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  االسكندريةاالسكندرية  جامعةجامعة  طالبطالب  لدىلدى  المجتمعيالمجتمعي  باالنتماءباالنتماء  وعالقتهوعالقته  الترويحىالترويحى  وعىوعىالال
 أ.م.د. نهلة متولى السيد                                                                 

 أ.م.د. سوسن يوسف عبده                                                                 
 

 الدراسة:مقدمة ومشكله 
 يحصل التى المعطيات خالل من تتكون وعقليه سلوكيه حاله الوعي يعتبر
 على معاصره أو تاريخيه كانت سواء الحياه فى ممارسته خالل من الفرد عليها

 الفعل على الحاله هذه تنعكس بحيث االجتماعى والمستوى الفردى المستوى
 من عليها حصل التى ابقهالس المعطيات اتجاه ككل والمجتمع للفرد االجتماعى

 والوعي باآلخرين لالتصال وضرورة الحاجة عند ينشا اجتماعي نتاج يعد فهو قبل
التقدم.  اتجاه ودفعها االنسانية بالمجتمعات والنهوض التنمية في هام دور له

 الفكر مع مستمرة محاولة تكون تكاد الوعي مفهوم حول تصور صياغة ومحاولة
 . لطويلةا مسيرته عبر االنساني

 الحديث: وعي تعني  الوعي كلمة ( أن1998العربية ) اللغة مجمع ويوضح
 وعاه أي: الشي   أوعي حقيقته، على ادراكه معنى االمر فوعي ، وفهمه حفظه أي

 (675: 39االدراك. ) سالمة وعي: الفهم وحفظه،
 هو او الذهني االدراك ذلك هو الوعي ان ( على2000السكرى ) احمد ويذكر

 الوعي أن واالفكار أى والمشاعر البيئة بين يتوسط الذي العقل من الجزء ذلك
 ويتضمن به المحيطة وللبيئة لذاته ادراكه من الفرد يمكن انعكاسي، عقلي اتجاه
 و الخارجي وبالعالم باالشياء ووعيه الجسمية و العقلية  للوظائف الفرد ادراك ذلك
 (495 :2الجماعة. ) في كعضو لذاته ادراكه ايضا
 االنسان به يميز ما أهم من هو الوعي ( أن2000الصفوة ) محمد يرى كما
 اجتماعي نتاج يعد القدم منذ فهو كذلك و االجتماعي وتفاعله أفعاله من ينتج فهو

 أساس هو فالوعي وأفعاله االنسان عن بعيدا ،و االنسان بقي طالما هكذا وسيظل
 ادراك باعتباره الوعي الى النظر يمكن أنه كما .العامة العالقات و المادية الحياة
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 هو كما المعرفية الظواهر فهم الى باالضافة البيئة في المنبهات أو لال حداث
 (98: 42.)العقلية حياتنا دراسة في االساسية الموضوعات من لكثير بالنسبة الحال

 من مجموعة يكتسب قد الشخص ( أن2000) Arown Bبيك  أرون ويوضح
 المواقف في استجاباته واقعية مدى يقدر أن بها يمكنه التي تعميماتوال اآلليات
 في المتوالية بخبراته وعيه يتبلور النمو مراحل بمرور و الوعي خالل من المختلفة

 المالحظات تعد و عامة أحكام الى النهاية في لتقضى لذاته واضحة مالحظات
: 4. )أصيال حقيقيا فهما يناالخر  ويفهم ذاته يفهم خالله من التي االطار بمثابة
126) 

 به مر بما الفرد احتفاظ به يقصد الوعي أن( 2000ي )فهم محمد ويستطرد
 هذه بدون و مهارات و عادات من كسبه و معلومات من حصله وبما خبرات من

 رأيناهم قد أشخاص نتعرف او درسا نسترجع ان استطعنا ما الوعى على القدرة
 على تساعده جدا هام شي   جيدة بذاكرة يتمتع لذيا للفرد الوعي ويعد قبل من

 معرفة تعني فالوعي .المالئم الوقت في الخبراتو  لمعانيوا المعلومات استرجاع
: 44)معينه.  بيئة في القائمة والثقافات االفكار محصلة فهو ما شي   بوجود الفرد
14) 

ر عن اللون ويعتبر الترويح حقا انسانيا لجميع االفراد فى كل مكان بغض النظ
أو الجنس أو العقيدة، وان احتياج الفرد للترويح يجعله يبحث دوما عن الحياه 
المتجددة المليئة بالبهجة والسعادة تتسم باالتزان والرضا والتفاؤل، وتتوقف قيمة 
الترويح لإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه علي مدي ما يسهم به الترويح في 

 ت.جتمعاالرقي باألفراد وبالتالي الم
( أن كلمة 2001(، تهانى عبد السالم )2012ويتفق كمال إسماعيل وآخرون )

تعنى التجديد والخلق واالبتكار وهو رد فعل   Recreationالترويح باإلنجليزية 
عاطفي، أو حالة نفسية وشعور يحسه الفرد قبل وأثناء وبعد ممارسته لنشاط ما 

ت فراغ الفرد، حيث يكون مدفوعًا برغبة إيجابيًا كان أم سلبيًا،  ويتم أثناء وق
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شخصية لإلقبال على نشاط محدد نتيجة لحرية االختيار وغرضه في حد ذاته. 
(34 :43( )8 :3) 

( أن الترويح هو نشاط 2012)  Yildiz M., et alكما يشير يلدز وأخرون
وقت الفراغ الذي يستخدم فيه الفرد قدراته اإلبداعية عن طيب خاطر لالسترخاء 
وتعزيز المعرفة والمشاركة االجتماعية إلى جانب العمل، واألسرة، والتزامات 

 (320: 83المجتمع. )
( أن الترويح له ثالث 2009)  ,.Jin Hوفي هذا الصدد يوضح جين

خصائص وسمات هامة هى سمة االستقاللية والسعادة واإلبداع من خالل 
ارسة األنشطة الترويحية في استقالل الفرد بدون إكراه وتقيد، ويقوم الفرد بمم

ظهار الشخصية مما يعمل  أوقات الفراغ والتى تعبر بشكل كامل عن المشاعر وا 
 (46: 74على الشعور بالسعادة واالسترخاء. )

( أن ممارسة أنشطة الترويح 2012)   Yildiz M., et alويذكر يلدز وأخرون
تى تشكل مجموعة فى وقت الفراغ تتجدد الحياة ، من خالل تقديم الخدمات ال

واسعة من الخيارات ألنشطة الترويح فى وقت الفراغ التى يمكن استخدامها بصورة 
واعية، مما يعمل على زيادة الكفاءة االقتصادية وتحسين ظروف العمل ويكون 
هناك جهد شامل مع نتائج إيجابية ، حيث أن الزيادة في االستخدام اإليجابي 

 – 320: 83).فراد األصحاء وتنمية القدرات العقليةلوقت الفراغ يسهم في تنمية األ
325) 
 في هاما عامال الترويح ( أن2001الخولي ) درويش، أمين كمال يوضح كما
 في مؤثر عامل هو بل هامشيا نشاطا الترويح يعد فلم الثقافة واتجاه نوع تحديد
 من بعدد مشروط للترويح الحيوي الدور هذا أن اال فكرهم و االفراد ثقافة اثراء

 لبرامجه التخطيط و لمضمونة الفهم وهي مهمته في النجاح له تكفل التي العوامل
 (269: 33لها. ) الجيد واالعداد
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 ثقافة مفهوم اشتمال الى باالضافة ( انه2012) واخرون اسماعيل كمال يرى و
 بالفراغ الوعى او الترويحى الوعى جانب فهناك المعرفية الجوانب على الترويح
 فى وانشطته الفراغ عن معرفتهم استخدام على االشخاص قدرة الوعى هذا سويعك
 نوعيات تحديد ، الفراغ بمعنى بالمعرفة الوعى هذا ويتمثل الحياة نوعية اثراء

 بجوانب الفراغ عالقة تحديد ، فيها المشاركة يمكن التى الفراغ خبرات من مختلفة
 (221: 34المجتمع. ) فى والعيش االنسانية الحياة
( على أن  2001(، وتهانى عبد السالم )2008كما يتفق عبد اهلل السدحان ) 

الترويح يساعد على تنمية الجانب الثقافي في حياة الفرد ومنها زيادة الوعي العام 
بين أفراد المجتمع ورفع المستوى الثقافي بشكل متوازن  وكذلك التكيف واالستقرار 

: 24ة الفرد الذاتية وانخفاض مستوى القلق. )النفسي والرضا الذاتي وتنمية هوي
43 – 47( )8 :167 – 169) 

 الحاجات اشباع في دور له الترويح (، أن2008ويذكر عبد اهلل السدحان )
 الفرد رغبة أن حيث لالنتماء الحاجة ومنها النفسية الحاجات وخاصة االنسانية
 من الرغبة هذه اشباع ويمكن عمره مراحل مختلف في وقوية أبدية رغبة لالنتماء
 رحالت و االجتماعية الرحالت و الحفالت في المتمثلة الترويحية االنشطة خالل
 و الجماعي والغناء الرياضية الفرق ومهرجانات الميالد أعياد وحفالت الخالء
،كذلك يساعد الترويح الفرد على إحداث مزيد من  االنشطة لمختلف الهواة أندية

راد األسرة الواحدة وذلك مرهون بممارسة أفراد األسرة البرامج الترابط األسري بين أف
م. الترويحية في وقت الفراغ بشكل جماعي يضم جميع أفراد األسرة أو غالبيته

(24 :43 – 47 ) 
(، محمود المداح وعادل حسنين 2008وفى هذا الصدد يتفق مجدي طه )

ثم يكتسبها خالل مراحل  ( أن االنتماء قيمة مكتسبة يولد الفرد مجردا منها2000)
نموه، نتيجة تفاعله مع المحيطين به، كما يعني الشعور الذي يدفع الفرد الى 
االرتباط بالجماعة االنسانية من خالل مجموع العوامل والمصالح المشتركة، 
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بمعنى توحد الفرد مع الجهة أو الشيء الذي ينتمى اليه، وذلك في عالقة تبادلية 
والحق والوالء وااللتزام والمسئولية، فاالنتماء هو عالقة الفرد تحمل االخذ والعطاء 

: 36بالمحيط الذى ينتسب اليه واحساسه بأنه جزء من وحدة عضوية متكاملة. )
118( )50 :162) 

( أن االنتماء اتجاه إيجابي مدعم بالحب 2011ويضيف سامى عوض )
ه بالفخر ويكون يستشعره الفرد تجاه مجتمعه باعتباره عضوا فيه ويشعر نحو 

منشغال ومهموما بقضاياه ويكون على وعى وادراك بمشاكله ومحافظا على ثرواته 
 (5: 14ومصالحه وال يتخلى عنه فى االزمات. )

ان االنتماء يمثل قيمة من قيم المجتمع والتى  (2008ويرى يسرى دعبس )
لفرد بأنه تعطى قيمة للفرد ومكانة فى المجتمع ثم انها سمة فردية تعمق شعور ا

أو يشغل فيه مركزا فاالنتماء يتمثل فى انماط  منتمى الى كيان يؤدى فيه دوراً 
سلوكية فعلية يجب أن يقوم بها الفرد منذ نعومة أظافره وأن يكون لدية دافع 
وحافز ألداء مثل هذه االفعال التى تؤكد انتمائه وأنه مرتبط عاطفيا بأسرته ومن 

 جتمعه ويؤثر ذلك فى اعالء قيم الجد والمثابرةثم بمدرسته فجامعته فعمله فم
البتكار من خالل ازكاء العمل بروح الفريق وخلق واالتقان وتشجيع روح االبداع وا

 – 35: 61روح االلفة فى العمل من أجل تحقيق االهداف والمصالح المشتركة. )
37) 

 ( أن االنتماء يعنى إحساس الفرد أو2002ويؤكد عبد الهادى الجوهري )
ذا كان فردا فى المجتمع فهو  المواطن أنه جزء من كل فإذا كان عضوا فى أسرة وا 
جزء من هذا المجتمع يعيش فيه ويتعايش معه ويتفاعل مع تفاعالته ويعتنق 
أيدولوجيته ويتمثل ثقافته ويتمسك بها ويكون والئه أوال وأخيرا لهذا المجتمع فإذا 

