
 الفراغ عند الشبابأوقات  يفأساليب توظ

 (جامعة طرابلسكلية التربية جنزور )بدراسة ميدانية 

مد سالمة ــ كلية التربية جنزور ــ جامعة طرابلسحأ . عائشة أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المقدمة

ال ذي العلم   والتننول وج  دم التق و ه  اآلن هنعيش  الذي  أهم ما يميز العصر إن     

 ،م   مراح   ور ور الوقت ف  ك   مرحل ة  هم ف  زيادةأسو المجتمعاتحقق رفاهية 

الوق ت مش نالت وويي   ف،  واس تممارمشنالت وتعل ق بنييي ة اس تهالله وبات يررح 

عل     ي وق  أهمية ع  المشنالت االجتماعية اخأرر  الت  وواج ه اللي ي واستممار  ال

احة ، ووزداد وياقماً هذ  المشنلة ف  ي  غياب الخرط وال رامج المتمختل  شرائحهم

يجاب .أمامهم الستممار الوقت بشن  إ

المجتمع ف  خأمر بشريحة مهمة اعندما يتعلق وقت اليراغ استممار  أهميةاد دوزو     

وق ع مئ ئوولية قيادو ه  وعلي ه ومم   طاق ة المجتم ع الت   الجامع اب الش ال وه  فئة أ

ف  ال ناء والترور. اخأهم ولهم الدورمصدر التهير  خأنهموواالزدهار؛ ل  الرق إ

 النيئية كي ته     اوتر ط يعتها وفهمالعمري     ة  اليئة هذ  درائةعلين     ا  جبو    وي ذاول      

عاوها لق وريووحق لمشنالوها  وإيجاد حلول وخصائصها اتجاهاتهاومعرفة  جتماعيةواال

واالس  تيادة م    جهوده  ا ف    وحقي  ق التنمي  ة  توجيهها لالئه من يص    ئ الذي اخأم  ر

. الشاملة

وويي  أوقات اليراغ عند الش  اب ه و معرف ة  أساليبن الهدف م  وراء دراستنا إ     

  لجامعا حولها اهتمامات الش اب الت  وتمركزالمقافية والترويحية االجتماعية  اخأنشرة

 أنظ  ارلي  ت بالت  ال  ، وس  واء دار    الجامع  ة أو رارجه  ا وق  ات ف  راغهمقض  اء أف    

م  ة ف    بن  اء المجتم  ع  وذل    م    اليئ  ة المه باعت   ارهملي  والمهتم  ي  بالش   اب وؤالمئ  

حاج اوهم النيئ ية والجئ مية والعقلي ة م    وإش اعلهم ،  االجتماعيةرالل وقديم الرعاية 

وصق  شخصياوهم م  جميع جوان ه ا  وعملية  ميةعلوبرامج ف  أنشرة  إقحامهمرالل 

لد  الرالب . الئلوكية واالنحرافات اليئادووخي  م  مظاهر العن   وبالتال ، 

به ا موو وع الي راغ ذاو ه وف   يحظ     م   اخأهمي ة الت أما أهمية الدراس ة فتن  ع      

وتوافق مع  وأنشرةمجاالت     برريقة سليمة ف  الش اب الجامعوويييه م  ق  أساليب
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المادي  ة وبم  ا يتناس  ب م  ع مي  ولهم  وأوو  اعهموطموح  اوهم وفئ  اوهم العمري  ة  حاج  اوهم

 وأذواقهم. 

 ، عن   د الش    اب الج   امع  ي   راغالأوق   ات  وي    موو   وع أس   اليب ووعلي   ه ف    ن      

 الت  صياتتوجملة م  اللووع  لنا فرصة سيتي ،استهاللها  صعوبات والوقوف عل 

فراغهم.  خأوقاتنحو االستممار اخأفض   ووجيه الش ابوهيئة اإلمنانات و وئهم ف  

 :وتساؤالتها تحديد مشكلة الدراسة 

 طويلةوساعات ،كميرة  م  أوقاترصوصاً  والجامع  ية الش اب اللي  يعان  غال      

 اإلجازاتووالمناس ات  واخأعياد العر  الرسميةفترات  ف وراصة  م  اليراغ

وزايد الحاجة  وبالتال تزايد أوقات اليراغ ، وتئم ب الت ،الئنوية اليصلية وو اخأس وعية

م  سوء استهاللها لمربي  والتربويي  مما يمير قلق وروف ذويهم وا إل  استممار ،

مم  يص    ألم يئته  استهالالً  إنوقت اليراغ  ف، رضريلحق بهم وبهيرهم ال فيما

يعان  منها الش اب ف  حياوهم ، فربما  الت بالعديد م  المشنالت   طروومشنلة رريرة 

 منحرفةووعلم عادات وممارسة سلوكيات رلق  إل م  الوقت  يؤدي اليراغ الن ير

 إل االنضمام  أو،  واخأسواقوالتئنع ف  الشوارع والمئنرات ، المخدرات   عاطكت

 مرحلة رصوصاَ أنوب، الش اوئتقرب  والت اإلرهابية  والعصابات الجماعات

مرحلة  خأنها ؛المئؤولية، وعدم وحم  والتهور  وتص  ـــــ عامة ـــ باالندفاعالش اب 

محيط الهو جديد ف  العالم  ، والمي  الكتشاف ووجريب ك  ماالخ رة والتجربة  ونقصها

ة ونيئية طاقات وقدرات جئمي امرحلة  وتوافر لديه ف نها ذل  إل وإوافة ،  مبه

. ية زائدةوعاطي

ف  الش اب ف  بلورة شخصيات  وأهميتهاونظراً لخرورة هذ  المرحلة العمرية      

ف  حالة  الجامع  عل  هذ  اليئة م  الش اب اليراغ، ونم  ررورة أوقات المئتق  

يجابياً وما يتروب عل  ذل  م  نتائج سل ية .أو فشلهم ف  وويييه ووييياً إ  عجزهم

الترويحية  اخأنشرةد م  الدراسات العربية عل  أهمية ممارسة أكدت العدي وقد     

اخأنشرة  إل  ونيحتاجالرالب أن إل  حيت أشارت دراسة ) إيمان هدهودة( ،

م،ورغ اوه مالترويحية الت  وئهم ف  إش اع ميوله
(1)

إل (محمد متول )دراسة  ووشير .

 لةنشرة وقت اليراغ المتمم ة لممارسة أالمنتئ والجمالية واالجتماعيةالخلقية  القيم

 قة ،حب اآلرري  ( كقيم اجتماعيةالصدا ، )التعاونكقيم رلقية ()الشجاعة ،اخأمانةف 

.)النظافة ،النظام ،حب الجمال (كقيم جمالية
(2)

عل  دراسة )الجالد( أيضاكما أكدت .
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م   بالئعادة واكتئاب اليوائد الخلقية والصحية ف  وقت اليراغــ  أيضاً ــ أن الشعور

أهم دوافع ممارسة الرالب لألنشرة الترويحية .
 (3)

 

فوائد ممارسة اخأنشرة الترويحية زيادة المقة  أن (Hulstman)دارسة وأووحت

وح   اراترلجماعة  ووزيد م  فرص اوخاذ القبالنيس ووقدير الذات وونم  روح ا

. المشنالت وريض مئتو  الضجر والمل 
 (4)

 

 لرئيئ ا التئاؤل ع  اإلجابة ف الحالية الدراسة  م  مشنلةوتم س ق ما وبناء عل      

بجامعة  "جنزور"ف  كلية التربية أساليب وويي  أوقات اليراغ عند الش اب :ما  التال 

 وشتق مجموعة م  وئاؤالت اليرعية كما يل  : الرئيئ وم  هذا التئاؤل ؟  طرابلس

 أوقات فراغهم؟ ع  اب الجامبها الش ما اخأنشرة االجتماعية الت  يوي  .1

 ؟أوقات فراغهم الجامع  الش ابة الت  يوي  بها قافيما اخأنشرة الم .2

 ؟أوقات فراغهم الجامع  الش اب  بها ية الت  يوي ما اخأنشرة الترويح .3

 أوقات فراغهم؟الجامع  ف  وويي  الش اب  وواجهالت   ما أهم الصعوبات .4

  أهمية موضوع الدراسة:

 المجاالت اآلوية :سة ف    أهمية هذ  الدراونم    

وجه عام، ب الئوسيولوج  التراث إثراءهذ  الدراسة ف   وئهمالمجال العلم :  .1

م  معريات م  رالل ما وقدمه اللي   بوجه راص،  والتراث الئوسيولوج 

 ف  مجال م  أهم نظرية 

 دراسةعل  الئواء، وهو مجال  بالنئ ة لليرد والمجتمع الت االجتماعيةاالمج .2

تممار الجيد للوقت م  ق   الناوجة ع  عدم االسوالمشنالت  يراغوقت ال

 الش اب.

