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الطالب  لدى  الرتوحيي  الرياضي  النشاط  ممارسة  قلة  أسباب  أهم  دراسة 
اجلامعي املقيم

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء رؤية مستقبلية لترقية ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية عند 
طلبة اإلقامات الجامعية من خالل التعرف على  الكيفية التي يستثمر بها الطالب الجامعي المقيم وقت 
فراغه وتأثيرها على ممارسة النشاط الرياضي الترويحي إضافة إلى التعرف على العوامل التي لها 
تأثير على ممارسة النشاط الرياضي الترويحي وهي قلة اإلمكانيات، برامج األنشطة الرياضية، الدعاية 

واإلعالن.
وقد اشتملت عينة الدراسة على 141 طالبا  موزعين على حيين جامعييين اختيروا بطريقة عشوائية 

من مجموع 1951 طالبا.
انتهج الباحث المنهج الوصفي واعتمد على استبيان موجه للطلبة مكون من )81( فقرة موزعة على 

سبعة محاور. 
وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: النسب المئوية، التكرارات واختبار حسن المطابقة ك2 .

 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمضون وقت الفراغ في نشاطات  ترويحية سلبية إضافة إلى 
قلة اإلمكانيات ،مع عدم قدرة البرامج ووسائل الدعاية واإلعالن على جلب الممارسين.

وعليه يوصي الباحث ببرمجة األيام التحسيسية إضافة إلى توفير اإلمكانيات الرياضية مع وضع برامج 
تراعي رغبات الطلبة باالعتماد على وسائل الدعاية واإلعالن المختلفة. 

الكلمات  الدالة : النشاط الرياضي الترويحي، الطالب الجامعي المقيم.

Résumé   

Le but de cette étude est de donner une vision future visant à promouvoir l'exercice d'activités sportives récréatives 
chez les étudiants universitaires résidants à travers l'identification de la façon d'exploitation du temps libre et son effet 
sur la pratique des activités sportives récréatives ainsi l'identification des facteurs lies à la pratique des activités sportives 
récréatives qui sont les moyens ,les programmes et la diffusion .

On se basant sur une étude de l'échantillon de 141 étudiants  distribués sur deux cités universitaires  ont été choisis au 
hasard à partir d'un nombre de 1951 étudiants.

Le chercheur a adopté une approche descriptive, on se basant sur deux questionnaires, le premier pour les étudiants, il 
contient 81 expressions réparties sur sept chapitres,

Etude des principales causes du manque d'activités sportives 
récréatives chez les étudiants universitaires résidences
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املقدمة

يكتسي النشاط الرياضي الرتوحيي قيمة كبرية نظرا ألهميته 
أي  عند  األولويات  بني  من  صار  حيث  اجملتمعات  تطوير  يف 
و  الفرد  بصحة  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ألنه  متحضر،  جمتمع 
الشعوب  ورقي  ازدهار  أهمية يف  األخرية من  ملا هلذه  و  سعادته 
تتسم  مضى  زمن  يف  اإلنسان  حياة  كانت  أساس  هذا  ،وعلى 
باحليوية وكثرة احلركة، حيث متيزت بإجيابية املشاركة 
يف مناشط وقت الفراغ، وكانت ممارسة النشاط الرياضي من 
يف  أنه  إال  الصحة،  وحسنت  األمراض  فقلت  األوليات،  ضمن 
املعطيات  تغريت  التكنولوجيا  و  التطور  عصر  احلديث  العصر 
تعد  ومل  سلبية،  الفراغ  وقت  مناشط  يف  املشاركة  فصارت 
األمراض  فزادت  األولويات،  من  الرياضي  النشاط  ممارسة 
تدني  بأن   )2013( ماالفوي  ذلك  تؤكد  و  الصحة  وساءت 
الرئيسية  األسباب  البدني يعترب من  النشاط  مستوى ممارسة 
لألمراض املزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايني وبعض 
أنواع السرطان وتقول كذلك أنه بني 1998 و2010 زاد وقت 
الوقت  وحتول  كندا(  )بكيباك  أسبوعيا   ساعات   3,9 ب  العمل 