ذا تعرض هذا المجتمع لخطر دافع الفرد عنه  ذا أنتصر فرح النتصاره وا  ، وا 
، فهو جزء من نسيج ذلك الوطن ال يحس أو أنكسر تألم النحساره وانكسارهأنحسر 

فيه بغربة أو اغتراب وال يحس فيه باضطهاد، وهذا ال يتأتى اإل إذا أحس المواطن 
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أن الوطن يرعاه ويحميه ويحتويه ويعمل من أجله، وبذلك يعد االنتماء إحساس 
دراك نفسى اجتماعي يترجم فى شكل من أشكال السلوك تتباين درجاته وشعور وا  

ويمكن قياسه من خالل المواقف واالفعال وردود االفعال ومدى مشاركة المواطن 
أو عزوفه ومدى التعاون أو الصراع ومدى االلتزام بالسلوك السوى أو االنحراف 

غير ذلك من الى السلوك المرضى ومدى التماسك أو التفكك االجتماعي و 
 (74: 25المعايير. )

(، ومجلة الدراسات فى التعليم 1998وتشير مجلة المصرية للدراسات النفسية )
( أن االنتماء يعنى االرتباط الوثيق بالشىء موضوع االنتماء 2005الجامعي )

سواء كان هذا االرتباط بجماعة مباشرة أو مرجعية بهدف تقبل االخرين والتقبل 
حاجة اجتماعية ودافع ميل لدى االنسان يهدف الى تكوين عالقات منهم، كما أنه 

مع االخرين، وهو حاجة من الحاجات النفسية واالنسانية لدى كل الفرد فى 
المجتمع وهذه الحاجة إذا أشبعت كانت مصدرا من مصادر راحة الفرد وأمنه 

ذا لم يتحقق إشباع هذه الحاجة شعر الفرد بالتوتر والضيق  وانخفضت وسعادته وا 
 (95: 37( )58: 38عزيمته ودوافعه للعمل البناء والبذل والتضحية. )

( على أن االنتماء احتياج إنساني نفسى 2011كما تؤكد صفاء خريبة )
لجماعة تشبع حاجته للحب واالمن النفسى والتقبل االجتماعي واالستماع آلرائه 

عطائه الفرصة للتعبير عن ذاته ومشاركته فى حل صراعا ته الداخلية وا 
والخارجية، وتخفيف ضغوط الحياة اليومية ومساعدته فى توفير سبل الحياة 
واالنجاز والرقى مما يجعل الفرد يتوحد بالجماعة ويبذل قصارى جهده بمعاييرها 
وقواعدها، ويشعر باألمان النفسي بينها ويهدد باالغتراب النفسى عند االنفصال 

 (656: 19حة وأمنة مستقرة. )عنها ويشعر بالفخر كلما كانت ناج
( ان االنتماء يسعى لتوطيد الهوية التى هى فى 2009ويرى محمد درويش )

المقابل دليل على وجوده ،ومن ثم تبرز سلوكيات الفرد كمؤشرات للتعبير عن 
الهوية وبالتالي االنتماء الذى يعنى توحد الفرد مع الجماعة والعمل معها بروح 
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اون والمشاركة وتوحد االفراد مع الهدف العام للجماعة التى الفريق ، حيث يتم التع
ينتمون اليها ، وتفرز ايضا الميل الى المحبة والتفاعل وجميعها تسهم فى 

 (289: 41).االنتماء
( أن االنسان يسعى دائما الى ازالة التوتر 2012وتضيف آمال عبد السميع )

أن يكون له دور نفسى والقلق والحصول على االمن النفسي ويحاول جاهدا 
واجتماعي داخل أسرته ومجتمعه في صورة تواصل جيد وذلك من خالل التضحية 
والعطاء وحب الجماعة ومستقبلها مع ادخال ماضي وحاضر تلك الجماعة في 
البناء النفسي للفرد بمعنى القدرة على معايشة الجماعة التي ينتمى اليها في أبعاد 

ضر والمستقبل وهذا هو االنتماء االيجابي الفعال. زمنية ثالث هي الماضي والحا
(7 :2) 

( أن 2003(، محمد السمنودى )2012وفى هذا الصدد تتفق منى األزهري )
الترويح يعمل على تهيئه الفرص للتعاون بين االفراد ومقابله الحاجات النفسية 

ر الحر األساسية كالحاجة لالنتماء والتعاون وتهيئه المجاالت المتعددة للتعبي
المبتكر عن النفس وتهيئه الفرص لخدمه االخرين وتنميه القدرة على تفهم طبيعة 

 (108، 107: 45( )43 – 40: 53).االنسان بدون تعصب لضغوط المنافسة
ى إيقاظ الوعى ( أن الترويح يهدف ال2005كما يوضح حسين رشوان )

بالحاجة الى ، فعن طريق ممارسات الفرد للترويح يشعر االجتماعي وتنشيطه
يثار المصلحة  التعاون مع الغير ويتعود على الخضوع للقانون وطاعة الرؤساء وا 

: 10العامة على المصلحة الشخصية فى سبيل الجماعة التى ينتمى اليها. )
191) 

( أن أنشطة الترويح تقدم 2001ويوضح كاًل من كمال درويش، أمين الخولي )
، تتميز م يطلق عليه البرامج الترويحيةبمختلف ألوانها وأنواعها في شكل منظ

، كما أنها موضوعة بطريقة تالئم احتياجات واهتمامات ورغبات باالختيارية
المشاركون، وبرامج الترويح تقدمها المؤسسات المعنية بالترويح في المجتمع 
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المحلي كالنادي، المؤسسات التعليمية، مراكز الشباب والجمعيات االجتماعية. 
(33 :377) 

( أن للترويح 1998كما يشير كاًل من محمد الحماحمي، عايدة عبد العزيز )
أهدافًا في المؤسسات التربوية يسعى إلي تحقيقها تمشيًا مع فلسفة التربية، وتتمثل 
هذه األهداف في تعديل اتجاهات وسلوك المتعلمين من خالل الخبرات المكتسبة 

شباع ميول وحاجات المتعلمين من ممارسة أنشطة أوقات الفراغ والترويح ، إ
لألنشطة التربوية واكتشاف المواهب المختلفة في مجاالت الترويح ، تزويد 
تاحة الفرص إلبراز العنصر القيادي  المتعلمين بالمعرفة والقيم المصاحبة للنشاط وا 
والتدريب عليه، االستفادة من طاقات النشئ في خدمة البيئة والمجتمع وتنمية 

ماعية والصداقات بين المتعلمين وبعضهم وبين المتعلمين ومدرسيهم الروابط االجت
تنمية شخصية المتعلمين من خالل اشتراكهم في األنشطة الترويحية ، أكساب  ,

 (185، 184: 46).المتعلمين للمهارات والهوايات المرتبطة بأوقات الفراغ والترويح
خصية تنمو ( ان الش2007(، عوض الدرسي )2009ويتفق عصام توفيق )

من خالل النشاط الذى يوفر الظروف وتهيؤها الكتساب قيم وخبرات ومهارات 
وثقافة انسانية وفى الوقت ذاته تخلق عملية تنمية الشخصية الظروف الذاتية 
ألنواع اخرى جديدة من النشاط او المزيد من التنمية لتلك االنشطة التى بدورها 

شخصية السوية يتم من خالل تدعم وتعجل نمو الشخصية حيث تكوين ال
االستثمار المفيد لوقت الفراغ بممارسة االنشطة الترويحية التى بفضلها تكتسب 
الكثير من الخبرات المتنوعة وتستطيع الشخصية االنسانية ان تحقق احتياجاتها 
الى االنجاز والتميز من خالل االنشطة الفردية والجماعية التى تمنح الفرد 

 (28: 30( )81: 26واالنتماء. ) االعتراف والقبول
( أن رعاية الموارد البشرية من الموضوعات 2003ويذكر محمد السمنودي )

الهامة التي تشغل اهتمامات دول العالم بأسرها ألنها رأس المال الحقيقي في 
قضية التطوير والتقدم نحو المستقبل المنشود وعندما نتحدث عن أفضل أنواع 
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ي تستمر في البشر لذا فيجب أن نعالج ما يواجههم من االنتماء قيمة فهي الت
 (26: 45مشكالت. )

وترى الباحثتان أن التعليم الجامعي على رأس منظومة التعليم فى المجتمع 
المصري ،حيث أن الجامعة تعتبر مركز اشعاع علمي للطالب والمجتمع ككل ، 

اعداد متكامال وشموليا ويعد مصدرا رئيسا إلعداد وتنمية الموارد البشرية الالزمة 
فمن خاللها يتم التوجيه االجتماعي والفكري والخلقي وكذلك تنمية المفاهيم 
 .االنسانية والقيم واشباع الحاجات من خالل ممارسة األنشطة الترويحية المختلفة

( ان التعليم يعد 2006ويؤكد على ذلك محمد الحماحمى، عايدة عبد العزيز )
نية في المجتمعات المعاصرة وتؤكد نظريات التربية من أهم االنظمة االنسا

الحديثة على أهمية مناشط أوقات الفراغ والترويح في العملية التربوية والتنموية 
وللتعليم أهمية في تحقيق أهداف التربية وكذلك للترويح أهدافا يسعى الى تحقيقها 

مناشط أوقات الفراغ تمشيا مع فلسفة التربية ومنها تنمية اتجاهات المتعلمين نحو 
 (184: 47والترويح واكتساب المهارات والهوايات المرتبطة بهما. )

( أن المؤسسات التعليمية تقوم 2001كما يوضح كمال درويش، أمين الخولي )
بتوحيد العديد من القيم واالتجاهات لدى الطالب ووظيفتها ال تقتصر على تنمية 

جانب ذلك بتنمية القدرات والمهارات لدى المعرفة وتدريس المقررات بل تهتم الى 
الطالب لالستفادة من وقت الفراغ بالطريقة التربوية الصحيحة لكي يتعلموا كيف 

 (162: 33يقضون أوقات فراغهم بطريقة مرضية لهم شخصيا وبطريقة ابداعية.)
  Mcavoy other(، مكافي وآخرون 2003ويتفق كل من محمد السمنودي )

( أن مناشط الترويح بالجامعات أحد الطرق 2000) Ewert(، إيورت 2001)
التربوية الهامة لتربية الطالب اذ تسهم بدور فعال وايجابي في تحقيق الرسالة 
التربوية وذلك من خالل اقامة مجاالت اشتراك الطالب في تلك المناشط واستثمار 

أهمية استثمار أوقات الفراغ ، لذا يلزم العمل على توجيه الجيل الصاعد وتوعيته ب
أوقات الفراغ بصورة نافعة تعود عليه وعلى المجتمع بالفوائد المتعددة واتاحة 
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الفرصة أمامه لممارسة العديد من االنشطة الترويحية فى وقت فراغه بهدف تربيته 
 (70( )77( )91: 45).وتنمية شخصيته وتلبية حاجاته
ت تعد الحلقة الثانية ( أن المدارس والجامعا2011هذا ما يؤكده سامى عوض )

التى تأتى بعد االسرة مباشرة فى تحقيق االنتماء من عدمه حيث تبدأ هذه الحلقة 
فى بداية مراحل التعليم االولية وتستمر فى الجامعات وحتى مرحلة الدراسات 
العليا ، وتعد ممارسة االنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والفنية، من أهم 

الشخصية المتكاملة حيث يكتسب الطالب مفهوم العمل الجماعى االسباب لتكوين 
 (17 – 14: 14الذى يعتبر صورة من صور االنتماء. )

ومما تقدم تتضح أهمية دراسة الوعى الترويحى وعالقته باالنتماء المجتمعى 
كأحد أوجه التنمية الشاملة وخاصة فيما يرتبط بتكوين شخصية طالب الجامعة 

غهم فى أنشطة هادفة وبناءة بما يسهم فى مواكبة الحضارة واستثمار وقت فرا
والتقدم العلمي وهذا ما تؤكده برامج االنشطة الترويحية ببعض الجامعات االجنبية 

(، جامعة كاليفورنيا 65) Calagary Universityمثل جامعة كالجرى بكندا 
California University (66وجامعة إنديانا ا ،)Indiana University (72 )