 الت م  نتائج الدراسة ف  معالجة الصعوبات  االستيادةيمن   : لمالمجال الع .3

أوقات فراغهم، ووحئي   االستيادة م  وويي وق  أمام الش اب ف  كييية 

 بها. والخدمات المرو رةالمراكز الش ابية 

 :أهداف الدراسة

 .اآلوية اخأهداف م مجموعة  ل  وحقيقإهذ  الدراسة  وئع 

 الج امع  الش  ابوتمركز حوله ا اهتمام ات  الت االجتماعية  اخأنشرةعل  التعرف ــ 1

 .ضاء أوقات فراغهمف  ق
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ف    الج امع الش  اب الت  وتمركز حوله ا اهتمام ات  التيافيةاخأنشرة  عل التعرف ــ 2

 قضاء أوقات فراغهم.

 الج امع  الترويحية الت   وتمرك ز حوله ا اهتمام ات الش  اب اخأنشرةعرف عل  التــ 3

 ت فراغهم.أوقاف  قضاء 

الج  امع  ف     وويي    أوق  ات التع  رف عل    أه  م الص  عوبات الت    وواج  ه الش   اب ـ  ـ 4

 فراغهم. 

 : حدود الدراسة

 : يراغ عند الش اب الجامع   .الأساليب وويي  أوقات  الحدود الموضوعية 

 هم  الش اب الجامع  )ذكوراً أو إناثا ( والت  وتراوح  د البشرية :الحدو

 م  غير المتزوجي  . ( وينونون19-22أعمارهم م  )

 : ال حثويقصد بها المنان الذ  ومت فيه الدراسة ، ومنان  الحدود الجغرافية 

 كلية التربية )جنزور( وقع وم  حدود مدينة طرابلس .

  : م 2019الحدود الزمنية . 

 المحاور التالية : إل لتحقيق اخأهداف الئابقة قئمت الورقة ال حمية و

 المحور األول ـــ ويتكون من العناوين التالية : 

 : به  والمصطلحات المرتبطة وقت الفراغ أوال ــ تعريف 

 هما :منون م  كلمتي   هذا المصرل ــ تعريف وقت الفراغ 1

  الوقتTime مقدار م  الزمان" أما كلمة ة بأنه : عرف الوقت ف  اللهة العربي"

ت فيقال فرغالخلو م  الشه ، عل  أن معنا  وجمع المعاجم اللهوية اليراغ وناد 

.لنذا م  الشه  وويرغت
(5)

(رال منهأي )م  العم   وفرغ
(6)

 

 ة اإلنجليزي: وقت اليراغ ورجمة عربية لليظ تعريف وقت الفراغLtcere  ويقابلها

م  قيود العم  أو م   ويعن  التحرر LOISIRف  اليرنئية كلمة 

.االرو اطات
(7)

وم االجتماعية أوقات اليراغ العلمعجم المصرلحات وعرف  

وقد ونون إيجابية فراغه،  أوقاتاليرد ف   دلهانواح  النشاط الت  ي  "ابأنه

"تردد عل  المقاه والهويات أو سل ية كال ال دنيةكالرياوة 
(8)

وقت  .ويعرف

الملحة أو  االحتياجاتئتعم  ف  مقابلة و ال ة الوقت ف  اليومحصاليراغ بأنه "
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"اإلنئانلوجود الضرورية 
(9) .

بأنه الوقت اليائض بعد رصم ـ  أيضاً ـ وقد عرف 

الوقت المخصص للعم  والنوم والضروريات اخأرر 
(10)

. 

غل ها يناد يتيق عل  أن وقت أن أويتضح من التعريفات السابقة لوقت الفراغ 

وينون لإلنئان ، هو الوقت الخال  م  االلتزامات وورورات الحياة اليراغ 

 .كما يريد وفيما يرغب ف  قضائه  مرلقةال حريةال

 بعدر المت ق  الحبأنه الوقت  إجرائياقت اليراغ ال احمة وعرف وف  هذ  الدراسة و     

 مم  خأساسيةاونقصد بالنشاطات اخأفراد حياة ف   اخأساسيةأداء النشاطات  االنتهاء م 

وااللتزامات  م  العم ل را وقت ررآبمعن  المنزلية.  عمالاخأالدراسة،  ، النوم،اخأك 

 معي . بأداء واجب وال يرو ط 

لها  الت وهناك عدد م  المصرلحات : الفراغبوقت  ةالمصطلحات المتصلــ 2

 وه  كما التال .  ةراسهذ  الدبعض منها ف  موووع  ووجدعالقة بوقت اليراغ 

ف   ننيقهالذي  الخراب بأنه الوقت عرفته عريات: FREE Timeرالحالوقت أ ــ  

ف  النشاط  اإلنئانه يالذي يقضه الوقت أو الذاو  أو أنالمئتوي العلم  باالروياع 

 الترويأو  أو الترفيهالرياو  االجتماع  أو 
(11)

. 

اللهوي عل  ف  أصلها  التروي كلمة  يدور معن  "RECEA Tion"التروي : ب ــ 

، إدرال الئرور عل  النيس لمشقةالتعب وا زالةإ، الراحة، الن ئاط االئعة ، اليئحة، 

بعد  نيئهله  ترجع اح إذاالرج  واستر أراحويقال حال  إل ، واالنتقال م  حال 

اخأع اء
(12)

. 

 أهمية الوقت:ـ انياً ت

".ن معرفة أهمية الوقت وعن  معرفة قيمة الحياةإ"     
(13)

يمة الوقت ف  حياونا، فقد قو 

كاللي ،  أجزائه بعضميردات الوقت، والنريم ب هف  كتاب هللا س حانه ووعال قئم أ

 والص  ، والضح ، والعصر، فقال وعال  :  ، والنهار، واليجر

 ﴾واللي  إذا يهش ﴿
1))

﴾  والنهار إذا وجل ﴿ 
(2.  )(14)                  

﴾واليجر﴿
(1)  

 ﴾رعشوليال ﴿
(2) .(15)

 

 ﴾واللي  إذا عئعس﴿
(17)

﴾والص   إذا ونيس 
 (18(. )16(         

 ﴾والعصر﴿
(1)

ن اإنا اإلنئ﴿ 

﴾لي  رئر
(2) .(17)

 

152



﴾والشمس ووحها﴿
(1)

﴾والقمر إذا ولها  
(2) .(18)           

 ﴾والضح  ﴿
(1)

 ﴾ واللي  إذا سج ﴿ 
(2) .(19)

 

"عل  عظمتهفهو دلي   ءقئم بش كمير " أن هللا إذا أ ب اولقد ذكر 
(20)

وكذل  وردت  

–صل  هللا عليه وسلم  –ة فقال الرسول ييالشرة منه ف  الئنة االستيادوأهمية الوقت 

ق   رمس: حياو  ق   موو ، وصحت  ق   سقم ، وفراغ  ق    "اغتنم رمئا"

رك، " ق   فقرم ، وغناك ق   ه ش اب شهل ، و
(21)

صل   –الرسول  ـ أيضاـ   بي و، 

 ما كمير م  الناسهون في ت ف  حياة الناس فقال "نعمتان مهأهمية الوق–لم هللا عليه وس

الصحة واليراغ" "
(22)

 

، وأن بما ينيعوورورة وويييه ير إل  أهمية احترام الوقت وشواخأحاديث  اآليات فتل 

نجازات ، ليئتريع وحقيق أك ر قدر م  واإلمئؤولية ووقديربفيه يتصرف اإلنئان 

 . والمناسب
(23)

 

 خصائص وقت الفراغ. الثا ـث

 :كاآلو مة لوقت اليراغ وه  مههناك العديد م  الخصائص ال

ف  و العم  والدراسة ة ف مملالمج ات وااللتزامات التنظيمية االوك   لتحرر م . ا 1

 اخأسرة . 

عة المادية المصلحة والمنيو ضغرا. يخلو وقت اليراغ م  اخأ 2
(24)

. 

 .ههدافأم   اً هدفللمرء ووعد عنصر المتعة واللذة والئعادة  .  إن اليراغ ال يخلو م  3

المجتمعية  شخصية دون اعت ار لاللتزاماتالصية الهلب عل  اليراغ . ي 4
(25)

. 

 وظائف وقت الفراغ : رابعاً ـ

 :ية( الويائ  اخأساسية لوقت اليراغ وه مازدي لنا ) جونرد  وقد بي 

تخلص م  وهوط العم ، فاالسترراء ضية للوعوي فرصة: االستراحة . االسترراء و1

 رمم اخأعصاب ويعيد التوازن إليها. ي

م  المل  والرووي  اليوم  الناوج ع  أع اء العم   خلصنا. اللهو والتئلية :  ي 2

 ومشاك  الحياة.  

.التنمية الشخصية: يئاعد وقت اليراغ ف  وحرير اإلنئان م  االلتزامات اليومية  3

ض اغرم  اخأ ومتجردةالمشاركة االجتماعية اخأكمر حرية  إل  عهوالرووينية ويدف
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وو ن  المواق   لتروير والنياءات والمواهبلوبذل  يئم   المصلحة الشخصيةو

مم  حديمة سواء كانت وقليدية أو  ختليةف  استخدام مصادر المعلومات الماإليجابية 

(.صحافة ، إعالم، إذاعة، انترنت)
 (26)

 

وقت اليراغ  مر :يةوالنشاطات الترويحوقت الفراغ ل التاريخي التطورخامساً ـ 

 يأو  عروها.  يل  ت وفيمااالعصور والحضاروالترويج بمراح  ع ر 

الحياة ف  المجتمعات ال دائية وخلو م  اليراغ بالميهوم  كانت العصور ال دائية. أ ــ

بالوقت راصاً يرو ط  راغ ف  هذ  المجتمعات معن الحديث، حيث ينتئب الي

المخصص للراحة 
.

