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 ( )االلعاب الترويحية األنشطةالوالدان على ممارسه  إنفاق
   اإلسكندريةمحافظه بجمعيه الهالل االحمر 

    على أحمد حسانين 

  مقدمه ومشكله البحث: 
يحدث من    التي   العملية   االقتصادية   التنمية مفهوم    - الى:   ( 2013النسور )   الفتاح   عبد   اياد   يشير 

، وتحسن فى توزيع الدخل لصالح    الحقيقي   الدخل بزياده فى متوسط  خاللها تغير شامال متواصل مصحوبا  
تعنى    االقتصادية   التنمية فى االنتاج ، ولهذا فأن    هيكلي حسين فى نوعيه الحياه ، وتغير  ، وت   الفقيرة   الطبقة 

 (  355:   10)  وغيرها     والثقافية   والسياسية   واالجتماعية   االقتصادية مه الجوانب  تغيرا شامال فى قائ 
  العالمية   اللجنة حسب تعريف وصفته    المستدامة   التنمية   - ان :   (   2014مصطفى يوسف كافى ) ر  ويذك 

تعمل على تلبيه احتياجات الحاضر دون ان تؤدى الى تدمير قدره االجيال    1987سنه    المستدامة   للتنمية 
فى المستقبل    نمية لت وا النمو    ألغراض   الطبيعية وهى تفترض حفظ االصول    الخاصة على تلبيه احتياجاتها    المقبلة 

 (  112:    53)    الطبيعية ن الموارد  م   ه غير متناقص على رصيد ثابت بطريقه فعاله او    المحافظة وذلك مع  
)   مصري   صالح ويلخص   االثار  (  2018شهدى  ان   ا   االقتصادية :  هذه  الثار على  للفقر تظهر 

لعدد    المعيشة نخفاض مستوى  ا فى المظاهر التاليه تدنى مستوى الدخل او انعدامه ،    االقتصادي المستوى  
قارنه مع انخفاض دخول االفراد وعجز أغلبيه  السكان ، ارتفاع تكاليف الخدمات من تعليم وصحه وغيرها م 

منها من اثار    س وما ينعك   ة البطال ظاهره  وتفشى   واإلنتاجية السكان من الحصول عليها تدنى مستوى االنتاج  
المدفوعات والميزان   التكاليف االنتاج  ،   التجاري كاختالل ميزان  الناتج عن ارتفاع  التضخم  ارتفاع معدالت 

، وذلك بسبب    الوطنية   للعملة   الشرائية ضعف القوه  ،    المستوردة وخاصه الذى يعتمد على مدخالت االنتاج  
ويعود ذلك للنوعيه غير الجيده التى تنتجها الدول    العالمى   لإلنتاج   الفقيرة ول  الد   صادرات عدم امكانيه منافسه  

تراكم  ،  كثر تقدما(  يره وارتفاع التكاليف االنتاج نسبيا بسبب الحمايه التى تفرضها الدول الصناعيه )األ ق الف 
 (  75:    23)   .به عليها الديون الخارجيه على البلدان الفقيره لعدم مقدرتها على سداد القروض والفوائد المترت 

صادى أستخدمت فى قياس  ت ان مقايس التخلف االق   - :   ( 2015سردار)   سيف   الرحمن   عبد ويرى  
قتصادى وتحديد مواردها ومستوى او درجه التخلف بين الدول المتخلفه معايير متعدده فمثال  ظاهره التخلف اال 

معيار مناسبا للتفرقه بين الدول المتخلفه والدول  معيار مستوى متوسط نصيب الفرد فى الدخل القومى أتخذ  
 (  41:  26) .لبعضها البعض   ه المتقدمه وترتيب الدول المتخلفه  بالنسب 
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سحر عبد الرؤف القفاش ،عبير    ، عبد العزيز عايد ، أسامه أحمد الفيل    عفاف وفى هذا توضح  
من علم االقتصاد الذى يهتم بدراسه سلوك    االقتصاد الجزئى هو ذلك الجزء   ان   - :   ( 2013) شعبان عبده  
االق  وال ت الوحدات  واالسره  الفرد  مثل  منفرده  فعلى  صاديه  االقت منشأه  ي مستوى  للجزئى  الباحث  صاد  درس 

االقتصادى التفاصيل الخاصه بالوحدات االقتصاديه اوشريحه صغيره جدا من االقتصاد مثل دراسه قدرات  
ت االعمال  فنحن ندرس دخل الفرد او االسره ، ايرادات المنشأه ، طلب  المستهلكين االفراد ، االسر ، منشا 

نه ، قرارات االنتاج الخاصه بمنشأه معينه وكيفيه تحديد  ق لسلعه معي او طلب السو الفرد على سلعه معينه  
 ( 20،    19:  30) رديه مثل سعر سلعه او خدمه او سعر احد عناصر االنتاج  االسعار الف 
مصطلح الرفاهيه االقتصاديه مركب من مفهومين يتمثالن فى  ان    - (: 2019) ضياء مجيد    ويرى 

يعتبر مستوى الكفاءه المثلى يتم استخدام  ، قتصاديه الكفاءه فقط  الرفاهيه اال غالب يراد ب الكفاءه والمساواه  وفى ال 
لها   المتاحه  المجاالت  الممكن عن طريق ،  الموارد االقتصاديه فى افضل  اعاده    وعندئذ يصبح من غير 

تحسين    و ا ،  التخصيص او التوزيع تحقيق مزيد من انتاج سلعه معينه دون يقابله تخفيض من سلعه اخرى  
وهنا يصبح المقصود بالمساواه توزيع دخل الدخل  ،  بأستهالكه المزيد دون االضرار باالخرين    ه الفرد ما حال 

 ( 401:  24) الفردى فما هو التوزيع االمثل للدخل   
االستهالك هو انفاق جزء من الدخل فى شراء سلعه    ( 2014كافى )   صطفى يوسف م وفى هذا يلخص  

ويه  غبات واالغراض المختلفه سواء اكانت ماديه او معن لحاجات والر ئى الشباع ا والخدمات فى شكلها النها 
صيه  عضويه او فكريه ام ثقافيه ضروريه ام ثانويه وذلك كشراء المواد الغذائيه والحاجات المنزليه او الشخ 

والسفر    وخدمات اصحاب المهن الحره او المؤسسات كخدمات االطباء والمهندسين والمحاسبين وشركات النقل 
ك غير االنفاق اذان  ادق والمطاعم والمستشفيات والمدارس والمالهى وغيرها ..... الخ واالستهال تأمين والفن وال 

 (  127:    53االصطالح االخير يشمل كال من االستهالك واالستثمار ) 
وحاجاته  العلم الذى يهتم بدراسه االنسان    هو االقتصاد المنزلى  الى    - : نوار   عازر   أيزيس وفى هذا توجه  

من جهه ودراسه البيئه المحيطه به والتعرف على مواردها من جهه أخرى ثم العمل    احل الحياه وره خالل مر وتط 
 (  28:    11)    على سد حاجات االنسان من موارد البيئه المحدوده والمتاحه 

وأكتساب  لى تنميه القدرات الالزمه للحياه  ان : من اهداف االقتصاد المنز   نعمه مصطفى رقبان وتوضح  
وتهيئه الخ  ب   برات  وأمداده  )الفرد(  بالمجتمع  والنهوض  االجتماعيه  الحياه  تطوير  االسهام فى  يستطيع  حيث 

تكوين مجموعه من المبادئ والقيم التى توجه سلوك الفرد الشخصى واالجتماعى وتنميه    ،  بالفعاليه المثمره 
تهيئه الفرد لتحمل  ، ن التصرف القتصاد وحس ه المجتمع مثل التعاون والنظام وا االحساس بالمسئوليه لعضوي 

بواجباته نحوها   بأعبائها والقيام  التخطيط والتنظيم لكل عمل  ،  مسؤوليات االسره واالضطالع  الفرد  تعويد 
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حسن التصرف فى موارد االسره لتحقيق أفضل مستوى معيشى ممكن  ، والقضاء على االرتجال والسطحيه  
،    10:    55اده فى شغل اوقات الفراغ بانتاج نافع ومثمر ) م ل من دراسه ا االستفاده   لالسره فى حدود دخلها  

11 ) 