)malavoy, 2013, p. 4( . احلر من 40 إىل 37  ساعة أسبوعيا
وإن صحة الفرد من األوليات اليت جيب وضعها يف أعلى اهلرم 
حيث  املرجوة،  الغاية   فهي  إسرتاتيجي،  ختطيط  أي  ضمن 
يعترب النشاط البدني والرياضي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، 
قل  الثالثة  األلفية  يف  أنه   )2014( أخرون  و  جوبر  فحسب 
استعمال البدن إىل أقصى حد بسبب التكنولوجيا فبدت أهمية 
هنا  ونتكلم  الصحة،  على  احملافظة  أجل  من  العضلي  النشاط 

)gaubert, 2014, p. 8( .عن النشاط البدني الضروري للصحة
ومن أجل مواجهة هذا التحدي عملت الدولة اجلزائرية على 
فئات  خمتلف  تتمكن  حتى  واملنتزهات  الرياضية  املرافق  بناء 
اجملتمع من مزاولة أنشطة رياضية خمتلفة، ومن بني فئات 
اليت  املرحلة  ألهمية  ونظرا  اجلامعيني  الطلبة  اجملتمع  هذا 
يعيشونها وهي املرحلة اجلامعية نظرا لكونها فاصلة بني فرتة 
إكساب  الضروري  من  كان  هلذا  و  العملية،  احلياة  و  التعلم 
سلوك  باكتساب  له  تسمح  رياضية  ثقافة  اجلامعي  الطالب 
الوزير  حسب  حيث  الرتوحيي،  الرياضي  النشاط  ملمارسة 
وآخرون )2011(  ميثل قطاع التعليم اجلامعي أهمية كبرية 
من  الصفوة  يضم  ألنه  والرياضي  الطالبي  العمل  جمال  يف 
الشباب وهم الفئات اليت جيب أن توجه هلم اخلدمات الرياضية 

املتميزة كعنصر من عناصر إعداد اإلنسان و تكوينه و جتهيزه 
على أكمل وجه و هلذا جيب أن تكون خطط و برامج النشاط 
الرياضي جادة و هادفة و أن تبنى على أحدث األساليب العلمية 
هلذه الفئة من الشباب. )الوزير،أمحد، عبداجلواد، و حممدفؤاد، 
أن   )2013( وسليمان  حسني  ويذكر    )731 صفحة   ،2011
يهيئ  أن  الرتبوي  مبفهومه  اجلامعي  التعليم  أهداف  أهم  من 
و  )حسني  ومتوازنا.  متكامال  منوا  الطلبة  لنمو  املناسب  املناخ 

حممد سليمان، 2013، صفحة 209( 
وعليه فالتحدي كبري يف وجود مجلة من املتغريات اليت جيب 
التحكم فيها من أجل جلب أكرب عدد من املماريسني للنشاط 
ومدروسة  منتظمة  بصورة  يكون  أن  جيب  والذي  الرياضي 
ويتبني ذلك مما ذكره بازكس وآخرون )2012(: إن حترير 
من 1000 إىل 1700 كيلو حريرة يف األسبوع تساهم بصورة 
معتربة يف التقليل من حاالت الوفاة وبني من خالل دراسة أخرى 
أن ممارسة النشاط الرياضي بشدة متواضعة لثالث ساعات على 
األقل يف األسبوع أو ثالث حصص ملدة 20 دقيقة للواحدة لثالث 
مرات يف األسبوع يساهم يف التقليل من حاالت الوفيات بنسبة 

 )bazex, pierre, & daniel, 2012, p. 1431( .30 باملائة

وإن توفري اإلمكانيات يلعب دورا كبريا يف حتفيز األفراد على 
كيف  هو  املطروح  السؤال   لكن  الرياضي،  النشاط  ممارسة 
جيب أن تكون يف ظل النمو الدميوغرايف اهلائل؟ يشري بارجات 
انتهت بهياكل  املركزية  البناء  إن سياسة   )2008( اخرون  و 
رياضية معيارية بدائية وقليلة اإلستيعاب و ال تناسب الطلب 
الفارق  أو غريهم، و أشار كذلك إىل  الرخص  سواء ألصحاب 
املوجود بني حالة اهلياكل الرياضية ومتطلبات األمان، النظافة 