 كان العم  واليراغ  ربولوجية أن التنام  بي علماء اإلنم ير و"

"ال دائية واوحا ف  المجتمعات
(27)

م  أوقات  له أثر ك ير ف  االستيادة االمتزاج وهذا

ديد واإلنتاج واالبتنار.ف  ردمة العم  والتجا يييهاليراغ ووو
(28)

 

واريخ مصر القديمة عل  أنهم قد ويدل  وقات اليراغاهتمت بأ القديمةالمجتمعات ب ــ 

القنص والصيد ومم  الرقص  وقت اليراغعديد م  اخأنشرة الت  ومارس ف  بال وااهتم

 نقوشالووالحراب والتجدي   القوس والن البصارعة والئ احة والرم  والمو

ة و وسقاروإدفوادي الملوك  ابدمقابر بن  حئ  ومعف   والرسوم واآلثار
(29)

 . أما ف 

س رطة كانت أهداف أفي   ،اإلغريقأهم دويالت م   وأثينا اس رطةفنانت  اإلغريق

فقد اهتمت بتربية  أثينا أما،التربية إعداد المواطني  لينونوا محاربي  معدي  للقتال 

كان الش اب  ،والجمالية وال دنيةالش اب وإكئابه النمو المتناسق ف  النواح  العقلية 

رم  والجري والقيز وة والمصارعة زرالم امم   ال دنية ديد م  اخأنشرةيمارسون الع

لموسيق  والرقص والشعر ل وكانوا يئتخدمون أدوات ،الرم  والقوس والئ احة

  المعابد والتماثي  واخأوان  ويعد يوأغان  الحرب كما اهتموا بالنحت والرسم ووزي

أن الحروب وقام م   ويعت ر ائعا،استخداما ش والئالم يراغم الاأرسرو أول م  استخد

 .والئالم يحقق اليراغ ،ج  الئالمأ
(30)

 

وقام الرومان اوئمت اخأنشرة الترويجية ف  عصر الرومان بالقوة والعن  وكانت ــ  ج

قتال بالعربات الرك" واشتملت عل  ألعاب المالكمة والمصارعة ويش ه "الئف  منان ي

لميترسة وكانت الر قة الحاكمة وقض  وقت فراغها لحيوانات الالحربية ومنازلة الع يد 

بالحيالت ـ  أيضاً ـ واهتم الرومان ، ل   ذف  مشاهدة هذ  المعارك ووتلذذ ف

 المحاربي . ةعودنة وأعياد ميالد الحنام ومناس ات والمناس ات كأعياد رأس الئ
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كانوا عل  الحياة االجتماعية و أوروباسيرر رجال الننيئة ف  ـ العصور الوسر  د

يعظمون التربية الدينية 
(31 )

كالتروي  واعت رو  اخأرر  النواح   م  شأنويقللون 

اخأمر عل  الن ار فقط ب  ر لم يقتصو ، المئيح  فيه ينهمس ال يجب أناعا دنيويا مت

أن النشاط ال دن  يؤدي إل   واليتيان وكان المرب  المئيح  ير ل اخأطيا شم  حت 

اإلسالم واهتم بالرياوة  بالد العرب يهر ف و ، اآلرري  الرغ ة ف  االعتداء عل 

القلوب ساعة بعد ساعة ف ن  واوقال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم " روح والتروي 

."شيئاعميت وإذا عميت ف نها لم ويقه  كلت القلوب إذا
(32 )

الرماية ب فقد اهتم اإلسالم

استرعتم م  قوة وم  رباط  ا ماعدووأ﴿وجاء ف  قوله وعال   ، ةوسيوالير المصارعة

﴾الخي  وره ون به عدو هللا وعدوكم 
(33)

ب   اخأنشرة الترويجية حيث قال عمر م  أهم

"اية ي وركوب الخي الئ احة والرم "علموا أوالدكم)رو  هللا عنه(راب الخ
(34)

، أما 

 الخاصة .  مجالئه  بالنئ ة للنئاء فنان الرقص يعد م  المظاهر الترويحية ف 

نتاج المجتمع هو  إنما ن وقت اليراغاليراغ ف  المجتمعات الصناعية إوقت  ـ ـه

حديث. فم  رالل عصر النهضة والمروة الصناعية بدأت بالظهور الصناع  ال

ة التصنيع أوال واليراغ ثانيا م  ول  رة بظاهرمشنالت المرو ال م  مجموعة

 ،وغيرهاحداث .. ف اخأوانحرااخأسري،  المشنالت إدمان المخدرات، ال رالة، التين 

وونظيم أوقات اليراغ للعام   ب نشاء المؤسئات الترويحية م  يناديـ أيضاـ كما يهر

واليائدة عل  اليرد  النيعسروه،  واستممار هذ  اخأوقات استممارا فعاال فيما يعود بأو خأ

يما هو غير أوقات اليراغ فزيادة لالئل ية الناوجة  ومحاولة وجنيب اآلثار ، ومجتمعه

وروري رالل هذ  اليترة التاريخية 
(35)

         . 

هيرات الحديمة ف  عصرنا الحال  وقت اليراغ ف  المجتمعات المعاصرة. أدت الت زــ

  المتهيرات اآلو  : إبراز أهمية الترويج، م  ول  إل 

  لإدرال اآللة امم  مت االرتراعات العلمية أسهالتقدم العلم  التننولوج :  ـ1

إل  ارتصار الوقت والجهد ويهرت الحاجة إل   ري المنازل ودرول النهرباء إل  ال

 قضاء وقت اليراغ ف  وسائ  ورويحية لم ون  معروفة كالئينما والتليزيون. 

ة معدل ساعات زيادتقدم العلم  ف  عصرنا الحال  ف  ال سهمأزيادة وقت اليراغ :  ـ2

قد قل  م  عدد ساعات العم  اخأس وعية ف. يةلالتشريعات العمااليراغ، وكذل  يهور 

 واإلجازات والعرالت الئنوية والعرالت الصييية للمدارس ال سميا ف  بالدنا. 
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ع  ذل   نتجمما ات الحديمة ليدوي ف  المجتمع. ال رالة: حلت اآللة مح  العم  ا3

 ال رالة ووقت اليراغ.مشنلت  

الئياسية واالجتماعية  تهيراتالعديد م  ال جتماعية: حدثتالئياسية واال تهيرات. ال4

ونرلق ديمقراطية واالشتراكية والت  اعتناق ال لدان النامية وأدت إل  الوال سميا ف  

 عل  الر قات الهنية. اً أن التروي  م  حق ك  مواط  وليس مقتصرم   فلئياوها 

رذ مع م م  أنه أمجتمعات ال دائية بالرغن وقت اليراغ ف  الوأريرا يمن  القول إ     

ن  هناك مشنلة ف  قضائه ، وارو ط استهالله ف  انه لم ي إالمرور الزم  بالتزايد 

يمة فقط ارو ط وقت ف  المجتمعات القد أماالحياوية ال دائية.  اإلنئانوحقيق مرالب 

فراد وقت اليراغ حنراً لعدة قرون عل  أب التمتع، وي  الر قية وهاااليراغ بتقئيم

الحال سيادهم، كذل  هو  يد وقت فراغ النشهالهم ف  ردمة أ  للعنية ولم يتالر قة اله

 متوفرة لد  عامة الناس النشهالهم بأمور اليراغوقات ف  العصور الوسر  فلم ون  أ

فوقت  الحال وماماً ف  المجتمعات الصناعية ارتل الدي  والعقائد والحروب، بينما 

يهر ما نئميه مشنالت وقت اليراغ ، كما هو م  نتاج المجتمع الصناع  و اليراغ

 ف ليراغ وقت ا وئماوالمراكز الترويحية، ف  حي  يهر م  يناد  ب نشاء المؤسئات 

لتهيرات االجتماعية بأنشرة أوقات اليراغ نتيجة ل باالهتمامالمجتمعات المعاصرة 

 اً وهير تأحدث الت  المجتمعاتطرأت عل    الت والئياسية واالقتصادية والتننولوجية 

، والمجتمع اللي   ليس  اخأوواعأوقات اليراغ بما يتناسب مع هذ   وأنشرةف  كمية 

ائق العامة دندية الرياوية وبيوت الش اب والح، فلقد أنشأ اخأ التأثيراتع  هذ   ب عيد

برامجها عل   صق  وونمية  وعم الت  الحركة النشيية سس والمخيمات الصييية وأ

وقات فراغهم ورصوصاً ء أية والجئدية والذهنية وومننهم م  م قدرات الش اب النيئ

 جازة الئنويةاإلفترة ف  

 وقت الفراغ: والشباب الليبيون  ــ سادساً 

ب لهة وعن  لئان العرب ال ب  منظور أن الش ا: ورد ف   (youthميهوم الش اب ) ـ1

يب، وأن الش  اب ه و ش ب م   ش   وكلمةوالدينامية،  بمعن  الحيوية القوي واليتأاليتوة 

ش اب وش ان شوابووجمع عل  أوله  والحداثة، وش اب الش ء اليتأ
(36 )

ووع د مرحل ة ، 

ميز باالكتمال العضوي توالريولة والشيخورة وبي  وقع  الت الش اب م  مراح  العمر 

أنه  ا لناحي  ة االجتماعي  ة بم    ا مي  زتونض  وج الق  وة م    الناحي  ة ال يولوجي  ة، ف    ح  ي  و

 اخأس  رح  دد م    رالله  ا مئ  تق   الش   اب المهن    أو مراحل  ة يت
(37)

ويص  ن  ميه  وم .