حيث أن النشاط الترويحى فى تلك الجامعات يهدف الى استثمار وقت فراغ 
طالب الجامعة فى أنشطة تنموية هادفة ،ويسهم بقدر كبير فى التفوق العلمي 
والمعرفة وزيادة الخبرة للطالب ومعايشة الواقع واالنتماء للجامعة ومنح الطالب 

 دهم للحياة المستقبلية.فرصة الستكشاف قدراتهم واستعداداتهم واعدا
(، دراسة محمد أبو سعدة 35( )2000وقد أكدت نتائج دراسة لطيفة إبراهيم )

(، عادل أبو خوصة 51( )2007(، دراسة مصطفى محمود )40( )2004)
( 2009(، رضا سعد )3( )2009(، دراسة احمد عبد اهلل )22( )2008)
 Witt Peterيترا (، دراسة ويت ب16( )2013(، سامية عبد العاطي )12)
(، دراسة بوني 2001( )78) Mclaren(، دراسة مكالرين 82( )2001)

Bonnie (2002( )63 ) على ارتفاع االنتماء لدى العينة نظرا لخصائص
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المرحلة العمرية التي تميل للعمل الجماعي وتأثير المقررات الدراسية الحتوائها 
لميله لحب الوطن ، ووجود على بعض القيم والمعايير وطبيعة الشعب المصري 

لح عالقة ذات داللة احصائية بين الوعي الترويحي والممارسات االيجابية لصا
ان أساس االنتماء االسرى هو أساس االنتماء الوطني، و  ،الطالب عن الطالبات

وأن االنتماء االسري يظهر فى الشق العاطفي من مشاعر الحب والمودة والشق 
مساعدة والتنازل وقت الشدة والمشاكل، ووجود عالقة العملي في القدرة على ال

ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين مستوى الوعي السياسي ودرجاتهم على مقياس 
االنتماء الوطني ومقياس تحقيق الذات، أسفرت النتائج على نسبة االنتماء 

النتماء بالمدرسة المحلية أعلى ثم يليها الحضر ثم القري ثم البلدة المحلية، أن ا
 ينمو من الصغر أي من مرحلة الطفولة.

ولقد شهد المجتمع المصري عدة تغيرات في اآلونة االخيرة على المستوى 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي نتيجة الثورات والمظاهرات وأساليب 
العنف والتي أثرت كثيرا على قطاع كبير من الشباب، مما ادى الى تذبذب 

النتماءات نتيجة افتقاده للقدوة والمثل االعلى، وفقدان المصداقية بين ما االفكار وا
يقال وما يمارس أو يحدث بالفعل، فالشباب يتأرجح بين االنتماء واالغتراب وفقا 

فاالنتماء هو القاعدة  .النعكاس معتقداته وافكاره وظروف المجتمع وضغوط الحياة
اء قيمة ترتفع وتنخفض في المحتوى واالغتراب هو االستثناء، حيث يعد االنتم

الثقافي للفرد، وعليه فيمكن ترسيخ وتنمية قيمة االنتماء لدى الشباب اذا ما اتيحت 
لهم فرص المشاركة في االنشطة الترويحية، وتعتبر الجامعة في وقتنا الحاضر 
ليست مركز تعليمي فحسب، بل هي مؤسسة تربوية تعليمية ينمى فيها الطالب 

واياته ويشبع رغباته وحاجاته فبجانب الرسالة العلمية، فإنها توفر فرص خبراته وه
أهم السبل لتربية ممارسة االنشطة الطالبية بمختلف فروعها خاصة أنها من 

وتنميتهم تنمية متكاملة وتدريبهم على كيفية استثمار وقت فراغهم  الشباب



 سوسن يوسفد.   د. نهلة متولي  الوعى الترويحى وعالقته باالنتماء المجتمعى لدى طالب جامعة األسكندرية 
                                        

264                                                           Doi: 10.12816/0041724  

تنوعة ما بين الرياضية كذلك العناية باألنشطة الترويحية المو واكتشاف مواهبهم، 
 .والثقافية واالجتماعية والخلوية وجذب الشباب للمشاركة الفعلية لتلك االنشطة

وترجع أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحثتان من كونها تهتم بالتعرف على 
العالقة بين الوعى الترويحى واالنتماء المجتمعي الذى ُيعد أمرًا مهمًا للوقوف 

لطالب واقتناعهم بممارسه االنشطة الترويحية، ومدى ارتباط مبدئيًا على وعي ا
ذلك بحياتهم ومستقبلهم وانتمائهم المجتمعي، وكذلك من الممكن أن يضيف هذا 
البحث كثير من المعرفة يمكن االستناد عليها فى زيادة عدد الممارسين من 

م وعلى طالب الجامعة لألنشطة الترويحية ، مما يعود ذلك بفوائد كثيره عليه
  .المجتمع أهمها حماية الشباب من مخاطر مشكالت وقت الفراغ

( طالبة في 30وقد قامت الباحثتان بإجراء دراسة استطالعية على عينة قومها )
والهدف منها االستدالل على هل  22/9/2014إلى  18/9/2014الفترة من 

نتماء وعى الترويحى واالهناك من وجهه نظر الطالب عالقه بين ممارسة ال
(، وقد اسفرت نتائج اراء 1، وذلك بتوجيه لهم سؤال مفتوح مرفق رقم )المجتمعي

الطالب عن وجود عالقة ايجابية بين الوعى الترويحى واالنتماء المجتمعي من 
 .اسة الحالية بصورة علمية ميدانيةوجهة نظرهم ،مما دعى الباحثتان إلجراء الدر 
التعرف على الوعى الترويحى لطالب  مما سبق تتضح أهمية هذه الدراسة فى

، البي بالجامعةجامعة االسكندرية في ظل االوضاع التي يعيشها المجتمع الط
وعالقتها باالنتماء المجتمعي من أجل محاولة لالرتقاء والنهوض بالطالب 
والستكمال صورة الترويح واستثمار دوافعهم نحو المشاركة االيجابية في هذه 

 .االنشطة 
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 ة:ف الدراسأهد
تهدف الدراسة الى التعرف على الوعى الترويحى وعالقته باالنتماء المجتمعي 

 من خالل:
التعررررف علررررى مسررررتوى الرررروعي الترويحررري ومسررررتوى االنتمرررراء المجتمعرررري لرررردى  -1

 طالب جامعة اإلسكندرية.
التعررررف علرررى الفرررروق فررري الررروعي الترويحررري واالنتمررراء المجتمعررري برررين طلبرررة  -2

 كندرية.وطالبات جامعة اإلس
التعرف على الفروق بين طالب الكليات العملية والكليرات النظريرة فري الروعي  -3

 الترويحي واالنتماء المجتمعي.
التعرررف علررى العالقررة بررين الرروعي الترويحرري واالنتمرراء المجتمعرري لرردى طررالب  -4

 جامعة اإلسكندرية.
ي التعرف على محراور الروعي الترويحري األكثرر إسرهامًا فري االنتمراء المجتمعر -5

 لدى طالب جامعة اإلسكندرية.
 تساؤالت الدراسة:

ما هو مستوى الوعي الترويحي واالنتماء المجتمعي لدى طالب جامعة  -1
 اإلسكندرية؟

هل توجد فروق بين طلبة وطالبات جامعة اإلسكندرية في الوعي الترويحي  -2
 واالنتماء المجتمعي؟

ية في الوعي هل توجد فروق بين طالب الكليات العملية والكليات النظر  -3
 الترويحي واالنتماء المجتمعي؟

هل يوجد ارتباط معنوي بين محاور الوعي الترويحي ومحاور االنتماء  -4
 المجتمعي لدى طالب جامعة اإلسكندرية؟

ما هي محاور الوعي الترويحي األكثر إسهامًا في االنتماء المجتمعي لدى  -5
 طالب جامعة اإلسكندرية؟
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 : مصطلحات الدراسة
 :لترويحيا الوعي -

 والمفاهيم  والمعارف المعلومات من هائل كم خالل من الوعى يكتسب
 عن الفرد يكتسبها والتي الترويحية االنشطة فى بالممارسة والمشاركة المرتبطة
 والمعارف المعلومات هذه تعمل بحيث المشاهدة أو القراءة أو االستماع طريق

 بصورة الشخصية وتنمى الفراغ بوقت االنتفاع خاللها من يتم للسلوك كموجهات
 تعريف إجرائي(ا. )وعقلي واجتماعيا ونفسيا بدنيا متكاملة

 :االنتماء المجتمعي
يعني عضوية الفرد لجماعة ما واالندماج فيها والتوحد معها ويتطلب تقبل الفرد 
للجماعة التي ينتمي اليها وتقبل الجماعة له أي أن التقبل ضروري من الطرفين 

ماء الى ضرورة التعاون وتتسع دائرة االنتماء كلما نما الفرد وترعرع. ويؤدي االنت
(35 :38) 

 :إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

  .استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة الدراسة
 مجتمع الدراسة:

يشمل طالب جامعة االسكندرية فى الكليات النظرية والعملية النظرية وعددهم 
 .2014/2015طالب فى العام الجامعي  (59194)

 : عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية متعددة المراحل من الكليات 

 .النظرية والعملية بكليات جامعة اإلسكندرية 
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 :توصيف العينة
 ق.وتشمل كلية اآلداب، كلية التجارة ، كلية الحقو  الكليات النظرية:-
وتشمل كلية العلوم، كلية الطب، كلية الزراعة، كليتي  الكليات العملية:-

 التربية الرياضية بنين وبنات.
( التالى حجم المجتمع، وحجم العينة بنسبة تواجدهم في 1ويوضح جدول رقم )

مجتمع الدراسة والتى تم توزيعها باستخدام طريقة التوزيع المتناسب،وقد صنفت 
 (.1) لمتغيري التخصص والنوع كما هو موضح في جدولالعينة للطالب وفقًا 

 ( مجتمع وعينة الدراسة1والجدول رقم )
 381ن = 

 عينة الدراسة مجتمع الدراسة 

 مجموع طالبات طلبة مجموع طالبات طلبة الكليات

 177 112 65 27475 17321 10154 العملية

 204 137 67 31719 21362 10357 النظرية

 381 249 132 59194 38683 20511 مجموع

 

 

 .حجم العينة   :n حيث أن
N:  حجم مجتمع الدراسة. 
P:   ،نسبة الحد االقصى لتوافر الخصائص المطلوب دراستها فى اى مجتمع

 .، ألن ذلك سوف يعطى أكبر حجم عينة ممكن%50وقد اعتبرتها الباحثتان 
D:  5ن ا الخطأ المسموح به، وقد اعتبرته الباحثتادرجة الدقة كما يعكسه%. 
: 2X ( المقابلة لمعامل الثقة الذى اختارته 2الدرجة المعيارية )قيمة اختبار كا

، وبذلك تكون الدرجة المعيارية 1عند درجة حرية =  %95الباحثتان وهو 
  .1.96المقابلة تساوى 
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 :أدوات الدراسة
 -:اشتملت أدوات الدراسة على

 .ابالت الشخصيةالمق-1
 (.3) مقياس الوعي الترويحي اعداد الباحثتان مرفق رقم-2
 (.4) مقياس االنتماء المجتمعي  اعداد الباحثتان مرفق رقم-3

 :الدراسة االستطالعية الثانية
إلى  24/9/2014قد قامت الباحثتان بدراسة استطالعية في الفترة من 

فر المعلومات وتحديد وكان الهدف منها التعرف على مدى توا 30/9/2014
مجتمع وعينة الدراسة وقد ساعدت الدراسة االستطالعية على تحديد محاور 

 المقياسين وصياغة عباراتهما واجراء المعامالت العلمية ألدوات الدراسة.
 :إجراءات بناء المقاييس

 ي:مقياس الوعى الترويح -1
العربية واألجنبية قامت الباحثتان بدراسة مسحيه للدراسات السابقة والمراجع 

(، خليفة 8( )2011تهاني عبد السالم ) -المرتبطة بموضوع البحث مثل:
(، عوض الدرسي 21( )2006(، طه عبد الرحيم )11( )2004بهبهاني )

(، كمال درويش وأمين الخولي 27( )2003(، عصام مرسي )30( )2007)
سمنودي (، محمد ال34( )2012(، كمال عبد الحميد وآخرون )33( )2011)
(، محمود 47( )2006(، محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز )45( )2003)

 Alexandra et al(، 52( )2003(، مصطفى عمر )49( )2010طلبة )
(2013( )62 ،)Daniel (2012( )67 ،)David Ogilviei (2011( )68 ،)

Iracely (2013( )73.) 
على الدراسة االستطالعية وفي ضوء تحليل الدراسات والمراجع السابقة وبناء 

والمقابلة الشخصية توصلت الباحثتان إلى محاور المقياس األساسية وكان عددها 
 ( محاور وهي:4)
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)مفهوم الترويح ر فوائد الترويح ر وسائل االتصال المعلوماتي لألنشطة الترويحية 
ال فى الجامعة ر الترويح فى المجتمع الجامعي(، وتم عرضها على الخبراء في مج

( وكانت نتيجة عرضها على الخبراء لتحديد األهمية 2مرفق )التربية الترويح و 
النسبية لمحاور المقياس هو اتفاق الخبراء على المحاور، وقد تم تعديل مسمى 

( يوضح 2المحور الثانى من العائد من الترويح الى فوائد الترويح، وجدول رقم )
 نسب االتفاق للخبراء.