)barget, daniel, & jacques, 2008, p. 222( .والصحة
من  بد  ال  الطلب  مستوى  إىل  ترقى  ال  اإلمكانيات  كانت  فإذا 
إجياد احللول، و هنا يأتي دور الربجمة حيث فيها يراعى قدرة 
هذا  يف  وأشار  املمارسني،  وعدد  الرياضية  اهلياكل  إستعاب 
بها  تكون  اليت  الكيفية  إىل   )2011( وآخرون  الوزير  السياق 
بعني  األخذ  مع  متجانسة  مجاعات  إىل  األفراد  بتقسيم  هي  و 
االعتبار نوع األنشطة ومستوى املمارسة من أجل توسيع قاعدة 
املمارسني. )الوزير،أمحد، عبداجلواد، و حممدفؤاد، 2011( ومن 
بني الدراسات اليت تتوافق مع دراستنا يف كون اإلمكانيات حتد 
وهدى  حســـــني  دراســــــة  جند  الرياضي  النشاط  ممارسة  من 
)2014(بعنـوان: دراسة معوقات األنشطة الرياضية للجامعات 

En utilisant les pourcentages, les fréquences et le teste k2.

Les résultats ont montré que les étudiants passent le temps libre dans des  activités récréatives négatives ainsi l’insuffisance 
des moyens et l’incapacité des programmes et de la diffusion d’attirer les pratiquants.  

Par conséquent, le chercheur recommande une grande importance aux infrastructures sportives, à la programmation 
des journées de sensibilisation, les programmes et la diffusion.

Les mots clés : l'activité sportive récréative, les étudiants universitaires résidants
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دراسة أهم أسباب قلة ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى الطالب اجلامعي املقيم
احلكومية يف بغداد، دراســـــة كنعان )2010( بعنوان : معوقــــــات 
مشـــــاركة طـــــالبات مشـــال األردن يف األنشطــــة الريـــــاضية 
املدرسيـــــة و دراســــــة مسري بن مــحمــد خليل سيــــد)2009( 
بعنــوان : دراسة تأثري اإلمكــانيــات و األنشطة الريـــاضية على 

اجتــــاهــات طلبـــة جــــــامعــة طيبــــة. 
وهنا  الوقت،  هي  و  أال  الغالية  العملة  على  الدور  يأتي  واآلن 
املعطيات  ظل  يف  تنظيمه  إىل  السبيل  ما   : السؤال  يطرح 
يف  التحكم  فقدان  إن  فوندرامان)2007(  يقول  الراهنة؟ 
النتائج السلبية يف العمل ويف ما بعد العمل.  الوقت هو مصدر 
)vandramin, 2007, p. 51( ومن بني الدراسات اليت تتوافق مع 
دراستنا يف كون أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار 
وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الرياضي 
أوقات  استثمار   : بعنوان   )2009( وحيدر  عزيز  جندودراســــــة 
الفراغ لدى طلبة اجلامعة حيث توصل إىل وجود جانب سليب 
ألن  فراغهم  أوقات  معظم  استثمار  يف  الطلبة  على  مسيطر 
بدون  فراغهم  وقت  يقضون  بها  يستهان  ال  جمموعة  هنالك 
فائدة أو جدوى كاللقاء مع اجلنس األخر ،التجوال يف الشارع، 

اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املوبايل للهو.
ومن خالل الزيارات امليدانية اليت قمت بها إىل األحياء اجلامعية 
الرياضي  للنشاط  املمارسة  حجم  على  وقفت  مستغامن  بوالية 
الرتوحيي من طرف الطلبة، ذكورا و إناث، حيث كان اإلقبال 
عليه قليال وعليه أجريت بعض اللقاءات مع بعض الطلبة املقيمني 
وبعض املشرفني على األنشطة بأحياء الذكور واإلناث مؤكدين 
ذلك، وهنا رأى الباحث ضرورة اقرتاح إسرتاتيجية لرتقية النشاط 
الرياضي الرتوحيي ممارسة من قبل الطلبة املقيمني حتى تصبح 
سلوكا يف وقت الفراغ من أجل حتقيق الغاية أال وهي الصحة. 
لكن من أجل ذلك وجب التعرف على األسباب اليت تعزى إليها قلة 

