research questions: 

- The   secondary  school has a high  role in the recreational development of 

culture by the views of respondents, because the  recreational activities play 

an important role in the social field, in the development of culture 

recreational estimate is high. 

-  The   secondary  school has a high  role in the recreational development of 

culture by the views of respondents ,because the recreational activities play 

an important role in the  cultural field  in the development of culture 

recreational estimate is high. 

-  The   secondary  school has a high  role in the recreational development of 

culture by the views of respondents, because the  recreational activities play 

an important role in the scientific field in the development of culture 

recreational estimate is high. 

-  The   secondary  school has a high  role in the recreational development of 

culture by the views of respondents, because the  recreational activities play 

an important role in the field of sports, in the development of culture 

estimate is high . 

 The results of the research hypotheses: the test the validity of hypotheses 

at the level of 0.05, and the results were as follows: 
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 - Statistically significant differences do not exist in the role of high school 

(total axis) and in all fields (social, cultural, scientific, sports) in recreational 

development of culture among students for the variable sex. 

 - There are significant differences in the role of high school (total axis) and 

in all fields (social, cultural, scientific, sports) in recreational development of 

culture among students for variable jurisdiction and these differences in all 

axes in favor of literary jurisdiction where that averages computational 

higher. 

- There are significant differences in the role of the school (total axis) and in 

all fields (social, cultural, scientific, sports) in recreational development of 

culture among students for a changing school and these differences in all 

axes for the benefit of private school where the arithmetic averages higher. 

 - Was this search for palaces in recreational development culture among 

students revealed, according to the views of the research sample, namely, 

items that received the lowest grades and lower averages: 

The role of the school in the development of recreational culture in the social 

sphere: 

Palaces in helping the student to accept the contrast with others, and in the 

removal of a student for bad behavior patterns, and urged the students to the 

preference of public interest over private interest. 

 The role of the school in the development of recreational culture in the 

cultural field: 

 Palaces in the Queen of research and exploration assets of the things the 

students development, in the preparation of cultural competitions skill 

development, and urged the students to attend cultural events and seminars. 

     The role of the school in the development of recreational culture in the 

cultural field: 

 Palaces in guiding students to think critically, and in the development of the 

productive consumer awareness among students, and encourage students to 

fill leisure useful work.  

 The role of the school in the development of culture in recreational sports 

field: 

Palaces in raising the awareness of students with the help of sports activities 

to get rid of a lot of diseases, and in the ways that students know the 
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organization of the games, and the students know the popular games 

inherent in the cultural heritage of society. 

 

 Then the researcher presented a set of proposals to activate the role of the 

school in the development of culture and recreational avoid shortcomings 

mentioned from the search results. 

 to  Increase the opportunities  for confidence in the ability of student 

to bear the responsibility of pre- school educational institutions 

through the granting  of competitions and participation by relying on 

them, be involve in the development for these programs, because they 

are the target category. 

  the activation of the role of the school in the service of society 

through student participation in the provision of  community services, 

which contribute  to the increased  understanding of the the student 

society  issues, and supports the active participation in the service of 

his homeland. 

  the establishment of the school  activities  involving  students in the 

areas of activities of the various recreational.  

   to be held  symosia  at various levels (social, moral, national, 

political) and arged the students to attend the discussion of these 

seminars, including necessary individual  advancement of  itself  and 

society together. 

  symposia and lectures on the development of awareness of the 

importantance of recreational activities and sports student activity on 

pupils. 

 Guidance the student for scientific  and useful researches and arged 

them to participate in  the various activities in all occasions. 

  Double the router from the ministry of education and directorates  of 

education for the holding of training courses for teachers and 

supervisors  student activities in the area of school activity. 

 that is available in the public schools halls and the sports play grounds 

and confirms the ministry to school administration implementation of 

recreational activities for students continuously without all evation of 

relevance 
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  good organization and the  schedules of students and examinations 

during the semester so as to take in to account the existence of 

aspecial time can the student through the exercise of recreational 

activities for its advantages in increased academic achievement and 

capacity to focus.  

 A specialized department in schools  interested in  recreational 

activities. 

 the control and follow-up  student activities continously by the school 

administrations. 

   the content of the given programms and activities must  achieve the 

needs , desires, and trends of the student in order to motivate him to 

participate in the activity. 

  the school administration should care of the promotional activities 

non specialists by motivating the teachers to commit with them as 

they help in developing the students culture.  
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