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في ظؿ جائحة فيروس  دور الوعي الترويحى فى استثمار أوقات الفراغ لدى األسرة المصرية
 COVID- 9Aكورونا المستجد 

 هاللى عمرو محمد رضاـ.د/                                                            
 مقدمة ومشكمة البحث:

تمر بيا المنطقة, نأمؿ أف تنتيي سريعًا،  بالرغـ مف أف انتشار جائحة فيروس كورونا يعد أزمة
البقػػػاي فػػػي المنػػػزؿ للتػػػرا  طويمػػػة, يتشػػػاركوف بع ػػػيـ  يمػػػ  إال أنيػػػا سػػػايد  جميػػػأل أفػػػراد ا سػػػر 

الػبعض فػي كػػؿ شػيي, فػػي مشػيد لػـ يحلػػؿ لػو مويػػؿ مػف أبػؿ، وىنػػا تػأتي أىميػػة اسػتومار أوأػػا  
ف خػلؿ ممارسػة ا نشػطة الترويحيػة اللراغ في "زمػف الكورونػا" بالشػكؿ اللػحيل والسػميـ, وذلػؾ مػ

المحببة لدييـ بالمنزؿ؛ مما سيكوف لو دورًا إيجابيًا حتمًا يمػ  حيػا  ا سػر ، بػؿ وسػيزيد مػف فػرص 
النجاح واإلبداع والتألؽ العممػي والوقػافي وا خلأػي بػيف أفػراد ا سػر ، لػذا ينبمػي اسػتومار الجمػوس 

لمجيػػود الوطنيػػة الحتػواي أزمػػة فيػػروس كورونػػا ومنػػأل  فػي المنػػزؿ ويػػدـ الخػػروض إال لم ػرور  تكمػػيلً 
 .انتشاره بالبلد
(, إلػػػ  أف المجتمػػػأل الػػػوايي ىػػػو الػػػذي ي ػػػأل نلػػػ  يينيػػػو <810)خالػػػد علػػػدالرحمفويشػػػير 

 (.?9: 01اىتماماتو باللرد كأساس الزدىار  وتقدمة أبؿ اىتماماتو باإلنجازا  والمشاريأل المادية)
ي الوأػ  الحا ػر مػف المسػائؿ الوانويػة غيػر الميمػة، وال يمكػف فل يمكف ايتبار وأ  اللراغ ف

التقميؿ مف أىميتو لإلنساف والمجتمأل بأي لور  مػف اللػور، وال يمكػف إىمالػو ويػدـ التخطػيط لػو 
واالستلاد  منو، فقد ألبل وأ  اللراغ بالنسبة لعدد اليسػتياف بػو مػف ا فػراد والجمايػا  والشػرائل 

 (.8: 0تمعا  مختملة حقيقة ممموسة وشيئًا ظاىرًا)االجتمايية في أأطار ومج
وتعتبر ا سر  الوحد  االجتماييػة الوحيػد  فػ  المجتمػأل البشػري التػ  تتػداخؿ مػأل كػؿ ا نظمػة  

االجتمايية ا خرى, فا سر  ى  المسئوؿ ا وؿ يف يممية التنشئة االجتمايية مف خػلؿ الوقافػة, 
ف والتػػ  تميػػزه يػػف كافػػة الكائنػػا , وبػػالنظر إلػػ  كػػؿ شػػكؿ وكافػػة ا نشػػطة الحيويػػة ا خػػرى لإلنسػػا

مف أشػكاؿ دور  الحيػا  لملػرد نجػد أف ا سػر  ىػ  البػار  اليامػة لمتعػرؼ يمػ  التوأعػا  االجتماييػة 
 (.000: ;0والملادر اليامة لمنمو, وكذلؾ الوقافػا  المختملة)

سػموؾ اللػرد يتػأور إلػ  ـ(, يمػ  أف ?811)محمد الحماحمى وعايػدة علػداليزيزوياكد كؿ مف 
حد كبيػر بالبيئػة المحيطػة بػو, فػوف وجػود البيئػة المشػجعة يمػ  التػرويل فػ  مجػاؿ ا سػر  يعػد مػف 
أىـ العوامؿ المسايد  يم  االستمتاع بق ػاي وأػ  اللػراغ, ولػذلؾ يجػ  يمػ  ا سػر  تػوفير البيئػة 

 (.<=0, ==0: :8المشجعة يم  تكويف الميؿ واالتجاه نحو مناشط الترويل ف  أبنائيا)
حيث يعد الترويل مجموية مف ا نشطة الت  يمارسيا اللرد بمحض إرادتو ف  وأ  اللراغ بعد 
االنتيػػػاي مػػػف يممػػػة ا ساسػػػي, وذلػػػؾ لمبحػػػث يػػػف الر ػػػا والمتعػػػة أو لتنميػػػة معموماتػػػو, وتحسػػػيف 
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ة والعقميػػة, مياراتػو, فػػالترويل يسػيـ فػػي تحقيػؽ السػػعاد  لعفػراد, ويعمػػؿ يمػ  تطػػوير اللػحة البدنيػػ
 (.8>8: ?وكذلؾ ترأية انلعاالتو وأخلأو)

كما تاكد العديػد مػف الدراسػا  فػ  مجػاؿ التػرويل يمػ  أىميػة الوقافػة الترويحيػة فػ  أنيػا تمػنل 
الوراي لشخلية اللرد, وتشحف وجدانػو بالمعػان  والقػيـ اللنيػة, والجماليػة, وتكسػبو الػوي  الترويحػ  

لممارسا  الترويحية بطريقة ايجابيػة, كمػا أنيػا مػف المجػاال  التػ  اللـز لممشاركة ف  ا نشطة وا
: <0تسػػيـ فػػ  تكامػػؿ البشػػرية, وتنميػػة الشخلػػية بلػػور  متكاممػػة بػػدنيًا ونلسػػيًا واجتماييػػًا ويقميػػًا)

:(): :9.) 
ـ(, أف الػويي الترويحػي ىػو كػـ 8100)محمػد منػييــ(, و?811)أحمػد علػداهويري كٍؿ مػف 

لمعمومػا , أو ىػو المعرفػة الترويحيػة أو التنػور الترويحػي, التػ  تكسػ  اللػرد ىائؿ مف المعػارؼ وا
مجموية مػف المعػارؼ والملػاىيـ لنمػو شخلػيتو, كمػا تسػايده فػ  اسػتومار وأػ  اللػراغ با نشػطة 
الترويحيػػػة بطريقػػػة إيجابيػػػة, وت ػػػيؼ المعػػػان  والقػػػيـ اللنيػػػة والجماليػػػة, ويجػػػ  اإلشػػػار  أف يكػػػوف 

ًا بالقدر الكافي مف الوقافة النويية المرتبطة بالنشاط الممػارس التػ  تمكنػو مػف ممارس الترويل ممم
 (.:8: ?8()01: 9اإلستمتاع بو بشكؿ كامؿ)

%( مػػػػػػػػػػف المناشػػػػط 9>فػػػػ  دراسػػػػة يمميػػػػة لػػػػو إلػػػػ  أف مػػػػايقر  مػػػػف ) "Kelly"كيمػػػػي ويشػػػػير 
شػػػط االبػػػػػػػػدايية أػػػػػػػػد نمػػػ  يػػػف %( مػػػػػػف المنا1=الترويػػػػػػػػػػػحية الجديػػػد  أػػػد بػػػدأ  فػػػ  ا سػػػر , وأف)

 (.==0: :8();01: 88طػػريػػػػػؽ ا سػػػػػػػر )
ـ(, أف ا نشطة الترويحية تعد  ػمف الوسػائؿ المسػايد  فػ  التنشػئة <810)زيناي لالؿوتاكد 

االجتمايية, نظرًا لمدور الكبير الذى تمعبو ف  حيا  اإلنساف بمختمؼ فئاتو العمرية, فيػي  ػرورية 
ف الطلػػؿ, والمراىػػؽ والرجػػؿ والمسػػف, بحيػػث أنيػػا تعمػػؿ يمػػ  المسػػاىمة اللعالػػة فػػ  البنػػاي لكػػؿ مػػ

الشخلػػي لعفػػراد, كمػػا أف فوائػػدىا ال تعػػد والتحلػػي, فيػػي تقػػـو بتنشػػئة ا فػػراد تنشػػئة اجتماييػػة 
سػػػػميمة خاليػػػػة مػػػػف ا مػػػػراض والعاىػػػػا  وامفػػػػا  االجتماييػػػػة اليدامػػػػة, وتػػػػدمجيـ فػػػػ  مجػػػػتمعيـ 

ز ليػػـ مكانػػًا بػػيف أفػػراد المجتمػػأل, وتجعػػؿ مػػنيـ أناسػػًا لػػالحيف يسػػاىموف فػػي بنػػاي ا لػػمي, وتحجػػ
 (.=1;: 09المجتمأل بشكؿ إيجابي ونافأل)

لذا فالترويل ف  ا سر  ذو أىمية يظم , وذلػؾ  نػو يجعػؿ أفػراد ا سػر  أكوػر تلاىمػًا وانػدماجًا 
ا سر  الواحد  يخمؽ نويًا مف التلاىـ ف  حياتيـ اليومية, فقد وجد أف الميؿ نحو الترويل بيف أفراد 

بيف أفرادىا, ف  حيف أف ا سر  الت  يمارس أفرادىا كؿ يم  حده ىواية خالة بو ال يبدو التلاىـ 
 (.>=0: =0وا ل بيف أفرادىا)

أف ا سػػر  ىػػ  الماسسػػة ا ولػػ  فػػي حيػػا  المجتمػػأل التػػ  تعمػػؿ يمػػ  تكػػويف  اللاحػػثكمػػا يػػري 
فػػػػة والسػػػػموكيا  الحسػػػػنة, والعمػػػػؿ يمػػػػ  تعػػػػديؿ سػػػػموؾ ا بنػػػػاي واكسػػػػابيـ ا فػػػػراد وتزويػػػػدىـ بالمعر 
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الميػػػارا  والخبػػػرا ؛ ف ػػػًل يػػػف تنميػػػة اسػػػتعدادا  ا بنػػػاي وميػػػوليـ, وتػػػوجيييـ توجييػػػًا اجتماييػػػًا 
 لالحًا يسايدىـ يم  التكيؼ الناجل في المواأؼ المختملة.

تمػػؼ أنحػػاي العػػالـ, إلػػ  ( فػػي مخ?COVID- 0ولقػػد أدى انتشػػار فيػػروس كورونػػا المسػػتجد)
شػعور أفػراد ا سػر  بال ػػجر والممػؿ، فػاللراغ يجعػػؿ لػاحبو فػي حيػر؛ ف ػػًل يػف أف وأػ  اللػػراغ 
الميػػر مسػػتمؿ بشػػكؿ إيجػػابي يػػاور سػػمبًا يمػػ  العلأػػا  االجتماييػػة بػػيف ا فػػراد والجمايػػا , وأػػد 

طويمػة؛ لػذا فلبػد أف ال  يادي باللرد إل  اإللابة بػأمراض نلسػية نظػرًا لممكػوث فػي المنػزؿ فتػرا 
نستسمـ للكتئا  ونجعمو يسيطر يمينا, ويج  يمينا استملؿ وأ  اللػراغ فػي ممارسػة العديػد مػف 
ا نشػػطة الترويحيػػة, فيػػي فػػي حػػد ذاتيػػا كليمػػة بخمػػؽ أجػػواي مػػف ا نػػس والسػػعاد  والسػػرور، وخمػػؽ 

 جوان  م يئة مف المعرفة والوقافة والعمـ لسائر أفراد ا سر .
ـ(, أف لوأػػ  اللػػراغ أىميػػة كبيػػر , فػػوف بعػػض :811)كمػػاؿ درويػػش ومحمػػد الحمػػاحمىكػػد ويا 

الػػدوؿ التيػػتـ بتػػوفير وأػػ  اللػػراغ  فرادىػػا فحسػػ ؛ بػػؿ تيػػتـ فػػ  المقػػاـ ا وؿ بػػالتخطيط العممػػي 
لطػػرؽ وأشػػكاؿ اسػػتوماره, حتػػ  اليتحػػوؿ ىػػذا الوأػػ  إلػػ  وأػػ  ترتكػػ  خللػػو الجػػرائـ واإلنحرافػػا  

 (.>8: 88تمايية غير التربوية الت  ت ر بحيا  اللرد والمجتمأل)النلسية واإلج
مػف المشػكل  الرئيسػة فػ  حيػا  يػدد كبيػر  ألػبح مشكمة وأػ  اللػراغ أف  اللاحثكما يري 

مف ا فراد، وذلؾ  نو إذ لـ يحسف التعامؿ مأل ىذه ا وأػا  تربويػًا، فونيػا أػد تػادى إلػ  أف يمجػأ 
اف، ولػػػذا فمػػػف ا ىميػػػة التعامػػػؿ مػػػأل ىػػػذه المشػػػكمة وفقػػػًا  نشػػػطة اللػػػرد إلػػػ  رفقػػػاي السػػػوي واإلدمػػػ

 المجتمأل.
حيػػث أف جميػػأل أفػػراد ا سػػر  يحتػػاجوف إلػػ  ممارسػػة ا نشػػطة الترويحيػػة التػػي تسػػيـ فػػي إشػػباع 
ميوليـ ورغباتيـ، وأف الشعور بالسػعاد  واكتسػا  اللوائػد الخمقيػة واللػحية مػف أىػـ دوافػأل ممارسػة 

لرد في وأ  اللراغ، كما أف ا سر  تمع  دورًا حيويًا ورئيسيًا في تنمية الويي االنشطة الترويحية لم
 .الترويحي لدى أبنائيا, وتوفير فرص الممارسة لعنشطة الترويحية ليـ

كما تشير الدراسا  إل  أف ممارسة ا نشطة الترويحية تعمؿ يم  زيػاد  الوقػة بػالنلس, وتقػدير 
د مػػػف فػػػرص اتخػػػاذ القػػػرار وحػػػؿ المشػػػكل , وخلػػػض مسػػػتوى الػػػذا , وتنمػػػي روح الجمايػػػة, وتزيػػػ

 ال جر والممؿ.
وىذا مادفأل الباحث إلجراي ىذه الدراسة لمعرفة دور الوي  الترويح  في إستومار أوأا  اللراغ 

(, لمػا لػو مػف أوػر ?COVID- 0لػدى ا سػر  الملػرية فػي ظػؿ جائحػة فيػروس كورونػا المسػتجد)
شباع حاجا  أفراد ا سر , وبالتالي التقميػؿ مػف المشػكل   إيجابي يم  تطوير ونمو الشخلية, وا 

المرتبطػػة بوأػػ  اللػػراغ لػػدى ا سػػر  الملػػرية فػػي ظػػؿ البقػػاي فػػي المنػػزؿ للتػػرا  طويمػػة ومػػا ترتػػ  
 (.  ?COVID- 0يميو مف تميرا  إجتمايية خالة بجائحة فيروس كورونا المستجد)
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 أىمية البحث والحاجة إليو:
 ا ىمية العممية:

يتطرؽ البحث الحػالي إلػ  مو ػوع يمػ  درجػة كبيػر  مػف ا ىميػة فػي مجػاؿ التػرويل, وىػو  -
التعػرؼ يمػ  دور الػوي  الترويحػي لػدى ا سػر  الملػػرية فػ  اسػتومار أوأػا  اللػراغ فػي ظػػؿ 

(, بحيػث يسػيـ فػي إوػراي مجػاؿ التػرويل لػدى ?COVID- 0جائحة فيػروس كورونػا المسػتجد)
ا سػػر الملػػرية بلػػلة خالػػة, كمػػا أنػػو ال توجػػد أيػػة دراسػػا  ا سػػر العربيػػة بلػػلة يامػػة, و 

 تناول  مو وع البحث الحال  يم  حد يمـ الباحث.
إلقػػاي ال ػػوي يمػػ  دور الػػويي الترويحػػي مػػف خػػلؿ ممارسػػة ا نشػػطة الترويحيػػة المختملػػة  -

نػوع إلستومار أوأا  اللراغ لدى جميأل أفراد ا سر  الملرية يم  اختلؼ المراحػؿ العمريػة وال
والبيئػػة الجمرافيػػة والمسػػتوى التعميمػػ  والمسػػتوى االأتلػػادي، فػػي ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا 

 (.?COVID- 0المستجد)
 ا ىمية التطبيقية:

توفير أدا  مقننة لمتعرؼ يم  دور الويي الترويحػي فػي اسػتومار أوأػا  اللػراغ لػدى ا سػر   -
(, بحيػػث تسػػيـ فػػي إوػػراي ?COVID- 0الملػػرية فػػي ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد)

 مجاؿ الترويل في ا سر .
تقديـ دراسة تعد بداية نتائجيا نوا  لمعديد مف الدراسا , حيػث تقػدـ تلػورًا جديػدًا يسػيـ فػي  -