االسر هى الجماعات التى تؤثر على نمو االفراد وأخالقهم  الى : ان    لمياء محمود لطفى وفى هذا تشير  
ئوال عن نفسه وعضو فعاال فى  منذ المراحل االولى من العمر وحتى يستقل االنسان بشخصيته ويصبح مس 

 ( 19:  40)    مع المجت 
تكمن أهميه االسره الحديثه فى كونها تشكل المحيط االول الذى يدخل  : ان    صفاء احمد محمد   وتؤكد 

الفرد فيه شخصي  النفسيه والجسديه والعقليه والسلوكيه ت الفرد بعد والدته وهى االساس الذى يكون  من    و   ه 
يمهم  بيتهم وتعل االطفال وتر جيد لهؤالء  وق اطفالهم الحفاظ على مستوى صحى  مسئوليه االسر ايضا تجاه حق 

حمل المسئوليات فى حدود أعمارهم وقدراتهم وتوفير المعلومات  ت وتوفير فرص مالئمه لمشاركتهم بابدأء الراى  و 
الروحى اى  المناسبه لهم وحمايتهم من كل مايؤثر سلبيا على نموهم الجسدى والعقلى االجتماعى والعاطفى و 

  6،    22) الى واقع يعيشه أطفالهم فى أسرهم   قوق الطفل  ئ ومفاهيم ح تحويل مباد   ان عليهم ان يعملوا على 
  ،9  ) 

تمتد مرحله سن التميز او الطفوله  : على ان   (  2017)   امال صادق ، فؤاد ابو حطب   وفى هذا تشير 
فى  سنوات حتى بدايه البلوغ الجنسى  7،   6المتأخره كما تسمى احيانا فى المؤلفات المتخصصه ، من سن  

مل مرحله المدرسه االبتدائيه تقريبا وفيها يبطؤ معدل النمو ، االان الطفل  اى انها تش ه تقريبا ،  سن   12سن  
ين فى  م يواجه فيها تحديات كثيره تتطلب اساليب توافق جديده ففيها يعدل الوالدان وغيرهما من االشخاص المه 

 رسون( التوقعات من الطفل بالنسبه  المد ) حياه الطفل ومنهم  

مرحله الجهد المركز لمعرفه الذات والبيئه بطريقه تختلف عن المراحل السابقه فى    كما   المالئم، للسلوك  
الحياه وخالل هذه المرحله يتم التركيز على أكتساب وأتقان المهارات االساسيه وهى مهمه تقع مسئولياتها على  

تماعيه  خصيه واالج لمهارات الش يتقن بعض ا   ع يتوقع لطفل هذه المرحله ايضا ان عاتق المدرسه اال ان المجتم 
 (  249:    9)   االخرى 

على ان النمو هو سلسله متتابعه من التغيرات االنشائيه التى تسير    - :فوزى   امين   احمد   وفى هذا يؤكد 
السابقه ، كما تؤهل كل  باالنسان نحو النضج فالنمو يسير فى مراحل متعدده تعتمد كل مرحله على المرحله 

كذا فهى سلسله متتابعه من التغيرات التى تنعت باالنشائيه نظرا  ثانيه ، وه المرحله ال   عد على بلوغ مرحله وتسا 
الماديه   البيئه بكل متغيراتها  القدره على مسايره  ارتقائيه متدرجه من  باالنسان نحو مستويات  لكونها تسير 

 ( 43:    4واالجتماعيه  ) 
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مليات تتم بصوره متدرجه  لسله من الع عباره عن س   : ان النمو هو عميد    اوبو   محمد   بروك الم   ح كما يوض 
 ( 14:    8الطفل من اجاده واحده منها االاذا اجاد العمليه السابقه لها )   ع ال يستطي 

( : ان لقد أهتمت دول العالم  2017وفى هذا يلخص محمد محمد  الحماحمى ، وليد عبد الرازق ) 
ر أوقات  ميه الترويح فى أستثما ى الوعى بأه سن مبكره عل بالتربيه الترويحيه بغرض تنشئه أبنائهما عند  المتقدم  

الفراغ وفى تعريفهم بأساليب أستثمار أوقات الفراغ فى الترويح ، وفى تزويدهم بالمعرفه والمهارات التى تؤهلهم  
من التربيه الترويحيه لتحقيق العديد من    لممارسه مناشط الترويح فى أوقات فراغهم  ومن االهداف المرجوه 

جتمعات المعاصره  تكوين اتجاهات ايجابيه لدى االفراد  االنسان المعاصر والم   ويه فى بناء هامات الترب االس 
منذ صغر سنهم نحو استثمار اوقات الفراغ والترويح عن الذات توضيح دور المؤسسات المجتمعيه فى دعم  

 ( 26،    15:    42تحقيق االهداف المرجوه  )   التربيه الترويحيه للنشئ وفى 
بابناءهم وخاصه خالل مرحله الطفوله    ( الوالدين لى ضروره اهتمام االسره ) لباحث ا يشير ا   سبق   ومما 

   - سنه وذلك فى اتجاهين  :   12سنوات حتى    6من سن  
 االتجاه االول تلبيه االحتياجات االساسيه كالماكل المشرب الملبس المسكن ...الخ   •

 ه ..الخ  يه، االجتماعيه،العقلي دنيه، النفس الناحيه الب تجاه الثانى متطلبات مراحل النمو الشامله من  اال  •

وفى هذا يعد انفاق )الوالدين( لتلبيه االحتياجات االساسيه و الوصول الى النمو الشامل المتزن لمرحله  
العوامل التى تنمى شخصيه    بصفه عامه ومرحله الطفوله )الوسطى والمتأخره ( بصفه خاصه من   الطفوله 

 مماادى الى ان يقوم الباحث بهذه الدراسه وذلك لالتى:    ه السوي   الشخصية الفرد وصوال الى  
 ضروره دعم المؤسسه الترويحيه لالنشطه الترويحيه بصفه عامة.   •

دين(  ضروره دعم المؤسسه الترويحيه لالنشطه الترويحيه  )االلعاب( )بصفه خاصه ( حيث ان )انفاق الوال  •
يدعو الى ضروره   للمؤسسه الترويحيه   ل الذاتى صادر التموي على االنشطه الترويحيه )االلعاب( كاحد م 

توجيه هذا المورد )المالى( الى دعم االنشطه الترويحيه )االلعاب( من خالل المؤسسات الترويحيه بنسبه  
(  فاكثر   شهر   12اشهر ،    9،  اشهر    6اشهر  ،    3% فأكثر طبقا لنظم التمويل السنويه )   30التقل عن  

دخارى للمؤسسه الترويحيه وطبقا للخطط  لزمنيه وطبقا للمعدل اال للفترات ا   رباح طبقا تمشيا مع معدالت اال 
 المستقبيله )النصف سنويه ، السنويه ، سنتان ، ثالث سنوات فاكثر(  

الت النشاط الترويحي  ( على مشتم ضروره ان يتم توجيه اوجه الصرف على االنشطه الترويحيه )االلعاب  •
 يه.  عدالت االخار ( ككل طبقا للم )االلعاب 

( من خالل االتجاه الى اشراك العديد من  وصوال الى زياده اعداد ممارسين االنشطه الترويحيه )االلعاب  •
الطبقات االجتماعيه المختلفه والمتنوعه بالمؤسسات الترويحيه وخاصه الطبقات ذوى الدخول المحدوده  
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االنشطه الترويحيه )االلعاب  رسه  مما   الدان على انفاق الو  مما دفع الباحث الى التعرف على      والمتوسطه 
     .الهالل االحمر محافظه االسكندريه سنه بجمعيه    12سنوات الى    6للمرحله السنيه من    ( 

 :ةهدف الدراس
سنوات    6من    السنيةللمرحله  (  الترويحيه )االلعاب   األنشطة)الوالدين( على ممارسه    أنفاق تحديد  

    .اإلسكندرية حمر محافظه سنه بجمعيه الهالل اال 12الى 
   -االتيه : الفرعيةويتم تحقيق هذا الهدف من خالل االهداف 

)االلعاب الجماعيه(  للمرحله السنيه  تحديد انفاق )الوالدان( على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب(  .1
 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12سنوات الى    6من  

سنيه من  ( )االلعاب الفرديه(  للمرحله ال ترويحيه )االلعاب ارسه االنشطه ال لوالدان( على مم انفاق )ا تحديد   .2
   . سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه   12سنوات الى    6