فاق الخبراء لتحديد محاور مقياس الوعي الترويحي لطالب نسبة ات: (2جدول )
 14=  ن                                                    جامعة اإلسكندرية

 % عدد االسم المحور
92.8 13 مفهوم الترويح  األول

% 
85.7 12 فوائد الترويح  الثاني

% 
وسائل االتصال المعلوماتى لألنشطة  الثالث

 حية فى الجامعةالتروي
14 100% 

85.7 12 الترويح فى المجتمع الجامعى  الرابع
% 

(، %100إلى  %85.7( أن نسب االتفاق تراوحت بين )2يتضح من جدول )
 %80وقد قبلت الباحثتان بآراء الخبراء للمحاور التي تم االتفاق عليها بنسبة 

 فأكثر.
 :محتوى المقياس

، أنثى( –، النوع: )ذكر اذا رغبي )االسم( هيتكون المقياس من بيانات أولية و

الفرقة الدراسية، نوع النشاط الذى تمارسه داخل او خارج ا، الكلية التابع له
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والهدف منها االستدالل ببيان ونسب تفيد لألعداد الطالب ك جامعت/كليتك

 س.والطالبات والكلية التابع لها واألنشطة التى تمار 
 ،مفهوم الترويح، فوائد الترويححاور رئيسية: ربع مكما يتكون المقياس من أ

وسائل االتصال المعلوماتي لألنشطة الترويحية فى الجامعة والترويح فى المجتمع 
 .الجامعى

قامت الباحثتان بصياغة عبارات المقياس التي تتناسب مع كل محور وقد بلغ 
 ( عبارة، ثم تم عرضها على الخبراء لفحص عبارات71عبارات المقياس )
 -ي:المقياس وتحديد ما يل

مدى مناسبة العبارات للمحور الذى تنتمى اليه ،دقة صياغة العبارات،  -
 .تصحيح الصياغة إن أمكن، حذف او دمج العبارات الغير صحيحة

( عبارات وبذلك أصبح المقياس في 4وبناءًا على آراء الخبراء تم حذف ) -
 (.3) ( عبارة مرفق67صورته النهائية يتكون من )

تم وضع التعليمات التي توضح كيفية اإلجابة على المقياس ووضعت أمامها و 
 ق(.ال اواف –اوافق إلى حد ما –ثالث استجابات )اوافق 

 : تصحيح المقياس
حيث اذا كانت االجابة  (3 – 2 – 1تكون المقياس من ميزان تقدير ثالثى )  

درجتان، وال اوافق يحصل على ثالث درجات ، وأوافق الى حد ما يحصل على 
 .اوافق درجة واحدة

 مقياس االنتماء المجتمعي: -2
قامت الباحثتان بدراسة مسحية للدراسات السابقة والمراجع العربية واألجنبية 

(، حسام  الجرحى 7( )2012المرتبطة بموضوع البحث وهى دراسة امال أباظة )
ساميه (، 12( )2009(، رضا فريد )10( )2005(، حسين رشوان )9( )2000)

(، صفاء شويحات 17( )2000(، سيد خير اهلل )16( )2013عبد العاطي )
(، 28( )2003(، على وطفه )19( )2011( صفاء خريبه )18( )2003)

(، لطيفه خضر 32( )2005(، فرج عبد القادر )31( )2004فاروق جويده )
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(، 43( )2000(، محمد خليل )41( )2009(، محمد درويش )35( )2000)
(، 50( )2000(، محمود المداح، عادل حسنين )48( )2002يمه )محمد نع

 Butovskaya, M، (58( )2007) (، هشام فولى57( )2007هانى عياد )
(2002( )64 ،)Denter, U. Schmidt (2004( )69)  ،Falls, M   
(2008( )71)،Levet et al  (2009( )76  ،)StarKey et al  (2001 )
(79 ،)Walsh, et al (2009( )81.) 

وفي ضوء تحليل الدراسات السابقة والمراجع وبناء على الدراسة االستطالعية 
والمقابلة الشخصية توصلت الباحثتان إلى محاور المقياس األساسية وكان عددها 

االنتماء  -االنتماء للمجتمع المصري -( محاور وهى: )االنتماء االسرى3)
( 2ي مجال الترويح والتربية مرفق )القومي العربي(، تم عرضها على الخبراء ف

وكانت نتيجة عرضها على الخبراء لتحديد األهمية النسبية لمحاور المقياس هو 
 .اتفاق الخبراء على المحاور

 .( يوضح نسب االتفاق للخبراء فى مقياس االنتماء المجتمعى3وجدول رقم )
جتمعى  نسبة اتفاق الخبراء لتحديد محاور مقياس االنتماء الم (3)جدول

 14ن =                                            لطالب جامعة اإلسكندرية
 % عدد االسم المحور
 %100 14 االنتماء االسرى  األول
 %85.7 12 االنتماء للمجتمع المصرى الثاني
 %92.8 13 االنتماء القومى العربى  الثالث

 %80تي تم االتفاق عليها بنسبة وقد قبلت الباحثتان بآراء الخبراء للمحاور ال
 فأكثر.

 :محتوى المقياس
 يتكون المقياس من ثالث محاور رئيسية:

 .االنتماء االسرى  :المحور األول -
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 .االنتماء للمجتمع المصرى ي:المحور الثان -
 .االنتماء القومى العربى ث:المحور الثال -

ور وقد قامت الباحثتان بصياغة عبارات المقياس التي تتناسب مع كل مح
( لفحص 2( عبارة، ثم تم عرضها على الخبراء مرفق )79بلغ عبارات المقياس )

 -ي:عبارات المقياس وتحديد ما يل
مدى ارتباط العبارات مع المحور الذى تنتمى اليه ،دقة صياغة العبارات،  -

 تصحيح الصياغة إن أمكن، حذف او دمج العبارات الغير صحيحة.
عبارة وبناءًا على آراء الخبراء تم حذف ( 76) وقد بلغ عدد عبارات المقياس -

( 72( عبارات وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من )4)
 (.4عبارة مرفق )

 س:تصحيح المقيا
تم وضع التعليمات التي توضح كيفية اإلجابة على المقياس ووضعت أمامها   

 ق(.ال اواف –اوافق إلى حد ما –ثالث استجابات )اوافق 
حيث اذا كانت االجابة  (3 –2 –1تكون المقياس من ميزان تقدير ثالثى )  

اوافق يحصل على ثالث درجات، واوافق الى حد ما يحصل على درجتان، وال 
 .اوافق درجة واحدة 

 المعامالت العلمية للمقياسين:

 صدق المقياسين. -1
 معامل االتساق الداخلي: -

عامل ارتباط درجة العبارة بالمجموع الكلى ( معامل االتساق الداخلي )م4جدول )
 للمحور الذى تنتمى اليه( لعبارات  محاور مقياس الوعى الترويحى

 30ن =  
 المحور

رقم 

 العبارة

معامل االتساق 

 الداخلى
 رقم العبارة المحور

معامل االتساق 

 الداخلى

المحور األول : مفهوم  

 الترويح :

المحور  **0.589 1

الثالث: وسائل 

تصال اال

39 0.688** 

2 0.654** 40 0.731** 

3 0.729** 41 0.599** 
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المعلوماتى  **0.622 4

لالنشطة 

الترويحية فى 

 الجامعة

42 0.649** 

5 0.584** 43 0.722** 

6 0.672** 44 0.669** 

7 0.644** 45 0.574** 

8 0.731** 

المحور 

الرابع:الترويح 

فى المجتمع 

 الجامعى :

46 0.518** 

9 0.613** 47 0.597** 

10 0.647** 48 0.711** 

11 0.711** 49 0.666** 

12 0.635** 50 0.585** 

13 0.614** 51 0.694** 

14 0.572** 52 0.596** 

15 0.638** 53 0.736** 

16 0.587** 54 0.631** 

17 0.650** 55 0.703** 

18 0.715** 56 0.713** 

19 0.737** 57 0.729** 

المحور الثانى : فوائد 

 الترويح :

20 0.688** 58 0.676** 

21 0.662**  59 0.634**  

22 0.729**  60 0.709**  

23 0.691**  61 0.685**  

24 0.748**  62 0.642**  

25 0.687**  63 0.625**  

26 0.647**  64 0.729**  

27 0.643**  65 0.715**  

28 0.736**  66 0.645**  

29 0.562**  67 0.727**  

30 0.659**      

31 0.725**      

32 0.589**      

33 0.689**      

34 0.661**      

35 0.700**      

36 0.810**      

37 0.607**      

38 0.788**      

0.361=  0.05* معنوى عند مستوى           0.463=   0.01** معنوى عند مستوى   

( والخاص معامل االتساق الداخلى )معامل ارتباط 4ح من جدول )يتض
درجة العبارة بالمجموع الكلى للمحور الذى تنتمى اليه( لعبارات محاور مقياس 
الوعى الترويحى. إرتفاع قيم معامل االتساق الداخلي والتي تراوحت ما بين 

إلى صدق  مما يشير 0.01( وهذه القيم معنوية عند مستوى 0.810إلى 0.518)
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عبارات المحاور االربعة . وان العبارات تنتمى الى المحور. ولذا فالعبارات تتسم 
بالصدق الذاتي وترتبط بالمجموع الكلى للمحور ولذا فهى تجتمع لتقيس ما يقيسه 

 المحور ولذلك فالعبارات تتسم بالصدق.
جموع الكلى ( معامل االتساق الداخلي )معامل ارتباط درجة العبارة بالم5جدول )

 للمحور الذى تنتمى اليه( لعبارات  محاور مقياس االنتماء المجتمعى
30ن =    

 المحور
رقم 
 العبارة

معامل االتساق 
 الداخلى

 المحور
رقم 
 العبارة

معامل االتساق 
 الداخلى

 المحور
رقم 
 العبارة

معامل االتساق 
 الداخلى

المحور األول: 
 االنتماء األسرى

1 0.713**  

اني المحور الث
: االنتماء 
للمجتمع 
 المصرى

27 0.686**  

المحور 
الثالث : 
االنتماء 
القومى 
 العربى

57 0.755**  

2 0.725**  28 0.741**  58 0.770**  

3 0.717**  29 0.753**  59 0.679**  

4 0.983**  30 0.640**  60 0.666**  

5 0.831**  31 0.729**  61 0.725**  

6 0.718**  32 0.739**  62 0.820**  

7 0.722**  33 0.806**  63 0.741**  

8 0.677**  34 0.739**  64 0.747**  

9 0.726**  35 0.827**  65 0.641**  

10 0.774**  36 0.804**  66 0.713**  

11 0.627**  37 0.743**  67 0.774**  

12 0.714**  38 0.643**  68 0.816**  

13 0.810**  39 0.722**  69 0.589**  

14 0.678**  40 0.746**  70 0.533**  

15 0.734**  41 0.675**  71 0.807**  

16 0.714**  42 0.757**  72 0.806**  

17 0.671**  43 0.686**  

18 0.738**  44 0.588**  

19 0.809**  45 0.818**  

20 0.721**  46 0.819**     

21 0.806**  47 0.722**     

22 0.593**  48 0.712**     

23 0.648**  49 0.809**     

24 0.810**  50 0.736**     

25 0.751**  51 0.772**     

26 0.739**  52 0.639**     

   53 0.726**     

   54 0.684**     

   55 0.716**     

   56 0.637**     
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0.361=  0.05* معنوى عند مستوى           0.463=   0.01** معنوى عند مستوى           