(, وذلؾ مف خلؿ تسػميط ال ػوي ?COVID- 0التمم  يم  تبعا  فيروس كورونا المستجد)
ى ا سػػر  الملػػرية بمػػا يعػػود يمػػ  يمػػ  دور الػػويي الترويحػػي فػػي اسػػتومار أوأػػا  اللػػراغ لػػد

 أفراد ا سر  الملرية بالنلأل واللائد .
 ىدؼ البحث:

دور الػػوعي الترويحػػى فػػى اسػػتثمار أوقػػات الفػػراغ لػػدى األسػػرة ييػػدؼ البحػػث إلػػ  التعػػرؼ يمػػ  
, وذلػؾ مػف خػلؿ اإلجابػة (COVID- 9Aالمصػرية فػي ظػؿ جائحػة فيػروس كورونػا المسػتجد 

 يم  التسااال  التالية:
ظػػػػػػػؿ جائحػػػػػػػة فيػػػػػػػروس كورونػػػػػػػا فػػػػػػػي  مػػػػػػػا مػػػػػػػدى إدراؾ ا سػػػػػػػر  الملػػػػػػػرية لمليػػػػػػػوـ التػػػػػػػرويل .0

 ؟(?COVID- 0المستجد)
ظػػػػػػػؿ جائحػػػػػػة فيػػػػػػروس كورونػػػػػػػا  ىػػػػػػداؼ التػػػػػػرويل فػػػػػػي مػػػػػػا مػػػػػػدى إدراؾ ا سػػػػػػر  الملػػػػػػػرية  .8

 ؟(?COVID- 0المستجد)
ظػػػؿ جائحػػػة مػػػا ىػػػو مػػػردود ممارسػػػة ا نشػػػطة الترويحيػػػة بػػػالمنزؿ يمػػػ  ا سػػػر  الملػػػرية فػػػي  .9

 ؟(?COVID- 0س كورونا المستجد)فيرو 
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ظؿ جائحة فيروس ما ى  ا نشطة الترويحية الت  يمارسيا أفراد ا سر  الملرية بالمنزؿ في  .:
 ؟(?COVID- 0كورونا المستجد)

ظػؿ جائحػػة فيػروس كورونػػا فػي  لػػدى أفػراد ا سػر  الملػػريةمػا ىػ  ملػػادر الوقافػة الترويحيػة  .;
 ؟(?COVID- 0المستجد)

داللة إحلائية لدى يينة البحث تجاه الوي  الترويحي لدى أفراد ا سر   ىؿ توجد فروؽ ذا  .>
 -وفقًا لمتمير النوع )ذكر  (?COVID- 0ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد)في  الملرية
 ؟أنوي("

ىؿ توجد فروؽ ذا  داللة إحلائية لدى يينة البحث تجاه الوي  الترويحي لدى أفراد ا سر   .=
وفقػػػًا لمتميػػػر البيئػػػة ( ?COVID- 0فيػػػروس كورونػػػا المسػػػتجد)ظػػػؿ جائحػػػة فػػػي الملػػػرية 

 ؟ريؼ(" -الجمرافية )ح ر 
ىؿ توجد فروؽ ذا  داللة إحلائية لدى يينة البحث تجاه الوي  الترويحي لدى أفراد ا سر   .<

وفقػػًا لمتميػػر المسػػتوى ( ?COVID- 0ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد)فػػي الملػػرية 
 ؟يالي( –التعميمي )متوسط 

ىؿ توجد فروؽ ذا  داللة إحلائية لدى يينة البحث تجاه الوي  الترويحي لدى أفراد ا سر   .?
وفقػػػًا لمتميػػػر المسػػػتوى ( ?COVID-0ظػػػؿ جائحػػػة فيػػػروس كورونػػػا المسػػػتجد)فػػػي الملػػػرية 

 ؟مرتلأل( -متوسط  –االأتلادي )أأؿ مف متوسط 
لترويحػػػي لػػػدى أفػػػراد ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذا  داللػػػة إحلػػػائية لػػػدى يينػػػة البحػػػث تجػػػاه الػػػوي  ا .01

وفقػػػًا لمتميػػػر ( ?COVID- 0ظػػػؿ جائحػػػة فيػػػروس كورونػػػا المسػػػتجد)فػػػي ا سػػػر  الملػػػرية 
 –مرحمػػػة الن ػػػل ومنتلػػػؼ العمػػػر  –مرحمػػػة الشػػػبا   –المراحػػػؿ العمريػػػة )مرحمػػػة المراىقػػػة 

 ؟مرحمة كبار السف(
 ملطمحا  البحث:
 الوي  الترويح :

ل والتػ  يكتسػػبيا اللػرد يػػف طريػؽ االسػػتماع أو ىػو كػؿ المعمومػػا  والمعػارؼ المرتبطػػة بػالتروي
 (.<8: 98الممارسة أو القراي  أو المشاىد  بحيث تعمؿ كموجيا  لمسموؾ الستملؿ وأ  اللراغ)

 وأ  اللراغ:
تناوؿ ا ربأل ويشريف ساية الت  تكوف مجمؿ اليـو مخلومًا منيا اللترا  غير المخللة 

")لوأ  اللراغ "كوأ  تناوؿ الوجبا  المذا : :8ئية والعمؿ يم  إشباع الحاجا  اللسيولوجية والنـو
88.) 

 ا سر  الملرية:
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يعرفيػػػا " أ. بيػػػرجس, ىػػػػ . ض . لػػػوؾ " بأنيػػػا مجمويػػػة مػػػف ا شػػػخاص ارتبطػػػوا بػػػروابط الػػػزواض 
والدـ, وياللوف يائمة متميػز , يتلػايموف بع ػيـ مػأل بعػض خػلؿ ا دوار االجتماييػة المقػرر  ليػـ, 

: ;9زوض, الزوجة, ا  , ا ـ, اإلبف, اإلبنة, ا خ, ا خ , وليـ وقافتيـ المشتركة)وتشمؿ أدوار ال
>.) 

 :?COVID-0)فيروس كورونا المستجد)
ىو فيروس جديد  مف فليمة كبير  تسم  الليروسا  التاجية "كورونا", والتي تلي  الجيػاز 

شػػػد خطػػػور  موػػػؿ "سػػػارس" التنلسػػػي, وتتػػػراوح حػػػدتيا مػػػف نػػػزال  البػػػرد الشػػػائعة إلػػػ  ا مػػػراض ا 
 (.1:حت  امف) ?COVID-0)و"ميرس"، ولـ يتـ اكتشاؼ يلض لػ)

 الدراسا  المرتبطة:
(, والتػػ  تيػػدؼ إلػػ  التعػػرؼ يمػػ  دور ا سػػر  فػػ  تكػػويف <8ـ()>811)محمػػد متػػولىدراسػػة  (0

( أسػػر  مػػف 081الػػويي الوقػػافي الترويحػػي يمػػ  اسػػتومار أوأػػا  اللػػراغ, واشػػتمم  العينػػة يمػػ )
حيػػػث اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الولػػػلي, تلميػػػذ المرحمػػػة الوانيػػػة مػػػف التعمػػػيـ ا ساسػػػي, أسػػػر 

أف ىنػاؾ ويػي أسػري لمملػاىيـ  واالستبيانا  كػأدا  لجمػأل البيانػا , وتولػم  نتػائ  البحػث إلػ 
ا ساسػػػػية لمتػػػػرويل وا نشػػػػطة الترويحيػػػػة, وكػػػػذلؾ يميػػػػو الػػػػويي ا سػػػػري لممعػػػػارؼ والمعمومػػػػا  

أػػ  اللػػراغ, وأف أجػػاز  اللػػيؼ مػػف أكوػػر ا وأػػا  التػػ  تقػػـو فييػػا ا سػػر  المرتبطػػة بأنشػػطة و 
 بممارسة ا نشطة الترويحية.

(, والتػ  تيػدؼ إلػ  التعػرؼ يمػ  =9ـ()>811)Reed and Wilsonريػد وولسػف  دراسػة  (8
ويػػػػػي الطػػػػػل  واسػػػػػتخداميـ لعنشػػػػػطة الترويحيػػػػػة التػػػػػ  تقػػػػػدميا الجامعػػػػػة, واشػػػػػتمم  العينػػػػػة 

, واالسػػػػتبيانا  كػػػػأدا  لجمػػػػػأل ث اسػػػػػتخدـ الباحوػػػػاف المػػػػني  الولػػػػػلي( طالػػػػ , حيػػػػ=>:يمػػػػ )
أف الطػػػل  واييػػػيف با نشػػػطة الترويحيػػػة, ويمارسػػػوف  البيانػػػا , وتولػػػم  نتػػػائ  البحػػػث إلػػػ 

ا نشػػػطة الترويحيػػػة, وكممػػػا زاد ويػػػي الطػػػل  با نشػػػطة الترويحيػػػة كممػػػا زاد اسػػػتخداميـ ليػػػذه 
 ا نشطة.

, والتػ  تيػدؼ إلػ  التعػرؼ يمػ  دور الػويي الترويحػي (98ـ()=811)مصطفى محموددراسػة  (9
( كميػػا  مػػف <فػػ  اسػػتومار أوأػػا  اللػػراغ لػػدى طػػل  جامعػػة أسػػيوط, واشػػتمم  العينػػة يمػػ )

حيػػػػػػث اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػني  الولػػػػػػلي, ( طالػػػػػػ  وطالبػػػػػػة, =;=جامعػػػػػػة أسػػػػػػيوط بواأػػػػػػأل)
ؾ فػروؽ دالػة إحلػائية أف ىنػا واالستبيانا  كأدا  لجمػأل البيانػا , وتولػم  نتػائ  البحػث إلػ 

ف  الويي بمليوـ الترويل وطرؽ استومار وأ  اللراغ, والويي بوسائؿ اإليلـ, والويي بتأوير 
ا نشػػػطة الترويحيػػػة ويائػػػدىا والػػػويي باإلمكانػػػا  البشػػػرية والماليػػػة لػػػدى الممارسػػػيف لعنشػػػطة 

 الترويحية.
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  الػػػويي الترويحػػػي (, والتػػػ  تيػػدؼ إلػػػ  التعػػػرؼ يمػػ>0ـ()<811)عػػػادؿ ألػػػو خوصػػػةدراسػػة  (:
ويلأتػػػػو بالممارسػػػػا  اإليجابيػػػػة فػػػػ  ظػػػػؿ بعػػػػض المتميػػػػرا  المجتمعيػػػػة لػػػػدى طػػػػل  جامعػػػػة 

( طال  وطالبة, حيث استخدـ الباحث المػني  0811ا ألي بلمسطيف, واشتمم  العينة يم )
و يوجػػػد ويػػػي أنػػػ , واالسػػػتبيانا  كػػػأدا  لجمػػػأل البيانػػػا , وتولػػػم  نتػػػائ  البحػػػث إلػػػ الولػػػلي

دى طػػػل  جامعػػػة ا ألػػػي بلمسػػػطيف, وال يوجػػػد فػػػروؽ بػػػيف الطمبػػػة والطالبػػػا  فػػػي ترويحػػػي لػػػ
 الويي الترويحي.

(, والتػػػػ  تيػػػػدؼ إلػػػػ  تلػػػػميـ أائمػػػػة لمػػػػويي الترويحػػػػي 81ـ()<811)عػػػػويس محمػػػػددراسػػػػة  (;
( سػػنة مػػف ;8: <0( فػػرد مػػف الشػػبا  مػػف سػػف)081الريا ػػي لمشػػبا , واشػػتمم  العينػػة يمػػ )

وا نديػػػة الريا ػػػية بمحػػػافظت  القػػػاىر  والجيػػػز , حيػػػث اسػػػتخدـ المتػػػردديف يمػػػ  مراكػػػز الشػػػبا  
و أنػػ , واالسػػتبيانا  كػػأدا  لجمػػأل البيانػػا , وتولػػم  نتػػائ  البحػػث إلػػ الباحػػث المػػني  الولػػلي

 يوجد ويي بمليـو وأىمية وأىداؼ الترويل الريا ي.
لدى طل  (, والت  تيدؼ إل  التعرؼ يم  الوقافة الترويحية <ـ()<811)حساـ جودةدراسة  (>

( كميػػػة مػػػف جامعػػػة :0( طالػػػ  وطالبػػػة مػػف);;01جامعػػة المنلػػػور , واشػػػتمم  العينػػة يمػػػ )
المنلػػػػور , حيػػػػث اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػني  الولػػػػلي, واالسػػػػتبيانا  كػػػػأدا  لجمػػػػأل البيانػػػػا , 
وتولم  نتائ  البحػث إلػ  إدراؾ طػل  جامعػة المنلػور  لمليػـو وأىػداؼ ومميػزا  التػرويل 

ة وأنواييػػا بشػػكؿ يػػاـ؛ ف ػػل يػػف اسػػتلاد  الطػػل  مػػف إمكانػػا  ممارسػػة وا نشػػطة الترويحيػػ
 ا نشطة الترويحية بالجامعة.

(, والت  تيدؼ إل  التعرؼ يمػ  >9ـ()<811)Karen and otherكاريف وآخروف دراسة  (=
ويػػػػػي الطػػػػػل  واسػػػػػتخداميـ لعنشػػػػػطة الترويحيػػػػػة التػػػػػ  تقػػػػػدميا الجامعػػػػػة, واشػػػػػتمم  العينػػػػػة 

ث اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػني  الولػػػػػلي, واالسػػػػتبيانا  كػػػػػأدا  لجمػػػػػأل ( طالػػػػػ , حيػػػػ=>:يمػػػػ )
البيانػػا , وتولػػم  نتػػائ  البحػػث إلػػ  وجػػود وقافػػة لػػدى الطػػل , باإل ػػافة إلػػ  أػػدرتيـ يمػػ  

 االتلاؿ والتلايؿ بينيـ أوناي المشاركة بالبرام .
تكػويف  (, والت  تيدؼ إل  التعرؼ يم  دور الجامعػة فػ 8ـ()?811)إلتساـ علدالياؿدراسة  (<

الػػػػويي الترويحػػػػي لػػػػدى طالبػػػػا  جامعػػػػة طيبػػػػة بالمدينػػػػة المنػػػػور  بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية, 
( طالبػػة, حيػػث اسػػتخدم  الباحوػػة المػػني  الولػػلي, واالسػػتبيانا  ;08واشػػتمم  العينػػة يمػػ )

كأدا  لجمأل البيانا , وتولم  نتائ  البحث إل  أنو يوجد ويي ترويحي لممعموما  والمعارؼ 
 طة با نشطة الترويحية, وكذلؾ لمملاىيـ ا ساسية لمترويل وا نشطة الترويحية.المرتب

 الترويحػػي الػػويي (, والتػػ  تيػػدؼ إلػػ  التعػػرؼ يمػػ =8ـ();810)محمػػد قػػدوريدراسػػة  (?
العػراؽ,  جميوريػة ديػالي محافظػة فػي الوانويػة بالمػدارس ا نشػطة لػدى مشػرفي الريا ػي
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حيػػػث اسػػػتخدـ فريػػػؽ البحػػػث المػػػني  الولػػػلي, ( مشػػػرؼ نشػػػاط, ?;:واشػػػتمم  العينػػػة يمػػػ )
 بمليػوـ المشػرفيف ويػي واالستبيانا  كأدا  لجمأل البيانا , وتولم  نتائ  البحث إل  إرتلاع

  فػراد مليػد متنػوع ىػادؼ نشػاط الريا ػي فػالترويل الريا ػي، التػرويل وأىػداؼ أنشػطة
 يػتـ البدنيػة، حيػث ياأػةالم مسػتوى ورفػأل العلأػا  وتوطيػد تكػافا اللػرص ييدؼ إل  المجتمأل،
 .المشرفيف نظر وجية الوانوية مف المدارس وطل  ا نشطة مشرؼ بيف معموماتي إتلاؿ

(, والتػػػ  ىػػػدف  إلػػػ  التعػػػرؼ يمػػػ  الػػػويي الترويحػػػي 91ـ()>810)محمػػػود صػػػالحدراسػػػة  (01
وسػػػموؾ وأػػػ  اللػػػراغ لطػػػل  المرحمػػػة المتوسػػػطة بمحافظػػػة بمػػػداد بػػػالعراؽ, واشػػػتمم  العينػػػة 

طالػػػػ , حيػػػػث اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػني  الولػػػػلي, واالسػػػػتبيانا  كػػػػأدا  لجمػػػػأل  (9?;0يمػػػػ )
البيانا , وتولم  نتائ  البحث إلػ  وجػود ألػور فػ  الػويي الترويحػي لػدى طػل  المرحمػة 
المتوسطة, وأف ممارسة الطل  لمنشاط االبتكػاري  ػعيلة ودوف المتوسػط, وممارسػة الطػل  

  نشطة السموؾ اإليجابي مرتلعة.
(, والتػػ  ىػػدف  إلػػ  التعػػرؼ يمػػ  دور النظػػاـ االجتمػػايي 09ـ()<810)زينػػاي لػػالؿسػػة درا (00

ا سري ف  تلعيؿ الممارسػة الريا ػية الترويحيػة الريا ػية لػدى طػل  مرحمػة التعمػيـ الوػانوي 
( ولػي أمػر طالػ , حيػث 011تبعًا لمتميرا  الوقافػة الريا ػية ا سػرية, واشػتمم  العينػة يمػ )

المني  الوللي, واالستبيانا  كأدا  لجمأل البيانا , وتولم  نتائ  البحػث استخدم  الباحوة 
إلػػػ  أف نظػػػـ التنشػػػئة االجتماييػػػة ليػػػا دور فػػػ  حػػػث الطالػػػ  المراىػػػؽ وتحليػػػزه نحػػػو ممارسػػػة 
التػػػرويل الريا ػػػي وا نشػػػطة الريا ػػػية خػػػارض المدرسػػػة, كمػػػا أولػػػ  ب ػػػرور  توييػػػة ا سػػػر 

رسػػػػة ومرافقػػػػة ا بنػػػػاي إلػػػػ  النػػػػوادي وتشػػػػجيعيـ يمػػػػ  الجزائريػػػػة بأىميػػػػة الريا ػػػػة خػػػػارض المد
 الممارسة, ووجو  االستملؿ ا موؿ لوأ  اللراغ.