 الش اب بناء عل  ثالثة معايير وه .
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 .سنة(30–15)دد فيها ميهوم الش اب بمرحلة عمرية وقع مابي . المعيار الزمن  يتح1

 اجتماعيةيهوم الش اب و عا للقيام بأدوار . المعيار االجتماع  والنيئ :  يتحدد منها م2

عمرية مرحلة  ا الحالة النيئية الت  ورافقضر  ال ناء االجتماع  للمجتمع، وأيدا

معينة يتميز فيها الش اب بالحيوية والقدرة عل  التعليم، ووحم  المئؤولية، المرونة ف  

 ونوي  العالقات اإلنئانية.    

 ناتللمنو والوييي  ناء العضوي النتم  عيار ال يولوج : ف  هذ  المرحلة ي. الم3

لجئم الش اب ممال كالعضالت والهدد.اخأساسية 
(38) 

راء العلماء وال احتي  ف  قضايا الش اب حول ميهوم آ و اي  س ق وئتنتج مما     

يووحه وفقاً للمعيار الزمن  )بئ  معينة(، ومنهم م  يتناوله وفقاً ما الش اب فمنهم 

 أوماعية معينة ف  مجتمعه ، دوار اجتجتماع  والنيئ  أي و عا لقيامه بأللمعيار اال

 رر يحدد  ف  ووء النمووآ ، رحلة العمريةوفقا لحالته النيئية الت  ورافق هذ  الم

 للش اب  يد س الزمن  بتحد اخأرذ بالمعيار هو اآلراء وووحاً  وأكمر ، الجئم 

 مرحلتي  وهما: إل وصن  مرحلة الش اب  :خصائص الشباب ـ 2

ة بي  س  المرحلة العمرية م  الش اب الواقع وه  : الم نرالش اب  اخأول المرحلة ـــ 

ب بخصائص نيئية كالقلق ووتميز هذ  المرحلة ف  الهال 20)س   إل 15)

ه ال ينظر إليه ة م  حياة الريولة وف  الوقت ذاومرحلة انتقالي خأنها واالورراب،

م  جماعة المجتمع باعت ار  ناوجا وك يرا، بحيث ال يجد ق وال اجتماعيا سواء 

 بالنشاط والحيوية والتجارب المرحلة مليئة نون هذ وواخأطيال أم جماعة الن ار، 

جديد م  ال يئة المحيرة به،  المراهق اكتشاف ك  ما هوالجديدة، مرحلة يحاول فيها 

، نيئهمدا عل  تعإل  المئتق  ، وم، ومترلعا شخصيته ةف  ونوي  وبلور لن  يئهم

رات الن ار   ر ية ف  قضاء وقت اليراغ ويعت رها أفض  موه الذاواويحنم عل  ر ر

 يمور لذل  نجد المراهق سرعان ما ، وأذواقه ورغ اوه لميولهمتها م  رالل مالء

يهأو ونظيم فراغه وقتل خريطتالعندما يتعرض لضهوط 
(39)

 

 ما إل 20 )س  وه  المرحلة العمرية ما بي  : رةمرحلة المتأخالالشباب في ــــ  ثانيا

الخصائص االجتماعية  ب عض ها  هذ  المرحلة يتصن  الش اب فيوف ،(30س  ق  

ص ف  ي  جماعات عل  نراق واسع، والتخصاب ف  ونومي  الش:والنيئية منها

مئائ  االجتماعية والئياسية، واكتمال القدرات الاالهتمام بوالهوايات، ودراسة ال
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قدروه عل  وحم  المئؤولية ف  موف  نيئه يد ثقة الش اب اوزو، ضجهالية ونالعق

المجتمع واخأسرة  
(40)

. 

( م  مرحلة ال لوغ )س  الخامئة عشرةو دأ مرحلة الش اب إل  أن وولخص ال احمة    

مرحلة  اراء العلماء الذي  حددواوياقا مع آربعي ( اخأس  كتمال ال لوغ )اوومتد إل  

 . ربعي بي  ال لوغ واخأ الش اب

ت ر الش اب م  أهم الشرائ  االجتماعية ف  المجتمع، وورجع يع : الش اب أهمية ـ3

ديد والترلع إل  وق   ك  ما اب ف  المجتمع كونهم أكمر اليئات رغ ة ف  التجأهمية الش 

صدرا أساسيا م  مصادر م يمملونالش اب جديد وحديث م  اخأفنار والتجارب، هو 

ومصدرا  ف  العملية التنمويةدا بارز ومهم ج ، مما لهم م  درو مجتمعاوهمالتهيير ف  

ئاعدهم عل  ي فراغهممالئم لهم وونظيم أوقات  ، إن رلق مناخملية التقدمع  مهما ف

جعلهم أكمر قدرة عل  الخلق واإلبداع، يوجديد نشاطهم العقل  والجئدي، و
(41)

. 

 ي  سيص حون قادةحيث كونهم هم الذإن االهتمام بدراسة قراع الش اب م       

معرفة واليئة هذ   ووركي ةهم ط يعة ف بد م ال  لهذا ،ف  المئتق   وهم مجتمعا

وورور الشخصية م  جهة هها لتنمية يجالئه  ووم  وهم، سيجع  ومشنالاوجاهاوهم 

 . زيادة اإلنتاجية االقتصادية للمجتمع م  جهة أررو

 :  قت الفراغ وأنواع األنشطة ر واستثماـ سابعاً 

االجتماعية والصحية واالقتصادية والنيئية والتربوية  بأبعادها وشن  اخأنشرة

  ييات اليراغ وباخأرص الرل ة الجامعورورة اجتماعية الستيادة الش اب م  أوق

فراغ محددة وموزعة م  أوقات الدراسة وفر لهم أوقات الدراسية وما و لظروفهم

 لالستيادة اب وخريط وووجيه الش إل هذا يحتاج ووأوقات العر  الصييية، واليصلية 

م  استممار ، ونضهناك فراغ ف  حياوهمينون ال م  أن م  أوقات اليراغ، حت  نض

وقت باإلنتاج المتق  االستممار اخأمم  " فنلما استراعت الشخصية استممار ال همطاقاو

مناسب  وهذ   المناسب ونم  قدراوهم اليجابية استراعت الحصول عل  والخدمات اإل

جتماعية والروحية الت  مئتلزمات اخأساسية االالل عل  ووئاعدهم ف  الحصو

" ونها يحتاج
(42)

.       

ورورية قضية عد وأن ونمية قدرة الش اب عل  وويي  أوقات اليراغ و

 يما مع التقدم العلم والمجتمع عل  حد سواء وال س وأساسية بالنئ ة لليرد
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القلق وزايد ووقت اليراغ  زيادة معدلهم ف  الذ  أسالحاور  ناوالتننولوج  ف  وقت

 . حول كييية استممار 

 :ف  وقت اليراغ أنواع اخأنشرة

ها الش اب ف  أوقات يمارس أنالت  يمن  اخأنشرة  حول العلماء وصنيياتوعددت 

 اخأنشرة الترويحية إل  ثالث مجموعات كالتال :  (ديميزديه)ئم فراغهم، فقد ق

لعص ية اطا عضليا وإنما وئتهدف الراحة اوترلب نش الاخأنشرة الترويحية الت  أــ 

 .ومشاهدة التلياز وسماع اخأغان   ةكالقراء

الهويات   كممارسة مختل  الترويحية الت  وترلب النشاط العضلاخأنشرة ب ـ 

 . ةالرياوي

 النوم لئاعات طويلة.  والتروي  الذي يتميز بالئل  ، كاالستجمام، واالسترراء،  ج ــ 

 إل  ( أنشرة التروي  ف  وق ت الي راغ dorant) دورانتال روفيئور ف  حي  يقئم     

االش  تراك الع  اطي ، االش  تراك  :إل   ه  ا تراك فيلنم  اذج االش  ع  دة أقئ  ام مختلي  ة ط ق  ا 

ال روفئ  ور )بولن  وف (  ، االش  تراك اإليج  اب ، االش  تراك الئ  ل  ، وي  ر البتن  اريا

(bolgorبض    رورة )   يجابي    ة واخأنش    رة اخأنش    رة اإل إل     وقئ    م أنش    رة الت    روي

االس  تق الية واخأنش  رة الئ  ل ية 
(43.)