( والخاص معامل االتساق الداخلى معامل ارتباط درجة 5يتضح من جدول )
العبارة بالمجموع الكلى للمحور الذى تنتمى اليه( لعبارات لعبارات  محاور مقياس 

بين االنتماء المجتمعى. إرتفاع قيم معامل االتساق الداخلي والتي تراوحت ما 
مما يشير إلى صدق  0.01( وهذه القيم معنوية عند مستوى 0.831إلى 0.533)

ولذا فالعبارات تتسم . وان العبارات تنتمى الى المحور. عبارات المحاور الثالثة 
ذا فهى تجتمع لتقيس ما هول ،بالصدق الذاتي وترتبط بالمجموع الكلى للمحور

 .يقيسه المحور ولذلك فالعبارات تتسم بالصدق
)معامل ارتباط درجة  الداخليمعامل االتساق ( 6جدول )

المحور  بالمحور بالمجموع الكلى للمقياس( لمحاور  

  الوعي الترويحي، مقياس االنتماء المجتمعيمقياس 

30ن =     

 المحاور المقاييس
معامل االتساق 

 الداخلى

 الوعى الترويحى

**0.812 مفهوم الترويح  

**0.709 فوائد الترويح  

**0.637 وسائل االتصال المعلوماتى لألنشطة الترويحية فى الجامعة  

**0.735 الترويح فى المجتمع الجامعى  

االنتماء 

 المجتمعى

**0.701 االنتماء االسرى  

**0.825 االنتماء للمجتمع المصرى  

**0.723 االنتماء القومى العربى  

0.361=  0.05معنوى عند مستوى  *          0.463=   0.01معنوى عند مستوى **   

معامل ارتباط درجة ( والخاص بمعامل االتساق الداخلي )6يتضح من جدول )
بالمجموع الكلى للمقياس( لمحاور مقياس الترويحي، ومقياس االنتماء  المحور

إلى  0.709المجتمعي، أن معامل االتساق الداخلى للمحاور تراوح ما بين )
( لمقياس االنتماء 0.825الى  0.701ترويحى وبلغ )(  لمقياس الوعى ال0.812

المجتمعى. مما يؤكد أن المحاور ترتبط إرتباطأ وثيقًا بالمجموع الكلى للمقياس 
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ولذلك فهى تساهم فى بناء المقياس وتقيس ما وضعت من أجله ولذا فهى تتسم 
 بالصدق الذاتى.

 ثبات المقياسين: -2
 معامل ألفا لكرونباك :

مل الفا لكرونباك للمحاور و المقياس ( معا7جدول )

ككل لمقياس الوعي الترويحي ومقياس االنتماء 

 المجتمعي

30ن =   

 المحاور المقاييس
 معامل الفا لكرونباك

 للمحاور
 للمقياس

الوعى 
 الترويحى

 0.736 مفهوم الترويح
 0.748 فوائد الترويح 0.784

ية فى الجامعةوسائل االتصال المعلوماتى لألنشطة الترويح  0.719 
 0.731 الترويح فى المجتمع الجامعى

االنتماء 
 المجتمعى

 0.729 االنتماء االسرى
0.766 

 0.732 االنتماء للمجتمع المصرى
 0.740 االنتماء القومى العربى

( والخاص بمعامل الفا لكرونباك لمحاور مقياس الوعي 7يتضح من جدول )
اء المجتمعي، ارتفاع قيم معامل الفا لكرونباك للمحاور الترويحي ومقياس االنتم

الى  0.729( لمقياس الوعى الترويحى وبلغ )0.748إلى  0.719الى ما بين )
مما يؤكد أن  0.600( لمقياس االنتماء المجتمعى وهذه القيم أكبر من 0.0.740

قيم معامل المحاور  تتسم بالثبات وأنها متكاملة تسهم فى بناء المقياس كما بلغت 
( لمقياس االنتماء 0.766(، وبلغ )0.784الفا لمقياس الوعى الترويحى )

المجتمعى . وهذه القيم اكبر من قيم معامل الفا للمحاور مما يؤكد على ان 
المحاور تتجانس فيما بينها وتتسم بالثبات وأنها متكامله تسهم فى بناء المقياس 
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ر من الممكن ان يؤثر سلبيًا فى وأن أى حذف أو إضافة الى من هذه المحاو 
 بناء المقياس ككل .

  :اعادة التطبيقثبات التطبيق و 

( طالب. ومن 30تم تطبيق المقياسين على العينة االستطالعية التى قوامها )
ايام( على نفس  7خارج عينة البحث االساسية، ثم اعيد تطبيق المقياسين  بعد )

ئج التطبيق كما هو موضح بالجدول معامل الثبات بين نتااب العينة، ثم حس
  التالي.

( داللة الفروق بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ومعامل االرتباط بين 8جدول )
 التطبيقين للعينة االستطالعية إليجاد ثبات محاور مقياس الوعى الترويحى 

30ن =     

الدالالت             
     اإلحصائية

المحاور                

يق األولالتطب  قيمة الفرق بين المتوسطين التطبيق الثانى 
 ت

معامل 
ع± س الثبات ع± س  ع± س   

 0.906 0.29 3.81 0.20 2.42 43.23 2.67 43.03 مفهوم الترويح
 0.897 0.47 5.04 0.43 4.71 43.70 4.59 43.27 فوائد الترويح

وســـــــــــائل االتصـــــــــــال 
المعلومــــاتى لألنشــــطة 
 الترويحية فى الجامعة

.0714  2.02 14.53 1.81 0.47 2.87 0.89 0.917 

التـــرويح فـــى المجتمـــع 
 الجامعى

46.13 2.96 46.77 3.50 0.63 4.57 0.76 0.934 

المجمــوع الكلــى للــوعى 
 الترويحى

146.50 8.38 148.23 8.27 1.73 11.15 0.85 0.928 

2.04= 0.05* معنوى عند مستوى   
بين التطبيق األول والتطبيق ( والخاص بداللة الفروق 8يتضح من جدول )

الثاني ومعامل االرتباط  بين التطبيقين للعينة االستطالعية . اليجاد ثبات محاور 
مقياس الوعى الترويحى عدم وجود فروق معنوية بين التطبيق االول والتطبيق 

وهذه القيم  (0.89الى  0.29المحسوبة ما بين )الثانى . حيث بلغت قيمة ت 
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الى  0.897) . كما بلغ معامل الثبات ما بين0.05مستوى غير معنوية عند 
.  تتسم بالثبات اور ومجموع مقياس الوعى الترويحى( مما يؤكد ان مح0.934

وانها تعطى نفس النتائج اذا اعيد تطبيقها مرة اخرى على نفس العينة وفى نفس 
 الظروف .
داللة الفروق بين التطبيق األول والتطبيق  ( 9جدول )

ثاني ومعامل االرتباط بين التطبيقين ال  

للعينة االستطالعية إليجاد ثبات محاور مقياس االنتماء  

 المجتمعى
30ن =   

     الدالالت اإلحصائية 
 المحاور

 قيمة الفرق بين المتوسطين التطبيق الثانى التطبيق األول
 ت

معامل 
ع± س الثبات ع± س  ع± س   

0361. 4.66 61.70 االنتماء االسرى   3.33 0.67 5.50 0.66 0.933 
 0.942 1.53 4.79 1.33 2.35 67.17 3.39 68.50 االنتماء للمجتمع المصرى

 0.911 0.65 4.46 0.53 3.43 42.50 3.17 41.97 االنتماء القومى العربى 
المجموع الكلى لالنتماء 

 المجتمعى
172.17 6.98 170.70 4.52 1.47 8.55 0.94 0.928 

2.04= 0.05مستوى  * معنوى عند  

( والخاص بداللة الفروق بين التطبيق األول والتطبيق 9يتضح من جدول )
الثاني ومعامل االرتباط  بين التطبيقين للعينة االستطالعية . اليجاد ثبات محاور 

ن التطبيق االول والتطبيق مقياس االنتماء المجتمعى، عدم وجود فروق معنوية بي
القيم غير ( وهذه 1.53الى  0.65المحسوبة ما بين ) . حيث بلغت قيمة تالثانى

الى  0.911. كما بلغ معامل الثبات ما بين  )0.05معنوية عند مستوى 
( مما يؤكد ان محاور مقياس االنتماء المجتمعى. تتسم بالثبات وانها 0.942

ذا اعيد تطبيقها مرة اخرى على نفس العينة وفى نفس تعطى نفس النتائج ا

 الظروف.
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 :الدراسة االساسية
وحترى  10/12/2014قامت الباحثتان بتطبيق أدوات الدراسة في الفتررة مرن    
( مرررن طرررالب الكليرررات 381علرررى عينرررة الدراسرررة االساسرررية قوامهرررا ) 30/1/2015

 .النظرية والعملية جامعة االسكندرية 
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 المعالجات اإلحصائية اآلتية:إلجراء هذه الدراسة استخدمت الباحثتان  
مقاييس النزعة المركزية )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري،  -

 الوسيط، معامل التفلطح، معامل االلتواء(.

 معامل ارتباط بيرسون. -

الفروق للمجموعة الواحدة وللمجموعتين  T. Test)ت(  اختبار -

 المختلفتين.

 (.Stepwiseبطريقة ) معادلة االنحدار -معامل ألفا لكرونباك. -

 معامل االنحدار الجزئي. -معامل االرتباط المتعدد. -
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 عرض ومناقشة النتائج:
فرررى ضررروء اهرررداف الدراسرررة سررروف يرررتم عررررض النترررائج الترررى ترررم التوصرررل إليهرررا 
ومناقشررررتها باسررررتخدام األسرررراليب اإلحصررررائية المناسرررربة وذلررررك للتحقررررق مررررن صررررحة 

 :التساؤل االول الذى ينص على
ــة مــا هــو  ــدى طــالب جامع ــي ل مســتوى الــوعي الترويحــي واالنتمــاء المجتمع
 اإلسكندرية؟
( التوصرررريف االحصررررائى ومسررررتوى محرررراور الرررروعي الترويحرررري ومحرررراور االنتمرررراء 10جرررردول )

 المجتمعي لعينة طالب جامعة االسكندرية
 381ن =                                                                    

عـــــــــــــدد  المحاور سالمقيا
 العبارات

الدرجــــــة 
 العظمى

 الدالالت االحصائية للتوصيف
مســـــتوى 

المتوســـــط  المحور
 الوسيط الحسابى

االنحــــراف 
 المعيارى

معامــــــــــــل 
 التفلطح

معامــــــــــــل 
 االلتواء

وعى لـــــــــــــــا
 الترويحى

 

 78.18 0.13- 0.49- 3.19 45 44.56 57 19 مفهوم الترويح
 75.08 0.51- 0.71- 4.21 44 42.80 57 19 فوائد الترويح

وســــــــائل االتصــــــــال 
المعلوماتى لألنشـطة 
الترويحيـــــــــــة فـــــــــــى 

 الجامعة

7 21 13.76 14 1.72 -0.41 0.36 65.50 

الترويح فى المجتمع 
 الجامعى

22 66 45.29 45 2.95 0.77 0.61 68.62 

المجمـــــــــوع الكلـــــــــى 
 201 67 للوعى الترويحى

146.4
0 146 6.77 -0.36 0.30 72.84 

 ءاالنتما
 المجتمعى

 80.53 0.78- 0.46 3.90 64 62.81 78 26 االنتماء االسرى
االنتمــــــاء للمجتمــــــع 

 المصرى
29 87 70.48 71 4.37 -0.87 0.00 81.01 

االنتمــــــــاء القــــــــومى 
 73.16 0.17- 0.60- 3.32 41 41.70 57 19 العربى

المجمـــــــــوع الكلـــــــــى 
 222 74 لالنتماء المجتمعى

174.9
9 175 7.11 -0.69 -0.08 78.83 
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إلررررى  0.78( أن معررررامالت االلتررررواء تتررررراوح مررررا بررررين )10يتضررررح مررررن جرررردول )
( مما يدل على أن القياسات المستخلصة قريبة من اإلعتداليرة حيرث أن قريم 0.36