(, والتػ  تيػدؼ إلػ  معرفػة ممارسػة ا نشػطة الترويحيػة >ـ()?810)لف شميسة الييػددراسػة  (08
الريا ية ويلأتيا بتحقيؽ الويي الوقافي الترويحي الريا ػي لػدى طمبػة جامعػة واليػة تبػار , 

( طالػػػػػ  وطالبػػػػػة, حيػػػػػث أسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػني  الولػػػػػلي, =8<تمم  العينػػػػػة يمػػػػػ )واشػػػػػ
واالسػػػػتبيانا  كػػػػأدا  لجمػػػػأل البيانػػػػا , وتولػػػػم  نتػػػػائ  البحػػػػث إلػػػػ  وجػػػػود فػػػػروؽ ذا  داللػػػػة 
إحلػػائية فػػ  الػػويي الوقػػافي الترويحػػي الريا ػػي لػػدى الطالػػ  الجػػامع  وللػػالل الممارسػػيف 

ة التنظػيـ االجتمػاي  والػويي الوقػافي الريا ػي, وذلػؾ لعنشػطة الترويحيػة الريا ػية فػ  يمميػ
 يف طريؽ ماسسا  التنشئة االجتمايية المختملة.

 أوجو االستلاد  مف الدراسا  المرتبطة:
 استفاد اللاحث مف دراسة وتحميؿ الدراسات المرتلطة؛ في:

  . اختيار ولياغة مشكمة البحث الحال 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98لعدد ا           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

9 

 لويي الترويحػي، ممػا أيطػػ  لمباحػث فرلػة فػػ  تنػوع الدراسػا  فػػ  المتميػرا  المرتبطػة بػػا
تحديػػد المحػػاور الرئيسػػية  دا  جمػػأل البيانػػا , وكػػذلؾ اختيػػار مجمويػػة مػػف العبػػارا  التػػ  

 تعبر يف كؿ محور وتناس  يينة البحث.
  اختيػػار أسػػمو  يػػرض النتػػائ  وتلسػػيرىا ومناأشػػتيا لإلجابػػة يمػػ  تسػػااال  البحػػث, وكػػذلؾ

االسػػػػتلاد  منيػػػػا فػػػػ  المسػػػػتقبؿ لمولػػػػوؿ إلػػػػ  تحقيػػػػؽ  الخػػػػروض بتولػػػػيا  وا ػػػػحة يمكػػػػف
 ا ىداؼ المو وية لمبحث.

 إجراءات اللحث:
 منهج اللحث:   

اسػتخدـ الباحػػث المػػني  الولػػلي االرتبػػاطي, والػػذى يػوفر فيمػػًا يػػف دور الػػويي الترويحػػ  فػػي 
 -COVIDاستومار أوأا  اللراغ لدى ا سر  الملػرية فػي ظػؿ جائحػة فيػروس كورونػا المسػتجد)

(، حيػػث يقػػـو ىػػذا المػػني  بدراسػػة متميػػرا  البحػػث كمػػا ىػػ  لػػدى أفػػراد العينػػة, دوف أف يكػػوف ?0
 (.;98: 08لمباحث دور في  بػػط المتميرا  مو ػػػػػػػوع القياس)

 مجتمع اللحث: 
 –االسػكندرية  –( محافظا )القػاىر  =تموؿ مجتمأل البحث في أفػراد ا سػر الملػرية مػف يػدد)

إلػ   ;0بني سويؼ(, والذيف تتراوح أيمارىـ مػف) -االسماييمية  –بورسعيد   –اط دمي –الدأيمية 
سػػنة فػػأكور(؛ ووفقػػًا  خػػر بيػػاف لػػحلي بمناسػػبة اليػػوـ العػػالم  لعسػػر ، الػػذى تػػـ االحتلػػاؿ بػػو  1>
ـ أيمػف الجيػاز المركػزي لمتعبئػة العامػة واإلحلػاي الملػري أف إجمػالي يػدد 8181مػايو ;0يػـو 

مميػػوف أسػػر  فػػي الح ػػر  00ـ، مػػنيـ 8181مميػػوف أسػػر  مطمػػأل يػػاـ  =.:8بمػػ  ا سػػر الملػػرية 
%( مػػف ;.;;مميػػوف أسػػر  فػػي الريػػؼ بنسػػبة) =.09%( مػػف إجمػػالي يػػدد ا سػػر، و;.::بنسػػبة)

إجمػػػػػالي يػػػػػدد ا سػػػػػر, وفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالتركيػػػػػ  العمػػػػػري  فػػػػػراد ا سػػػػػر، أظيػػػػػر  الماشػػػػػرا  أف 
%( مػػف ا فػػراد فػػي اللئػػة 9.;9سػػنة(، و) ?8 -;0)%( مػػف ا فػػراد فػػي اللئػػة العمريػػة مػػف:.>8)

سػػػػػػػنة  ;>%( نسػػػػػػبة كبػػػػػػار السػػػػػػف فػػػػػػي اللئػػػػػػة العمريػػػػػػة)0.:سػػػػػػنة(، و) :> -91العمريػػػػػػة مػػػػػػف)
 (.0:فأكور()

 عينة اللحث:
يينة شبكية "كر  الوم " وأد استخدـ الباحث ىذا ا سمو  نظرًا للرض الحظر فػي جميػأل أنحػاي 

االحترازيػػػة التػػػ  اتخذتيػػػػا الدولػػػػػػة, وذلػػػؾ لمحػػػد مػػػػػف انتشػػػػػػار الجميوريػػػة وفػػػؽ حزمػػػة االجػػػػػػػػرايا  
(, وتمومػ  يينػة البحػث فػي أفػراد ا سػر الملػرية مػف ?COVID- 0فيػػػػروس كػػػورونػػػػا المسػتجد)

بنػي  -االسػماييمية  –بورسػعيد   –دميػاط  –الدأيميػة  –االسػكندرية  –( محافظا )القػاىر  =يدد)
إلػ   ;0ا سر الملرية لممحافظػا  السػبعة والػذيف تتػراوح أيمػارىـ مػف)سويؼ(, ويبم  يدد أفراد 
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( والتػ  تموػؿ =:00وأد بم  حجـ العينة ا ساسية لمبحث) 0??.<>9.<0سنة فأكور( حوال  1>
( فػرد مػف أسػر ملػرية مػف خػارض 1;%( مف مجتمأل البحػث, والعينػة اإلسػتطليية)>1.11نسبة)

 ػػػػل تولػػػػيؼ يينػػػػة البحػػػػث وفقػػػػًا لممتميػػػػرا  الديموغرافيػػػػة العينػػػػة ا ساسػػػػية, والجػػػػدوؿ التػػػػالي يو 
 .(9جدوؿ 

 (: توزيع أفراد عينة اللحث وفقًا لممتغيرات الديمواغرافية9جدوؿ 
 االجمالي النسلة اليدد المتغيرات الديموغرافية

 النوع
 %::.:= AA= ذكر

99<? 
 %??.?> @>= أنثي

 الليئة الجغرافية
 %;A; >A.9? حضر

99<? 
 %<@.8; >=; ريؼ

المستوى 
 التيميمي

 %8<.@: @:; مؤهؿ متوسط
99<? 

 9A ?9.<8%@ مؤهؿ عالي

المستوى 
 االقتصادي

 %9;.8: ;;: أقؿ مف متوسط
 %@A.?= =<< متوسط ?>99

 A :9.?9%>: مرتفع

 المراحؿ اليمرية

 A8%.>9 9?9 سنة( 9A: =9مرحمة المراهقة  

99<? 
 %@9.@; @;> سنة( A:: 8:مرحمة الشلاب  

 %A>.9> <?> سنة( A=: 8;مرحمة النضج ومنتصؼ اليمر  
 %8>.= :< سنة( >?: 8<مرحمة كلار السف  

 المحافظات

 %;8.:9 @;9 القاهرة

99<? 

 %9@.98 >:9 االسكندرية
 %9=.@: ?:; الدقهمية
 A.:9%: =;; دمياط

 %?;.@ <A لورسييد
 %?<.= =< االسماعيمية

 %8>.= :< نى سويؼل

 أدوا  جمأل البيانا :
 في جمأل بيانا  البحث يمي ا دوا  التالية: اللاحثايتمد 

اسػػػتمار  بيانػػػا  شخلػػػية  فػػػراد ا سػػػر الملػػػرية يينػػػة البحػػػث ت ػػػمن  )االسػػػـ، النػػػوع،  -
إعػػػػػداد المحافظػػػػػة, السػػػػػف, البيئػػػػػة الجمرافيػػػػػة, المسػػػػػتوى التعميمػػػػػي, المسػػػػػتوى االأتلػػػػػادي()

 .(اللاحث
بياف الػػػػػػويي الترويحػػػػػػ  لػػػػػػدى ا سػػػػػػر  الملػػػػػػرية فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ جائحػػػػػػة فيػػػػػػروس كورونػػػػػػا اسػػػػػػت -
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 (.إعداد اللاحث)(?COVID- 0)المستجد
 خطوا  بناي استبياف الويي الترويح  لدى ا سر  الملرية:

 .تحديد المحاور الرئيسية للستبياف:0
ويي الترويحػي, باالطلع يم  المراجأل والكت  العممية المتخللػة فػي مجػاؿ الػ "اللاحث"أاـ 

(, <8ـ()>811)محمػػد متػػولىوكػذلؾ اإلطػػلع يمػ  الدراسػػا  والبحػػوث المرتبطػػػػة، موػػػػػػؿ دراسػة: 
أحمػد (, 81()<811)عػويس محمػد(, <()<811)حسػاـ جػودة(, 98ـ()=811)مصطفى محمود

( محػػػاور للسػػػتبياف ت ػػػمن  ;تػػػـ تحديػػػد)(, و ?ـ()=810)حمػػػدينو عمػػػر(, 9()?811)علػػػداه
ويل, أىػػداؼ التػػرويل, مػػردود الػػوي  الترويحػػي, ا نشػػطة الترويحيػػة, ملػػادر الوقافػػة )مليػػوـ التػػر 
 الترويحية(.

 يبارا  االستبياف وميزاف التقدير المقترح:محاور و . تحديد 8
تـ يرض محاور ويبارا  االستبياف المقترحػة والتػ  تػـ التولػؿ إلييػا مػف خػلؿ مػا تػـ جمعػو 

اسػػػػػػا  والمراجػػػػػػػأل المتخللػػػػػػة يمػػػػػػػ  مجمويػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػف معمومػػػػػػا  بعػػػػػػػد االطػػػػػػلع يمػػػػػػػ  الدر 
مػػػف الحالػػػميف يمػػػ  درجػػػة دكتػػػورا  اللمسػػػلة فػػػي مرفػػػػؽ أ( ( خبػػػراي فػػػي التػػػرويل ;المتخللػػػيف)

( سنة, وذلػؾ إلبػداي رأييػـ وحكميػـ يمػ  أف ;0التربية الريا ية, وال تقؿ خبراتيـ في المجاؿ يف)
لممحور الذي يت ػمنيا, وكػذلؾ مػدى  محاور االستبياف تتلؽ مأل المرض منو وأف كؿ يبار  تنتم 

الو وح في فيـ كػؿ يبػار , وتػرؾ حريػة اسػتبعاد العبػارا  وا  ػافة يبػارا  جديػد  يرونيػا مناسػبة, 
وبعػػد ىػػذا العػػرض تػػـ تعػػديؿ ولػػياغة يبػػارا  االسػػتبياف, وذلػػؾ فػػي  ػػوي  راي الخبػػراي, ويو ػػل 

  ػؽ ب(.  مرف نس  اتلاؽ الخبراي يم  محاور ويبارا  االستبياف (:جدوؿ 
 (=(: النسلة المئوية التفاؽ رأى الخلراء عمى محاور وعلارات االستلياف               ف= :جدوؿ 

اليدد النهائي ليد اليرض  عدد اليلارات المستليدة  النسلة المئوية عدد اليلارات المحاور ـ
 عمى الخلراء

 ? 9 %8?.:9 @ مفهـو الترويح 9
 A : %<>.?9 99 أهداؼ الترويح :
 ;9 - %;<.8: ;9 مردود الوعي الترويحي ;
 9A 9 %=?.9; 8: األنشطة الترويحية >
 99 - %<>.?9 99 مصادر الثقافة الترويحية =

 A= > %988 ;< المجموع

 وأد جاي  النتائ  كما يمي:
 %( يم  مدى مناسبة المحاور الخمسة المقترحة.011موافقة الخبراي بنسبة) -
 %( يم  مدى كلاية المحاور.011ة)موافقة الخبراي بنسب -
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%( يمػػ  1>وفػ  حػػدود ماو ػعو الباحػػث مػف نسػػبة لقبػوؿ رأى الخبػػراي, وىػو اتلػػاؽ نسػبة) -
( يبػارا  مػف المحػاور الخمسػة لعػدـ حلػوليا :ا أؿ لقبوؿ العبػار , وأػد تػـ اسػتبعاد يػدد)

 يم  المحؾ المقبوؿ لدرجة الموافقة مف أبؿ الخبراي.
ف التقػػدير الولوي)موافػػؽ، الػػي حػػد مػػا، غيرموافػػؽ(، للسػػتجابة يمػػي وأػػد اسػػتخدـ الباحػػث ميػػزا
 يبارا  االستبياف وفقًا لمتال :

 الدراسة االستطليية:
ا سػر الملػرية, ومػف خػارض ( مػف أفػراد 1;" بدراسة استطليية يم  يينة أواميا)اللاحثأاـ "

يينػػة البحػػث ا ساسػػية ومػػف داخػػؿ مجتمػػأل البحػػث, وذلػػؾ مػػف خػػلؿ اسػػتخداـ اسػػتمار  إلكترونيػػة 
"نماذض جوجػؿ" مػف إيػداد الباحػث, وتػـ نشػرىا يمػ  وسػائؿ التوالػؿ اإلجتمػاي , وذلػؾ فػي اللتػر  

 .ـ8:8:/>/99إل   ـ8:8:/>/9مف 
 يح  لدى ا سر  الملرية:المعامل  العممية الستبياف الويي الترو 

 حساب ميامؿ الصدؽ:

تـ حسا  معامؿ اللدؽ باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي بمعامؿ ارتباط بيرسوف, مف خػلؿ 
إيجػػػاد معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ يبػػػار  والدرجػػػة الكميػػػة لممحػػػور الػػػذى تنتمػػػي إليػػػو العبػػػار  

 (.;جدوؿ 
 (8=رة والدرجة الكمية لممحور الذى تنتمى إليه اليلارة                         ف=(: ميامؿ االرتلاط ليف درجة كؿ علا;جدوؿ 

 تابأل ا نشطة الترويحية ا نشطة الترويحية ميامؿ االرتلاط ـ مليـو الترويل
 ميامؿ االرتلاط ـ ميامؿ االرتلاط ـ A:@.8 @ ميامؿ االرتلاط ـ
9 8.<?: A 8.@99 9 8.>:8 9? 8.;8A 
: 8.<<A  9<>.8 @9 >;;.8 : دود الوي  الترويحيمر 
; 8.>A: 9 :=>.8 ; ميامؿ االرتلاط ـA 8.<;< 
 ملادر الوقافة الترويحية :9>.8 > <><.8 9 :;8.9 >
= 8.=8; : 8.:;A = 8.<@? ميامؿ االرتلاط ـ 
> 8.;;< ; 8.>=? > 8.=== 9 8.<>= 
? 8.?;= < 8.>?: ? 8.>>: : 8.<8; 

 AA @ 8.=@< ; 8.:88?.8 = أىداؼ الترويل
 >:<.A 8.?:A < 8 :9<.8 < ميامؿ االرتلاط ـ
9 8.?=< ? 8.>?8 98 8.<:; = 8.><< 
: 8.>9? @ 8.>88 99 8.<A9 > 8.::< 
; 8.>8< A 8.>@; 9: 8.==9 A 8.;<A 
< 8.=8? 98 8.>A< 9; 8.98? @ 8.;=? 