عموم  ا ونقئ  م اخأنش  رة الترويحي  ة الت    يمارس  ها 

 قئمي  وهما: إل الش اب رالل أوقات فراغهم 

ة كشرب ن هناك أنشرة فراغ سل ية غير هادفم  المعروف أ : الئل ية أنشرة اليراغ

 يت، والنوم لئاعات طويلة ، الخمر والتردد عل  المقاه  والماله ، المنوث ف  ال

 ،والمحادثة مع اخأه  لئاعات طويلة وممارسة ،أزقة الئاحات العامةف  والوقوف 

قت  روح الخلق مارسة مم  هذ  النشاطات الئل ية وإن ملخ، إوالرذيلة ...اليئاد 

وإمنانياوهم شخصياوهم  جعلهم غير قادري  عل  ورويرووعند الش اب واإلبداع 

إنتاجيتهم المادية والخدمية  ضع نرية ووئمية واليالج
(44)

. 

فيها  يشاركيجابية: هناك عدة نشاطات ورويحية يمن  أن اإلأنشرة اليراغ أــ 

 إل .   أوقات اليراغ واستممارها إيجابيا وونقئمم لالستيادةمختل  اليئات العمرية 

إلداري تقدم الحضاري واال رآة العاكئة لمد مالاخأنشرة الرياوية: وه   ــ1

 روالت الدولية النجازات ف  المحاف  و  خأي بلد، م  رالل ما يحققه م  إوالتنظيم
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 ،كرة القدم :اط الرياو  والت  يتم ونظيمه ما يل ولم ية والقارية وم  أوجه النشواخأ

 .والهرس .......الخ ،وكرة الراولة ،وكرة التنس ،وكرة الئلة

 اً بالعالقات االجتماعية المت ادلة وحقق إش اع . اخأنشرة االجتماعية: إن االستمتاع 2

 اجات اليرد االجتماعية والنيئية .لح

مواه ه  اكتشافالمجال إل  ومني  اإلنئان م   . اخأنشرة الينية: يهدف هذا 3

التممي    مم  وسائانية، والتع ير عنها م  رالل عدة بالذات اإلنئ وقدراوه، والئمو

وم  أوجه النشاط الين  والت  يتم  . ابتناركتاب أو   ف والتينير اإلبداع  وورجمته

 ، حات الينيةإقامة المعارض اللو المشروعات وعليم الين  التشنيل ،ونظيمها ك

الحيالت الموسيقية. المنوعات الهنائية، 
(45)

. 

 ة للدراسة: الميئر النظريةامناً ــ ث

  عدد م  يولوجية علالئوسهيرها م  النظريات كحديث توقوم نظرية ال

م  المياهيم  اً ك ير اً قوالت وعنس عدداخأفنار والمقوالت اخأساسية، وهذ  الم

تصورات العلمية الت  وعالج النمير م  المشنالت وقضايا المجتمع الحديث الو

مجتمع اللي   ع  ف  ال وم  بينها ياهرة أوقات اليراغ والت  وختل  ط يعتها

نمية أو النييية، نظرا لالرتالفات المقافية المجتمعات اخأرر  سواء م  الناحية ال

 ت بعضعل  المدار  النظرية الت  وناول عد االطالعالحياة بن  منها، وبونمط 

موووع وذل  خأن  الدراسة نظرية التحديث؛  هذ  و نت ، الظاهرةجوانب 

 الدراسة عل  فنرة محورية ميادها الدراسة يعنس ط يعة هذا االوجا ، ووئتند هذ 

خأوقات اليراغ ف  حياة أفراد المجتمع بوجه عام والش اب  رردالمإن التزايد  :

بوجه الخصوص إنما هو نتيجة للتهير والتحديث االجتماع  واالقتصادي الذي 

اخأريرة، وبالنظر لواقع المتهيرات الت  حدثت ف  اآلونة طال المجتمعات ف  

لعولمة ودرول االنترنت ف  حياة العالم م  ثورة وننولوجية وثقافية واالوجا  نحو ا

سيما الش اب، يمن  رسم صورة واوحة المعالم ع  ياهرة ال المجتمعات و

المجتمع اللي    وأعام شن  قضاء وقت اليراغ سواء كان ف  المجتمعات العربية ب

 بشن  راص. دراسةومجتمع ال
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 : للدراسةالدراسات السابقة  ـــتاسعاً 

 ة:الدراسات العربيــ  أوال

م ( حول)وقت اليراغ لد  الش اب 1999دراسة صال  ب  محمد الصهير )ــ 1

دراسة استرالعية مر قة عل   ، الجامع  ونوع النشاطات الممارسة فيه وأهميتها

طل ة جامعة المل  سعود بالرياض (
(51)

ية الت  ، هدفت الدراسة ال  التعري  عل  النيي

ات فراغهم ، المل  سعود بالرياض "أوق"طل ة جامعة   يئته  بها الش اب الجامع

 وروب عل  هذ  الدراسة :   وم  أهم النتائج الت

أن الرالب الذكور يمارسون اثن  عشر نشاطاً أثناء وقت اليراغ، منها ثالثة      

نشاطات أساسية بالهة الخرورة واخأهمية وه  : ممارسة اخأنشرة الرياوية، 

والوة القرآن النريم ، وأما فيما يتعلق بالرال ات ومشاهدة القنوات اليضائية، وحيظ  و

فقد كشيت النتائج إل  أنه  يمارس  عشرة نشاطات أثناء وقت اليراغ منها ثالثة 

نشاطات أساسية بالهة الخرورة واخأهمية أيضاً، وه  : قراءة الصح  والمجالت، 

لدراسة أن هناك ومشاهدة القنوات اليضائية، والذهاب لألسواق .كما بينت نتائج هذ  ا

فروقاً جوهرية بي  إجابات الرالب والرال ات ف  ممارسة النشاطات المشتركة بينهم 

وه  : ممارسة اخأنشرة الرياوية واليروق لصال  الرالب،  ونشاطات قراءة 

الصح  والمجالت والتحدث بالهاو  واالستماع للمحاورات  والندوات، واليروق 

الرال ات، أما فيما يتعلق بنشاطات مشاهدة القنوات  ف  ممارسة هذ  النشاطات لصال 

اليضائية و حيظ القرآن النريم ووالووه وقراءة النتب المقافية.
 (46)

 

ف   س ورية نح و ح ول ) اوجاه ات الش  اب م ( 1996 )رج اء محم د حئ   دراس ة ــ 2

 (نموذج مدينة دمشق "ونظيم وقت اليراغ "

 ونظ يم أوق ات الي راغ.   س ورية نح و مئ ألةالهدف منها استنشاف اوجاهات الش اب ف 

 و  :آلا هام  أهم  نتائج،إناث  241ذكور  259شاب  500وقد ونونت عينتها  

% لصال  97.2معظم الش اب يعتقدون ف  قيمة أهمية ونظيم أوقات اليراغ بنئ ة أــ   

 اإلناث

 وقت حر رال م  أي التزام بنئ ةعام عل  ان وقت اليراغ  وجود وصورب ـ 

 %لصال  اإلناث.76.4

يرون أن ذل   %16ال ينظمون أوقات فراغهم أبداً،وم  أفراد العينة %15أن ج ــ

 ممن  مئتق الً. غير
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و ي  أن الش اب يمارسون أنشرة أغل ها منزلية كالمرالعة والرياوة وزيارة د ــ 

از، أما اخأصدقاء واستق الهم والجلوس ف  ال يت والتحدث بالهاو  والجلوس أمام التلي

 ع  زيارة المعارض الينية والمتاح  فتمارسها فئة محدودة جدا م  الش اب .

م  أهم عق ات ونظيم أوقات اليراغ ودن  الووع المعيش  ف  المتهيرات كافة هـ ــ 

 –وم  ثم وئاوت رمس عق ات عند الذكور واإلناث وليها ) ودن  الووع المعيش   أوال

النظام االجتماع  ـ النظام  –  لد  اليرد خياض الوعان –نوع التربية دار  اخأسرة 

.التربوي ف  المدرسة(
(47)

 

( حول )اخأنشرة الترويحية الت  1984)الرحم  يير، حامد إسماعي   ع ددراسة ـ 2

 يمي  إليها طل ة جامعة المل  سعود بالمملنة العربية الئعودية (.