  الدراسة:فروض 
  6من  السنيه    للمرحلةاالنشطه الترويحيه )االلعاب(    ممارسيلى  ( عماهيه تحديد أنفاق )الوالدين

   اإلسكندريةالهالل االحمر محافظه  سنه بجمعيه  12سنوات الى 
   - خالل االجابه على التساؤالت االتيه :   ويتم االجابه على هذا التساؤل من 

( على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب( )االلعاب الجماعيه( للمرحله  ماهيه تحديد انفاق )الوالدان  .1
 االسكندريه  سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه    12سنوات الى    6السنيه من  

للمرحله    )االلعاب الفرديه(    ( على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب( ماهيه تحديد انفاق )الوالدان  .2
   . سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه   12سنوات الى    6السنيه من  

 : اإلجرائيةالمصطلحات 
 انفاق الوالدين  

ويتم تسديدها من   المصري )االلعاب( تقدر بالجنيه الترويحيه  األنشطةممارسه  اشتراك رسوم هي
)الجمعيات، مراكز الشباب،    الترويحيةلمؤسسات  لدعم ومسانده ا  ألبنائهمقبل اولياء االمور )الوالدين(  

لمتطلبات  األندية والمسابقات   الترويحية  األنشطة(  بالبطوالت  كاالشتراك  والمهرجانات   )االلعاب( 
 للمؤسسه الترويحيه.   المادية لإلمكانيات والمتطلبات االخرى طبقا 
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 )االلعاب(  الترويحية األنشطة
من   تحد   الترويحية   األنشطةنوع  التقسيمات  ويتم  فى  )االلعاب(    األنشطة  :األتيةيده  الترويحيه 

اب( )الفرديه( وله  ويحيه )االلع االنشطه التر ،    االنشطه الترويحيه )االلعاب ( )الزوجيه (    (  الجماعيه)
الل ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( طبقا للبرامج الترويحيه  من االهداف والمميزات من خالعديد 

النمو وخاصه خالل مرحله الطفوله )الوسطى )االلعاب( ال مقدمه التى تؤثرعلى العديد من خصائص 
 والمتأخره(. 

 اجراءات الدراسه   
 منهج الدراسه  

 ه لطبيعه الدراسه. المنهج الوصفى نظرا لمالئمت استخدامتم 
 مجاالت الدراسه 
 المجال البشرى  

 اختيار عينه الدراسه بالطريقه العشوائيه من اولياء االومور االنشطه الترويحيه )االلعاب ( من:  
 )كره القدم(.     نوع النشاط الترويحى  االلعاب الجماعيه   •

 ، التايكوندو(.   يه ، الكونغ فو رويحى) الكارات لمنازالت( نوع النشاط الت االلعاب الفرديه  )لعاب ا  •

 النشاط الترويحى )الجمباز(.  االلعاب الفرديه نوع   •

 ( من اولياء االومور )الوالدين ( االنشطه الترويحيه )االلعاب(.   162عدد افراد العينه )   بلغ إجمالى  •
   . القدم(   النشاط الترويحى )كره   الجماعيه نوع االلعاب   •
 . فو، التايكوندو( الترويحى )الكاراتيه ، الكونغ    ت ( نوع النشاط العاب المنازال الفرديه  ) االلعاب   •
 . االلعاب الفرديه نوع النشاط الترويحى )الجمباز(  •
 ( االنشطه الترويحيه )االلعاب( الوالدين ( من اولياء االومور) 20بلغ عدد افراد عينه الدراسه االستطالعيه )  •
   . ( االلعاب الجماعيه نوع النشاط الترويحى  )كره القدم  •
 . المنازالت ( نوع النشاط الترويحى )الكاراتيه ، الكونغ فو( االلعاب الفرديه  )العاب   •
   . االلعاب الفرديه نوع النشاط الترويحى )الجمباز(  •

)االلعاب( بجمعيه الهالل  وفى هذه تم عرض استماره انفاق الوالدان على ممارسه االنشطه الترويحيه 
   -( على االتى : 1محافظه االسكندريه  مرفق )االحمر  
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 ( 1دول )ج
 االستطالعيهتوصيف عينه الدراسه 

)االساسيه()  الدراسه  عينه  افراد  عدد  الترويحيه  142بلغ  االنشطه  االومور)الوالدين(  اولياء  من   )
 )االلعاب(  

 الترويحى  )كره القدم(  االلعاب الجماعيه نوع النشاط   •
 ( التايكوندو ،  لنشاط الترويحى )الكاراتيه ، الكونغ فو االلعاب الفرديه  )العاب المنازالت ( نوع ا  •
 االلعاب الفرديه نوع النشاط الترويحى )الجمباز(  •

  انفاق الوالدان على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب( بجمعيه الهالل وفى هذه تم عرض استماره 
   - ( على االتى : 2مرفق )    محافظه االسكندريه   األحمر 

  (2جدول )
 االساسيه  ه الدراسهتوصيف عين

 المجال المكانى 
 جمعيه الهالل االحمر فرع باكوس محافظه االسكندريه   •

 (     3خطاب تسهيل المهمه البحثيه مرفق )  •

 منى  ل الز المجا
   - : وتم تحديد كاالتى     2019  –   9  –   10الى     2019  –   7  -    28
 ( 4التربيه الرياضيه جامعه االسكندريه  مرفق) يد كليه  ه الدراسه للسيد عم تم تسليم خطاب بداي  •

 الدراسه االستطالعيه عينه  االستطالعيه  العينةاعداد  م
 )كره القدم (  نوع النشاط الترويحىااللعاب الجماعيه  10 1
 الكاراتيه، الكونغ فو( )   نوع النشاط الترويحى  اب المنازالت(  الفرديه  )الع   االلعاب 7 2
 رويحى )الجمباز (الفرديه نوع النشاط التااللعاب  3 3
 المجموع  20 4

 عينه الدراسه االساسيه                         اعداد عينه الدراسه االساسيه  م
 )كره القدم (   نوع النشاط الترويحى االلعاب الجماعيه   29 1
 التايكوندو(   ، الت ( نوع النشاط الترويحى )الكاراتيه ، الكونغ فو )العاب المناز    االلعاب الفرديه  83 2
 )الجمباز ( لعاب الفرديه نوع النشاط الترويحى ال ا 30 3
 المجموع   142 4
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م الموافق االحد  بعد طلب استخراج خطاب    2019  –   7  –   28استالم خطاب تسهيل المهمه البحثيه   •
 من السيد عميد كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه االسكندريه  تسهيل المهمه البحثيه  

 عيه الهالل االحمر المصرى محافظه االسكندريه  دير جم همه البحثيه للسيده م تسليم خطاب تسهيل الم  •

 م  الموافق  االثنين    2019  –   7  –   29

   محافظه االسكندريه تسليم خطاب تسهيل المهمه البحثيه للسيد مدير جمعيه الهالل االحمر المصرى   •

 م الموافق  االثنين   2019  –   7  –   29فرع باكوس   
(  فاق الوالدين على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب بعنوان ان ستماره االستبيان  تطبيق صدق وثبات ا  •

الموافق   م     2019  –   7  -    30(  1فرع باكوس مرفق )  جمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه  
 الثالثاء 

حيه )االلعاب(   نهاء صدق وثبات استماره االستبيان بعنوان انفاق الوالدين على ممارسه االنشطه التروي ا   تم  •
 الموافق االحد   م    2019  –   8  - 4(     1مرفق )   فرع باكوس بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه  

على  • الوالدين  انفاق  بعنوان  االستبيان  باستماره  االساسيه  الدراسه  الترويحيه  ما م   بدايه  االنشطه   رسه 

 م    2019  –   8  - 5(  2مرفق )    وس فرع باك )االلعاب(  بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه  

 الموافق االثنين 

 تم انهاء الدراسه االساسيه باستماره االستبيان بعنوان انفاق الوالدين على ممارسه االنشطه الترويحيه  •

 م  2019  –   9  –  10( 2مرفق )   فرع باكوس ظه االسكندريه  اف مح )االلعاب(  بجمعيه الهالل االحمر  
  الموافق الثالثاء 