 غير موافؽ: تقدر بدرجة واحد . إلي حد ما: تقدر بدرجتيف. - موافؽ: تقدر بولث درجا . -
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= 8.@9A 99 8.?88 9< 8.<8< A 8.>9< 
> 8.:>= 9: 8.=9A 9= 8.;>8 98 8.?9> 
? 8.=9> 9; 8.?9; 9> 8.=@< 99 8.>8@ 

 <?:.8( = =8.8* قيمة ر الجدولية عند مينوية 
بنػاًي يمػ  نتػائ  لػدؽ يبػارا  االسػتبياف تػـ حػذؼ مجمويػة مػف ( يتضػح: ;لدراسة جدوؿ 

العبػػارا  الميػػر دالػػة إحلػػائيًا حيػػث أف أيمػػة)ر( المحسػػوبة أأػػؿ مػػف أيمتيػػا الجدوليػػة ينػػد مسػػتوى 
 .(>جدوؿ ( ;1.1نوية)مع

 (: اليلارات المحذوفة الخاصة لمحاور االستلياف>جدوؿ 
 عدد اليلارات ليد الحذؼ أرقاـ اليلارات المحذوفة محاور االستلياف ـ

 < > مفهـو الترويح 9
 @ < أهداؼ الترويح :
 :9 : مردود الوعي الترويحي ;
 @9 ;9 األنشطة الترويحية >
 A < - ; يحيةمصادر الثقافة الترو  =

 ;= < إجمالى عدد اليلارات

(يبػػػػار  9;إجمػػػػال  يػػػػدد يبػػػػارا  االسػػػػتبياف بعػػػػد التعػػػػديؿ) ( يتضػػػػح أف:>لدراسػػػػة جػػػػدوؿ 
 .مرفؽ ج(

كمػػػا اسػػػتخدـ الباحػػػث لػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخم  لحسػػػا  لػػػدؽ االسػػػتبياف, مػػػف خػػػلؿ إيجػػػاد  -
 .(=جدوؿ تبياف معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية للس

 (: قيـ ميامؿ االرتلاط ليف المحاور والدرجة الكمية=جدوؿ 
 (8=الستلياف الوعى الترويحي لدى أفراد األسر المصرية                          ف=

 ر قيمة محاور االستلياف ـ

 *A9=.8 مفهـو الترويح 9
 *99<.8 أهداؼ الترويح :
 *<<?.8 مردود الوعي الترويحي ;
 *=@@.8 األنشطة الترويحية >
 *@?<.8 مصادر الثقافة الترويحية =

 <?:.8( = =8.8* قيمة ر الجدولية عند مينوية 
أف أػػيـ معػػامل  االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ محػػور والدرجػػة الكميػػة ( يتضػػح: =لدراسػػة جػػدوؿ 

(, ممػػػػا يشػػػػير إلػػػػ  إرتلػػػػاع معامػػػػؿ لػػػػدؽ محػػػػاور ;<<.1(,)0?;.1للسػػػػتبياف تتػػػػراوح مػػػػا بػػػػيف)
 االستبياف.   

 ثانًيا: ميامالت الثلات:
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استخدـ الباحث لحسا  الوبا  معامؿ أللا كرونباخ لممحاور والدرجة الكميػة للسػتبياف, وتعتمػد 
 .(<جدوؿ ىذه الطريقة يم  مدى تجانس درجا  االستبياف المستخدـ 

 (8=سرة المصرية  ف=لثلات محاور استلياف الوعى الترويحي لدى األ Alpha(: قيـ ميامؿ ألفا <جدوؿ 
 قيـ ميامؿ ألفا محاور االستلياف ـ

 *;?=.8 مفهـو الترويح 9
 *@>@.8 أهداؼ الترويح :
 *?@@.8 مردود الوعي الترويحي ;
 *98@.8 األنشطة الترويحية >
 *A;<.8 مصادر الثقافة الترويحية =

 <?:.8( = =8.8* قيمة ر الجدولية عند مينوية 
وبػػػا  محػػػاور االسػػػتبياف، حيػػػث بمػػػ  معامػػػؿ الوبػػػا  بطريقػػػة أللػػػا ح: ( يتضػػػ<لدراسػػػة جػػػدوؿ 
 (، مما يشير إل  إرتلاع معامؿ وبا  محاور االستبياف.   =<<.1( و)9=;.1كرونباخ ما بيف)
 الدراسة الميدانية: 

بتطبيػػؽ االسػػتبياف يمػػ  يينػػة البحػػث  اللاحػػثبعػػد االطمئنػػاف لمعػػامل  اللػػدؽ والوبػػا ، أػػاـ 
( فػػػرد مػػػف ا سػػػر الملػػػرية, وذلػػػؾ مػػػف خػػػلؿ اسػػػتخداـ اسػػػتمار  =:00ل  يػػػددىا)ا ساسػػػية والبػػػا

إلكترونية "نماذض جوجؿ" حيث تـ نشرىا يم  وسائؿ التوالؿ اإلجتماي , وذلػؾ خػلؿ اللتػر  مػف 
, وبعػػػػد االنتيػػػػاي مػػػػف تطبيػػػػؽ االسػػػػتبياف تػػػػـ جمػػػػأل مرفػػػػؽ د( ـ8:8:/</? إلػػػػ ـ 8:8:/=/:9

 .إلجراي المعالجا  اإلحلائية المناسبة وتلنيؼ وتلري  البيانا  وجدولتيا
  المعالجا  اإلحلائية:

الدرجػػػة  –التكػػػرارا   –Cornbachلكرونبػػػاخ  Alphaمعامػػػؿ أللػػػا  –معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف 
تحميػؿ  –( (Fاختبػار ؼ – (T.test)اختبار –8كا –النسبة المئوية  –النسبة التقديرية  –التقديرية 

 .(L.S.D)أأؿ فرؽ معنوى  –(  (One Way Anovaالتبايف أحادى االتجاه
 يرض وتلسير ومناأشة النتائ :

بعرض وتلسير ومناأشة النتػائ  التػ  تػـ التولػؿ إلييػا والخالػة باإلجابػة يمػ   اللاحثسيقوـ 
ظػؿ جائحػة فيػروس كورونػا لمفهـو الترويح فػي ما مدى إدراؾ األسرة المصرية التسػااؿ ا وؿ "

 (.?جدوؿ خلؿ  ", وذلؾ مف(COVID- 9Aالمستجد 
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الستجالات عينة اللحث لممحور األوؿ مفهـو الترويح(                     :(: التكرارات والمجموع التقديري والوزف النسلي وقيمة كا?جدوؿ 
 (?>99 ف=

 ـ
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 ?:.>:;A=? 9>A :9 ;:;8 A;.@> 9 ويح نشاط هادؼ ولناء يمارس في وقت الفراغ.التر  9

 =A=9 9@? A ;:;> A<.8< 9;98.9 الترويح نشاط يحقؽ التوازف النفسي لمفرد. :

 A> ;89< @?.=A ?>;.98 =;: <9@ الترويح هو الحالة النفسية الناتجة عف ممارسة نشاط ممتع. ;

ر عمػػى الػػنفس دوف انتظػػار عائػػد التػػرويح نشػػاط يػػدخؿ السػػرو  >
 مادي.

A<; 9@? 9? ;::8 A;.=? 9:?9.8> 

 =>.><< A>.89 >8;; - ?;9 9898 يشتمؿ الترويح عمى أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية وفنية. =

أنشػػػطة التػػػرويح تناسػػػب جميػػػع أفػػػراد األسػػػرة مػػػف حيػػػث السػػػف  <
 A :8= A; ;8=8 @@.>; @?8.@8>@ والنوع. 

 (AA.=(=  =8.8وليةعند  الجد:قيمة كا
لمليـو الترويل في إدراؾ ا سر  الملرية : أف الوزف النسبي لمستوى ( يتضح?لدراسة جدوؿ 

 %(. 10.>?% إل  ?;.=<(, تراوح بيف)?COVID- 0ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد)
ل؛ أف ذلؾ يرجأل إل  وي  ا سر  الملػرية بمليػـو وأىميػة التػرويل بشػكؿ لػحي اللاحثويرى 

ممػػا يسػػػايدىـ فػػػ  الممارسػػػة اللػػػحيحة واللعالػػػة لعنشػػػطة الترويحيػػػة, وذلػػػؾ لشػػػمؿ أوأػػػا  اللػػػراغ 
( الت  أور  بشػكؿ كبيػر يمػ  إدراؾ ?COVID-0لدييـ ف  ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد)

 مليوـ الترويل لدييـ نظرًا لملترا  الطويمة الت  تق ييا ا سر  بالمنزؿ.
وي  راي أفراد ا سػر  الملػرية إلػ  أف إدراؾ ا سػر  الملػرية لمليػـو في   اللاحثكما يشير  

الترويل يتكوف مف خلؿ ممارسػة مجمويػة مػف ا نشػطة الترويحيػة المختملػة سػواي كانػ  ريا ػية 
أو اجتماييػػة أو وقافيػػة أو فنيػػة يمكػػف ممارسػػتيا فػػ  وأػػ  اللػػراغ بػػالمنزؿ فػػ  ظػػؿ جائحػػة فيػػروس 

ف التػػرويل يسػػيـ فػػ  إشػػباع الميػػوؿ والحاجػػا  ويحقػػؽ التػػوازف النلسػػي كورونػػا المسػػتجد, نظػػرًا لكػػو 
 كنتيجة لممارسة ا نشطة الترويحية بالمنزؿ.

ـ(، يمػػ  أف التػػرويل حالػػة سػػار ؛ حيػػث إنػػو يجمػػ  =811)محمػػد السػػمنودىويتلػػؽ ذلػػؾ مػػأل 
اع فػػ  السػػرور والمػػرح والسػػعاد  إلػػ  نلػػوس الممارسػػيف لمناشػػطو نتيجػػة لمتعبيػػر يػػف الػػذا  واإلبػػد

 (.>>: ;8النشاط)
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ـ(, بأف الترويل يامًل ىامًا ف  8110)كماؿ درويش وأميف الخوليكما يتلؽ ذلؾ مأل كٍؿ مف 
تحديد وقافة ا فراد, فمـ يعد نشاطًا ىامشيًا بؿ ىو يامؿ ماور ف  إوراي تمؾ الوقافة, وتعتبر الوقافة 

تػػػوفر أنمػػػاط إجتماييػػػة يامػػػة مقبولػػػة أساسػػػًا نتاجػػػًا لمتلايػػػؿ االجتمػػػايي بػػػيف أفػػػرد المجتمػػػأل, كمػػػا 
ليستجي  ا فراد ف   وئيا لحاجاتيـ البيولوجية واالجتمايية, وى  تنتقػؿ مػف جيػؿ إلػ  جيػؿ فػ  
المجتمأل, وتتراكـ نتيجة ليذا االنتقاؿ, فعممية االنتقاؿ الوقافي تعن  نقؿ التراث مف جيؿ إلػ  أخػر, 

بؽ وى  يممية ذا  للػػػػة اأتلاديػػػػػة, في  تعلي فكؿ جيؿ يبدأ وقافيًا مف حيث انتيي الجيؿ السا
 (.?>8: 80كؿ جيؿ مف أف يكتشؼ بنلسو ما استطاي  ا جيػػػػاؿ السابقػػػػة التولػػػػؿ إليػػػو)

(, والت  جاي بيػا يبػار  نمػارس النشػاط <8ـ()>811)محمد متولىويتلؽ ذلؾ مأل نتائ  دراسة 
  ولي مف حيث ا ىمية.الترويحي لمشعور بالسعاد  ف  المرتبة ا

بعرض وتلسير ومناأشة النتػائ  التػ  تػـ التولػؿ إلييػا والخالػة باإلجابػة يمػ   للاحثسيقوـ ا
ما مدى إدراؾ األسرة المصرية ألهداؼ الترويح في ظػؿ جائحػة فيػروس كورونػا التسااؿ الوان  "

 .(@جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ (COVID- 9Aالمستجد 
الستجالات عينة اللحث لممحور الثانى  أهداؼ الترويح(                       :موع التقديري والوزف النسلي وقيمة كا(: التكرارات والمج@جدوؿ 

 (?>99 ف=
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 A8? :9? :; ;9?@ A:.;= 99:A.:8 يساعد فى تنمية جوانب الشخصية. 9
 <;.A< ;;: :9 ;8>? @A.9; ?A9? التخمص مف الطاقة الزائدة. :
 <@.>:;A=; 9A: : ;:<= A<.;8 9 السيادة الشخصية. ;
 =@.;>A9.A= 98 ><9; < =<: <?@ الشيور لاالسترخاء. >
 =A8 ;<9 9> ;8>@ @A.9> ?A8.9? االرتقاء لالمستوى الصحي. =
 @=.:>< A@< @>.?9: ;? 99; ;<? تنمية روح التياوف. <
 A<.:;? =:.@@ ?;8; ?; 8;; 8@? زيادة القدرة عمى اإلنجاز. ?
 <A?A @>.=? >;<.9: <? 98; 9<? التمتع لالجماؿ. @

 (AA.=(=  =8.8الجدوليةعند  :قيمة كا
: أف الوزف النسػبي إلدراؾ ا سػر  الملػرية  ىػداؼ التػرويل فػي ظػؿ ( يتضح@لدراسة جدوؿ 

 %(. 91.:?% إل  =;.><(, تراوح بيف)?COVID- 0روس كورونا المستجد)جائحة في
أف ذلػػؾ يرجػػأل إلػػ  ويػػ  ا سػػر  الملػػرية بأىػػداؼ التػػرويل, نظػػرًا  ف ممارسػػة  اللاحػػثويػػرى 

ا نشػطة الترويحيػة تسػايدىـ يمػ  االسػػتومار الجيػد لوأػ  اللػراغ الػذي يموػػؿ جػزيًا ىامػًا مػف حيػػا  
مة كورونػا بلػلة خالػة, نظػرًا لملتػرا  الطويمػة التػ  تق ػييا أفػراد اللرد بللة يامة, وف  ظؿ أز 
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ا سػػػر  بػػػالمنزؿ, حيػػػث أف ممارسػػػة ا نشػػػطة الترويحيػػػة المختملػػػة تيػػػدؼ إلػػػ  مسػػػايد  اللػػػرد يمػػػ  
االختيػػار ا موػػؿ واللػػحيل لطػػرؽ أ ػػاي وأػػ  اللػػراغ وفيميػػا واسػػتيعابيا وىػػ  تشػػجأل اللػػرد يمػػ  

بالنلس وتييئ اللرص للبتكار واالبداع مما يعود يمييـ بالسعاد   التعاوف وتحمؿ المسئولية والوقة
 الشخلية.

(, يمػػ  أف إأبػػاؿ أفػػراد ا سػػر  >8ـ()8181)محمػػد علػػداه وعمػػرو هاللػػىكمػػا ياكػػد كػػًؿ مػػف 
يمػػ  المشػػاركة فػػ  ا نشػػطة الترويحيػػة المختملػػة تسػػايدىـ يمػػ  الػػتخمص مػػف ال ػػموط اليوميػػة, 

 إحساسيـ بالسعاد  الستمتاييـ با نشطة المحببة لدييـ.   والتحرر مف ا يباي ومف وـ
ـ(, إل  إف استومار وأ  اللراغ ف  أنشطة مليد  وبنػاي  يسػاىـ 8101)محمود طملةكما يشير 

فػػ  تنميػػة شخلػػية اللػػرد مػػف خػػلؿ المشػػاير اإليجابيػػة والتلايػػؿ والحمػػاس الػػذى يكػػوف ملػػدره 
اط وكػػذلؾ حريػػة التلػػرؼ أونػػاي ممارسػػتو, وىػػذا مػػف الر ػػا والسػػعاد  مػػف خػػلؿ ذاتيػػة وحريػػة النشػػ

شػػػػأنو أف يحقػػػػؽ إشػػػػبايًا لمشخلػػػػية واوػػػػراًي لمحيػػػػا  فت ػػػػل  يمييػػػػا معنػػػػ  وتمنحيػػػػا أيمػػػػة حقيقيػػػػة 
 (.=:: 90لموجود)

(, إل  الترويل مظير مف مظاىر النشػاط اإلنسػاني, يشػعر <ـ()<811)حساـ جودةكما يشير 
يػة بالسػعاد  والمتعػة التػي تػاور إيجابيػاً يمػ  حيػا  اللػرد اللرد مف خلؿ ممارسػتو لعنشػطة الترويح

 الشخلية والمينية.
بعرض وتلسير ومناأشة النتػائ  التػ  تػـ التولػؿ إلييػا والخالػة باإلجابػة يمػ   اللاحثسيقوـ 

ظؿ ما هو مردود ممارسة األنشطة الترويحية لالمنزؿ عمى األسرة المصرية في التسااؿ الوالث "
 (.Aجدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ (COVID- 9Aونا المستجد جائحة فيروس كور 

الستجالات عينة اللحث لممحور الثالث  مردود الوعي الترويحي(                 :(: التكرارات والمجموع التقديري والوزف النسلي وقيمة كاAجدوؿ 
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تساعدني ممارسة األنشطة الترويحية لالمنزؿ عمى التخمص مػف  9
 ==.A:? ;:.@@ <;8; <; ;;; @?? الشيور لالممؿ واالكتئاب. 