. وتقتررب جردا مرن الصرفر. كمرا بلرغ 3±معامل االلتواء اإلعتداليرة تترراوح مرا برين  
هررررذا يعنررررى ان تذبررررذب المنحنررررى (. و 0.77الررررى  0.87معامررررل الررررتفلطح مررررا بررررين )

االعترردالى يعتبررر مقبرروال وفررى المتوسررط ولرريس متذبررذبا ألعلررى وال ألسررفل ممررا يؤكررد 
تجانس بيانات عينة طالب جامعة االسكندرية فى محاور ومجمروع مقيراس الروعى 

 الترويحى ومقياس االنتماء المجتمعى  .
( بنسبة %78.18الى  %65.50كما بلغ مستوى الوعى الترويحى ما بين )-

 %72.84كلية 
( بنسربة %81.01الرى  %73.16وبلغ مستوى االنتماء المجتمعرى مرا برين )-

 %78.83كلية 
( وضرروح مفهرروم الترررويح وفوائررده 10ويتضررح مررن العرررض السررابق لجرردول رقررم )

وكرررذلك تررروافر وتعررردد الوسرررائل للدعايرررة واإلعرررالن عرررن األنشرررطة الترويحيرررة وأيضرررًا 
ة وأسررراليب التررررويح فررري المجتمرررع الجرررامعي وذلرررك اتفررراق عينرررة البحرررث علرررى أنشرررط

 (72.84بنسبة )
(، عرادل أبرو 40( )2004وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة محمد أبو سرعدة )

( علرررررى 2013( )62) Alexandra(، دراسرررررة إليكسررررراندرا 22( )2008خوصررررة )
دة أهمية وضروح مفهروم التررويح وفوائرده لردى أفرراد المجتمرع ممرا يعظرم مرن االسرتفا

 من األنشطة الترويحية.
( أنرره باإلضررافة إلررى 2012وفرري هررذا الصرردد يرررى كمررال عبررد الحميررد وآخرررون )

اشتمال مفهوم ثقافة الترويح على الجوانب المعرفية فهناك جانب الوعي الترويحري 
أو الوعي بالفراغ ويعكس هرذا الروعي قردرة األشرخاص علرى اسرتخدام معررفتهم عرن 

ء نوعية الحياة ويتمثل هذا الروعي بالمعرفرة بمعنرى الفرراغ، الفراغ، وأنشطته في إثرا
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تحديد نوعيات مختلفة من خبرات الفرراغ التري يمكرن المشراركة فيهرا، تحديرد عالقرة 
 (221: 34الفراغ بجوانب الحياة اإلنسانية والعيش في المجتمع. )

( على أن ممارسة األنشطة 2006ويذكر محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز )
لترويحية تعود علرى الفررد بتحقيرق الحاجرات اإلنسرانية للتعبيرر الخرالق عرن الرذات ا

 (34: 47والتحرر من الضغوط والتوتر العصبي المصاحب للحياة العصرية. )
واتفقرررررت عينرررررة البحرررررث علرررررى وجرررررود وسرررررائل للدعايرررررة واإلعرررررالن عرررررن األنشرررررطة 

( 2009اوي )( وهرررذا يتفرررق مرررع دراسرررة سرررامح الجرررد65.5الترويحيرررة ولكرررن بنسررربة )
( والترررري أكرررردت علررررى ترررروافر وسررررائل 54( )2013(، ودراسررررة مرررروافي زكريررررا )13)

 الدعاية واإلعالن عن األنشطة ولكن ليس بصورة كافية.
( أن مسرتوى االنتمراء المجتمعري لعينرة البحرث 10كما يتضح مرن الجردول رقرم )

( 2007( وهررذا يتفررق مررع دراسررة ناديررة حسررن، أبررو سرركينة )%78.83كرران بنسرربة )
 (.23( )2008(، عايدة عبد اهلل )55)

( أن االنتمررراء احتيررراج إنسررراني 2011وفررري هرررذا الصررردد تشرررير صرررفاء صرررديق )
نفسرري لجماعررة تشرربع حاجترره للحررب واألمررن النفسرري والتقبررل االجتمرراعي واالسررتماع 
عطائرره الفرصررة للتعبيررر عررن ذاترره ومشرراركته فرري حررل صررراعاته الداخليررة  آلرائرره وا 

غوط الحياة اليومية، مما يجعل الفرد يتوحد بالجماعة ويبذل والخارجية وتخفيف ض
 (656: 19قصارى جهد لاللتزام بمعايرها وقواعدها. )

( إلررى أن االنتمرراء يمثرررل إحرردى الحاجرررات 2005ويررذكر فرررج عبرررد القررادر طررره )
الضرورية في حياة اإلنسان والتي ترجع جذورها إلى خبرات الطفولة، فالطفل يعري 

شبا ع حاجاته رهن بارتباطه بوالديه وتعلقه بهم، وانتمائه إليهم، ثم تعمم أن بقاءه وا 
الحاجرررة إلرررى االنتمررراء األسرررري لتشرررمل االنتمررراء إلرررى جماعرررات أخررررى كثيررررة تحقرررق 

 (316، 315: 32أغراضًا مشابهة لما تحققه األسرة أو تشترك معها في تحقيقه.)
 ولإلجابة على التساؤل الثاني والذي ينص على:
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فــروق بــين طلبــة وطالبــات جامعــة اإلســكندرية فــي الــوعي الترويحــي  هــل توجــد
 واالنتماء المجتمعي؟

 ( داللة الفروق بين الطلبة والطالبات فى محاور ومجموع مقياس الوعى الترويحى11جدول )

 الدالالت اإلحصائية        
 

 المتغيرات         

 الطلبة
 257ن = 

 الطالبات
الفـــرق بـــين    124ن =

 ينالمتوسط
 قيمة
 ت

 ع± س ع± س
 *8.98 2.79 2.76 42.69 2.98 45.47 مفهوم الترويح
 *5.16 1.82 2.05 44.02 4.82 42.20 فوائد الترويح

وســـــائل االتصـــــال المعلومـــــاتى 
 لألنشطة الترويحية فى الجامعة

14.10 1.72 13.05 1.51 1.05 6.06* 

 *4.85 1.36 2.22 44.37 3.15 45.73 الترويح فى المجتمع الجامعى

 *5.75 3.37 3.86 144.13 7.57 147.50 المجموع الكلى للوعى الترويحى

 1.97=  0.05* معنوى عند مستوى 
( والخرراص بداللررة الفررروق 1الشرركل البيررانى رقررم )( و 11يتضررح مررن جرردول )

ترويحررى تفرروق الطلبررة بررين الطلبررة والطالبررات فررى محرراور ومجمرروع مقيرراس الرروعى ال
مفهررروم التررررويح ووسرررائل االتصرررال المعلومررراتى لالنشرررطة فرررى  علرررى الطالبرررات فرررى

مجمرروع مقيرراس الرروعى الترويحررى. كمررا امعى و الجامعررة والترررويح فررى المجتمررع الجرر
تفوقت الطالبات  على الطلبة  فى فوائرد التررويح . حيرث بلغرت قيمرة )ت( مرا برين  

  0.05( و هذه القيم معنوية عند مستوى 8.98الى  4.85)
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( المتوسرررط الحسرررابي للطلبرررة والطالبرررات فررري ) محررراور ومجمررروع مقيررراس 1شررركل )
 الوعى الترويحى(

( يتضررح 1( والشرركل البيرراني رقررم )11سررابق لجرردول رقررم )ومررن خررالل العرررض ال
تفرروق الطلبررة علررى الطالبررات فرري محرراور مقيرراس الرروعي الترويحرري ويتفررق ذلررك مررع 

( 2006(، دراسرررة صرررفوت جمعرررة )60( )2001نترررائج دراسرررة وليرررد عبرررد الررررازق )
( والترررري توصررررلت نتائجهررررا إلررررى تفرررروق 54( )2013(، دراسررررة مرررروافي زكريررررا )20)

 البنات في الوعي الترويحي.البنين على 
( إلررى أن الفررروق بررين لعررب 2001ويشررير إسررماعيل القرررة ومررروان عبررد المجيررد )

البنين والبنات شيء متوقع ويتم تشرجيعها فري معظرم المجتمعرات، فالرذكور يميلرون 
إلرى األلعراب المرتبطرة بالطيرار، الضرابط، المحرارب، أصرحاب الحررف، المهنردس، 

ثقال، الغطس، بينمرا البنرات يمريلن إلرى ألعراب المدرسرة، العب المصارعة، رفع األ
 (18: 5سيدة المنزل، العروسة، الطبيبة. )

( داللة الفروق بين الطلبة والطالبات فى محاور ومجمـوع مقيـاس االنتمـاء 12) جدول
 المجتمعى

 الدالالت اإلحصائية    
 

 المتغيرات       

 الطلبة
 257ن = 

 الطالبات
ن الفــــــرق بــــــي   124ن =

 المتوسطين
 قيمة

 ت
 ع± س ع± س

 *12.34 3.85 2.13 65.41 3.95 61.56 االنتماء األسرى
ــــــــــع  االنتمــــــــــاء للمجتم

 *7.31 2.98 3.28 72.48 4.50 69.51 المصرى
 *5.98 1.85 2.43 42.95 3.52 41.10 االنتماء القومى العربى

المجموع الكلى لالنتماء 
 *15.08 8.68 4.66 180.85 6.33 172.17 المجتمعى

 1.97=  0.05* معنوى عند مستوى 
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( والخرراص بداللررة الفررروق 2( والشرركل البيررانى رقررم )12يتضررح مررن جرردول )
بررررين الطلبررررة والطالبررررات فررررى محرررراور ومجمرررروع مقيرررراس االنتمرررراء المجتمعررررى تفرررروق 
الطالبات على الطلبة فى جميع محاور ومجموع مقياس االنتماء المجتمعى. حيث 

( و هرذه القريم معنويرة عنرد مسرتوى 15.08الرى   5.98ا برين  )بلغت قيمة )ت( م
0.05. 
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( المتوسرررط الحسرررابي للطلبرررة والطالبرررات فررري ) محررراور ومجمررروع مقيررراس 2شررركل )

 تماء المجتمعي(االن
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( تررررى 2( والشررركل البيررراني رقرررم )12مرررن خرررالل العررررض السرررابق لجررردول رقرررم )
الباحثترران أن الفررروق اإلحصررائية فرري مقيرراس االنتمرراء المجتمعرري لصررالح الطالبررات 
يرجع ذلك إلى الظروف االقتصادية التي تمرر بهرا الربالد وظهرر ذلرك بوضروح برين 

 ات العشوائية للدول األوروبية.طالب الجامعة اللذين يلجئون إلى الهجر 
( والتري أكردت علرى 23( )2008وتتفق هذه النترائج مرع دراسرة عايردة عبرد اهلل )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في مستوى االنتمراء لصرالح اإلنراث 
( إلرى عردم 55( )2007في حرين توصرلت نترائج دراسرة ناديرة حسرن، أبرو سركينة )

 صائيًا بين الذكور واإلناث في مستوى االنتماء.وجود فروق دالة إح
( إلي أن األنتماء حاجرة نفسرية 2010وفي هذا الصدد تشير امال عبد الحميد )

نرراث( وال يسرتطيع اإلنسرران العريش برردونها  طبيعيرة توجرد لرردي كافرة األفررراد )ذكرورا( وا 
األفرراد  ويترأثر .وهي تعتمد في إزدهارها أو أضرمحاللها علري التنشرئة األجتماعيرة 

بالوسررط الثقررافي الررذي ينشررئون فيرره حيررث يحرردد األوضرراع النفسررية للجنسررين ويرسررم 
ومرن المعلروم أن التغيررات التري طررأت علري مجتمعنرا  .أنمراط السرلوك لكرال( منهمرا 

 (214: 6قاربت بين كل من الذكور واإلناث في شتي مجاالت الحياة. )
عنررررا األن تعمررررل علرررري ( أن ثقافررررة مجتم1998ويوضررررح وجرررردي عبررررد اللطيررررف )

التوحيد الجنسي، بأكثر من عملها علي ترسيخ التباين بين الجنسين، فالتمايز برين 
الجنسين في سبيله إلي اإلندثار والتالشي نتيجة للممارسات الحضارية القائمرة فري 
المجتمررررع ،وهكررررذا جرررراء تررررأثير البرنررررامج اإلرشررررادي فرررري تنميررررة األنتمرررراء علرررري كررررال 

 (60: 59دا. )الجنسين تأثيرا( واح
وتررري الباحثترران أنرره يمكررن تعررديل مسررتوي األنتمرراء مررن خررالل ممارسررة الطررالب 
البررررامج الترويحيرررة بالجامعرررة وتتفرررق هرررذه النترررائج مرررع نترررائج بعرررض الدراسرررات مثرررل 

Falls (2008( )71 ،)(، ودراسرررررة فرررررالس 2007( )80) Strineدراسرررررة سرررررترين 
ي فعاليرررررررة البررررررررامج ( حيرررررررث توصرررررررلت إلررررررر15( )2010ودراسرررررررة سرررررررامي  كامرررررررل )

 والتدخالت في تنمية األنتماء لدي عينة البحث.