لترويحي ة الت    يمي    ك ان اله  دف م   الدراس  ة التع رف عل    أن واع اخأنش  رة ا

إليه  ا طل   ة جامع  ة المل    س  عود بالمملن  ة العربي  ة الئ  عودية ر  الل اإلج  ازة الص  ييية ، 

والتعرف عل  بعض اخأعمال الت   يق وم به ا الرل  ة ر الل فت رة اإلج ازة، وق د ونون ت 

طال   ا م    النلي  ات المختلي  ة بالجامع  ة، وأوو  حت النت  ائج ان أه  م  546عينته  ا م    

مي    إليه  ا الرل   ة ه   الق  راءات الديني  ة ،اخأنش  رة الرياو  ية ،اخأنش  رة اخأنش رة الت    ي

االجتماعية ،ويليها ف  درجة اخأهمية اخأنشرة المقافية ،بينما ك ان مي   الر الب و عييا 

وجا  اخأنش رة اليني ة كم ا ج اءت نئ  ة الر الب ال ذي  يمارس ون بع ض اخأعم ال ر الل 

يمارسون أعمال مرلقا .العرلة الصييية قليلة قياسا إل  الذي  ال 
 (48) 

 الدراسات المحلية : ــ ثانياً 

م(، حول ) اخأنشرة الممارسة ف  وقت 2013ــ دراسة  محمد عرية الميروش )1

اليراغ وعالقتها بالتوافق النيئ  لد  طالب المرحلة المانوية (،وهدفها هو النش  

اليراغ وعالقة ذل   عل  مجم  النشاطات الت  يمي  إليها المراهق ف  استممار وقت

ب عض المشنالت النيئية الت  قد وظهر لد  هذ  الشريحة  االجتماعية، وقد ونونت 

 مراهق ومراهقة ،وم  أبرز النتائج  الت  ووصلت إليها الدراسة اخأو  : 90عينتها م  

أن المجال الين  والعلم  أق  استمماراً واهتماما منه لد  المراهقي  وان      

أكمر ميال للمجال العلم  والين  م  المرهقي ، وإن ممارسة المراهقي  المراهقات 

للنشاط الرياو  ف  وقت اليراغ يؤد  إل  انخياض التوور ، والتقلي  م  االكتئاب ، 

وومنحه نزعه للتيوق وجعله اكتر ووافقا وثقة بنيئه .
 (49)
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ت اليراغ لد  م ( حول ) أوقا2001)ن يهة الئامرائ  و محمد الرقوس  دراسة  -2

الهويات المرغوبة، اخأس اب المانعة، اخأماك   –بمدينة الخمس  –طل ة جامعة ناصر 

 الميضلة(.

بينت نتائج الدراسة أن النئب العالية ه  سل ية، حيث ينون نشاط الرالب وعيياً      

مم  مشاهدة التليزيون والييديو وسماع الموسيق  والتئجيالت، أما النئب المتوسرة 

د كان أغل ها سل ياً، وجاءت النئب المنخيضة  ف  نشاطات الرل ة االبتنارية فق

اإلبداعية، الت  يندمج فيها الرالب بنليته ف  القراءة ولعب النرة والعم  اليدوي.
 (50)

 

م (، بعنوان) دراسة وحلي  اخأنشرة وقت 1995الالف  ) دراسة مص اح أبوعجيله -3

(توسرة بمدينة الزاويةاليراغ لد  طال ات المعاهد الم
 

قد ونونت عينتها م  ،و

عدم ووافر اإلمنانيات واخأدوات  إليه الدراسة: ووصلت( طال اً،وم  أهم ما 1676)

 أولويةواخأجهزة الخاصة باخأنشرة الترويحية، وكان ورويب اخأنشرة الترويحية وفق 

 االجتماع  ، مقاف النشاط الرياو  الحرك ، النشاط ال -رغ ة الممارسي  لها كالتال  :

. الخدمات ،
 (51)

 

 تم عرضه من دراسات سابقة يمكن استخالص : من خالل ما

وتش  ابه   لمجتمع  ات العربي  ة والمجتم  ع الل ي  ـ   أن بع  ض الدراس  ات الت    ط ق  ت ف    ا1

ف عض ها رص ص للتع رف عل   اوجاه ات  ومي ول الش  اب  ، ووختل  مع هذ  الدراسة

ترويحي ة وعالقته ا م   رص ص لدراس ة اخأنش رة النحو أوقات اليراغ الرالب وم نهم 

أوق ات  ا الدراسة الحالي ة فخصص ت للتع رف عل   أس اليب وويي  أم  بالتوافق النيئ

 .  اليراغ عند الش اب الجامع

( طال  ب وطال   ة وعين  ة الدراس  ة 1000ف  وق  ل    م  اإ 90ب  ي  ) ـ   وت  راوح عيناوه  ا م  ا2

 وم  هذا الحد.

أوقات فراغهم  وواجه الش اب ف  قضاء  ات التعض الدراسات وناولت الصعوبـ ب3

 .جانب مهم باالهتمام بهذ  اليئة العمريةوهو 

لة المانوية ـ أن بعض الدراسات أجريت دراستهم عل  عينة م  الرالب ف  المرح 4

 عينة م  طالب المعاهد المتوسرة وال عض اخأررف  حي  أن منهم أجراها عل  

    والذي  يمملون مجتمع دراستنا الحالية . تط قت عل  عينة م  طالب الجامعا
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 :في الدراسة الميدانية المنهجية  اإلجراءات ـ الثانيالمحور 

وارتالف  اإلناث الذكور وعددنظراً لت اي  طالب النلية ف  عدد  : مجتمع الدراسة ـ 1

 تلعمدي ة، ووألي ا ارتي رت العين ة بالرريق ة العلمي ة، ممئتوياوهم الدراسية ووخصصاوه

بنلي ة التربي ة جنزور"بجامع ة  لش  اب الج امع  ( ميردة م  ا100) ميردات العينة م 

م   غي ر المت زوجي ، ونظ راً خأن  22ـ ـ19والت  وتراوح أعمارهم م ا ب ي  طرابلس " 

ذي  يملنون م   وق ت اً عند هذ  الشريحة م  الش اب الاوجاهاً واوح هذ  المشنلة وأرذ

م ع تالخص ائص العام ة لمجت ، فنان رر خأم  اليئات اغيرهم  اليراغ نصي اً أك ر م 

   :  كالتال  الدراسة 

 العينة حسب النوعتوزيعات مفردات ( يبين 1جدول رقم )               

 % التنرار النوع

 %50  (50)     ذكر

 %50 (50) أنم 

 %100 (100) المجموع

% م  مجموع 50أن نئ ة  م  رالل ال يانات الواردة بالجدول الئابق نالحظ      

م  م  مجموع أفراد العينة  %50نئ ة ف  حي  أن  ،ه  م  اإلناثأفراد العينة 

 الذكور.

 حسب السنوات الدراسيةتوزيعات مفردات ( يبين 2جدول رقم )

 % التنرار الئنة الدراسية

 %16 (16) الئنة اخأول 

 %24 (24) الئنة المانية

 %30 (30) الئنة المالمة

 %30 (30) ة الرابعةالئن

 %100 (100) المجموع

قد شملت جميع أن االستمارات نالحظ م  رالل ال يانات الواردة بالجدول الئابق   

المالمة  تانوالئن%،24المانيةوالئنة ،%16بنئ ةفنانت الئنة اخأول  الئنوات الدراسية 

 %.30الرابعة بنئ ة 
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 حئب مح  اإلقامةالعينة مفردات  اتيبين توزيع( 3جدول رقم )                

 % التنرار مح  اإلقامة

 %29 (29) منرقة رييية

 %71 (71) منرقة حضرية

 %100 100 المجموع

نالحظ م  الجدول الئابق أن الم حوثي  أغل هم م  مناطق حضرية وه  المناطق     

لجامعات قرب م  غيرها م  اوعد أووالجامعة بهذ  المنرقة  المحيرة بمنرقة جنزور

العينة جاءوا للدراسة م   أفراد باق  أما ،%71المدن القري ة ، حيت بلهت نئ تهم  ف 

 %.29مناطق رييية حيت بلهت نئ تهم 

 أدوات الدراسة : 

 : لجمع المعلومات م  الم حوثي  وه  أدوات استخدام وم 

جمع ال يانات المئتعملة ف   اخأدواتبرز   أحدستمارة االست يانية: باعت ارها إاالأ ـ 

وحقيق شروط  فيه يان مراعية ، حيت قامت ال احمة بتصميم االست م  الميدان

 .وأهدافهاموووع الدراسة وفقا ًلاالست يان الجيد 

 نات االستمارة عل طرح بيا، وم ياء المعلومات م  الم حوثي يستال المقابلةب ـ 

 م  عدة بدائ  . حوثون  االرتيار الذي يختار  الم عل ووؤشر ال احمةالم حوثي  

 : ــ األساليب اإلحصائية2

لتأكد م  عدم وجود فاقد وا مراجعتهاالقيام ببعد جمع ال يانات م  الم حوثي  ،و      

ف  جداول ونرارية الدلي  العام لل يانات ،وم وصنييها عل   ويريهها يدوياو ف  ال يانات،

 .ريةالنئب المئوية والتوزيعات التنرا بئيرة وحتوي عل 

 وهذا ما ستووحه الجداول اآلوية:: وتفسيرها  تحليل البيانات ــاً تاسع

عرض نتائج التساؤل األول: " ما األنشطة االجتماعية التي يوظف بها  .1

 الشباب الجامعي أوقات فراغهم؟

للتعرف عل  اخأنشرة االجتماعية الت  يوي  بها الش اب الجامع  أوقات فراغهم 

ل  النحو الم ي  والنئب المئوية وجاءت النتائج ع تنرارايةالتوزيعات الإيجاد وم 

 :بالجدول التال  
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 ت العينة حسب األنشطة االجتماعيةمفردا اتتوزيع يبين( 4جدول رقم )            