املمارسة،وعليه تطرح التساؤالت التالية:
إىل  الرتوحيي  الرياضي  النشاط  ممارسة  قلة  تعزى  هل  ـ   1
يف  فراغه  وقت  استثمار  حيسن  ال  املقيم  اجلامعي  الطالب  أن 

أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الرياضي؟
قلة  أسباب  من  سبب  الالزمة   اإلمكانيات  توفر  عدم  هل  ـ   2

ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي ؟
أسبابه  من  الرتوحيي   الرياضي  النشاط  ممارسة  قلة  هل  ـ   3
على  الطلبة  حتفز  اليت   الرياضية  األنشطة  برامج  انعدام  

املمارسة باإلقامات اجلامعية ؟
4 ـ هل الدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية احلالية غري 
الرياضي  للنشاط  املمارسني  من  عدد  أكرب  جللب  كافية 

باإلقامات اجلامعية ؟
- فرضـيات الدراسـة

أن  إىل  الرتوحيي  الرياضي  النشاط  ممارسة  قلة  تعزى  1ـ 
يف  فراغه  وقت  استثمار  حيسن  ال  املقيم  اجلامعي  الطالب 

أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الرياضي.

قلة  أسباب  من  سبب  الالزمة   اإلمكانيات  توفر  عدم  ـ   2
ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي .

3 ـ انعدام  برامج األنشطة الرياضية اليت  حتفز الطلبة على 
املمارسة باإلقامات اجلامعية  من أسباب قلة ممارسة النشاط 

الرياضي الرتوحيي  .
غري  احلالية  الرياضية  األنشطة  عن  واإلعالن  الدعاية   .4
الرياضي  للنشاط  املمارسني  من  عدد  أكرب  جللب  كافية 

باإلقامات اجلامعية.
-الطريقة وأدوات  2

منهجية البحث واإلجراءات امليدانية 

منهج الدراسة: ويف دراستنا هذه اعتمدنا على املنهج الوصفي. 
الطلبة  هو  للبحث  األصلي  اجملتمع  البحث:  وعينة  جمتمع 
والذي  مستغامن  لوالية  للذكور  اجلامعية  باألحياء  املقيمني 
حيني  على  دراستنا  يف  واعتمدنا  طالبًا.   4551 بـ:  عدده  يقدر 

مبجتمع أصلي مقدر ب 1951 طالبا  ,
)العبارات  االستبيان  الدراسة  هذه  يف  استخدمنا  الدراسة:  أداة 

موجودة يف اجلداول(  .
األساسية  الدراسة  استخدامها يف  قبل  الدراسة  أداة  وقد مرت 
بالتحكيم من قبل جمموعة من اخلرباء ثم مت اختبار خصائصها 

السيكومرتية )الصدق، الثبات( .
احملكمني  صدق  على  اعتمدنا  القياس  أداة  لصدق  الصدق: 
جمموعة  على  األولية  صياغتها  يف  األداة  عرض  مت  حيث 
والرياضة  البدنية  الرتبية  جامعة  أساتذة  من  احملكمني  من 
درجتهم  منهم  ،إثنان  مخسة  عددهم  كان  ،حيث  مبستعامن 
العلمية  ،وثالثة منهم درجتهم  العالي  التعليم  أستاذ  العلمية 

أستاذ حماضر أ.
الثبات: من أجـــــل التــــــأكد من ثبـــــات أدتي القيــــــاس إستخدم 
الباحث أسلوبيــــــــن هما االتساق الداخلي والتجـــــزئة النصفيــــــة 
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برنامج  باستخدام 