تحقػػؽ لػػي ممارسػػة األنشػػطة الترويحيػػة لػػالمنزؿ الشػػيور لالراحػػة  :
 =?.88> 8<.9@ @8@: << 89= 8@= واالسترخاء.

ألنشػػػطة الترويحيػػػة لػػػالمنزؿ عمػػػى االلتكػػػار تشػػػجيني ممارسػػػة ا ;
 واإللداع والتيلير عف الذات.

=@= <A: ?8 :@8A @9.>; ;A<.8; 

تسػػهـ ممارسػػة األنشػػطة الترويحيػػة لػػالمنزؿ فػػي تنميػػة وتنشػػيط  >
 ::.<<= @?.=@ :=A: >= 9@; :9? قدراتي الذهنية.
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تملػػػي ممارسػػػة األنشػػػطة الترويحيػػػة لػػػالمنزؿ احتياجػػػاتي وتشػػػلع  =
 A9 :@;A @:.=8 ;A<.88 8:> <;< ولي نحو ممارسة النشاط المحلب لدي.مي

تخفػػػػػؼ ممارسػػػػػة األنشػػػػػطة الترويحيػػػػػة لػػػػػالمنزؿ عنػػػػػي أعلػػػػػاء  <
 ومشكالت وضغوط الحياة اليومية.

?9@ ;<< @= :A:? @=.8> =:A.?? 

تقمػػؿ ممارسػػػة األنشػػطة الترويحيػػػة لػػالمنزؿ مػػػف خطػػر اإلصػػػالة  ?
 >=.;@> ;;.>@ :A ;?? @9 :A8@< ية.لأمراض القمب واألوعية الدمو 

تسػػهـ ممارسػػة األنشػػطة الترويحيػػة لػػالمنزؿ فػػي تنميػػة وتطػػوير  @
 حالتي الصحية ودعـ مناعة الجسـ.

?;> :=< =? :A?; @>.;A >8>.8@ 

A  تسػػػاعدني ممارسػػػة األنشػػػطة الترويحيػػػة لػػػالمنزؿ عمػػػى اكتسػػػاب
 القواـ الميتدؿ الرشيؽ والليد عف النمط اللديف.

><> ;>A 9;: :@8@ @9.>8 ;<>.:8 

تنمي ممارسة األنشطة الترويحية لالمنزؿ لػدي القػيـ االجتماعيػة  98
  كالتياوف والقيادة واالعتماد عمى النفس..(.

?8< ;A: =9 :A<? @=.>< =@@.88 

تنمػػي ممارسػػة األنشػػطة الترويحيػػة لػػالمنزؿ لػػدي القػػيـ االخالقيػػة  99
 ?<.<:> :8.;@ ?=@: ;? @;> <;< تذار..(. كالصلر والشجاعة روح المنافسة االع

تنمػػػػػػي ممارسػػػػػػة األنشػػػػػػطة الترويحيػػػػػػة لػػػػػػالمنزؿ لػػػػػػدي القػػػػػػيـ  :9
 <8.9<< 8;.?@ >88; =; ?<; =>? الجمالية كالنظاـ  والهدوء التذوؽ الفني....(.

 (AA.=(=  =8.8الجدوليةعند  :قيمة كا
طة الترويحيػة بػالمنزؿ يمػ  لمػردود ممارسػة ا نشػ: أف الػوزف النسػبي ( يتضػحAلدراسة جدوؿ 

% 1>.0<(, تراوح بػيف)?COVID- 0ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد )ا سر  الملرية في 
 %(. 89.<<إل  

أنو ف  ظؿ بقاي اللرد ف  المنزؿ للترا  طويمة, ونتيجػة توأػؼ ممارسػة ا نشػطة اللاحث ويرى 
ر ػو الدولػة فػ  ظػؿ جائحػة فيػروس الترويحية ف  ا ندية ومراكز الشبا , وكذلؾ الحظر الػذى تل

كورونا المستجد؛ ا مر الذى دفػأل أفػراد ا سػر  إلػ  ممارسػة ا نشػطة الترويحيػة المختملػة بػالمنزؿ, 
 لك  يتخملوا مف شعورىـ بالممؿ واالكتئا .

ـ(, إلػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػلؿ المميػػػػػػػػػزا  واللوائػػػػػػػػػد 8110)تهػػػػػػػػػاني علػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػالـوتشػػػػػػػػػير 
ييػػػػػػػػػة, تعمػػػػػػػػػؿ ا نشػػػػػػػػػطة الترويحيػػػػػػػػػة يمػػػػػػػػػ  أف تقػػػػػػػػػود اللػػػػػػػػػرد اللسػػػػػػػػػيولوجية, والنلسػػػػػػػػػية, واالجتما

 (.081: =الممارس لعنشطة الترويحية لحيا  تتسـ باللعالية والبيجة والرأ )
ـ(, إلػ  أف أىميػة الػويي الترويحػي يبػرز مػف خػلؿ إسػيامو فػي ;810)هيدرا ممكيكما تشير 

وترأيػػة انلعلتػػو وأخلأػػو, كمػػا  تحقيػػؽ السػػعاد  لملػػرد, والعمػػؿ يمػػ  تطػػوير لػػحتو البدنيػػة والعقميػػة,
يسيـ الويي الترويحي في رفأل الروح المعنوية لدى اللرد مػف خػلؿ إشػباع حاجاتػو الذاتيػة, وبػذلؾ 
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تحقؽ لو التوازف النلسػي الػذي يػنعكس يمػ  المجتمػأل, فػالويي الترويحػي ميػـ لممجتمػأل المعالػر, 
 (.99: :9فيو يسيـ في نمو اللرد والمجتمأل)

ـ(, يمػ  أف التػرويل يعػد نشػاطًا ?811)محمد الحمػاحمى  وعايػدة علػد اليزيػزويتلؽ كٍؿ مف 
ىادفػػًا, فيػػو يسػػاىـ فػػي تنميػػة وتطػػوير شخلػػية اللػػرد مػػف خػػلؿ المشػػاركة فػػي ممارسػػة مناشػػطو 

 (.:9: :8المختملة)
(, يمػػػ  ويػػػ  ا فػػػراد بأىميػػػة ممارسػػػة ا نشػػػطة >ـ()?810)لػػػف شميسػػػة الييػػػدوتاكػػػد دراسػػػة 
لدورىا في شمؿ أوأا  فراغيـ بشكؿ إيجابي, لما لو مف منػافأل يقميػة واجتماييػة,  الترويحية, نظراً 

وأف ا فراد يدركوف أف ممارسة ا نشطة الترويحيػة تحقػؽ ليػـ الشػعور بالسػعاد  والرفاىيػة النلسػية, 
 والتوجو نحو الحيا  بقيـ معنوية مرتلعة.

تولػؿ إلييػا والخالػة باإلجابػة يمػ  بعرض وتلسير ومناأشة النتػائ  التػ  تػـ ال اللاحثسيقوـ 
ظػؿ ما هى األنشطة الترويحية التى يمارسها أفراد األسرة المصػرية لػالمنزؿ فػي التسااؿ الرابأل "

 (.98جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ (COVID- 9Aجائحة فيروس كورونا المستجد 
عينة اللحث لممحور الرالع  األنشطة الترويحية الستجالات   :(: التكرارات والمجموع التقديري والوزف النسلي وقيمة كا98جدوؿ 

 (?>99التى يمارسها أفراد األسرة لالمنزؿ(         ف=
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 األنشطة الترويحية الرياضية: -

ط  أليػاب صػغيرة ال تمتػـز األلياب والمسػالقات ذات التنظػيـ اللسػي 9
 :A= ;<; :8A :>@8 ??.@@ :88.A= لقواعد وقوانيف األلياب(.

 ><.?>; A 9;? :@8@ @9.>8=; 9=< األلياب والرياضات الفردية. :

 8A.?: =@.?< =;;: ::; :<> ;<; األلياب والرياضات الزوجية. ;

 ==.A9 :A?? @>.=9 ><A :@: >?? تمرينات المياقة اللدنية. >

 األنشطة الترويحية الفنية: -

 @<.;;9A@ <@; ::?? >>.9? 9 <<> التطريز ....(. –األعماؿ اليدوية مثؿ  التريكو  =

 ;AA ;8: ;<> :<<? ?9.99 ==.A> الخزؼ(. –النحت  –الفنوف التشكيمية مثؿ  الرسـ  <

 ><.?99 >>.8< 8@8: 8== 9<: <;; رواية وتأليؼ القصص(. –الدراما مثؿ  التمثيؿ  ?

 >9A9 >;.>? 9;.A: <;> @?; ;;; األكرولات(. –اللاليه  –الرقص مثؿ  التيلير الحركي  @
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A  9> الغناء(. –الموسيقي مثؿ  اليزؼ< :>< <>A ::;A >=.8> =@.@A 

 األنشطة الترويحية االجتماعية: -

 A :A= >; ;8:8 @?.?> ?9A.:9@? المحادثة واالستمتاع لأفكار وخلرات األسرة. 98

 99.:9> =@.:@ 9=@: >:9 :>; 9@< عيد األـ ...(. –الحفالت االجتماعية المنزلية مثؿ أعياد الميالد  99

 A=< @=.@< ><9.=9: 9:8 ?>: 8@? الشطرنج(. –الدومينو  –ألياب المنضدة مثؿ ألياب الورؽ  :9

 :A;= 9=9 >9 ;9>@ A:.8> :8@.A المراسمة علر شلكات ووسائؿ التواصؿ االجتماعي. ;9

 األنشطة الترويحية الثقافية: -

9< 
 -الروايػػػػػات  –الموسػػػػػوعات اليمميػػػػػة  –القػػػػػراءة مثػػػػػؿ  الكتػػػػػب 

 ?=.>?@ ?>.A @A?8; <= 8=: 9>@ الصحؼ( –المجالت 

 ?9.;> 99.<< =?:: >>> @?: =:> الرواية( –القصة  –المقالة  –الكتالة مثؿ  الشير  =9

 ;;.?:? <AA> @?.8: >98 ?;: <8@ مشاهدة التمفزيوف. <9

 AA <;9 ::@8 >>.:= :?.=8: ?9> سماع الراديو. ?9

 A> <:: ::A :=>9 ?<.<: AA.<8> المشاركة في الندوات وورش اليمؿ علر االنترنت. @9

 (AA.=(=  =8.8الجدوليةعند  :قيمة كا
 سػػر  لعنشػػطة الترويحيػػة التػػ  يمارسػػيا أفػػراد ا: أف الػػوزف النسػػبي ( يتضػػح98لدراسػػة جػػدوؿ 

(, تراوحػػػػػ  ?COVID- 0ظػػػػػؿ جائحػػػػػة فيػػػػػروس كورونػػػػػا المسػػػػػتجد)الملػػػػػرية بػػػػػالمنزؿ فػػػػػي 
 %(. >8.1?% إل  ::.1>)بيف
أف أكوػػػر ا نشػػػطة الترويحيػػػة الريا ػػػية التػػػ  أأبػػػؿ يمػػػ  ممارسػػػتيا أفػػػراد ا سػػػر  نشػػػاط  يت ػػػل -

ذلػػػؾ إلػػػ  أف  اللاحػػػث%(, وُيرجػػػأل 0;.><تمرينػػػا  المياأػػػة البدنيػػػة, حيػػػث حلػػػؿ يمػػػ  نسػػػبة)
التمرينػػػا  البدنيػػػة مػػػف أكوػػػر ا نشػػػطة الريا ػػػية التػػػ  يسػػػيؿ ممارسػػػتيا بػػػالمنزؿ, نظػػػرًا  نيػػػا ال 
تحتاض إل  أدوا , ويمكف ممارسػتيا فػي أى مسػاحة متاحػة فػي المنػزؿ, كمػا تسػايد فػي تحسػيف 
اللػػحة العامػػة, ورفػػأل المياأػػة البدنيػػة, والتممػػ  يمػػ  زيػػاد  الػػوزف الػػذي أػػد ينػػت  مػػف البقػػاي فػػي 

 زؿ للترا  طويمة في ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد.المن
ـ(, إل  أف النشاط الريا ي لوف مف ألػواف ا نشػطة الترويحيػة, ;811)عمية حسيفكما تشير 
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بؿ ويعتبر أىميا وأبرزىا, حيث أنو يحوز باالىتماـ التمقائي لعفػراد, ويسػتول  يمػ  انتبػاىيـ أكوػر 
 (.9<: ?0مف ا لعا  الريا ية)

(, يم  أف النشاط الترويح  الريا ي يعػد ركنػًا >ـ()?810)لف شميسة الييدتاكد دراسة كما 
أساسيًا مف أنشطة ا فراد, والذي مف خللو يتـ تحقيؽ االستومار ا ف ؿ لوأ  اللراغ, لمػا يتميػز 
بػػو مػػف أىميػػة كبيػػر  فػػ  تحقيػػؽ الػػويي الوقػػافي الترويحػػي الريا ػػي لملػػرد, مػػف النػػواحي المعرفيػػة 

 لنلسية واالجتمايية.وا
ويت ل أف أكور ا نشطة الترويحية اللنية الت  أأبؿ يم  ممارسػتيا أفػراد ا سػر  الملػرية ىػو  -

%(, 0.00=الخػزؼ(, حيػث حلػؿ يمػ  نسػبة) –النحػ   –نشاط اللنػوف التشػكيمية موؿ)الرسػـ 
باع التػػذوؽ ذلػػؾ إلػػ  أف ا نشػػطة اللنيػػة كالرسػػـ يسػػتطيأل ا فػػراد مػػف خلليػػا إشػػ اللاحػػثوُيرجػػأل 

اللنػػي, مػػف خػػلؿ تلػػميـ الرسػػوما  والموحػػا  اللنيػػة المختملػػة, كمػػا أنػػو مػػف ا نشػػطة التػػ  ال 
تحتاض  دوا  باىظة الومف, بؿ إف أدواتو بسيطة فػي متنػاوؿ معظػـ ا سػر الملػرية, أو يمكػف 
  يمػػؿ بعػػض ا يمػػاؿ اللنيػػة التػػ  تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر يمػػ  االبتكػػار واالبػػداع, مػػف خػػلؿ ايػػاد

تػػدوير ا شػػياي أو االدوا  غيػػر المسػػتخدمة بػػالمنزؿ مػػر  أخػػرى, ويمػػؿ منيػػا أشػػكاؿ فنيػػة يمكػػف 
اسػتخداميا كػػديكور لممرفػة أو المنػػزؿ, ممػا يسػػايد يمػػ  تطػوير الميػػارا  اإلبداييػة ليػػـ, وحسػػف 
استملؿ وأ  اللراغ بأنشطة مليد  ومسمية, حيػث تعطػييـ اللرلػة لمتعبيػر يػف أرائيػـ وأفكػارىـ 

 ؿ حرية.بك
(, والتػػ  تولػػم  إلػػ  احػػتلؿ الرسػػـ <8ـ()>811)محمػػد متػػولىويتلػػؽ ذلػػؾ مػػأل نتػػائ  دراسػػة 

 والتمويف المرتبة ا ول  مف حيث الممارسة ف  وأ  اللراغ بالمنزؿ لعنشطة الترويحية اللنية.
كمػػػا يت ػػػل أف أكوػػػر ا نشػػػطة الترويحيػػػة اإلجتماييػػػة التػػػ  أأبػػػؿ يمػػػ  ممارسػػػتيا أفػػػراد ا سػػػر   -

%(, >8.1?شاط المراسمة يبر شبكا  ووسائؿ التوالؿ االجتمايي, حيث حلؿ يم  نسبة)ن
ذلؾ إل  مػا فر ػتو الظػروؼ الحاليػة لجائحػة فيػروس كورونػا المسػتجد مػف يػدـ  اللاحثوُيرجأل 

التوالؿ مأل ا ىؿ وا لدأاي, نظرًا لتجن  التجمعا , والحرص يم  التبايد االجتمايي تجنبًا 
وس؛ ا مر الذى دفأل أفراد ا سر  الملرية إل  التوالؿ يبر منلػا  التوالػؿ لإللابة باللير 

االجتمايي, لإلطمئنػاف يمػ  ا ىػؿ وا أػار  وا لػدأاي, كمػا تػـ اإليتمػاد بشػكؿ أساسػي يمػ  
وسػػػائؿ التوالػػػؿ االجتمػػػاي  المختملػػػة, إلسػػػتكماؿ المحا ػػػرا  لمطػػػل  وا يمػػػاؿ التػػػ  يمكػػػف 

 ممارستيا مف بعد.
أكور ا نشطة الترويحية الوقافية الت  أأبؿ يم  ممارستيا أفراد ا سر نشاط القراي   ويت ل أف -

اللػػػحؼ( حيػػػث حلػػػؿ يمػػػ   –المجػػػل   -الروايػػػا   –الموسػػػويا  العمميػػػة  –موؿ)الكتػػػ  
ذلػػؾ إلػػ  أف القػػراي  مػػف ا نشػػطة التػػي تسػػيـ فػػي االرتقػػاي  اللاحػػث%(, وُيرجػػأل =:.?<نسػػبة)
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قؿ والوجداف, ومسايد  اللرد يم  إدراؾ وفيـ المعاني والخبرا  الجديد , باللكر, نتيجة لتأور الع
وكذلؾ تنمية القدر  يم  التخيؿ واإلبداع المموي؛ ف ًل يف أف القراي  مف ا نشػطة التػي تسػيـ 
في التنمية المعرفية, وتنمية الميػوؿ اللكريػة, وتزويػد أفػراد ا سػر  الملػرية بالعديػد مػف المعػارؼ 

   المرتبطة بمختمؼ المجاال .والمعموما
(, والتػػػ  تولػػػم  إلػػػ  احػػػتلؿ <8ـ()>811)محمػػػد متػػػولىويختمػػػؼ ذلػػػؾ مػػػأل نتػػػائ  دراسػػػة 

مشاىد  التملزيوف المرتبػة ا ولػ  مػف حيػث الممارسػة فػ  وأػ  اللػراغ بػالمنزؿ لعنشػطة الترويحيػة 
 الوقافية, وـ يأت  أراي  اللحؼ والكت  الدينية ف  المرتبة الوانية.