 سوسن يوسفد.   د. نهلة متولي  الوعى الترويحى وعالقته باالنتماء المجتمعى لدى طالب جامعة األسكندرية 
                                        

288                                                           Doi: 10.12816/0041724  

( بضرورة ترسيخ االنتماء وصيانته 12( )2000كما اوصت دراسة رضا سعد )
، كمرا الذى ينعكس على االنتماء ومظاهرهلدى االفراد وأهمية التماسك االجتماعي 

م لرروطنهم وأن اكرردت نتائجهررا علررى ان أسرراس االنتمرراء االسرررى هررو أسرراس انتمررائه
هناك االنتماء االسري الرذي يظهرر فرى الشرق العراطفي مرن مشراعر الحرب والمرودة 

 .والشق العملى في القدرة على المساعدة والتنازل وقت المشكالت
وتوضح الباحثتان ان االنتماء المجتمعي ما هو اال انعكاس على ارتباط الشاب 

وترسيخ قريم المشراركة والمواطنرة ، رته وجامعته وبالتالى مجتمعه ككلالجامعي بأس
  .والدفاع عن الوطن فى اى مواقف او ظروف 

 ولإلجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على:
هـــل توجـــد فـــروق بـــين طـــالب الكليـــات العمليـــة والكليـــات النظريـــة فـــي الـــوعي 

 الترويحي واالنتماء المجتمعي؟
الب الكليـات النظريـة ( داللة الفروق بين طـالب الكليـات العمليـة وطـ13جدول )

 فى محاور ومجموع مقياس الوعي الترويحي
 الدالالت اإلحصائية     

 
 المتغيرات     

 طالب الكليات العملية
 140ن = 

   طالب الكليات النظرية
الفــــــرق بــــــين    241ن =

 المتوسطين
 قيمة

 ت
 ع± س ع± س

 *4.42 1.48 3.06 45.11 3.21 43.63 مفهوم الترويح
 *15.82 5.03 3.99 40.95 2.22 45.98 ترويحفوائد ال

وســائل االتصــال المعلومــاتى 
لألنشــــــطة الترويحيــــــة فــــــى 

 الجامعة
15.21 1.42 12.91 1.26 2.29 15.81* 

ــــــــى المجتمــــــــع  ــــــــرويح ف الت
 *8.85 2.79 2.08 44.26 3.37 47.05 الجامعى

ـــــــوعى  ـــــــى لل المجمـــــــوع الكل
 *14.54 8.64 4.99 143.23 5.91 151.86 الترويحى

 1.97=  0.05* معنوى عند مستوى 
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( والخرراص بداللررة الفررروق بررين 3( والشرركل البيررانى رقررم )13يتضررح مررن جرردول )
طرررالب الكليرررات العمليرررة وطرررالب الكليررررات النظريرررة فرررى محررراور ومجمررروع مقيرررراس 
الرروعى الترويحررى تفرروق طررالب الكليررات النظريررة علررى طررالب الكليررات العمليررة فررى 

فررروق طرررالب الكليرررات العمليرررة علرررى طرررالب الكليرررات )مفهررروم التررررويح(. فرررى حرررين ت
( 15.82الررى  4.42)حرراور. حيررث بلغررت قيمررة )ت( مررا بررين النظريررة فررى برراقى الم

 .0.05هذه القيم معنوية عند مستوى و 
        

40

41

42

43

44

45

46

م  وم الترو  

                                      

 

35

37

39

41

43

45

47

 وا د الترو  

                                      

 

10

11

12

13

14

15

16

وسا ل االتصال المعلوماتى ل ن    الترو ح    ى

الجامع 

                                      

 

40

42

44

46

48

الترو    ى المجتمع الجامعى

                                      

 



 سوسن يوسفد.   د. نهلة متولي  الوعى الترويحى وعالقته باالنتماء المجتمعى لدى طالب جامعة األسكندرية 
                                        

290                                                           Doi: 10.12816/0041724  

135

140

145

150

155

المجمو  ال لى للو ى الترو حى

                                      

 
( المتوسط الحسابي لطالب الكليات العملية وطالب الكليات النظرية في 3شكل )

 ) محاور ومجموع مقياس الوعى الترويحى(
( يتضرح 3( والشركل البيراني رقرم )13ومن خرالل العررض السرابق للجردول رقرم )

محور مفهوم الترويح بينما تفوق طرالب الكليرات تفوق طالب الكليات النظرية في 
 العملية على طالب الكليات النظرية في باقي محاور مقياس الوعي الترويحي.

وترجع الباحثتان ذلك إلى طبيعة دراسة طالب الكليات العمليرة نظررًا الحتكراكهم 
 بالمجال العملي والبيئي.

وطرالب الكليرات النظريرة فرى محراور  ( داللرة الفرروق برين طرالب الكليرات العمليرة14جدول )
 ومجموع مقياس االنتماء المجتمعى

 الدالالت اإلحصائية      
 

 المتغيرات       

 طالب الكليات العملية
 140ن = 

   طالب الكليات النظرية
ـــــرق بـــــين    241ن = الف

 المتوسطين
 قيمة

 ت
 ع± س ع± س

 *7.05 2.93 3.22 63.89 4.27 60.96 االنتماء األسرى
 *9.57 4.06 3.80 71.97 4.10 67.91 االنتماء للمجتمع المصرى

 9.82 3.01 3.12 40.60 2.74 43.61 االنتماء القومى العربى
المجمـــــــــوع الكلـــــــــى لالنتمـــــــــاء 

 *5.40 3.99 6.74 176.46 7.06 172.47 المجتمعى

 1.97=  0.05* معنوى عند مستوى 
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والخرراص بداللررة الفررروق ( 4( والشرركل البيررانى رقررم )14يتضررح مررن جرردول )
بين طرالب الكليرات العمليرة وطرالب الكليرات النظريرة فرى محراور ومجمروع مقيراس 
االنتماء المجتمعى  تفوق طالب الكليات النظرية على طالب الكليات العمليرة فرى 
)االنتمررررررراء األسررررررررى، االنتمررررررراء للمجتمرررررررع المصررررررررى، المجمررررررروع الكلرررررررى لالنتمررررررراء 

الكليرات العمليررة علررى طرالب الكليررات النظريررة  المجتمعرى(. فررى حرين تفرروق طررالب
الرررى  5.40فرررى   )االنتمررراء القرررومى العربرررى(. حيرررث بلغرررت قيمرررة )ت( مرررا برررين  )

  0.05( و هذه القيم معنوية عند مستوى 9.82
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( المتوسرررررط الحسرررررابي للطلبرررررة والطالبرررررات فررررري ) محررررراور ومجمررررروع مقيررررراس االنتمررررراء 4شررررركل )

 المجتمعي(
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( ترجرررع 4( والشررركل البيررراني رقرررم )14ومرررن خرررالل العررررض السرررابق لجررردول رقرررم )
الباحثترران تفرروق الكليررات النظريررة علررى طررالب الكليررات العمليررة فرري محرراور مقيرراس 

عرررري يرجررررع ذلررررك إلررررى طبيعررررة الكليررررات العمليررررة مثررررل كليررررة التربيررررة االنتمرررراء المجتم
الرياضرررية التررري بعرررض طاللبهرررا مرررن الالعبرررين المنتمرررين إلرررى فررررق رياضرررية فيكثرررر 
السفر والمعسكرات للخارج وكذلك طالب كلية العلوم والزراعة واحتكراكهم المسرتمر 

 بالبيئات المختلفة.
 ى:ولإلجابة على التساؤل الرابع والذي ينص عل

ـــاء  ـــوعي الترويحـــي ومحـــاور االنتم ـــين محـــاور ال ـــوا ب ـــاط معن هـــل يوجـــد ارتب
 المجتمعي لدى طالب جامعة اإلسكندرية؟

)العالقرة( برين محراور الروعى الترويحرى ومحراور معرامالت االرتبراط  :(15جدول )
 381ن =                                                   االنتماء المجتمعى

 رتباطمعامالت اال 

 محاور االنتماء المجتمعى

االنتمــــــــــــــــــــاء 
 االسرى

االنتمــــــــــــــــــــاء 
للمجتمـــــــــــــــــــع 

 المصرى

االنتمــــــــــــــــــــاء 
 القومى العربى

المجمــوع الكلــى 
لالنتمــــــــــــــــــــــاء 

 المجتمعى

محــــــــــــــــــاور 
الـــــــــــــــــــوعى 

 الترويحى

 **0.339 **0.443 **0.193 **0.509 مفهوم الترويح
 **0.702 **0.814 **0.301 **0.355 فوائد الترويح
صــــال المعلومــــاتى لألنشــــطة وســــائل االت

 **0.600 **0.685 **0.178 **0.403 الترويحية فى الجامعة

 **0.346 **0.351 **0.192 **0.599 الترويح فى المجتمع الجامعى
 **0.616 **0.714 *0.140 **0.565 المجموع الكلى للوعى الترويحى

 0.113=  0.05*ر معنوى عند مستوى      0.148=  0.01وى عند مستوى **ر معن
( والخاص بمعامالت االرتباط بين محاور الوعى الترويحى 15يتضح من جدول )

ومحاور االنتماء المجتمعى ان هنراك ارتبراط )عالقرة(  معنروى موجرب طرردى برين   
 محاور الوعى الترويحى ومحاور االنتماء المجتمعى . 
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ــا معامــل االرتبــاط بــين  المحــور األول:- رى ومحرراور االنتمرراء االسرر حيــث بل
( وهرذه القريم معنويرة عنرد 0.599الرى  0.355الوعى الترويحى  مرا برين )

وتؤكررررد انرررره كلمررررا زاد الرررروعى الترويحررررى كلمررررا زاد االنتمرررراء  0.01مسررررتوى 
 االسرى 

االنتمراء للمجتمرع المصررى ومحراور  وبلا معامل االرتباط بـين  المحـور الثـانى:-
وهرذه القريم معنويرة عنرد ( 0.301الرى  0.140الوعى الترويحى  مرا برين )

وتؤكررررد انرررره كلمررررا زاد الرررروعى الترويحررررى كلمررررا زاد  0.05،  0.01مسررررتوى 
 االنتماء للمجتمع للمجتمع المصرى

االنتمرراء القررومى العربررى  ومحرراور  وبلــا معامــل االرتبــاط بــين  المحــور الثالــث:-
( وهرذه القريم معنويرة عنرد 0.814الرى  0.351الوعى الترويحى  مرا برين )

وتؤكررررد انرررره كلمررررا زاد الرررروعى الترويحررررى كلمررررا زاد االنتمرررراء  0.01مسررررتوى 
 القومى العربى

لمقيراس االنتمراء المجتمعرى ومحراور  وبلا معامل االرتباط بين  المجموع الكلى:-
( وهرررذه القررريم معنويرررة 0.702الرررى    0.339الررروعى الترويحرررى  مرررا برررين )

زاد االنتمراء  وتؤكد انره كلمرا زاد الروعى الترويحرى كلمرا 0.05عند مستوى 
 المجتمعى بصفة عامة