 (  5ه للسيد عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه االسكندريه  مرفق) انهاء الدراس   تم تسليم خطاب  •

 المعالجات االحصائيه 
معامل   –  2اختبار كا  –اختبارت    –النسبه المئويه    -االنحراف المعيارى     -الحسابى    المتوسط   

 النسبه المئويه للمتوسط الحسابى   –االرتباط الفاكرونباخ 

 ه  الدراسه االستطالعي
اولياء االومور)الوالدين(  ممارسى  من    (20بإجراء دراسة إستطالعية على عينة قوامها )   الباحث قام  

 االنشطه الترويحيه )االلعاب(  
 (  االلعاب الجماعيه نوع النشاط الترويحى  )كره القدم  •
 ( االلعاب الفرديه  )العاب المنازالت( نوع النشاط الترويحى )الكاراتيه ، الكونغ فو  •
 عاب الفرديه نوع النشاط الترويحى )الجمباز( ل اال  •
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 بالطريقه العشوائيه وخارج عينه الدراسه االساسيه   تم اختيارهم
محافظه االسكندريه من حيث  طبقا لالنشطه الترويحيه )االلعاب( بجمعيه الهالل االحمر فرع باكوس   •

الجماعيه(  )االلعاب  القدم(   التقسيم  الترويحى)كره  النشاط  الف )االلع نوع  الترويحى  رديه(  اب  النشاط  نوع 
سنه ( ،  12  –   6نوع النشاط الترويحى )الجمباز(   السن )  ، )االلعاب الفرديه( )الكاراتيه ، الكونغ فو( 

 الجنس )ذكور( 
 النشطه الترويحيه )االلعاب(  طبقا للجدول الزمنى لممارسه ا  •

الهالل االحمر فرع باكوس محافظه  تسهيل المسئولين باالداره لالنشطه الترويحيه )االلعاب( بجمعيه   •
 ستطالعيه  الجراء الدراسه اال االسكندريه  

بعنوان   • باجراء االستبيان  )الوالدين(  اولياء االومور  الساده  الوالدان على ممارسه االنشطه  قبول  انفاق 
 (  1مرفق)   هالل االحمر محافظه االسكندريه فرع باكوس لترويحيه )االلعاب( بجمعيه ال ا 

 م 2019  -   8  - 4م  الى  2019  -   7  -   30الفتره من  وذلك خالل     •

 ( 3جدول )
 االنشطه الترويحيه ممارسى االنشطه الترويحيه )االلعاب( تجانس عينه الدراسه االستطالعيه 

 (يةالترويحيه )االلعاب الفرد )االلعاب الجماعيه( ، االنشطه
 20ن =  

 متغيرات الدراسه 
 االنشطه الترويحيه 

 الجماعية  االلعاب
 (10= )ن 

 االنشطه الترويحيه 
 الفرديه  االلعاب

 (10)ن = 
 داللة  االختبار 

     السن بالسنوات 

 غير دال 1.633اختبار ت=  0.57± 10.90 0.53± 10.50 االنحراف المعياري  ±المتوسط  
     الممارسة  تسنوا

 غير دال 1.538اختبار ت=  1.11±4.30 0.54±3.70 االنحراف المعياري  ±المتوسط  
     االبناء دعد

 غير دال 0.600اختبار ت=  0.32±3.90 0.42±3.80 االنحراف المعياري  ±المتوسط  
   % العدد  % العدد  االب  عمل

 70.0 7 80.0 8 حكومية غير غير دال 0.267= 2اختبار كا 30.0 3 20.0 2 حكومية 
       االم  عمل
 70.0 7 90.0 9 تعملال غير دال 1.250= 2اختبار كا 30.0 3 10.0 1 تعمل 

 6.64=  0.01الجدولية عند   2كا   3.84=0.05الجدولية عند   2كا
 2.88=   0.01الجدولية عند   ت                 2.10=   0.05الجدولية عند   ت
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  -فى صورتها االوليه :تمارة اإلستبيان المعامالت العلمية إلس
 الصدق:  -أواًل :

طريق حساب معامالت اإلرتباط    ب صدق اإلتساق الداخلى عناإلتساق الداخى : تم حسا  صدق 
 بين العبارات والمجموع الكلى الذى تنتمى إليه . 

 (:4جدول )
 الترويحيه  االنشطه ممارسى على السنويه )الوالدين(انفاق  لعبارات طبقامعامل الصدق  يوضح

 والمجموع الكلى الذى تنتمى اليه  (المصرى  بالجنيه) (االلعاب) 

 0.01**: دال عند     0.05دال عند *: 

 0.561=  0.01القيمه الجدوليه  عند                0.443=  0.05القيمه الجدوليه عند     

 الداللة  معامل االرتباط  انفاق )الوالدين(   اتار عب م
 دال  * 0.528 االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( الول مره   1

 دال  **0.618  ممارس النشاط الترويحى )االلعاب(تجديد االشتراك السنوى ل 2

 دال  **0.828 لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( االشتراك الشهرى  3

 دال  **0.749 مالبس ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(      4

 دال  **0.666 ادوات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  5

 دالغير  0.089   المهرجانات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( تكاليف اشتراكات  6
 دال  **0.873 اللعاب(  تكاليف اشتراكات البطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )ا 7

 دال  **0.573 المباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(      8

 دالر ي غ 0.384    المواصالت للمهرجانات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(تكاليف  9
 دال  **0.856  تكاليف المواصالت للبطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( 10

 دال  **0.595 المواصالت للمباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( 11

 دال  **0.794 المواصالت للوحدات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب( 12

التتبعى( لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( خالل الخطط المرحليه طبقا للهدف   تقيم)ال  13
 دالغير  0.314 عام للخطه السنويه  ال

 دالغير  0.314 )التقويم النهائى( لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( خالل الخطه السنويه   14

توى الفنى االعلى مثال التدرج االختبارات لممارس النشاط الترويحى لتدرج طبقا للمس 15
 دال  **0.827 حزام البنى ... الخ االبيض الى الحزام االصفر الى الباالختبار من الحزام 
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تراوحت قيمة معامل االتساق الداخلي ما بين   الداله   تباط قيم معامالت االر   (   4)  جدول يتضح من 
معنوى عند مستوى  ،  0.561   =   0.01مستوى    ( وهذه القيم معنوية عند مستوى   0.873    إلى    0.528) 

0.05     =0.443                                  
 ( 5جدول )

 ى ممارسى االنشطه الترويحيه طبقا لعبارات انفاق )الوالدين ( السنويه عل  الثباتيوضح معامل 
 ه المصرى( والمجموع الكلى الذى تنتمى اليه)االلعاب()بالجني

وتم حذف   ( 1( عباره  مرفق ) 15اشتملت استماره االستبيان فى صورتها االوليه على عدد ) هذا  وفى  
 0.861الى      0.839  وفى هذا تراوحت قيمه معامل الثبات مابين     14،    13،    9،    6( عباره ارقام  4عدد ) 

 (  2( عباره مرفق ) 11االستبيان فى صورتها النهائيه بعدد )    تماره واصبحت اس 

سيهه االساالدراس  
 ( قوامها  أساسيه على عينة  دراسة  بإجراء  الباحث  ( او   ( من  142قام  )الوالدين  االومور  لياء 

 لممارسى االنشطه الترويحيه )االلعاب(   

   الفا كرونباخ معامل ثبات عبارات انفاق الوالدين   
 )فى حالة حذف العبارة(

 0.861 ول مره  االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( ال 1
 0.859 يحى )االلعاب( شاط الترو ممارس الن تجديد االشتراك السنوى ل 2
 0.842 لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( االشتراك الشهرى  3
 0.849 مالبس ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(      4
 0.854 ادوات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  5
 0.893  المهرجانات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( ات تكاليف اشتراك 6
 0.840 تكاليف اشتراكات البطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(   7
 0.858 المباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(      8
 0.868     رويحى )االلعاب( المواصالت للمهرجانات لممارس النشاط الت تكاليف   9
 0.839 ارس النشاط الترويحى )االلعاب(  طوالت والمسابقات لمم تكاليف المواصالت للب  10
 0.860 المواصالت للمباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  11
 0.845 المواصالت للوحدات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  12
 0.869 ل الخطط المرحليه طبقا للهدف العام للخطه السنويه  التتبعى( لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( خال   تقيم )ال    13
 0.869 )التقويم النهائى( لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( خالل الخطه السنويه   14