)spss( إصدار20 وفيما يلي عــــــرض نتائجهمـــــا.
– االتساق الداخلي: من أجــــــــل معاينة ثبات درجــــــــة أدتي  أ 
القياس استخدم الباحث أســـــلوب االتساق الداخلي حبســــــــاب 
معـــــــامل ألفا كرونباخ للمجموع الكلي لالستبيان حيث بلغت 
أن  نستنتـــــــج  ومنه  عاليــــــة  قيمـــــة  هي  و   .0,842 قيمته: 

االستبيــــــان يتميز بالثبــــــات.
التجـزئـة النصفـية

طريقـــــــــة  الباحث  استخدم  االستبيان  ثبـــــات  من  للتأكـــــــد 
التجــــــزئة النصفيـــــة بالرغم من أن عــــــدد فقرات االستبيان 
فردي وعلى هذا األســــــاس مت اللجــــــــوء إىل معـــــامل جيتمان 
اإلحصـــائية  احلزمة  برنامج  بواسطــــة  النصفيـــــة  للتجزئة 
إضـــــافة إىل حســـــاب معامل سبريمان براون يف حـــــــــالة عدم 

19
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األتي:  النــحـــــو  النتـــــــائج على  و جاءت  تكـــافؤ طول اجلزئني، 
معـــامل التجـــــــــزئة النصفيــــــــة جليتمـــــان: 0,866

األجـــزاء:  تكــــــافـــــؤ  عـــــــدم  حــالة  يف  براون  سبريمان  معــــامل 
0,870

وهي قيم مرتفعة مما يــدل على ثبات لدرجــات االستبيــان.
برنامج  باستخدام  البيانات  تفريغ  مت  اإلحصائية:  الدراسة 

 ، إصدار20   )spss( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة 
وتهيئتها للمعاجلة اإلحصائية.

 ، املئوية  النسب  املعاجلة اإلحصائية عن طريق حساب:  ومتت 
التكرارات و اختبار حسن املطابقة كا2.

– عرض ومناقشة  3

الفرضيـة األوىل

انطالقا من اجلدول رقـــم )01( تبني أن أغلبية اجمليبني كانت 
الذكور  الطلبة  أن  يبني  وهذا  بأحيانا  الفقرات  على  إجابتهم 
النسب  على  بناء  وترتبت  كثرية  تروحيية  مناشط  لديهم 

املئوية كالتالي:  
- تصفح االنرتنت بنسبة 52,5

- االستماع إىل املوسيقى بنسبة 49,6

- مصاحبة األصدقاء بنسبة 48,9
- مشاهدة التلفاز وممارسة النشاط الرياضي بنسبة 47,5

- املطالعة بنسبة 46,8
- حضور امللتقيات واحلفالت بنسبة 43,3

- الرسم بنسبة 41,1

- اجلدول رقم )01(: احملور األول ـ األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة أوقات فراغهم
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دراسة أهم أسباب قلة ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى الطالب اجلامعي املقيم
باملناشط  الطلبة ينشغلون أكثر  أن  النسب  ويظهر من خالل 
السلبية وهذا ما يفسر عدم االهتمام كثريا بالنشاط الرياضي 

أثناء وقت الفراغ .
الكردي )1988(   وتتوافـق دراستنا مع ما توصلت إليه دراسة 
يف  الرياضة  ممارسة  عن  الطلبة  عزوف  أسباب  من  أن  إىل 
الوقت احلر تعزى إىل عدم انتظام الوقت احلر خالل الدراسة 

اجلامعية األوىل.
وتتوافق هده النتيجة مع ما توصل إليه أمحد عبد الدايم الوزير 
وآخرون )2011( حيث بني أن النشاط الرياضي ال يشغل وقت 
فراغ الطالب وهي إحدى املشكالت اليت تعاني منها اجملتمعات 
أصبح  اإلنسان  بأن  احلمامحي  قاله  مبا  ويستدل  املعاصرة 
الفراغ نتيجة ملا توفره هذه  يعيش يف عصر أطلق عليه عصر 
املخرتعات من جهد ووقت لإلنسان لذا كان من الضروري أن 

تتحدى برامج النشاط الرياضي ملعاجلة مشكلة وقت الفراغ.
أن  رأى  حيث  حممد)2009(  بن  مسري  إليه  توصل  ما  ومـع 
بدني  غري  نشاط  يف  فراغهم  وقت  قضاء  يفضلون  الطلبة 
واملنشئات  باملرافق  االهتمام  قلة  ضل  يف  وهذا  أصدقائهم  مع 

الرياضية باجلامعة.