 المجموع أحيانا ال نعم نوع  النشاط

 100 28 60 12 حضور اجتماعات ف  نواد وجمعيات

 100 44 21 35 حضور حيالت ودعوات

 100 7 8 85 التواص  مع أفراد اخأسرة

 100 18 2 80 التواص  مع اخأصدقاء بالهاو 

الرالب لشه  ا اخأنشرة االجتماعية الت  يقوم بهأن الجدول الئابق بيانات  كشيت    

% 79ف  أوقات فراغهم، وبنئ ة م سرهون مع أتواصل% ي85أوقات فراغهم كانت 

وأحياناً ، %35بنئ ة دعوات حيالت و حظرونوي ،ون مع أصدقائهم بالهاو حدثيت

ف   اجتماعاتحضور % ل12بنئ ة قليلة بلهت  وجاءت%، 44يحضرونها بنئ ة 

 .أرر  اجتماعيةولع  ذل  النصرافهم ف  أنشرة  نوادي وجمعيات ريرية

ما اخأنشرة المقافية الت  يوي  بها الش اب الجامع  أوقات :  ينتائج التساؤل الثان

  فراغهم؟

 ( يبين توزيعات مفردات العينة حسب األنشطة الثقافية6جدول رقم ) ضعر

 المجموع أحيانا ال نعم نوع  النشاط

 100 40 5 74 مشاهدة التليزيون واالستماع إل  اإلذاعة

 100 40 36 24 حضور محاورات دينية

 100 36 53 11 حضور ندوات علمية أو أدبية

 100 34 51 15 التردد عل  المنت ات العامة

 100 16 61 23 حضور عروض مئرحية

كشيت بيانات الجدول الئابق أن اخأنشرة المقافية الت  يقضون فيها الرالب أوقات     

%عل  مشاهدة التليزيون واالستماع إل  اإلذاعة، وف  بعض 74فراغهم كانت بنئ ة 

انا بنئ ة %ف  قراءة الصح  والمجالت لهرض التئلية، ووليها أحي41اخأحيان بنئ ة 

%ف  حضور محاورات دينية، ونقص إق الهم عل  حضور العروض المئرحية 40

%، ولع  ذل  يرجع لقلة العروض المئرحية، وقلة ورددهم عل  المنت ات 23بنئ ة 

 %.11%وحضور المحاورات العلمية أو اخأدبية بنئ ة 15العامة بنئ ة 

لت  يوي  بها الش اب الجامع   ما اخأنشرة الترويحية اعرض نتائج التساؤل الثالث: 

 أوقات فراغهم؟
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 دات العينة حسب األنشطة الرياضية( يبين توزيعات مفر7جدول رقم )

 المجموع أحيانا ال نعم نوع  النشاط

 100 34 11 45 العاب النم يوور

 100 18 30 52 العاب رياوية

 100 12 72 16 المصارعة والمالكمة

 100 22 37 41 الئ احة

 100 14 41 51 دة م اريات كرة القدممشاه

 100 17 59 24 لعب الورق والشررنج والراولة

 100 12 63 25 حضور س اقات الخي 

كش  يت بيان  ات الج  دول الئ  ابق أن اخأنش  رة الرياو  ية الت    يمارس  ها الر  الب ف       

%ممارس  ة اخألع  اب الرياو  ية المتنوع  ة مم    الج  ري 52أوق  ات ف  راغهم كان  ت بنئ   ة 

% 49% مش اهدة م اري ات ك رة الق دم ، وبنئ  ة 51القدم والئ لة ، وليه ا وبنئ  ة وكرة 

%، ووليه  ا حض  ور مئ  ابقات الخي    41ألع  اب النم ي  وور، وممارس  ة الئ   احة بنئ   ة 

%،ولعب ال ورق 72%، وي تعدون ع  ممارسة المصارعة والمالكمة بنئ ة 25بنئ ة 

  %59لشررنج والراولة بنئ ة وا

 يعات مفردات العينة حسب الهواياتتوز ( يبين8جدول رقم )

 44 46 10 هوايات راصة جمع الروابع

 24 55 21 هويات راصة أشهال يدوية

 26 33 41 التصوير اليوووغراف 

 33 44 23 كتابة القصص أو اشعر والمقاالت

 14 69 17 وربية الدواج  وأسماك الزينة

 31 40 29 زراعة اخأزهار

 31 40 29 الرسم

 26 58 16 ي التمم

كشيت بيانات الجدول الئابق أن الهوايات الت  يقوم بها الرالب لشه  أوقات    

% 44% ف  ممارسة التصوير اليوووغراف ، وأحياناً بنئ ة 41فراغهم، كانت بنئ ة 

المقاالت، وليها أو  أو الشعر% ف  كتابة القصص 33ف  جمع الروابع، وبنئ ة 

%، وم ممارسة هواية 26%، وم التممي  بنئ ة 31زراعة اخأشجار والرسم بنئ ة 

%، ونقص إق الهم عل  وربية الدواج  وأسماك الزينة بنئ ة 24اخأشهال اليدوية بنئ ة

 .النشهالهم بممارسة هوايات أرر  % نظراً 17
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ما أهم الصعوبات الت  وواجه الش اب الجامع  ف   عرض نتائج التساؤل الرابع :

 وويي  أوقات فراغهم؟

 ( ي ي  ووزيعات ميردات العينة بحئب ورويب الصعوبات بحئب أهميتها8ول رقم )جد

 ورويب العق ات حئب اخأهمية الصعوبات

1 2 3 4 

 28 11 19 42 صعوبة ونظيم وقت اليراغ

 20 35 22 23 قلة إمنانيات اخأسرة المادية 

 11 18 37 34 نقص ال رامج الترفيهية والمقافية ف  الجامعة

 33 18 23 26 لمراكز والنوادي الترفيهية والتربوية ف  المجتمعقلة ا

كشيت بيانات الجدول الئابق المتعلقة بترويب الصعوبات الت  وق  أمام وويي        

% صعوبة 42الش اب أوقات اليراغ بحئب أهميتها: فنانت ف  المرو ة اخأول  بنئ ة 

بينها: غياب وع  الش اب بأهمية ونظيم وقت اليراغ ولع  ذل  يعود خأس اب عدة م  

وع  دور اخأسرة والمؤسئات  وقت اليراغ وورورة ونظيمه ، وغياب أو

االجتماعية  كاالوحادات الش ابية والنئائية والنوادي والمؤسئات التعليمية كالجامعة 

ممالً والت  البد م  أن ينون لها االهتمام اخأك ر بمم  هذ  اخأمور .وجاءت ف  المرو ة 

%عدم وجود برامج ورويحية مالئمة ومناس ة لقضاء أوقات الش اب 34انية بنئ ة الم

وئتوعب ميولهم ورغ اوهم كال رامج الرياوية والمقافية والمئابقات والندوات. 

% قلة المراكز والنوادي الترفيهية ف  26والصعوبة المالمة ف  الترويب جاءت بنئ ة 

المجتمع م  ممارسة هواياوها المناس ة . ك  قرية ومدينة لن  وتمن  جميع شرائ  

% قلة إمنانيات اخأسرة المادية، فاخأسر الهنية ذات 23واحتلت المرو ة اخأريرة بنئ ة 

ليرق الت  يرغ ونها اي أو ادالدرول المرويعة يئه  عل  أبنائها االنضمام ف  النو

بناء اخأسر ذات واقتناء الوسائ  الترفيهية والتمقييية مهما بلغ سعرها، عل  عنس أ

 الدر  المحدود.

 نتائج الدراسة :

ـ أسيرت نتائج وحلي  ال يانات المتعلقة بال عد االجتماع  ع  نتيجة ميادها وتنوع 1

اخأنشرة االجتماعية الت  يقوم بها الرالب لشه  أوقات فراغهم، والت  ومنحه إحئاسا 

ة الروابط االجتماعية م  بالراحة والئعادة ووئاعدهم عل  وروير أنيئهم ذاويا ووقوي

يالت رالل قضاء الوقت مع أفراد اخأسرة والتحدث مع اخأصدقاء بالتلييون وحضور ح

 وجمعيات ريرية ... يأو دعوات واجتماعات ف  نواد
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ـ أسيرت نتائج وحلي  ال يانات المتعلقة بال عد المقاف  ع  نتيجة ميادها اقتصار 2

ب لشه  أوقات فراغهم، عل  مشاهدة التليزيون اخأنشرة المقافية الت  يقوم بها الرال

واالستماع إل  اإلذاعة، وف  بعض اخأحيان ف  قراءة الصح  والمجالت لهرض 

التئلية، ووليها حضور محاورات دينية، ونقص إق الهم عل  حضور العروض 

المئرحية ولع  ذل  يرجع لقلة العروض المئرحية، ونقص إق الهم عل  التردد عل  

 ت العامة، وحضور المحاورات العلمية أو اخأدبية .المنت ا

ـ أسيرت نتائج وحلي  ال يانات المتعلقة بال عد الترويح  ع  نتيجة ميادها ونوع 3

اخأنشرة الرياوية الت  يقوم بها الرالب لشه  أوقات فراغهم، والت  وئهم ف  ونمية 

ف  ممارسة اخألعاب  مهاروهم ويجير طاقاوهم النامنة وزيادة إنتاجيتهم والمتمملة

الرياوية، وم مشاهدة م اريات كرة القدم، ووم ألعاب النم يوور، ووم ممارسة الئ احة، 

وليها حضور مئابقات الخي ، وي تعدون ع  لعب الورق والشررنج والراولة، 

 وممارسة المصارعة والمالكمة .