الفنى االعلى  15 للمستوى  الترويحى لتدرج طبقا  التدرج باالختبار من الحزام    االختبارات لممارس النشاط  مثال 
 0.843 م االصفر الى الحزام البنى ... الخ  االبيض الى الحزا 

 0.866االجمالى = 
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   )كره القدم(   نوع النشاط الترويحى  االلعاب الجماعيه    •
 ( التايكوندو ،  الكونغ فو )الكاراتيه ،    نوع النشاط الترويحى   االلعاب الفرديه  )العاب المنازالت (  •
 از( الجمب نوع النشاط الترويحى ) االلعاب الفرديه   •

 تم اختيارهم بالطريقه العشوائيه 
من حيث    طبقا لالنشطه الترويحيه )االلعاب( بجمعيه الهالل االحمر فرع باكوس محافظه االسكندريه  •

  نشاط الترويحى اب الفرديه( نوع ال كره القدم(  )االلع نوع النشاط الترويحى )   التقسيم )االلعاب الجماعيه ( 
التايكوند )    –   6و ( االلعاب الفرديه نوع النشاط الترويحى )الجمباز (، السن ) الكاراتيه ، الكونغ فو، 

 ( ، الجنس )ذكور( سنه 12
    ( شطه الترويحيه )االلعاب طبقا للجدول الزمنى لممارسه االن  •

( بجمعيه الهالل االحمر فرع باكوس محافظه  اللعاب االستعانه بالمسئولين باالداره لالنشطه الترويحيه )ا  •
 االسكندريه  الجراء الدراسه االساسيه   

 م 2019  -   9  - 10م  الى  2019  -   8  - 5وذلك خالل الفتره من      •

 ( 6جدول ) 
 االنشطه الترويحيه   اللعاب(  ممارسى االنشطه الترويحيه )ا تجانس عينه الدراسه االساسيه  

 142ن=    )االلعاب الفرديه ( طه الترويحيه  )االلعاب الجماعيه(، االنش 

 متغيرات الدراسه 

 االنشطه الترويحيه 
 الجماعية  االلعاب

 (29)ن = 

 االنشطه الترويحيه 
 الفرديه  االلعاب
 (113)ن = 

 داللة  االختبار 

     السن بالسنوات  

 غير دال  0.425اختبار ت=   1.36±   10.37 1.35± 10.48 االنحراف المعياري  ±المتوسط  

     الممارسة  سنوات 

 غير دال  0.545اختبار ت=   1.23±3.20 1.30±3.34 االنحراف المعياري  ±المتوسط  

     االبناء  عدد

 غير دال  0.545اختبار ت=   1.23±3.20 1.30±3.34 االنحراف المعياري  ±المتوسط  

   %  العدد  %  العدد  االب  عمل 
 10.6 12 10.3 3 حكومية  

 غير دال  20.00=  2اختبار كا
 89.4 101 89.7 26 حكومية  غير  
       االم  عمل  
 20.4 23 31.0 9 تعمل  

 غير دال  1.508=  2اختبار كا
 79.6 90 69.0 20 ال تعمل   
 6.64= 0.01عند  وليةالجد 2كا   3.84=0.05الجدولية عند  2كا

 2.611=   0.01ت الجدولية عند                   1.977=  0.05ت الجدولية عند  
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 - : عرض ومناقشه النتائج 
   -من خالل التعرف على االتى :

سنوات    6من    السنية  االلعاب( للمرحله( على ممارسه االنشطه الترويحيه ))الوالدين  أنفاق تحديد  
    .السكندريه مر محافظه االهالل االحسنه بجمعيه  12الى 

  -ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل االهداف الفرعيه االتيه : 
السنيه من    الجماعيه( للمرحله االلعاب  ) (االلعاب ( على ممارسه االنشطه الترويحيه ) )الوالدان   إنفاق تحديد    - 1

 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12سنوات الى    6
ه  السني  الفرديه( للمرحله( على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب( )االلعاب  دان)الوال  إنفاقتحديد    -2

 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه   12سنوات الى  6من 
   -تساؤالت الدراسه :

سنوات    6ه من  ( على ممارسى االنشطه الترويحيه )االلعاب( للمرحله السني ماهيه تحديد أنفاق )الوالدين  •
 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12الى  

   -: االتىاالجابه على  من خاللؤل ويتم االجابه على هذا التسا 
شطه الترويحيه )االلعاب( )االلعاب الجماعيه( للمرحله  تحديد انفاق )الوالدان( على ممارسه االن   ماهية    - 1

 يه الهالل االحمر محافظه االسكندريه  سنه بجمع   12سنوات الى    6السنيه من  
ب الفرديه( للمرحله  رويحيه )االلعاب( )االلعا ( على ممارسه االنشطه الت تحديد انفاق )الوالدان   ماهية    - 2

 لهالل االحمر محافظه االسكندريه  سنه بجمعيه ا   12سنوات الى    6السنيه من  
 مناقشه تساؤل الدراسه االول   

النشطه الترويحيه )االلعاب()االلعاب الجماعيه(  للمرحله  لوالدان ( على ممارسه ا ماهيه تحديد انفاق )ا   - 1
 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12ت الى  سنوا   6السنيه من  
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 ( 7جدول )
 للمرحله السنيه    تحديد انفاق )الوالدان ( على ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب (  )االلعاب الجماعيه (  

   سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12سنوات الى    6ن  م 
 29ن =  

بمتوسط  (   2االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( الول مره ، العباره)   ( 1حققت العباره ) 
   250  - 50اقل من  ه (  % ( بمستوى )القيم   100( ونسبه مئويه للمتوسط )   2.0) 

طفال وايضا قانون  بتعديالته حقوق اال   2014الى تحديد الدستور المصرى  هذا يشير الباحث    وفى 
والترويحيه خالل  فى الرعايه االجتماعيه وممارسه االنشطه الرياضيه  بحق االطفال     2017الرياضه المصرى  

 . مراحل نمو الطفل وصوال الى الشخصيه الفعاله فى المجتمع  
الحقوق االساسيه للطفل  طبقا لميثاق     - الى ان :   ( 2010محمد زكى ابو النصر  ) وفى هذا يشير  

وتتلخص فى تأكيد حق الطفل فى الرعايه االسريه وتامين    14  :   8وق الطفل العربى وتقع فى المواد من  حق 
نات ، تأكيد حق الطفل فى االم  ه االجتماعيه السليمه واشباع الحاجات االساسيه دون تميز بين البنين والب البيئ 

المدرسه واالساسى  الطفل فى التعليم قبل  فى الجنسيه كفاله حق    والصحه والغذاء ورعايه االمومه ، حق الطفل 
ق فى الخدمه االجتماعيه لالطفال فى الحضر  وحقه فى الترفيه وأوقات الفراغ تأكيد الح    المجانى على االقل 

ل فى  ء  والمعوقين )ذوى االهتمامات الخاصه( والموهبين ، كفاله الدوله حق الطف والباديه وبخاصه البناء الفقرا 
مال وان يكون مقدما فى الحمايه والوقايه واالغاثه عند الكوارث وخاصه  يه من االستغالل وااله الرعايه االجتماع 

النسبة المئوية   وسط المت عبارات انفاق الوالدين   م
 المستوى )القيمة( للمتوسط 

 250 -50اقل من  100.0 2.0 االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( الول مره   1

 250 -50اقل من  100.0 2.0 س النشاط الترويحى )االلعاب( ار ممتجديد االشتراك السنوى ل 2

 فاكثر 650-450 100.0 4.0 )االلعاب(  لممارس النشاط الترويحىاالشتراك الشهرى  3

 250 -50اقل من  100.0 2.0 مالبس ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  4

 وجد ال ي 86.2 1.1 ادوات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  5

 اليوجد  51.7 1.52 تكاليف اشتراكات البطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  6

 250 -50اقل من  62.1 1.62 مباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( لا 7

 اليوجد  55.2 2.69 تكاليف المواصالت للبطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  8

 250 -50اقل من  55.2 1.55 )االلعاب(المواصالت للمباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى   9

 250 -50اقل من  55.2 1.9 المواصالت للوحدات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب( 10