ومع ما توصل إليه عزيز وحيدر )2009( حيث توصل إىل وجود 
جانب سليب مسيطر على الطلبة يف استثمار معظم أوقات فراغهم 
ألن هنالك جمموعة ال يستهان بها يقضون وقت فراغهم بدون 
فائدة أو جدوى كاللقاء مع اجلنس األخر، التجوال يف الشارع 

،اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املوبايل للهو.
روسرش  جيبيرت  عن   )2009( كوزانيتيس  ذكره  ما  ومع 
الشهر يف  يوم يف   11,4 الشباب اجلامعي يستهلك  أن   )2002(

 )kozanitis, 2009, p. 5( .االنرتنت أي 9,6 ساعات يف اليوم
ومن خالل الفقرة اليت نصها أنام الساعات اليت أحتاجها حيث 
كانت اإلجابة لصاحل اجمليبني بأحيانا وهذا يشكل كذلك دليل 
بكيفية  رياضي  نشاط  ممارسة  يف  الوقت  استثمار  عدم  على 
وفرانسوا  داميان  يؤكده  ما  وهذا  النوم   وقت  بانتظام  تسمح 
)2012( بأن إيقاع النوم واليقظة وممارسة الرياضة مرتبطان 
 Damien &( .وأي تغيري يف أي منهما يغري يف مستوى اآلخر

 )François, 2012, p. 25

الدراسة والذي نصه ال حيسن  ومما سبق يتأكد فرض هذه 
الطالب اجلامعي املقيم استثمار وقت فراغه يف أنشطة تروحيية 

يغلب عليها الطابع الرياضي.

- اجلدول رقم )02(: احملور الثاني ـ اإلمكانيات املادية والبشرية ـ
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انطالقا من اجلدول رقم )02( تبني أن أغلبية اجمليبني كانت 
إجابتهم على الفقرات بأحيانا وهذا يبني أن اإلمكانيات ال ترقى 
إىل املستوى املطلوب ونستخلص ذلك من خالل  النسب املئوية 

للمجيبني بأحيانا وهي كالتالي:   
- مساحة القاعة الرياضية مناسبة لعدد الطالب بنسبة 51,1

ملمارسة  املناسبة  األجهزة  و  األدوات  على  اإلقامة  تتوفر   -  
النشاط الرياض بنسبة 47,5

 - عدد األخصائيني الرياضيني يتناسب مع الطالب املمارسني 
بنسبة 52,2

- يوجد عمال لتجهيز املالعب و صيانتها بنسبة 48,2
- املالعب صاحلة ملمارسة النشاط الرياضي بنسبة 45,4

وهذا ما نستطيع أن نستخلص منه أن اإلمكانيات سواء كانت 
ملمارسة  الدوام  على  باجلاهزية  تتميز  ال  بشرية  أو  مادية 

النشاط الرياضي. 
ومنه ميكن القول أن اإلمكانيات ال توفر بنسبة كافية للطلبة 

من أجل ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية.
محدي)2011(  الدين  عالء  ذكره  ما  مع  النتائج  وتتوافق 
يإجيازه ملعوقات إستفادة الطلبة من خدمات النشاط الرياضي 

ونذكر منها ما يلي:

- قلة اهتمام اجلامعة باألنشطة بصفة عامة والرياضة بصفة 
خاصة

-ـ نقص اإلمكانيات )عالء الدين، 2011، صفحة 69(
وجود  إىل  خلص  حيث   )2010( كنعان  أليه  توصل  ما  ومع 
مشاركة  من  حتد  الرياضية   باإلمكانيات  مرتبطة  معوقات 
األنشطة  يف  ثانوي(  )السابع،العاشر،والثاني  الصفوف  طالبات 