 والنلسػية، والعقميػة الجسػمية الجوانػ  جميػأل فػي اللػرد يمػ  تأويرىػا ليػا الترويحيػة نشػطةفا 
 الترويحية ا نشطة أف روح, كما أو وجسـ يقؿ بيف فييا التلريؽ يمكف متكامة، ال وحد  فاإلنساف
 اللػرد مسػايد  إلػ  تيػدؼ شخلػية اإلنسػانية، حيػث بنػاي فػي اللايمػة التربويػة الوسػائؿ إحػدى
والبدنيػة  النلسػية طاأػاتيـ لتجديػد اللػراغ، أوأػا  فػي ممارسػتيا يػتـ ترويحيػة خبػرا  إلػ  ؿلمولػو 

 اللرد لرغبة وفقاً  بيا المشاركة يتـ واجتماييًا، تربوياً  المقبولة النشاط أوجو يشملف فيما والعقمية, 
 الرفػػػػػػػاىية وتحقيػػػػػػػػػؽ  الحيػا يمػ  واإلأبػػػػاؿ بالبيجة, والشعػػػور يف النلػس, التػػػػرويل بمرض نلسو،

 (.098:  >النلسية)
(, أف الوقافػة الترويحيػة أحػد أىػـ جوانػ  اإليػداد الوقػافي ـ<9AA)إيماف السػييد وىذا ما تاكده

لملرد, فيي تمػنل وػراي لشخلػيتو, وتشػحذ وجدانػو بالمعػاني والقػيـ اللنيػة والجماليػة, وتكسػبو الػويي 
 (.;:8نشطة الترويحية بطريقة إيجابية)الترويحي اللـز لممشاركة في ا 

بعرض وتلسير ومناأشة النتػائ  التػ  تػـ التولػؿ إلييػا والخالػة باإلجابػة يمػ   اللاحثسيقوـ 
ظػؿ جائحػة فػي  لػدى أفػراد األسػرة المصػريةما هى مصادر الثقافة الترويحيػة التسااؿ الخػامس "

 (.99جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ (COVID- 9Aفيروس كورونا المستجد 
الستجالات عينة اللحث لممحور الخامس  مصادر الثقافة  :(: التكرارات والمجموع التقديري والوزف النسلي وقيمة كا99جدوؿ 

 (?>99الترويحية(             ف=
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 ;A A=.=@ 9>8;.8@:; =: :98 98:8  االنترنت 9

 >A@ ;;? 99: :@@8 @;.>A <=?.9< التمفزيوف :

 =A= :;> :=?< ?<.@8 98;.9; <9= الكتب الثقافية ;

 @=.=A8 :;8 :=A9 ?=.:A 99; ?:= الكتب الدراسية >
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 =A> :?<A ?A.@@ ;:=.8 88= 9== األهؿ واألقارب =

 A; ?89.A8.?@ <:8; =: =<; ?=? األصدقاء <

 >?.:?9A: :>=>: ??.9@ 9 89> >== األندية  و مراكز الشلاب. ?

 :A <<: ;>> ::>? >=.@@ 9<.A;; المدراس. @

A .9 ;@; 89< الجاميات>; :?;: ?A.;A :=8.@@ 

 (AA.=(=  =8.8الجدوليةعند  :قيمة كا
لػػدى أفػػراد ا سػػر  لملػػادر الوقافػػة الترويحيػػة : أف الػػوزف النسػػبي ( يتضػػح99لدراسػػة جػػدوؿ 

% إلػػ  <<.;>(, تػػراوح بػػيف)?COVID- 0ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد)فػػي  الملػػرية
?;.;> .)% 

ويت ل أف أكور ملادر الوقافة الترويحية لدى ا سر الملرية ى  الشبكة الدولية لممعمومػا  
ذلػػػؾ إلػػػ  أف أفػػػراد ا سػػػر الملػػػرية ألػػػبحوا يل ػػػموف البحػػػث فػػػي  اللاحػػػث)االنترنػػػ (, وُيرجػػػأل 

بػػداًل مػػف المعمومػػا  الموجػػود  فػػي المكتبػػا , وذلػػؾ لسػػيولة الولػػوؿ إلييػػا دوف الحاجػػة  اإلنترنػػ 
إل  ممادر  المكاف, ف ػًل يػف انتشػار اإلنترنػ  بشػكؿ كبيػر واسػتخدامو فػي العديػد مػف المجػاال  

 سواي تعميمية أو إأتلادية أواجتمايية.
أف مػػف أكوػػر الملػػادر  (, والتػػ  تولػػم  إلػػ <ـ()<811)حسػػاـ جػػودةلػػؽ ذلػػؾ مػػأل دراسػػة ويت

 الوقافية الت  يستليد منيا ا فراد ى  االنترن .
بعرض وتلسير ومناأشة النتائ  الت  تـ التولؿ إلييا والخالػة باإلجابػة يمػ   اللاحثوسيقوـ 

هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى عينة اللحث تجػا  الػوعى الترويحػي التسااؿ السػادس "
( وفقػػًا COVID- 9Aة فػػي ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد لػػدى أفػػراد األسػػرة المصػػري

 .(:9جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ أنثي( -لمتغير النوع  ذكر 
           (: داللة الفروؽ ليف متوسطي استجالات عينة اللحث وفؽ متغيرالنوع نحو محاور استلياف الوعي الترويحي                :9جدوؿ  

 (?>99 ف=

 المحاور ـ
اللرؽ بيف  (<:;أنوي ) (??;ذكر )

 المتوسطيف
 أيمة

 ع+ػػػ س   ع+ػػػ س   ) (

 0=.1 ?>1.1 :>.0 :9.?0 9>.0 0:.?0 مفهـو الترويح 0
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 1.89 ?1.19 =>.8 =1.:8 9?.8 19.:8 أهداؼ الترويح 8

 >1.0 ?:1.1 >>.: ?;.98 :;.; :>.98 مردود الوعي الترويحي 9

 *18.: ?;.0 ?1.> >;.:: 80.= >?.8: األنشطة الترويحية :

 *1<.: ?:0.0 ;>.9 11.>8 =9.: ;<.:8 مصادر الثقافة الترويحية ;

 (<A.9( =  =8.8*   قيمة  ت( الجدولية عند   
وجػود فػروؽ دالػة إحلػائيًا بػيف متوسػطا  اسػتجابا ليينة البحػثل ( يتضػح: :9جدوؿ  مػف

وقافػػة الترويحيػػة( السػػتبياف الػػويي ملػػادر ال –وفػػؽ متميػػر النػػوع فػػي محػػوري )ا نشػػطة الترويحيػػة
الترويحػػي للػػالل اإلنػػاث, حيػػث أف أيمػػة) ( المحسػػوبة أكبػػر مػػف أيمتيػػا الجدوليػػة ينػػد مسػػتوى 

 (.;1.1معنوية)
أف ذلؾ يرجأل إل  أف اإلناث أكور إلمامًا با نشطة الترويحية المختملة, وخالة  اللاحثويري 

ر ممارسة بالنسبة ليـ,  ف طبيعة ا نوي تميؿ إل  ا نشطة اللنية والوقافية, نظرًا  نيا ا كو
ا نشطة الت  تعتمد يم  الجان  الجمال  واإلبدايي, مقارنة بالذكور الذيف يميموف لعنشطة 
 البدنية والحركية؛ ف ًل يف تنوع ملادر الوقافة الترويحية لدييـ مف حيث القراي  واالطلع.

(, الت  تولم  إل  إختلؼ إدراؾ ا نشطة <ـ()<811)حساـ جودةويتلؽ ذلؾ مأل دراسة 
 الترويحية بيف الذكور واإلناث للالل اإلناث.

كما أف الوأ  ورو  أومية, وأسمو  استخدامو وتنظيمو ىو معيار التقدـ في المجتمأل، وأد 
أبرز  أوؿ دراسة استطليية حوؿ ميزاف الوأ  لدى الملرييف وكيلية تنظيمو وأ اي أوأا  

 (.?9إلناث أكور أمقًا يم  وأتيف يف الذكور)اللراغ أف ا
والجػػػدير بالػػػذكر أف اسػػػتبياف تح ػػػر ا مػػػـ ورأييػػػا مػػػرتبط بتقػػػدميا الوقػػػافي بكػػػؿ دالال  الملػػػظ 
ومحتوياتو, وذلؾ ماتشيد بو المدنية المعالر , فا مـ المتقدمة ف  يالمنا ى  الت  اسػتطاي  أف 

انية والعمميػة, وأف تحػوؿ ويييػا الوقػافي إلػ  فعػؿ يػاـ تأخذ بتلبي  الوقافة ف  كافػة جوانبيػا اإلنسػ
 (.988: 00تتقدـ بو يم  غيرىا, يم  الرغـ مف الخمؿ الذي يمؼ بعض جوان  وقافتيا)

بعرض وتلسير ومناأشة النتائ  الت  تـ التولؿ إلييا والخالة باإلجابة يم   اللاحثوسيقوـ 
لدى عينة اللحث تجا  الوعى الترويحي  هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةالتسااؿ السابأل "

  وفقاً (COVID- 9Aظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد  في لدى أفراد األسرة المصرية 
 .(;9جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ ريؼ( -لمتغير الليئة الجغرافية  حضر 
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ية نحو محاور استلياف الوعي وفؽ متغير الليئة الجغراف  (: داللة الفروؽ ليف متوسطي استجالات عينة اللحث;9جدوؿ 
 (?>99 ف=            الترويحي   

 المحاور ـ
اللرؽ بيف  (:;9ريؼ ) (9?=ح ر )

 المتوسطيف
 أيمة

 ع+ػػػ س   ع+ػػػ س   ) (

 0>.0 ?>1.0 =>.0 ?:.?0 8?.0 98.?0 مفهـو الترويح 0

 1.18 :0.11 8<.8 ;1.:8 1<.8 ;1.:8 أهداؼ الترويح 8

 1<.1 ;>1.8 9?.: 1<.98 89.; :;.98 الترويحيمردود الوعي  9

 1.90 1.09 <8.= 8<.9: ?:.> <>.9: األنشطة الترويحية :

 :1.8 :>1.1 81.: ;:.;8 19.: <9.;8 مصادر الثقافة الترويحية ;

 (<A.9( =  =8.8*   قيمة  ت( الجدولية عند   
اسػػػتجابا ليينة  : يػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحلػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطا ( يتضػػػح;9جػػػدوؿ مػػػف 

البحػػثل وفػػؽ متميػػر البيئػػة الجمرافيػػة السػػتبياف الػػويي الترويحػػي, حيػػث أف أيمػػة ) ( المحسػػوبة 
 (.;1.1أأؿ مف أيمتيا الجدولية يند مستوى معنوية)

أف ذلؾ يرجأل إل  إدراؾ أفراد ا سر  الملرية لمليوـ وأىداؼ الترويل بالح ر  اللاحثويري 
ترويحية وأنواييا بشكؿ ياـ يسايدىـ يم  االستومار الجيد لوأ  والريؼ, وويييـ با نشطة ال

 (.?COVID- 0اللراغ ف  ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد)
(, والت  تولم  إل  إختلؼ إدراؾ ا نشطة <ـ()<811)حساـ جودةيختمؼ ذلؾ مأل دراسة 

 الترويحية بيف الح ر والريؼ للالل المقيميف بالح ر.
ر الحقيقػػي يمػػا ولػػم  إليػػو البشػػرية مػػف تقػػدـ فكػػري, فمػػف خلليػػا يػػتـ رسػػـ ُتعػػد الوقافػػة المعبػػ

الملػػاىيـ والتلػػورا  كمػػا يػػتـ رسػػـ القػػيـ والسػػموؾ, وأػػد ارتبطػػ  الوقافػػة بػػالوجود اإلنسػػاني ارتباطػػًا 
نتػػػػاض فػػػػ  مختمػػػػؼ  متلزمػػػػًا تطػػػػور مػػػػأل الحيػػػػا  اإلنسػػػػانية؛ وفقػػػػًا لمػػػػا يقدمػػػػة اإلنسػػػػاف مػػػػف إبػػػػداع وا 

فة ى  المنظومػة المعقػد  المتشػابكة التػ  تت ػمف " الممػا  والمعتقػدا  والمعػارؼ المجاال , فالوقا
واللنػػػػوف والتعميمػػػػا  والقػػػػوانيف والدسػػػػاتير والمعػػػػايير الخمقيػػػػة والقػػػػيـ وا يػػػػراؼ والعػػػػادا  والتقاليػػػػد 

 (.:;: :0االجتمايية والميارا  الت  يمتكميا أفراد المجتمأل)
النتائ  الت  تـ التولؿ إلييا والخالة باإلجابة يم  بعرض وتلسير ومناأشة  اللاحثوسيقوـ 

هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى عينة اللحث تجا  الوعى الترويحي التسااؿ الوامف "
  وفقاً (COVID- 9Aظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد في لدى أفراد األسرة المصرية 

 .(>9جدوؿ خلؿ  ", وذلؾ مفعالي( –لمتغير المستوى التيميمي  متوسط 
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وفؽ متغير المستوي التيميمي نحو محاور استلياف الوعي   (: داللة الفروؽ ليف متوسطي استجالات عينة اللحث>9جدوؿ 
 (?>99 ف=             الترويحي 

 المحاور ـ
اللرؽ بيف  (?0<ماىؿ يالي) (<98ماىؿ متوسط )

 المتوسطيف
 أيمة
 ع+ػػػ س   ع+ػػػ س   ) (

 8;.1 ;1.1 9>.0 >9.?0 :>.0 0:.?0 الترويحمفهـو  0
 :>.1 1.00 8=.8 <1.:8 9.18 >?.89 أهداؼ الترويح 8
 ;=.1 ;1.8 9?.: ?>.98 9>.; ::.98 مردود الوعي الترويحي 9
 *8.90 0.10 =8.> 18.:: :=.= 9.11: األنشطة الترويحية :
 <<.0 1;.1 <<.9 ;;.;8 8;.: :1.;8 مصادر الثقافة الترويحية ;

 (<A.9( =  =8.8*   قيمة  ت( الجدولية عند   
وجػود فػروؽ دالػة إحلػائيًا بػيف متوسػطا  اسػتجابا ليينة البحػثل : ( يتضػح>9جدوؿ مػف 

وفؽ متمير المستوى التعميمي في محػور )ا نشػطة الترويحيػة( السػتبياف الػويي الترويحػي للػالل 
تيػػػػػػػا الجدوليػػػػػػػة ينػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الماىػػػػػػػؿ العػػػػػػػالي, حيػػػػػػػث أف أيمػػػػػػػة) ( المحسػػػػػػػوبة أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف أيم

 (.;1.1معنوية)
أف ذلؾ يرجأل إل  أنو كمما زاد المستوى التعميمي لملرد كمما زاد وييو وارتقي  اللاحثويري 

بأفكاره وألبل مف اللع  أف يكوف منقادًا  ى فكر  أد ت ر بو أو بأسرتو أومجتمعو, بؿ 
ة أفراد ا سر  بأىمية وأ  اللراغ ينعكس ذلؾ يم  أفراد أسرتو, حيث يسيـ بدور فعاؿ في تويي

وطرؽ وأسالي  استومار ىذا الوأ  في ممارسة ا نشطة الترويحية التي تعود يميو ويم  أسرتو 
 باللائد .