جة ميادها ونوع ـ أسيرت نتائج وحلي  ال يانات المتعلقة بال عد الترويح  ع  نتي4

الهوايات الت  يقوم بها الرالب لشه  أوقات فراغهم، ، والت  وئهم ف  وروير 

شخصياوهم وونوير عقولهم ووجدد عندهم روح العم  الخالق والم دع والمتمملة ف  

ممارسة التصوير اليوووغراف ، وأحياناً ف  هواية جمع الروابع، وف  كتابة القصص 

وليها زراعة اخأشجار والرسم، وم التممي ، وم ممارسة هواية أو الشعر أو المقاالت، 

اخأشهال اليدوية بنئ ة، ونقص إق الهم عل  وربية الدواج  واسماك الزينة نظراً 

 النشهالهم بممارسة هوايات أرر  .

يجة ـ أسيرت نتائج وحلي  ال يانات المتعلقة بترويب الصعوبات بحئب أهميتها ع  نت5

وق  أمام وويي  الش اب أوقات اليراغ  ه  صعوبة   صعوبات التميادها أن  أهم ال

ونظيم وقت اليراغ احتلت المرو ة اخأول ، ولع  ذل  يعود خأس اب عدة  م  بينها: 

غياب وع  الش اب بأهمية وقت اليراغ وورورة ونظيمه ، غياب أو وع  دور 

والنوادي والمؤسئات  اخأسرة والمؤسئات االجتماعية  كاالوحادات الش ابية والنئائية

التعليمية كالجامعة ممالً والت  البد م  أن ينون لها االهتمام اخأك ر بمم  هذ  اخأمور، 

وجاءت ف  المرو ة المانية عدم وجود برامج ورويحية مالئمة ومناس ة الوقات الش اب 

وئتوعب ميولهم ورغ اوهم كال رامج الرياوية المقافية والمئابقات والندوات. 

عوبة المالمة ف  الترويب جاءت متمملة ف  قلة إمنانيات اخأسرة المادية،،فاخأسر والص

الهنية ذات الدرول المرويعة يئه  عل  أبنائها االنضمام ف  النوادي أو أي اليرق  
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الت  يرغ ونها ،واقتناء الوسائ  الترفيهية والتمقييية مهما بلغ سعرها، عل  عنس أبناء 

د، واحتلت المرو ة اخأريرة قلة المؤسئات الترفيهية ف  اخأسر ذو  الدر  المحدو

المجتمع وكانت هذ  اإلجابة متقاربة مع إجابات الصعوبات اخأرر  لع  ذل  يرجع 

لما طرأ م  وهير عل  المجتمع اللي   ومم  ف  زيادة االهتمام ب نشاء العديد م  

المجتمع م  ممارسة  المراكز والنوادي  ف  ك  قرية ومدينة لن  وتمن  جميع شرائ 

 هواياوها المناس ة .

 التوصيات: 

 : التالية التوصياتلدراسة الحالية يمن  الخروج ببناء عل  نتائج ا

ـ ورورة اهتمام الجامعات بنشر الوع  بي  الرالب وذل  م  رالل ونمي  1

الندوات والمحاورات واللقاءات اإلرشادية حول أهمية أوقات اليراغ ووحييزهم 

ارسة نشاطات ورويحية إيجابية وعود عليهم بالنيع واليائدة وعل  الجامعة أو عل  مم

النلية الت  يدرسون بها، واالبتعاد ع  النشاطات الترويحية الئل ية الت  وهدر 

 أموالهم ، وويتت طاقاوهم ،ووقت  الروح الينية واإلبداعية لديهم.

لترويحية المختلية كالمالعب ـ ورورة قيام الدولة بتوفير الئ   كافة والمرافق ا2

والمنتزهات، والقاعات الرياوية ،والمنت ات ، والمئاب  ....إلخ ، بتنلية مادية 

مناس ة لمشاركة أك ر عدد م  الش اب ف  اخأنشرة الترويحية الت  وئهم ف  وروير 

 شخصياوهم وونميتها.  

نشرة الترويحية  ـ ورورة العم  عل  نشر ال رامج التمقييية الخاصة بممارسة اخأ3

 المتنوعة م  رالل وسائ  اإلعالم المرئية أو المئموعة .

النلية وإدرال التقنيات الحديمة وجعلها ف  متناول  ـ ورورة  وروير منت ة4

اً ل عد يئتريعون الذهاب إل  المنت ة المركزية ، نظر الرالب ،خأن معظم الرالب ال

 المئافة للوصول إليها 

الت لممارسة نشاطات اليراغ  وئتقرب ميول واهتمامات ـ ورورة ووفير مجا5

ورغ ات كال الجنئي  ) ذكور ــــ إناث (،وونون مناس ة ومنئجمة مع النظرة 

 االجتماعية والمقافية للمرأة.

 وووفير ـ ورورة اهتمام اخأسرة بتوعية اخأبناء بأهمية استممار وقت اليراغ ،6

لممارسة اخأنشرة المييدة  الوجاهات اإليجابيةال يئة الت  وئاعد ف  ونوي  الميول وا

 الت  وتناسب مع إمنانياوهم وقدراوهم واستعداداوهم.
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 .57الدراسات العليا جنزور ،ص

 .257ــ اب  منظور، مرجع س ق ذكر  ، 36

مع متهير. دارالمهدي ،اإلسنندرية، (. الش اب ف  مجت2001ــ ع دالمنعم، يح  مرس  بدر.)37

 .5ص

(، بحوث ف  علم االجتماع المعاصر، دار 1996ــ عييي ، الئيد ع د اليتاح)38

 .62الينرالعرب ،القاهرة،ص

 .143ــ محمد، محمد عل ، مرجع س ق ذكر  ، ص39

اعي ة. (. علم االجتماع: مدر  لدراس ة المش نالت االجتم1980ـ الحوات، عل ،الننالوي، أحمد. )40

 .403منشورات جامعة طرابلس ،ص
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(. أساس يات ف   الت روي  وأوق ات الي راغ.اخأردن 1987ــ وزرم اس، إب راهيم والحي اري حئ  .) 41

 .   51اخأربد، دار اخأم  للنشر، ص

.99ــ محمد ،عل  محمد،مرجع س ق ذكر ، ص  42

  في ه الش  اب ف   به داد. (. مشنالت الي راغ الت روي  الت   يع ان1981ــ الحئ ، إحئان محمد .) 43

.17-18)بحث غير منشور( ، ص

.79(. اليراغ ومشنالت اسمتمار . دار الرليعة: بيروت ، ص1986ــ الحئ ، إحئان محمد .) 44

(.اخأنشرة الرالبية وعالقتها بن  م  التينير أالبتناري وسمات 2003ــ هاشم، مصري . )45

سيوط . رسالة دكتورة )غير منشورة( كلية الشخصية والتحصي  الدراس  لدي طالب جامعة أ

التربية الرياوية ، جامعة أسيوط  .

(.وقت اليراغ لد  الش اب الجامع  ونوع النشاطات 1999ــ الصهير، صال  ب  محمد )  46

الممارسة فيه وأهميتها،رسالة ماجئتير )غير منشورة(، جامعة المل  سعود، الرياض العمود  . 

 ، مرجع س ق ذكر  . ــ حئ  ،رجاء محمد47

(.االنشرة الترويحية الت  يمي  إليها طل ة جامعة 1984ــ يير.ع د الرحم  ،إسماعي  حامد )48

المل  سعود بالمملنة العربية الئعودية. دراسة منشورة ف  كتاب مؤومر الرياوة للجميع .القاهرة 

،دار الينر العرب .

ارسة ف  وقت ليراغ وعالقتها بالتوافق النيئ  (، اخأنشرة المم2013ــ الميروش، محمد عرية)49

 .1لد  الرالب المرحلة المانوية طرابلس.مجلة جامعة س ها للعلوم اإلنئانية ،العدد 

 –م ( ،أوقات اليراغ لد  طل ة جامعة ناصر 2001ــ الئامرائ  ، ن يهة ،و الرقوس، محمد )50

خأماك  الميضلة. رسالة ماجئتير )غير الهويات المرغوبة، اخأس اب المانعة، ا –بمدينة الخمس 

 منشورة(جامعة ناصر ، الخمس..

(، دراسة وحلي  اخأنشرة وقت اليراغ لد  طال ات المعاهد (1995ــ الالف  ،مص اح ابوعجيلة 51

 المتوسرة بمدينة الزاوية .رسالة ماجئتير )غير منشورة( جامعة طنرا.
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