الرياضية املدرسية .
ومع ما خلصت إليه دراسة قنديل وآخرين )1986( إىل أن أهم 
املشكالت اليت ال تساعد الشباب على حسن إستثمار وقت الفراغ 
قلة  ،أو  السكن  من  قريب  ناد  وجود  عدم  هو  إجيابيا  إستثمارا 

املالعب يف احلي.
وأيضا دراسة الكردي)1988( أن أهم أسباب عزوف الطلبة عن 
ممارسة الرياضة يف الوقت احلر يعزى إىل ضعف اإلمكانيات 

املادية والبشرية.
وأيضا دراسة إميان حسني وهدى حممد سليمان)2013( حيث 
األنشطة  إقامة  اليت حتد من  املعوقات  أن من بني  إىل  توصال 

الرياضية ما يلي:
- قلة اإلمكانيات املادية إضافة إىل قلة التجهيزات الرياضية 

واحلوافز املادية واملعنوية.
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دراسة أهم أسباب قلة ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى الطالب اجلامعي املقيم
 - روتينية األنشطة الرياضية.  

ومنه حسب إجابات الطلبة فإن عدم توفر اإلمكانيات الالزمة  
الرتوحيي  الرياضي  النشاط  ممارسة  قلة  أسباب  من  سبب 

وبالتالي فإن الفرض حمقق.

الفرضيـة الثالـثـة

اجلدول رقـم )03(: احملور الثالث ـ برامج األنشطة الرياضية ـ

ى كـــا²اإلجـابــاتالعبــــــارةالـرقــــم مستـــو
الداللــة

تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية01
ى كـــا²الأحيـانـــانـعـــــم مستـــو

الداللــة
377133ت

18,5530,000
%26,250,423,4

الرياضية 02 األنشطة  عن  باإلعالن  اإلقامة  تهتم 
يف وقت مبكر

427128ت
20,4680,000

%29,850,419,9

النشاط 03 بأهمية  الطالب  بتعريف  اإلقامة  تهتم 
الرياضي

496329ت
12,4260,002

%34,844,720,6

األنشطة 04 ألهمية  بالدعاية  اإلقامة  تهتم 
الرياضية

387231ت
20,4680,000

%27,051,122,0

406437تيتم اإلعالن عن أمساء املميزين رياضيا05
9,3190,009

%28,454,426,2

توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة 06
الرياضية

417129ت
19,9150,000

%29,150,420,6

أتابع نتائج األنشطة الرياضية اليت تشرتك فيها 07
اإلقامة

466728ت
16,2130,000

%32,647,519,9

اإلقامات 08 بني  الرياضية  املسابقات  نتائج  تعلن 
بصورة واضحة داخل اإلقامة

485934ت
6,6810,035

%34,041,824,1

لتوضيح 09 الطالب  مع  الرياضي  املشرف  يلتقي 
أهمية ممارسة النشاط الرياضي

357531ت
25,1910,000

%24,853,222,0

كيفية 10 لتوضيح  الطالب  مع  املشرف  يلتقي 
املشاركة يف األنشطة الرياضية

435840ت
3,9570,138

%30,541,128,4

تستخدم امللصقات كوسيلة إلعالم الطالب عن 11
برامج النشاط الرياضي

407823ت
33,7450,000

%28,455,316,3

487518تتستخدم االنرتنت يف اإلعالن عن األنشطة12
34,5960,000

%34,053,212,8

انطالقا من اجلدول رقـــم )04( تبني أن أغلبية اجمليبني كانت 
املئوية على  النسب  بأحيانا حيث جاءت  الفقرات  إجابتهم على 

النحو التالي:
- تهتم اإلقامة باإلعالن عن األنشطة الرياضية 50,4 باملائة

 51,1 الرياضية  األنشطة  ألهمية  بالدعاية  اإلقامة  تهتم   -
باملائة 

- توجد إذاعة داخلية لإلعالن عن برامج األنشطة الرياضية 
50,4 باملائة 

- تعلن نتائج املسابقات الرياضية بني اإلقامات بصورة واضحة 

داخل اإلقامة 41,8 باملائة 
برامج  عن  الطالب  إلعالم  كوسيلة  امللصقات  تستخدم   -