ـ(, يم   رور  أف يػتليـ اللػرد العػادى بعػض  وػار وتطبيقػا  8110)تهانى علدالسالـوتاكد 
تعػػػػد التربيػػػػة لمتػػػػرويل والتربيػػػػة لملػػػػحة  العمػػػػـ الحػػػػديث, واالأتلػػػػاد, واالتلػػػػاؿ الجمػػػػاىيري, كمػػػػا

الجسػػمانية والنلسػػية واالجتماييػػة مػػف أىػػـ مجػػاال  التربيػػة العامػػة, وىػػ  تػػتمخص فػػي إمػػداد اللػػرد 
بالخبرا  والمعموما  والميارا  يػف التػرويل وا نشػطة الترويحيػة بمػرض التػأوير فػ  سػموؾ اللػرد 

 (.;;0: =في نشاط ىادؼ بناي يجم  السعاد  لملرد)

في أف التعميـ لو دور ىاـ وتأوير  Simpsonوسامبسوف  Brightbillما يتلؽ كٍؿ مف برايتبؿ ك
 (.;>: 88فعاؿ في استلاد  اللرد مف وأ  فراغو وف  استوماره يم  نحو مر  )

بعرض وتلسير ومناأشة النتائ  الت  تـ التولؿ إلييا والخالػة باإلجابػة يمػ   اللاحثوسيقوـ 
توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية لػدى عينػة اللحػث تجػا  الػوعى الترويحػي هؿ التسااؿ التاسػأل "

  وفقػػًا (COVID- 9Aظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد فػػي لػػدى أفػػراد األسػػرة المصػػرية 
", وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػلؿ مرتفػػػػع( -متوسػػػػط  –لمتغيػػػػر المسػػػػتوى االقتصػػػػادي  أقػػػػؿ مػػػػف متوسػػػػط 
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 .(=9جدوؿ 
  -متوسط    –وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي  أقؿ مف متوسط ستجالات عينة اللحث (: داللة الفروؽ ليف متوسطات ا=9جدوؿ 

 (?>99مرتفع(              ف=

 مجموع المرليات التلايف المحاور ـ
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المرليات

قيمة  
  ؼ(

 مفهـو الترويح 0
 ;9.; : ?:.< ليف المجموعات

 @<.: >>A.:> 99<8; داخؿ المجموعات <9.9
  <>99 >=.=?8; المجموع

 أهداؼ الترويح 8
 >=.9 : @8.; ليف المجموعات

8.9A داخؿ المجموعات A8==.=> 99<< ?.A9 
  <>A8=@.>< 99 المجموع

 مردود الوعي الترويحي 9
 @=.:9 : <9.=: ليف المجموعات

 ?>.<: >>99 @@.?@:8; داخؿ المجموعات ?>.8
  <>99 >8.;9;8; المجموع

 األنشطة الترويحية :
 <<.8@9 : ;;.9<; ليف المجموعات

;.AA* 99 @@.8??9= داخؿ المجموعات<< <=.:= 
  <>99 9:.:;9:= المجموع

 مصادر الثقافة الترويحية ;
 @>.? : ?A.>9 ليف المجموعات

 9A999.@A 99<< 9>.?8 داخؿ المجموعات >>.8
  <>9A9:>.@> 99 المجموع

 88.;==8.8قيمة ؼ الجدولية عند 
 –يوجد فروؽ دالػة إحلػائيًا بػيف المسػتوى االأتلػادي  (  يتضح أنه:=9مف الجدوؿ السالؽ 

وفؽ متمير المسػتوى االأتلػادي فػي محػور )ا نشػطة الترويحيػة(؛ حيػث إف أيمػة  -يينة البحث 
 اللاحػػث (؛ ا مػػر الػػذى ديػػا;1.1ؼ المحسػػوبة أكبػػر مػػف أيمتيػػا الجدوليػػة ينػػد مسػػتوى معنويػػة )

لمتعػػػرؼ يمػػػ  اتجػػػاه اللػػػروؽ بػػػيف  L.S.Dإلػػػ  اسػػػتخداـ الموازنػػػة مػػػأل أأػػػؿ فػػػرؽ معنػػػوى باسػػػتخداـ 
 .(<9جدوؿ متوسطا  المستوى االأتلادي في محور ا نشطة الترويحية, وذلؾ مف خلؿ 

  -متوسط   –وى االأتلادي )أأؿ مف متوسط وفقًا لمتمير المست(: اتجاه اللروؽ بيف متوسطا  استجابا  يينة البحث >0جدوؿ)
 (=:00مرتلأل(              )ف=

 المتوسط الحسابي المستوى االقتصادي المحور
 الفروؽ ليف المتوسطات

 مرتفع متوسط أقؿ مف متوسط

األنشطة 
 الترويحية

 *;<.9 *::.9  <<.:> أقؿ مف متوسط
 A   8.<8@.;> متوسط
    A:.>> مرتفع
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 * داؿ

يينػة البحػث  –اتجاه اللروؽ بػيف المسػتوي االأتلػادي  (، يتضح أف:<9ف الجدوؿ السالؽ م
(,  ف  محور ا نشطة الترويحية، ;1.1وفػؽ متمير المستوى االأتلادي يند مستوى معنوية)  –

 دالة إحلائيًا. L.S.Dبيف أأؿ مف متوسط ومتوسط للالل المستوى المتوسط؛ حيث أف أيمة 
وفػؽ متمير المستوى االأتلادي يند  –يينة البحث  –يف المستوي االأتلادي اتجاه اللروؽ ب
(، فػػ  محػػور ا نشػػطة الترويحيػػة، بػػيف متوسػػط ومرتلػػأل للػػالل المسػػتوى ;1.1مسػػتوى معنويػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dالمرتلأل؛ حيث أف أيمة 
كممػػا ارتلػأل مسػػتوى أف ذلػػؾ يرجػأل إلػػ  أنػو كممػا زاد المسػػتوى االأتلػادي لعسػر   اللاحػثويػري 

 المعيشة, وزاد  وسائؿ الرفاىية, وتوفر  اإلمكانا  لممارسة ا نشطة الترويل المختملة بالمنزؿ.
ـ(, يمػػ  أف منػػزؿ الطبقػػة المتوسػػطة أػػد 1??0)كمػػاؿ درويػػش وأمػػيف الخػػوليوياكػػد كػػٍؿ مػػف 

تػاح لكػؿ فػرد يوفر الخلولية لكؿ فرد داخؿ المنزؿ يف منزؿ الطبقة دوف المتوسػطة, وبالتػال  ي
فرص االستقلؿ بنلسو واختيار النشاط الترويحي المناس  لو, وىو أمر مشجأل  فراد ا سر  يمػ  
أ اي وأ  اللراغ بالمنزؿ, حيث يجتمعوف فيو جميعًا بطريقػة مريحػة والمنػزؿ فػي ىػذه الحالػة يعػد 

عػدـ الخلولػية مركز جذ  ترويحي, بينما منزؿ الطبقػة دوف المتوسػطة فيكػوف مزدحمػًا وتكػاد تن
فيو لقمة المرؼ و يؽ المساحا , االمر الػذي يػنعكس يمػ  حريػة اللػرد داخػؿ االسػر  فػي اختيػار 

 (.:80: 89النشاط الترويحي الملئـ لو)
إلػػػػػ  أف وأػػػػػ  اللػػػػػراغ لػػػػػدى ا بنػػػػػاي يتػػػػػأور بالمسػػػػػتوى  Foxومػػػػػف جانػػػػػ   خػػػػػر يشػػػػػير فػػػػػوكس 

المػػنخلض حيػػث يشػػارؾ ا بنػػاي فػػي االأتلػػادي  سػػرىـ, وأف ذلػػؾ يت ػػل فػػي ا سػػر ذا  الػػدخؿ 
وأ  فراغيـ أسرىـ في تحمػؿ أيبػاي الحيػا , ومػف وػـ يكػوف حجػـ وأػ  اللػراغ المتػاح ليػـ أأػؿ مػف 

 (.?>: 88وأ  اللراغ لدى ا بناي مف ذوى المستوى واالأتلادى المرتلأل)
بػة يمػ  وسيقوـ الباحث بعرض وتلسير ومناأشة النتائ  الت  تـ التولؿ إلييا والخالػة باإلجا

هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لػدى عينػة اللحػث تجػا  الػوعى الترويحػي التسااؿ العاشر "
(  وفقػػًا COVID- 9Aلػػدى أفػػراد األسػػرة المصػػرية فػػي ظػػؿ جائحػػة فيػػروس كورونػػا المسػػتجد 

 –مرحمػة النضػح ومنتصػؼ اليمػر  –مرحمة الشػلاب  –لمتغير المراحؿ اليمرية  مرحمة المراهقة
 .(?9جدوؿ ", وذلؾ مف خلؿ ر السف(مرحمة كلا
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  -مرحمة الشلاب  – مرحمة المراهقة (: داللة الفروؽ ليف متوسطات استجالات عينة اللحث وفقًا لمتغير المراحؿ اليمرية?9جدوؿ 
 (?>99مرحمة كلار السف(  ف=  –مرحمة النضج ومنتصؼ اليمر 

درجات  مجموع المرليات التلايف المحاور ـ
 الحرية

سط متو 
مجموع 
 المرليات

قيمة  
  ؼ(

 مفهـو الترويح 9
 >A.9= ; >@.==9 ليف المجموعات

 ==.: ;>A9A.>A 99: داخؿ المجموعات *;;.8:
  <>99 >=.=?8; المجموع

 أهداؼ الترويح :
 <@.99A.=@ ; ;A ليف المجموعات

=.8A* داخؿ المجموعات @A;A.8> 99<; ?.@: 
  <>A8=@.>< 99 المجموع

 مردود الوعي الترويحي ;
 AA ; 9A;.AA.9@= ليف المجموعات

 A?;.8= 99<; :>.89: داخؿ المجموعات *=>.?
  <>99 >8.;9;8; المجموع

 األنشطة الترويحية >
 ?8.:8: ; :8.<8< ليف المجموعات

 @AA 99<; <=.8.=:=9= داخؿ المجموعات *@>.>
  <>99 9:.;9:= المجموع

 در الثقافة الترويحيةمصا =
 :=.;?: ; @=.8:@ ليف المجموعات

 89.<9 ;>99 ?:.<8;@9 داخؿ المجموعات *?8.?9
  <>9A9:>.@> 99 المجموع

 8<.:==8.8قيمة ؼ الجدولية عند 
يينة  –يوجد فروؽ دالة إحلائيًا بيف المراحؿ العمرية  (  يتضح أنه:?9مف الجدوؿ السالؽ 

مػػردود  -أىػػداؼ التػػرويل  -المراحػػؿ العمريػػة فػػي محػػاور )مليػػوـ التػػرويل وفػػؽ متميػػر  -البحػػث 
ملادر الوقافة الترويحية(؛ حيث إف أيمة ؼ المحسوبة  -ا نشطة الترويحية  -الويي الترويحي 

إلػػ  اسػػتخداـ  اللاحػػث (؛ ا مػػر الػػذى ديػػا;1.1أكبػػر مػػف أيمتيػػا الجدوليػػة ينػػد مسػػتوى معنويػػة )
لمتعرؼ يم  اتجاه اللروؽ بيف متوسطا  المراحؿ  L.S.Dوى باستخداـ الموازنة مأل أأؿ فرؽ معن

ملادر الوقافة الترويحية(, وذلؾ مػف  -ا نشطة الترويحية  -العمرية في محاور )مليـو الترويل 
 .(@9جدوؿ خلؿ 
  -مرحمة الشلاب  –لمراهقة  مرحمة ا(: اتجا  الفروؽ ليف متوسطات استجالات عينة اللحث وفقًا لمتغير المراحؿ اليمرية@9جدوؿ 

 (?>99مرحمة كلار السف(   ف= –مرحمة النضج ومنتصؼ اليمر 

المتوسط  المراحؿ اليمرية المحاور
 الحسابي

 الفروؽ ليف المتوسطات

مرحمة 
 مرحمة الشلاب المراهقة

مرحمة النضج 
ومنتصؼ 

 اليمر

مرحمة كلار 
 السف

 *9A.A8  8.?=* 8.;=* 9.=A مرحمة المراهقةمفهـو 
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المتوسط  المراحؿ اليمرية المحاور
 الحسابي

 الفروؽ ليف المتوسطات

مرحمة 
 مرحمة الشلاب المراهقة

مرحمة النضج 
ومنتصؼ 

 اليمر

مرحمة كلار 
 السف

 *;@.9A.<8   8.<8* 8 مرحمة الشلاب الترويح
مرحمة النضج ومنتصؼ 

 *;:.9A.=<    9 اليمر

     8;.@9 مرحمة كلار السف

أهداؼ 
 الترويح

 *?9.8 >;.8 8.89  >9.>: مرحمة المراهقة
 *9.8A :;.8   :9.>: مرحمة الشلاب

مرحمة النضج ومنتصؼ 
 *:>.9    8@.;: اليمر

     ::.=: لار السفمرحمة ك

مردود الوعى 
 الترويحي

 *?8.: @=.8 *;9.8  =9.;; مرحمة المراهقة
 *98.; >>.8   99.:; مرحمة الشلاب

مرحمة النضج ومنتصؼ 
 *<<.:    <=.:; اليمر

     ::.=; مرحمة كلار السف

األنشطة 
 الترويحية

 ;@.8 ?@.8 @<.8  ?<.;> مرحمة المراهقة
 =AA   9.==* 8.9.:> مرحمة الشلاب

مرحمة النضج ومنتصؼ 
 اليمر

<<.=<    9.?8* 

     ;@.:> مرحمة كلار السف

مصادر 
الثقافة 
 الترويحية

 *<8.: *<@.8 ?<.8  9>.=: مرحمة المراهقة
 *@;.9 *>=.9   >?.>: مرحمة الشلاب

مرحمة النضج ومنتصؼ 
 *:A.:    @:.<: اليمر

     =;.;: مرحمة كلار السف

 * داؿ

 –يينػة البحػػث  –اتجػػاه اللػروؽ بػيف المراحػػؿ العمريػة  (، يتضػح أف:@9مػف الجػدوؿ السػػالؽ 
(,  ف  محور مليـو الترويل، بيف مرحمػة ;1.1وفػؽ متمير المراحؿ العمرية يند مستوى معنوية) 

 دالة إحلائيًا. L.S.Dالمراىقة ومرحمة الشبا  للالل المراىقة؛ حيث أف أيمة 
وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –ؽ بيف المراحؿ العمرية اتجاه اللرو 

(، ف  محور مليـو الترويل، بيف مرحمة المراىقة ومرحمة الن ػ  ومنتلػؼ العمػر ;1.1معنوية )
 دالة إحلائيًا. L.S.Dللالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 
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وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –البحث يينة  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
(، فػػػ  محػػػور مليػػػوـ التػػػرويل، بػػػيف مرحمػػػة المراىقػػػة ومرحمػػػة كبػػػار السػػػف للػػػالل ;1.1معنويػػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dالمراىقة؛ حيث أف أيمة 
وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 

(، ف  محور مليـو الترويل، بيف مرحمػة الشػبا  ومرحمػة الن ػ  ومنتلػؼ العمػر ;1.1وية )معن
 دالة إحلائيًا. L.S.Dللالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
يل، بػػػيف مرحمػػػة الشػػػبا  ومرحمػػػة كبػػػار السػػػف للػػػالل (، فػػػ  محػػػور مليػػػوـ التػػػرو ;1.1معنويػػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dالشبا ؛ حيث أف أيمة 
وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 

(، فػػ  محػػور مليػػوـ التػػرويل، بػػيف مرحمػػة الن ػػ  ومنتلػػؼ العمػػر ومرحمػػة كبػػار ;1.1معنويػػة )
 دالة إحلائيًا. L.S.Dالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة السف لل

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
(، ف  محور أىداؼ الترويل، بيف مرحمة المراىقة ومرحمة الشػبا  ومرحمػة الن ػ  ;1.1معنوية )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dللالل كبار السف؛ حيث أف أيمة ومنتلؼ العمر ومرحمة كبار السف 
وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 

(، ف  محور مردود الويي الترويحي، بيف مرحمة المراىقػة ومرحمػة الشػبا  للػالل ;1.1معنوية )
 ئيًا.دالة إحلا L.S.Dالمراىقة؛ حيث أف أيمة 

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
(، ف  محور مردود الويي الترويحي، بيف مرحمة المراىقة ومرحمة الشبا  ومرحمػة ;1.1معنوية )