 ولإلجابة على التساؤل الخامس والذي ينص على:
مــا هــي محــاور الــوعي الترويحــي األكثــر إســهامال فــي االنتمــاء المجتمعــي لــدى 

 طالب جامعة اإلسكندرية؟
(  لمحاور stepwise( دالالت معادلة االنحدار المتعدد بطريقة )16جدول )

 )المجموع الكلى لالنتماء المجتمعى(الوعى الترويحى في درجة 
 381ن =                                                                  
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 دالالت التنبؤ       
 

 محاور الوعى الترويحى

معامل االرتباط 
 المتعدد

R 

المساهمة 
الكلية للمتغيرات 

R2 

النسبة المئوية 
 للمساهمة

معامل 
االنحدار 
 الجزئي

 tقيمة 
 لإلضافة

 قيمة
F 

الخطأ 
 المعيارا

 0.310 93.336 4.438 1.053 49.280 0.493 0.702 فوائد الترويح
وســـــائل االتصـــــال المعلومـــــاتى 
 0.172 86.601 7.677 0.859 16.654 0.659 0.812 لألنشطة الترويحية فى الجامعة

 0.287 89.533 5.340 0.014- 13.989 0.799 0.894 الترويح فى المجتمع الجامعى
 0.297 75.248 2.969 0.063- 6.753 0.867 0.931 مفهوم الترويح

 121.57 قيمة القاطع

 * القيمة معنوية
معادلة التنبؤ بدرجة )المجموع الكلى لالنتماء المجتمعرى( بمعلوميرة محراور الروعى 

+ )فوائررررد الترررررويح 121.57=  المجمــــوع الكلــــى لالنتمــــاء المجتمعــــى الترويحررررى
سرررررائل االتصرررررال المعلومررررراتى لألنشرررررطة الترويحيرررررة فرررررى الجامعرررررة ( + )و 1.053×
-×(+ )مفهروم التررويح 0.014-×( + )الترويح فرى المجتمرع الجرامعى 0.859×

0.063) 
( والخاص بدالالت االنحردار لمحراور الروعى الترويحرى فري 16يتضح من جدول )

همة كمررا المجمرروع الكلررى لالنتمرراء المجتمعررى أن ترتيررب الرردخول وفقررا لنسرربة المسررا
 يلى :
   %49.280يسهم فوائد الترويح بنسبة -
يسررهم وسررائل االتصررال المعلومرراتى لألنشررطة الترويحيررة فررى الجامعررة  بنسرربة  -

16.654%   
   %13.989يسهم الترويح فى المجتمع الجامعى بنسبة -
   %6.753يسهم مفهوم الترويح بنسبة -

تمرراء المجتمعررى(  بنسرربة والرروعى الترويحررى يسررهم فررى درجررة )المجمرروع الكلررى لالن
86.7% . 
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كمرررا يتضرررح أن جميرررع المتغيررررات اإلحصرررائية المؤهلرررة لمعادلرررة التنبؤ)المجمررروع  
 الكلى لالنتماء المجتمعى( تؤكد فعالية المعادلة في التنبؤ .
( وجرررررود عالقرررررة 16( )15ومرررررن خرررررالل العررررررض السرررررابق يتضرررررح مرررررن جررررردول )

 نتماء المجتمعي.ارتباطية بين محاور الوعي الترويحي ومحاور اال
( مرررن وجرررود 16( )2013وهرررذا مرررا تؤكرررده نترررائج دراسرررة سرررامية عبرررد العررراطي )

عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا برين مسرتوى الروعي السياسري ودرجراتهم علرى 
 مقياس االنتماء الوطني ومقياس االنتماء الوطني ومقياس تحقيق الذات.

ن الترويح يقع على عاتقه تنمية ( أ2002ومن نتائج دراسة ناصر عبد الفتاح )
روح االنتمرراء فرري المجتمررع مررن خررالل غرررس المفرراهيم والقرريم عررن المجتمررع المحلرري 
والمواطنررة وتسررتخدم ممارسررة األنشررطة الترويحيررة كررأدوات فعالررة فرري جعررل المررواطن 
أكثررر انتمرراء أو مشرراركة فرري وصررنع سياسررات مجتمعرره مررن خررالل عملهررا فرري بلررورة 

الوطنيرررة وتأكيررردها فررري األذهررران، ومرررن خرررالل حرصرررها علرررى األهرررداف والمنجرررزات 
ترردريب الررنشء علررى حقرروق المواطنررة بإتاحررة الفرصررة لهررم لكرري يعبررروا عررن آرائهررم 
السياسية باألسلوب الديمقراطي السليم ومن خالل تنمية روح االنتماء داخل األفراد 

 (204: 56تجاه مجتمعهم. )
ان الشرباب الجرامعي لديره وقرت ( 2009وفى هذا الصدد يؤكد احسران الحسرن )

فراغ يومي يجب االستفادة منه فى ممارسة انشطة ترويحية تسهم فرى بنراء وتنميرة 
 (146: 1شخصياتهم وتمكنهم من تقدير ذاتهم ورفع كفاءتهم. )

( ان للجامعرررررررة دور فرررررررى اكسررررررراب الطرررررررالب 2010ويضررررررريف محمرررررررود طلبرررررررة )
الفرراغ وتعلرم مهرارات وممارسرة االتجاهات االيجابية نحو الترويح واسرتثمار اوقرات 

الهوايررات المختلفررة وترروفير االمكانررات والتسررهيالت لتمكيررنهم مررن الممارسررة الفعليررة 
 (107، 106: 49. )لألنشطة

 yildiz et(، ويلردز واخررون 2013) leeann et alكمرا يتفرق ليران واخررون 
al (2012 )سرررق علررى ضرررورة اهتمرررام الجامعررة باسررتثمار اوقرررات فررراغ الشررباب بن
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منظم مرن خرالل تقرديم بررامج ترويحيرة تلبرى احتياجراتهم وتنمرى قردراتهم وتسراعدهم 
 (321: 83( )67: 75على تطوير نمط الحياه الصحية والبيئة المجتمعية. )

وأوضرحت النترائج أن أكثررر محراور مقيرراس الروعي الترويحري األكثررر إسرهامًا فرري 
( يليررره محرررور %49.280االنتمررراء المجتمعررري هرررو محرررور فوائرررد التررررويح بنسررربة )

وسرررررررررائل االتصرررررررررال المعلومررررررررراتي لألنشرررررررررطة الترويحيرررررررررة فررررررررري الجامعرررررررررة بنسررررررررربة 
(16.654%.) 

وترى الباحثتان أنره كلمرا زادت التوعيرة بمعرفرة الطلبرة والطالبرات لفوائرد التررويح 
عررن طريررق النرردوات واللقرراءات الثقافيررة والملصررقات والتواصررل بررالطالب عررن طريررق 

د ذلررك مررن الممارسررة لألنشررطة الترويحيررة والررذي يعررود برردوره موقررع الجامعررة كلمررا زا
 على ارتفاع االنتماء لدى طالب وطالبات الجامعة.
( أن األنشررررطة الترويحيررررة 2003وفرررري هررررذا الصرررردد يوضررررح محمررررد السررررمنودى )

تعمرل علرى تهيئرره الفررص للتعرراون برين االفررراد ومقابلره الحاجررات النفسرية األساسررية 
اون وتهيئرره المجرراالت المتعررددة للتعبيررر الحررر المبتكررر عررن كالحاجررة لالنتمرراء والتعرر

الرررنفس وتهيئررره الفررررص لخدمررره االخررررين وتنميررره القررردرة علرررى تفهرررم طبيعرررة االنسررران 
 (108، 107: 45. )بدون تعصب لضغوط المنافسة

( أن الترررويح يهرردف الررى إيقرراظ 2005وفررى هررذا الصرردد يشررير حسررين رشرروان )
طريرق ممارسرات الفررد للنشراط الترويحري يشرعر الوعى االجتماعي وتنشيطه، فعرن 

بالحاجررة الررى التعرراون مررع الغيررر ويتعررود علررى الخضرروع للقررانون وطاعررة الرؤسررراء 
يثار المصلحة العامة علرى المصرلحة الشخصرية فرى سربيل الجماعرة الترى ينتمرى  وا 

 (191: 10اليها. )
وعرره ( أن ممارسررة الترررويح بأنشررطته المتن2011وهررذا مررا يؤكررده سررامى عرروض )

الرياضررررية والثقافيررررة واالجتماعيررررة والفنيررررة ، مررررن أهررررم االسررررباب لتكرررروين الشخصررررية 
المتكاملررة حيررث يكتسررب الطررالب مفهرروم العمررل الجمرراعي الررذى يعتبررر صررورة مررن 

 (17 – 14: 14صور االنتماء. )
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( ان ممارسررة الفرررد لالنشررطه الترويحيرره التررى 2007ويوضررح عرروض الدرسرري )
لخبرررات المتنوعررة وتسررتطيع الشخصررية االنسررانية ان بفضررلها تكتسررب الكثيررر مررن ا

تحقق احتياجاتها الى االنجاز والتميز مرن خرالل االنشرطة الفرديرة والجماعيرة الترى 
 (28، 27: 30تمنح الفرد االعتراف والقبول واالنتماء. )

( ان الترررويح لرره 2001(، عليرراء شرركري )2009كمررا يتفررق عصررام توفيررق )    
ساسررررريه فرررررى حيررررراه االنسررررران ، أهمهرررررا االعرررررداد للحيررررراة وظرررررائف عديرررررده وأهرررررداف أ

المسررررتقبلية جسرررررميا ونفسررررريا وتحقيررررق التررررروازان برررررين قررررواه المختلفرررررة ومرررررن األنظمرررررة 
الترويحية ما يهدف الى تنظيم أوقات الفراغ واالستفادة منها فى النهوض بالشرباب 

اتره واسررته من النواحي الجسمية والعقلية والروحية وهو ما يعود على الفرد بتقبرل ذ
 (81: 29( )194: 26ووطنه وانتمائه لهذه المؤسسات. )

كما ترى الباحثتان أن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الممارسة لألنشطة الترويحية 
بالجامعررررة وعرررردم قصررررورها علررررى الطررررالب المتميررررزين فرررري األلعرررراب فقررررط مررررن أجررررل 

يررررة الحصررررول علررررى المراكررررز والمرررردليات وكررررذلك خفررررض تكرررراليف الرررررحالت الجامع
وتنويعها إلتاحة الفرص للشباب الجرامعي لتفريرغ طاقراتهم واسرتثمار أوقرات فرراغهم 
في أنشطة إيجابية تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة والتعرف على بلردهم 

 وتاريخها العريق.
وكرذلك ان ممارسررة االنشررطة الترويحيررة تتريح فرررص التعرراون والمشرراركة والعمررل  

خدمرة البيئرة المحيطرة، ممرا يعرزز القريم االجتماعيرة وتفضريل الجماعي والتطوعي ل
المصرررلحة العامرررة علرررى المصرررلحة الشخصرررية، والحفررراظ علرررى الهويرررة المصررررية ، 

 وبالتالي على االنتماء للمجتمع ككل.
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 التوصيات:
 -فى ضوء اهداف الدراسة والنتائج المستخلصة توصى الباحثتان بما يلي:

المجتمرررع الجرررامعي بمرررا يتمشرررى مرررع ثقافرررة وضرررع اسرررتراتيجية للتررررويح فرررى  -
 .المجتمع المصري

تعزيرررررز البررررررامج الترويحيرررررة التطوعيرررررة والخدميرررررة واالجتماعيرررررة الترررررى تعرررررزز  -
 .االنتماء الوطني 

توعيررة الطررالب بترراريخ وطررنهم والتركيررز علررى الجوانررب المشرررقة مررن خررالل  -
 .عقد الندوات والمحاضرات وحلقات المناقشة 

لمصررررررادر االثريررررررة والتاريخيررررررة مررررررن خررررررالل الرررررررحالت التعريررررررف بررررررالمواقع وا -
 .والمعسكرات 

عقررد نرردوات ولقرراءات تتنررراول دور وكفرراح الرررواد والزعمررراء فررى اعررالء شرررأن  -
 .الوطن 

تمكين ا لطالب من ممارسرة االنشرطة الترويحيرة كحرق مرن حقروق االنسران  -
 .داخل وخارج الجامعة 
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