النشاط الرياضي 55,3 باملائة
- تستخدم االنرتنت يف اإلعالن عن األنشطة 53,2 باملائة

تبني مما سبق من وجهة نظر الطلبة أنه ال يكون هناك دوما 
إعالن عن األنشطة الرياضية خصوصا يف عدم التوفر الدائم 
لإلذاعة، لكن يف الوقت الذي يكثر فيه إستعمال األنرتنات من 
برنامج  عن  اإلعالن  يف  فقط  أحيانا  عليها  يعتمد  الطلبة  قبل 
الرياضية وبالتالي فالدعاية واإلعالن على مستوى  األنشطة 
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العدد  جلب  يف  تساهم  ال  الذكور  بأحياء  اجلامعية  اإلقامات 
األكرب من املمارسني. 

أن  جند  عامة  بصورة  النظر  وجهات  االعتبار  بعني  وباألخذ 
الرياضية ال تستعمل بالشكل  الدعاية واإلعالن عن األنشطة 
الكايف جللب  أكرب عدد من املمارسني واملمارسات ونتفق فيما 
توصلنا إليه مع ما توصل إليه أمحد عبد الدايم الوزير وآخرون 
النشاط  برنامج  بتنفيذ  املتاحة  واإلعالن  الدعاية  أن   )2011(
جيب  واليت  احلالية  األهداف  لتحقيق  كافية  غري  الرياضي 

حتقيقها على أكمل وجه.
 ومما سبق نقول أن الدعاية واإلعالن عن األنشطة الرياضية 
للنشاط  املمارسني  احلالية غري كافية جللب أكرب عدد من 

الرياضي باإلقامات اجلامعية وبالتالي حتقق الفرض.
4-  االستنتاجـات

من  الغرض  ضوء  يف  التالية  االستنتاجات  إىل  الباحث  خلص 
الدراسة وبناء على تساؤالت البحث وفرضياته.

    - اهتمام الطلبة مبناشط تروحيية سلبية.
- ممارسة نشاط رياضي ليست من األولويات.

- املالعب ليست صاحلة دوما.
- عدم مناسبة مساحة القاعة لعدد الطلبة.

- عدد املشرفني عن النشاط الرياضي غري كايف.
- املالعب ال تكفي دوما خصوصا وأن الطلبة يفضلون إىل حد 

ما رياضات خمتلفة.
- إساءة بعض الطلبة استخدام الوسائل الرياضية. 

- قلة اللقاءات التوعية بأهمية النشاط الرياضي.
األنشطة  عن  اإلعالن  يف  لالنرتنت  الدائم  االستعمال  عدم   -

الرياضية واإلكتفاء بامللصقات.
5- التـوصـيـات

بعد ما خلصنا إليه من استنتاجات وبناء عليها تصاغ التوصيات 
مبا خيدم اهلدف العام للبحث وهي كاألتي: 
- املشاركة اإلجيابية يف املناشط تروحيية .

- جتهيز املرافق الرياضية واحلرص على صيانتها .
- إصالح أرضية املالعب حبيث تكون جاهزة دوما للممارسة.

- توفري العدد املناسب من املشرفني عن النشاط الرياضي.
- توفري املالعب املختلفة واالستعانة باملرافق اجملاورة.

- بناء األحياء اجلامعية بالقرب من املركبات الرياضية. 
- مراعاة رغبات الطلبة.

- برجمة لقاءات توعية بأهمية النشاط الرياضي.

- اإلعالن عن األنشطة الرياضية يف وقت مبكر.
- االستعمال الدائم لالنرتنت مع اإلبقاء على امللصقات لإلعالن 

عن برنامج النشاط الرياضي .
- مراعاة اجلدول الدراسي على العموم وفرتة االمتحانات على 

اخلصوص أثناء الربجمة .
– اإلحاالت واملراجع   6

1- حسني،إميان وهدى، حممد سليمان. )2014-2013(. دراسة معوقات األنشطة 
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