11 
نى االعلى مثال التدرج  االختبارات لممارس النشاط الترويحى لتدرج طبقا للمستوى الف 

 زام االصفر الى الحزام البنى ... الخ  باالختبار من الحزام االبيض الى الح 
 اليوجد  51.7 2.03
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  -   105:    44) معوقين )ذوى االهتمامات الخاصه( ،حقه فى ان ينشأ على حب الخير والسالم  االطفال ال 
106  ) 

   ده متماسكه تشكل مظاهر النمو عند االنسان وح ( ان  2018)   عماد حسين المرشدى وفى هذا يرى  
يالحظ انه اذا    ومتكامله ، وتعمل فى انسجام وتوافق تام فهى ترتبط فيما بينها ارتباطا وظيفا قويا ، ولذلك 

اب فى عمليه النمو واالداء الوظيفى  حدث اضطراب او نقص او شذوذ فى اى مظهر منها ادى الى اضطر 
لطفوله وعالقتها  تفصيل سيما فى مرحله ا هذه المظاهر بشئ من ال للشخصيه بشكل عام لذا سنتحدث عن اهم  

أثيره فى سلوك الطفل للنمو الجسمى  مع بعضها البعض   وكما يأتى النموالجسمى أهميه النمو الجسمى وت 
مو عضالت الجسم الى حدوث بعض التغيرات فى القدرات الحركيه  أهميه كبيره فى سلوك الطفل حيث يؤدى ن 

 (  62  –   61:    35الرياضيه ) الطفل ، خاصه االلعاب  شاطات التى يقوم  بها  وفى انواع الن 
  12 –   6السنيه )   للمرحله و البدنى والحركى  : النم أسامه كامل راتب ، ابراهيم عبد ربه خليفه    يلخص 

لبدنيه للطفل والذى يعنى  القدرات البدنيه فيجب ان توضح مفهوم اللياقه ا   سنه ( عندما نتكلم عن تطور نمو 
والظروف الطارئه التى قد    – اللعب    –   الدراسه( وظائف بكفاءه وفاعليه اثناء العمل ) مقدره الجسم على اداء  
لياقه اولهما  ته اليوميه  ومفهوم اللياقه البدنيه على النحو السابق يتضمن نوعين من ال تواجه الطفل خالل حيا 

مل  التح   – القوه العضليه    – هاز الدورى والتنفسى  مكونات اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحه  وتتضمن لياقه الج 
التوافق   – القدره   – ن السرعه والبناء الجسمى  ثانيهما مكونات اللياقه بالمهاره وتتضم  – المرونه   - العضلى  

خله فيما بين مكونات اللياقه المرتبطه بالصحه  عالقه الوثيقه والمتدا نشير هنا الى طبيعه ال   التوازن   – الرشاقه    – 
 (    88،    87:    6بالمهاره  ) ومكونات اللياقه المرتبطه  

الوقت والجهد يعدان الموجهان لتعريف الترويح والرياضه اال ان الترويح     Jim daly، جيم دالى  يعضد  
االنشطه الترويحيه المختلفه و  ايضا  االنشطه    هو التعريف االكثر شموال الذى يشتمل على العديد من 

ت بالتبادل والناتج  عظم الناس يستخدمون هذه المصطلحا االلعاب ( وفى هذا تم ايضاح ان م )     الرياضيه 
من ذلك ان االنشطه الرياضه ، االنشطه الترويحيه )االلعاب(  تشتمل على عدد كبيرا من االنشطه الترويحيه  

 (p 1: 73)   المختلفه 

(  سنوات 9:  6الى النمو االنفعالى واالجتماعى للمرحله السنيه )  عثمان عثمان مصطفى  عفاف   تشير 
ا فى المرحله السابقه التناسب نموه فى هذه المرحله ،  الطفل ان تعبيراته االنفعاليه التى كان يعبر به   رك يد 

ن عدم سروره بالتقطيب والعبوس  حيث يميل الى التعبيرات الساره من خالل القفز والضحك العالى ويعبر ع 
عمليه مستمره طوال الحياه  االجتماعى    يعد التفاعل سنه (    12:   9والمرحله السنيه )   ويقل لجوءه الى البكاء 

ر وتعلم سلوك مقبول للحياه فى المجتمع ، فمن خالل التعامل مع االفراد والزمالء يكتسب  حيث تعنى تغي 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 125 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

تبر االساس الذى يبنى عليه شخصيه التلميذ )ممارس النشاط الترويحى (  التلميذ التنشئه االجتماعيه التى تع 
عا فى المجتمع ويزداد شعوره  اعيه التى تجعله عضوا ناف عن القيم والمعاير االجتم الذى يميل الى معرفه المزيد  

 (  78،    73:    31) بالمسئوليه والقدره على ضبط النفس  
سنوات (    9:    6النمو العقلى للمرحله السنيه )   ليفه خ   حسن عبد السالم محفوظ ، نجالء فتحى يوجه  

او    3ى  ل احيانا ال العمر الواحد فى النمو المعرفى فقد تص   تشير الدراسات الى وجود فروق بين اطفال الى ان  
سنوات كما ان الطفل اليفكر دائما بالمستوى نفسه امام جميع المواقف وان تطور التفكير متدرج والتوجد     4

 (  93  –    92:    16)   دقيقه بين مراحل هذا التطور حدود فاصله  
  12:  9السنيه ) مو العقلى للمرحله  الى اهم خصائص الن   عثمان مصطفى عثمان    عفاف توضح    كما 
ر النمو العقلى عند االطفال يتوقف على التفاعل الوظيفى المكانياتها واستعدادات الطفل مع  ان تطو سنه( الى  

ليه التعلم والرعايه ، ويرتبط النمو العقلى بنمو الوظائف العقليه والذكاء العام  القدرات المالئمه التى توفرها عم 
 (  77:    31)   ، التخيل ، التحصيل (  دراك ، الحفظ ، االنتباه  ات العقليه العليا )كاال والقدرات والعملي 

لعقلى  وفى هذا يشير الباحث الى نمو الطفل من الجانب البدنى والحركى واالجتماعى واالنفعالى وا 
ه السنيه  ئم للمرحل باالضافه الى مختلف جوانب الشخصيه يؤدى الى الوصول بالطفل الى النمو المتزن المال 

  المختلفه باالشتراك متمثله فى المدرسه والمؤسسات االجتماعيه  ذلك من خالل مؤسسات الدوله المختلفه ال و 
لى العديد من االنشطه الترويحيه المختلفه  من خالل انفاق الوالدين ع   ( مع الجماعه االولى للطفل )االسره 

 وخاصه االنشطه الترويحيه  )االلعاب(  
الرئيسيه فى السياسه الماليه    ان يعد االنفاق العام من اهم االدوات   - :االخرس م  وفى هذا يرى ابراهي 

اخل اى دوله  للدوله ، والتى يمكن ان تؤثر تأثيرا ملموسا فى االوضاع االقتصاديه واالجتماعيه والسياسيه د 
                (                                                                 176  -   175:    1ما ) 

من استراتيجيات التنميه االقتصاديه استراتيجيه  الى ان تعد    ( 2013اياد عبد الفتاح النسور )   ر يشي 
فهم التنميه االقتصاديه على انها تشمل    تلبيه الحاجات االساسيه ينادى انصار هذه االستراتيجيه بضروره 
العمل والذين يعيشون فى  ن عن  دد العاطلي باالضافه الى الزياده فى متوسط دخل الفرد الحقيقى تخفيض ع 

فجوه الدخل بين الفئات االجتماعيه وكذلك فى تلبيه الحاجات االساسيه المتمثله  ل مستمر  ال تقليص  ال نطاق الفقر و 
 (    360:    10العنايه الصحيه )   ، والتعليم االساسى   ، المسكن  ملوثه، المياه الغير    ، كل بحد ادنى مقبول من الما 
خصائص موارد االسره وسيله لتحقيق  ان تعد من اهم     - :    مه مصطفى رقبان نع   وفى هذا توضح 