دالػػػة  L.S.Dالن ػػػ  ومنتلػػػؼ العمػػػر ومرحمػػػة كبػػػار السػػػف للػػػالل كبػػػار السػػػف؛ حيػػػث أف أيمػػػة 
 ئيًا.إحلا

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
(، فػػ  محػػور ا نشػػطة الترويحيػػة، بػػيف مرحمػػة الشػػبا  ومرحمػػة الن ػػ  ومنتلػػؼ ;1.1معنويػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dالعمر ومرحمة كبار السف للالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 
وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –ه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية اتجا

(، فػػػ  محػػػور ملػػػادر الوقافػػػة الترويحيػػػة، بػػػيف مرحمػػػة المراىقػػػة ومرحمػػػة الن ػػػ  ;1.1معنويػػػة )
 دالة إحلائيًا. L.S.Dومنتلؼ العمر للالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –ؿ العمرية اتجاه اللروؽ بيف المراح
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(، فػػ  محػػور ملػػادر الوقافػػة الترويحيػػة، بػػيف مرحمػػة المراىقػػة ومرحمػػة كبػػار السػػف ;1.1معنويػػة )
 دالة إحلائيًا. L.S.Dللالل المراىقة؛ حيث أف أيمة 

مراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى وفػؽ متميػر ال –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
(، فػػػػ  محػػػػور ملػػػػادر الوقافػػػػة الترويحيػػػػة، بػػػػيف مرحمػػػػة الشػػػػبا  ومرحمػػػػة الن ػػػػ  ;1.1معنويػػػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dومنتلؼ العمر للالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 
وى وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػت –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 

(، فػػ  محػػور ملػػادر الوقافػػة الترويحيػػة، بػػيف مرحمػػة الشػػبا  ومرحمػػة كبػػار السػػف ;1.1معنويػػة )
 دالة إحلائيًا. L.S.Dللالل الشبا ؛ حيث أف أيمة 

وفػؽ متميػر المراحػؿ العمريػة ينػد مسػتوى  –يينة البحث  –اتجاه اللروؽ بيف المراحؿ العمرية 
ترويحيػػػة، بػػػيف مرحمػػػة الن ػػػ  ومنتلػػػؼ العمػػػر (، فػػػ  محػػػور ملػػػادر الوقافػػػة ال;1.1معنويػػػة )

 دالة إحلائيًا. L.S.Dومرحمة كبار السف للالل الن   ومنتلؼ العمر؛ حيث أف أيمة 
(, يمػ  أف التػرويل حقػًا 99ـ();810)نهمة متولى  سوسػف يوسػؼحيث تاكد دراسة كٍؿ مػف 

العقيػد , واف احتيػاض اللػرد إنسانيًا لجميأل ا فراد في كؿ مكاف, بمض النظر يف الموف أو النوع أو 
لمتػػرويل يجعمػػو يبحػػث دومػػًا يػػف الحيػػا  المتجػػدد  المميئػػة بالبيجػػة, والسػػعاد  تتسػػـ بػػاالتزاف والر ػػا 
والتلااؿ, وتتوأؼ أيمة الترويل لإلنساف والمجتمأل الػذي يعػيش فيػو يمػ  مػدى مايسػيـ بػو التػرويل 

 في الرأي با فراد وبالتال  المجتمعا .
يمػػ  أنػػو إذا كػػاف الويػػاي الخػػاص بػػالترويل ىػػو وأػػ   ,ـ(=811) السػػدحافعلػػداهكمػػا ياكػػد 

اللراغ؛ فوننا يج  أف نمتل  إل   ػرور  التػوازف بػيف اللػراغ والتػرويل،  نػو إذا كػاف التػرويل أكوػر 
ذا كػاف اللػراغ أكبػر مػف التػرويل  مف اللراغ فوف حياتنا تتحوؿ إل  يبس يجور يم  ا ساسيا , وا 

فػػ  ظػػؿ مواجيػػة  كؿ التػػي يولػػدىا اللػػراغ واتجيػػ  حياتنػػا إلػػ  االكتئػػا  والوسوسػػةألػػابتنا المشػػا
 (.<COVID- 0?()9العالـ ف  الوأ  الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد)

 استخللا  وتوليا  البحث:
 استخللا  البحث: 

وا  جمػأل انطلًأا مف نتػائ  ىػذا البحػث, وفػ   ػوي المػني  المسػتخدـ, وفػ  حػدود العينػة, وأدا
 ما يم : اللاحثالبيانا ؛ يستخمص 

  دراؾ أفػػػػػراد ا سػػػػػر  الملػػػػػرية )لمليػػػػػوـ وأىػػػػػداؼ التػػػػػرويل وأىميػػػػػة ممارسػػػػػة ا نشػػػػػطة ويػػػػػي وا 
 (.?COVID- 0)في ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجدالترويحية بالمنزؿ( 

 ئحػػة توجػػد فػػروؽ دالػػة إحلػػائيًا فػػي الػػويي الترويحػػي لػػدى أفػػراد ا سػػر  الملػػرية فػػي ظػػؿ جا
محػوري )ا نشػطة الترويحيػة  ( وفقػًا لمتميػر النػوع فػ ?COVID- 0)فيروس كورونا المستجد
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 ملادر الوقافة الترويحية( للالل اإلناث. –
  ال توجد فروؽ دالة إحلائيًا في الويي الترويحػي لػدى أفػراد ا سػر  الملػرية فػي ظػؿ جائحػة

 ة الجمرافية.( وفقًا لمتمير البيئ?COVID- 0)فيروس كورونا المستجد
  توجػػد فػػروؽ دالػػة إحلػػائيًا فػػي الػػويي الترويحػػي لػػدى أفػػراد ا سػػر  الملػػرية فػػي ظػػؿ جائحػػة

محػور )ا نشػطة  ( وفقًا لمتمير المستوى التعميمي ف ?COVID- 0)فيروس كورونا المستجد
 الترويحية( للالل الماىؿ العالي.

   سػػر  الملػػرية فػػي ظػػؿ جائحػػة توجػػد فػػروؽ دالػػة إحلػػائيًا فػػي الػػويي الترويحػػي لػػدى أفػػراد
محػػػور  ( وفقػػػًا لمتميػػػر المسػػػتوى االأتلػػػادي فػػػ ?COVID- 0)فيػػػروس كورونػػػا المسػػػتجد

 )ا نشطة الترويحية( للالل المستوى المتوسط والمستوى المرتلأل.
  توجػػد فػػروؽ دالػػة إحلػػائيًا فػػي الػػويي الترويحػػي لػػدى أفػػراد ا سػػر  الملػػرية فػػي ظػػؿ جائحػػة

فػػي جميػػأل محػػاور  المراحػػؿ العمريػػة( وفقػػًا لمتميػػر ?COVID- 0)فيػػروس كورونػػا المسػػتجد
 استبياف الوي  الترويحي.
 التوليا  والبحوث المقترحة:

 :يمي بما اللاحث يولي نتائ ، مف البحث إليو خمص ما  وي في
  استخداـ أدا  البحث لقياس الوي  الترويحي لدى أفراد ا سر  بالمجتمعا  العربية ا خرى

 (.?COVID- 0فيروس كورونا المستجد) في ظؿ انتشار
  فنيػػػػػة( إلكترونيػػػػػة يمكػػػػػف  –وقافيػػػػػة  –العمػػػػػؿ يمػػػػػ  اسػػػػػتحداث أنشػػػػػطة ترويحية)ريا ػػػػػية

ممارسػػػػتيا فػػػػي المنػػػػزؿ مػػػػف أبػػػػؿ الماسسػػػػا  الترويحيػػػػة المختملػػػػة, لتمبيػػػػة رغبػػػػا  وميػػػػوؿ 
واىتمامػػػػػػػػا  أفػػػػػػػػراد ا سػػػػػػػػر  الملػػػػػػػػرية فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ مواجيػػػػػػػػة جائحػػػػػػػػة فيػػػػػػػػروس كورونػػػػػػػػا 

 (, والق اي يم  أوأا  اللراغ.?COVID- 0المستجد)
  تنظيـ العديد مف الدورا  التدريبيػة وورش العمػؿ اإللكترونيػة لزيػاد  الػوي  الترويحػي لػدى

 ا سر  الملرية بأىمية ممارسة ا نشطة الترويحية المختملة بالمنزؿ.
  إنشػػػػاي لػػػػلحا  يمػػػػ  مواأػػػػأل التوالػػػػؿ االجتمػػػػايي لسػػػػيولة التوالػػػػؿ بػػػػيف أفػػػػراد ا سػػػػر

ية مػػف ذوى الميػػوؿ واالىتمامػػا  الترويحيػػة المشػػتركة لتبػػادؿ الميػػارا  والخبػػرا , الملػػر 
 وذلؾ تح  إشراؼ الماسسا  الترويحية المختملة.

  يمػػؿ أنػػػا  يمػػػ  اليوتيػػػو  تحػػػ  إشػػػراؼ وزارتػػي الشػػػبا  والريا ػػػة واإليػػػلـ ليسػػػيؿ مػػػف
تيا فػػػي وأػػػ  خلليػػػا التعػػػرؼ يمػػػ  ا نشػػػطة الترويحيػػػة التػػػ  يمكػػػف  فػػػراد ا سػػػر  ممارسػػػ

 اللراغ بالمنزؿ. 
 أائمة المراجأل
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 المراجأل العربية:  
ابتسػػاـ العػػامودي: إدار  أوأػػا  اللػػراغ لعبنػػاي فػػي ا سػػر  السػػعودية فػػي مدينػػة جػػد , رسػػالة  .0

ماجسػػػتير, كميػػػة التربيػػػة للأتلػػػاد المنزلػػػي والتربيػػػة اللنيػػػة, جامعػػػة الممػػػؾ يبػػػد العزيػػػز, جػػػد , 
 ـ.?811

الجامعة ف  تكويف الوي  الترويحي لدى طالبا  جامعة طيبة بالمدينة  ابتساـ يبدالعاؿ: دور .8
المنػػػػور  بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية, المػػػػاتمر الػػػػدول  العممػػػػ  الوالػػػػث "نحػػػػو اسػػػػتومار أف ػػػػؿ 

(, جامعػػػػة الزأػػػػازيؽ, 8لمريا ػػػػة الملػػػػرية والعربيػػػػة", كميػػػػة التربيػػػػة الريا ػػػػية لمبنػػػػيف, مجمػػػػد)
 ـ.?811مارس

يي الترويحػػ  لطػػل  بعػػض الجامعػػا  الملػػرية كأسػػاس لو ػػأل برنػػام  أحمػػد يبػػدال: الػػو  .9
 ـ.?811سياحي, رسالة ماجستير, كمية التربية الريا ية, جامعة طنطا, 

أشرؼ يليلي: تأوير تطبيؽ مقرر الترويل يم  الوقافة الترويحية لطمبػة المعيػد التكنولػوجي  .:
الريا ػػية لمبنػػيف, جامعػػة حمػػواف, بمدينػػة العاشػػر مػػف رم ػػاف, رسػػالة ماجسػػتير, كميػػة التربيػػة 

 ـ.???0
إيماف السعيد: بناي مقياس لقياس وقافة الترويل الريا ي لطل  الجامعة, رسالة ماجستير,  .;

 ـ.>??0كمية التربية الريا ية لمبنيف, جامعة حمواف, 
بػػػف شميسػػػة العيػػػد: ممارسػػػة ا نشػػػطة الترويحيػػػة الريا ػػػية ويلأتيػػػا بتحقيػػػؽ الػػػويي الوقػػػافي  .>

حػي الريا ػي والرفاىيػة النلسػػية لػدى طمبػة الجامعػة, مجمػػة الباحػث فػ  العمػـو اإلنسػػانية التروي
 ـ.?810(, جامعة أالدى مرباح, الجزائر, :(, العدد)00واالجتمايية, مجمد)

 ـ.8110تياني يبد السلـ: الترويل والتربية الترويحية, القاىر , دار اللكر العربي,  .=
افة الترويحية لطل  جامعة المنلور , رسالة ماجسػتير, كميػة حساـ جود : دراسة تقويمية لموق .<

 ـ.<811التربية الريا ية, جامعة المنلور , 
حمدينو يمر: بناي مقياس الويي الترويحي الريا ي  خلائي ا نشطة بمراكػز الشػبا   .?

التربيػة (, كميػة <8في محافظة الدأيمية, المجمػة العمميػة لعمػـو التربيػة البدنيػة والريا ػة, العػدد)
 ـ.=810الريا ية, جامعة المنلور , 

خالػػػػػد يبػػػػػدالرحمف: دور ا سػػػػػر  فػػػػػ  تنشػػػػػئة أبنائيػػػػػا يمػػػػػ  اللكػػػػػر اممػػػػػف, المجمػػػػػة التربويػػػػػة,  .01
 ـ.<810(, أكتوبر :;العدد)

 ـ.8110خميؿ حسونة: الحر  والوقافة, غز , دار المقداد لمطباية والنشر,  .00
يمػػػـ الػػػنلس، ترجمػػػة محمػػػد نبيػػػؿ نوفػػػؿ، ديػػػو بولػػػد فػػػاف دالػػػيف: منػػػاى  البحػػػث فػػػي التربيػػػة و  .08

 ـ.=811و خروف، القاىر ، مكتبة ا نجمو الملرية، 
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زينػػاى بػػلؿ: دور ا سػػر  فػػ  نشػػر وقافػػة الممارسػػة الريا ػػية لعنشػػطة البدنيػػة الترفيييػػة لػػدى  .09
(, جامعػة أالػدي مربػاح, الجزائػر, =8المراىقيف, مجمػة العمػـو اإلنسػانية واالجتماييػة, العػدد)

 ـ.>810
سػػػعيد حػػػار : الوقافػػػة التربويػػػة والوقافػػػة اإليلميػػػة تكامػػػؿ؟ أـ تنػػػاأض؟, القػػػاىر , دار ا زىػػػر  .:0

 ـ.:811لمنشر, 
سموي اللديقي: ا سر  والسكاف مف منظور اجتمايي ودينػي, االسػكندرية, المكتػ  الجػامع   .;0

 ـ.8119الحديث ا زاريطة, 
يجابية في ظػؿ بعػض المتميػرا  يادؿ أبو خولة: الويي الترويحي ويلأتو بالممارسا  اإل .>0

المجتمعيػػة لػػدى طػػل  جامعػػة ا ألػػي بلمسػػطيف, رسػػالة ماجسػػتير, كميػػة التربيػػة الريا ػػية 
 ـ.<811لمبنيف, جامعة طنطا, 

 ـ.=??0يباس محمود: يمـ النلس, االسكندرية, دار المعرفة الجامعية,  .=0
ررا  الدراسػػية لممرحمػػة يبػػد المطيػػؼ سػػيد أطػػ : الوقافػػة البدنيػػة والترويحيػػة فػػي م ػػموف المقػػ .<0

 ـ.>??0االيدادية, رسالة ماجستير, كمية التربية الريا ية لمبنيف, جامعة حمواف, 
يميػػػة حسػػػيف: مػػػذكرا  غيػػػر منشػػػور  فػػػي مػػػدخؿ التػػػرويل الريا ػػػي, كميػػػة التربيػػػة الريا ػػػية,  .?0

 ـ.;811جامعة طنطا, 
جستير, كمية التربية يويس محمد: تلميـ أائمة لمويي الترويحي الريا ي لمشبا , رسالة ما .81

 ـ.<811الريا ية لمبنيف, جامعة حمواف, 
 –االجتماييػػػا   –كمػػػاؿ درويػػػش وأمػػػيف الخػػػولي: التػػػرويل وأوأػػػا  اللػػػراغ, التػػػاري  واللمسػػػلة  .80

 ـ.8110البرام  وا نشطة, القاىر , دار اللكر العربي, 
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 ـ.1??0
(, القػاىر , مركػز >-محمد الحماحم  ويايد  يبد العزيز: الترويل بيف النظريػة والتطبيػؽ, )ط .:8
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 المراجأل ا جنبية:
9;. Ernest Burgess and Hover: Lock – The Family from Institution to 

Companion Ship, Consoled N.Y: American Book Company,0?<1. 
9<. Karen and Other: Awareness of students and used for activities 

recreation in university, Journal articles reprts-descriptive parks 
recreation, 811>. 

9=. Reed and Wilson: Awareness and use of university recreation trail 
Pubmed heaith(;:)v(:) 88= – 91 usa, 811<. 

 كة العالمية لممعموما :الشب
9>. https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 
9?. https://www.albayan.ae/five-senses/8110-00-10-0.008>>1: 
:1. https://www.albayan.ae/across-the-uae/811=-1?-8?-0.=?:990 
:0. https://amwalalghad.com/8181/1;/0: 

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx
https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-01-1.1128804
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2007-09-29-1.794331
https://amwalalghad.com/2020/05/14


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98لعدد ا           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98لعدد ا           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

38 

 