وتحقيق رغبات ومتطلبات االسره و    )االساسيه(   تهدف الموارد الشباع الحاح الحاجات االنسانيه ،  االهداف   
الواحد على  ع الموارد المتاحه مع مراعاه مبدأ الموازنه عند التوزيع المورد  تنحصر اهميه اداره المنزل فى توزي 
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  )الوالدين (   اذن مااتخذته ربه االسره ،    داف المتعدده لتحقيق اكبر قدر ممكن من الحاجات المطلوبه  االه 
االمرالذى يؤثر ايجابيا على رفاهيه ورقى حياه  بشأن احد افرادها يعنى ان هناك حاجه دائمه لموارد متنوعه  

 ( 35  –   34:    56)    االسره 
السترا كالديرون  ،    Santiago،    سانتاجو ،    Araujo Guerrón،    ويرون اراجو ج يؤكد    الصدد وفى هذا  

جافير ،    Lastra Calderón Nixon،    نيكسون  ساندوفال    , Lucero Salcedo, Javier،    لوكيروسالسيدون 
التربيه الماليه )النقود( غالبا تاخذ من تماسك قرار  ان  Sandoval Malquín, Danny   (2019  )،    مالكيون دانى 

ختالف االقتصاد المنزلى للبالد الشخصيه  الماليه  تمتلك التاثيرات الكبيره بسبب النمو  اليوميه  على ا   الحياه 
المشهد )الموقف ( التربيه الماليه    السريع لماليه المنتجات )النقود (  التى اصبحت اكثر تعقيدا  وفى هذا 

ماليه )النقود (اعطت  صاد االسره  وال اصبحت  خطأ من المعلومات المزوده و االدوات عبر التمويل لالقت 
االوليه  للحياه اليوميه والقصد من هذه المقاله اخذ قواعد التربيه الماليه )النقود ( خالل هذه االيام داخل  

  (  , p18 18- 1:  58)    سرى المجتمع خصوصا االقتصاد اال 

يحيه المختلفه والمتنوعه ،  ( على ممارسه االنشطه الترو على ان انفاق )الوالدين   الباحث   يؤكد وفى هذا  
االنشطه الترويحيه )االلعاب ( يعد من متطلبات التنميه ومن النواتج المستهدفه للفرد بصفه عامه ولمرحله  

دعم   لذايعد  انواعها  اختالف  على  لالنشط الطفوله  الترويحيه  كمؤسسات  المؤسسات  المختلفه  الترويحيه  ه 
مور التى ينبغى توجيه االهميه واالهتمام من خالل معدالت  اجتماعيه متخصصه للتربيه الترويحيه من اال 

فى ضوء الرؤى والخطط المستقبليه للمؤسسات الترويحيه  وفى ضوء رؤى الدوله  للمؤسسه الترويحيه  االدخار  
      .رد والتى من خاللها يتشكل البناء القيمى للفرد له كأحد اهم مراحل عمر الف لرعايه الطفو 

هذه الدراسه لتصميم المنشأت الرياضيه    ان   Gray braden  2018  جراى برادون   االتجاه   هذا ويشير فى  
(   ات المختلفه فى كندا ، يتم مراعاه ان يكون التصميم متناسبا مع )أعداد الجماهير ( لمشاهده نخبه العالم )المنتخب 

بصفه عامه ليسوا من  (   على المستوى االولمبيى والدولى  وفى هذا نشير الى ان )المجتمع الكندى   التى تتافس 
( ولكنهم يشاركون فى العديد من  برامج االنشطه الترويحيه  ممارسى االنشطه الرياضيه )المنتخبات الكنديه 
جع المشاركه فى االنشطه الرياضيه  مؤشر السمنه فى كندا ، ترا اليوميه وفى هذا نشير الى ان يتواجد ارتفاع ل 

حيه )النشاط البدنى ( مع انخفاض معدل ممارسه لالنشطه  ، اصبح التركيز على ممارسه االنشطه التروي 
 ( 62) الترويحيه االخرى  

مئويه  ونسبه   4.0بمتوسط االشتراك الشهرى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( (  3)   العباره حققت  
   فاكثر 650- 450 ه ( بمستوى )القيم  100.0
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تتمثل فى االنشطه    تنمويه أهداف  عيه  على ان من اهداف الرعايه االجتما   محمد سيد فهمى   يرى وفى هذا  
ومجتمعاتهم  وتوعيه وتنميه القدرات لالفراد والجماعات ليكونوا أكثر فاعليه فى تنميه أنفسهم    والتدريبية التربويه  

ثل فى الجهود والبرامج التى تستهدف الحمايه من كافه المشكالت االجتماعيه )كجهود حمايه  تم ت   وقائيه أهداف  ، 
الترويح ، االعالم ، الصحه الوقائيه    السره والطفوله  من خالل البرامج الوقائيه ، كالتعليم ، النشئ ( حمايه ا 

ه المشكالت سواء التكيف االجتماعى  تتمثل فى الجهود والبرامج التى تستهدف مواجه   عالجيه اهداف     ...... الخ 
 ( 31:    45)    ، االنحراف ، وغيرها .... الخ( )كالبطاله  

ستمره فى متوسط  النمو االقتصادى نعنى به حدوث زياده م الى   ( 2017)  لحصرى فوزى ا   احمد   يشير 
اى  هو حاصل قسمه الدخل الكلى على عدد السكان    ومتوسط الدخل الدخل الفردى الحقيقى مع مرور الزمن  

خل الكلى للمجتمع وهذا يعنى ان النمو االقتصادى اليعنى مجرد  انه يشير لنصيب الفرد فى المتوسط من الد 
ه يتعدى ذلك ليعنى حدوث تحسن فى مستوى  دوث زياده نصيب الفرد من الدخل الكلى والناتج الكلى الن ح 

نمو الدخل  اذا كانت الزياده فى معدل  المعيشه الفرد ممثال فى زياده نصيبه من الدخل الكلى وهذا اليتحقق اال 
مساويا لمعدل النمو السكانى فان    النمو الدخل الكلى معدل الدخل فى عدد السكان فاذا كان معدل      الكلى 

كلى سوف يظل ثابتا اى ان مستوى المعيشه للفرد لن تتغير بمعنى اليحدث نمو  نصيب الفرد من الدخل ال 
نصيب الفرد سوف ينخفض وبالتالى    فان لسكانى  معدل اقل من معدل النمو ا ما اذا زاد الدخل الكلى ب ا اقتصادى  

 (   149:    5)    يعد تدهور مستوى المعيشه والعكس صحيح 
تغير مفهوم التنميه االقتصاديه من مجرد زياده    على ذلك  بأن (  2014مصطفى يوسف كافى )   يعضد 

والتى ينظر اليها    المتواصله ده الى مفهوم التنميه  استغالل الموارد االقتصاديه للوفاء باحتياجات االنسان المتعد 
االجيال القادمه ادى الى ادخال عنصرين    كأفضل خيار للوفاء باحتياجات الحاضر دون التفريط فى حق 

التنميه والتطور فى اى بلد متوسط دخل الفرد ، الناتج الداخلى )الخام ( ، الدخل    مستوى جديدين لقياس  
باح محتجزه + ضرائب دخل الشركات + مساهمه  جميع االقتطاعات القانونيه )أر   – الشخصى = الدخل القومى  

 (  192:    53ماعيه ..الخ (  +  التحويالت لالفراد من الحكومه ومن الخارج ) ارباب العمل فى التأمينات االجت 
سره  أهميه موارد االسره تتركز فى كونها متاحه تحقق بها اال الى    نعمه مصطفى رقبان   وفى هذا تشير 

حاجات المتعدده والمتنافسه بحيث تحقق الرضا لجميع افراد االسره تنقسم تلك  قدر كبير من االشباع فى ال 
البشريه من اكثر الموارد  غير  الموارد    ،  الغير بشريه    الموارد ،    البشريه    الموارد الموارد الى قسمين رئيسين  

ارد الماديه فعاليه  للمو   ماديه ال موارد  ال ومنها   سه  ادراكا من قبل الفرد حيث ان تتعلق بأشياء ملموسه ومحسو 
لوصول الى تحقيق االهداف المرجوه والمتعدده واهم  بالغه للخروج بمطالب ورغبات الفرد الى نطاق التنفيذ وا 

 (    30:    55واالخذ بها )   قياسها ل رد سهوله التعرف على معاير  ا مايميز تلك المو 
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الترويحيه بصفه خاصه    ه الترويحيه بصفه عامه واالنشطه الستمرار االنشط   الباحث وفى هذا يشير  
من مختلف الجوانب الشخصيه مع زياده معدالت اعداد  )االلعاب( كأحد اهم االنشطه التى تؤثر فى نمو الطفل  

التروي  لالنشطه  بالنسبه  الممارسين  مكانه  تحتل  والتى  )الجماعيه(  الشعبيه  لاللعاب  خاصه  )االلعاب(  حيه 
حيه( )اولياء االومور( )الوالدين( وفى هذا يتم التأكيد على  تفيدين( )ممارسى االنشطه التروي )للجمهور المس 

استمرار   االدخاريه ضروره  المعدالت  اثاره على  تنعكس  الذى  الذاتى   التمويل  تنوع طرق  للمؤسسه    وزياده 
)االلعاب  الترويحيه  االنشطه  الستمرار  والهام  االول  المؤشر  يعد  والذى  والخطط    الترويحيه  للرؤى  طبقا   )

 يه للدوله باالشتراك مع العديد من المؤسسات الترويحيه المستقبيل 

’    جون ’    Whitehead’    وايت هيد ’    Bruce K’    بروس ’    Johnson’    جونسون اخر    ويوجه فى اتجاه 
John C  ’ ماسون   ’  Mason    ’ دانيل  ،Daniel S    ، والكر  ،Walker    ، جوردون    ،Gordon J   (2007  )  شروط

من اجل التحسين   ( WTPيسمح بتقدير استعداد الدفع المنزلي )  ( CVMاالستقصائيه البرتا كندا) الدراسه  ق تقيم  طر 
جنيه مصريا قبل التحسينات    360دوالر =     18  ( WTPوبرامج الترويح يقدر سنويا )   لمحافظه على رياضه وا 

ه الدور الرئيسى  خسار يات لتجنب  لالسر بالوال  ( WTP)  المخفضه للبرامج من اجل عائد  التقدير السنوى   
 CVM    (553 -  64pp : 64)   (   الوالدين لرياضه الفرق مثل تحديد دورات دراسيه للطالب ) 

 مور روبن   Smith WilliamRسيميث ويليم    ،   Baran , perver Kبران بريفر نظر مختلفه    بوجهه ويرى  

Moore robin C   فالود ميرنف   Floyd myronF   ن بوكارو جوس  Bocarro Jason  N   سوسكونيلدش Cosco 

nildag   G  دينجير توماسDanninger Thomas M   (2014 )  تثمار وقت الفراغ من تناول هذا المقال اس الى  
التى ترتبط   المتنزهات ( وخاصه  )الحدائق ،  الخلوى(  )الترويح  الترويحيه المختلفه  خالل ممارسه االنشطه 

لتعرف على الشكل الحضارى )للبنيه التحتيه( بين الفئات  الى ا   باالحياء االجتماعيه )الفقيره ، األمنه (باالضافه 
  له النضج ، مرحله كبار السن  ( )ذكور ،أناث ( رحله الشباب ، مرح لالعمار السنيه )م المختلفه    السكانيه 

وتم التوصل الى ان العالقه بين أستثمار )الحدائق ، المتنزهات ( وانواع االنشطه الترويحيه  واالطفال ايضا  
التى تتم ممارستها عالقه طرديه تختلف حسب العمر والجنس وبشكل عام وجدت الدراسه أن حجم    مختلفه ال 
لمنتزه( .فى حين  متنزه ، الحديقه( يرتبط ايجابيا مع انواع االنشطه الترويحيه التى يتم ممارستها )الحديقه، ا )ال 

  P33ه مرتبطان سلبا باستثمار المتنزه ) المتنز اظهرت الدراسه ان الفقر ومعدل الجريمه فى الحى الذى يتواجد به  

, 800- 768 :  59 ) 
(  100.0( بنسبه مئويه ) 2.0بمتوسط ) )االلعاب(    لنشاط الترويحى مالبس ممارسه ا (  4)   العباره حققت  
 250  - 50اقل من  (  بمستوى )قيمه 
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سعار من االنشطه  تعتبر عمليه تحديد اال   محمود جاسم الصميدى ، ردينه عثمان يوسف   يشير وفى هذا  
خرى الن الهدف  صاديه الصعبه والمعقده والتى تلعب دور اساسى فى انجاح أوافشال جميع االنشطه اال االقت 

مشكله تحديد االسعار من  ،  لجميع المؤسسات )االقتصاديه، االجتماعيه( من تحديد السياسه  السعريه    االساسى 
)للخدمه ( تتم عن طريق جمع    اده المبيعات )للمنتج( ر المستفيدين ( الى زي اجل التمكن من توجيه )جمهو 

ه حركه بيئه العمل وطبيعه االسعار الجاريه ومايخطط له  المعلومات عن الدخل والقدره الشرائيه لالفراد ودراس 
ؤسسه( موقع  للم )   ه لكى يتم اتخاذ قرار تحديد االسعار بشكل مناسب ومعتدل يحقق المنافسون من سياسات سعري 

ستفيد( )بالمنتج ( )الخدمه ( الن اعطاء سعر مرتفع أو سعر منخفض  ويعزز ثقه )جمهور الم   تنافسى جيد 
 (    61:    49)   ى التدهور يعرض المؤسسه ال 
تقف التأثيرات  ) للمنتج ، الخدمه (  التأثير الشخصى   على      غانم   أبو حجازى سعيد    يؤكد وفى هذا  

بالنسبه  أهميه  ذو  عامال  ا   الشخصيه  االجتماعيه  للشرائح للطبقات  طبقا  المختلفه    لمتقاربه  االجتماعيه 
ه( )خبره ( بين الناس وقد يكون تأثيرهم كبيرا عند  )الديموجرافيه ( وينشر قاده الرأى بين الناس لوصول )معلوم 

صه  ستويات متدنيه عند البعض االخر ولقاده الراى دورهم ومراجعهم الخا بعض الناس ولكنه يتطاول الى م 
لبعض االراء  ويتم موازاتها ببعض    احيانا لوسائل االعالم دورا سلبيا    ناس واعمالهم وقد يكون بهم لتشكيل اراء ال 

 ( 267  –   266:  14ات االفراد المستفيدين ) صال الشخصيه التى تغير عادات وسلوكيات واتجاه وسائل االت 
جد العديد من  ( من خالل توا ب الترويحيه )االلعا وفى هذا يؤكد الباحث على الدعم المؤسسى لالنشطه  

( وتعضيدا  اللعاب ت التجاريه كنوع من الرعايه المستقبليه لممارسى االنشطه الترويحيه )ا الشراكات مع المؤسسا 
لتقويه العالقات مع المؤسسات الحكوميه واالهليه وصوال الى زياده معدالت استمراراالنشطه الترويحيه خالل  

محدوده الدخل ومتوسطه  جتماعيه المختلفه وخاصه الطبقات  عمريه المتنوعه طبقا للمستويات اال المراحل ال 
   .الدخل 

(    86.2( بنسبه مئويه ) 1.1متوسط ) لترويحى )االلعاب(  ادوات ممارسه النشاط ا (  5)   العباره حققت  
تبطه بشراء المنتج  يتم  المدركه المر وفى هذا توضح سلوى العوادلى من المخاطر    ال يوجد بمستوى )قيمه (   

االلعاب ( عن طريق  )المؤسسه الترويحيه ( ) المستفيدين(  ى المخاطر طبقا الحتياجات )جمهور  القضاء عل 
النهايه على ضوء المستوى االجتماعى )ممارسى  كن من المعلومات ثم يتخذ قراره فى  جمع اكبر قدر مم 

الموازنه    ، لعاب ( )ممارسى االنشطه الترويحيه ( )اال المستوى االقتصادى    ، )االلعاب(   االنشطه الترويحيه (  
 ( 234  –   233:  19الظروف الموقفيه غير المتوقعه )   ، بين التكاليف والعائد  )المؤسسه الترويحيه( 

يرى الباحث ان كلما كان المستوى االجتماعى من ذوى الطبقات االجتماعيه المتقاربه من    هذا وفى  
يدعو الى ان تكون االدوات من ضمن  ت ذوى الدخول المحدوده والمتوسطه  الناحيه االقتصاديه وخاصه الطبقا 
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يه (عن طريق الجهاز الفنى لالداره  تكاليف ممارسه االنشطه الترويحيه المختلفه )االلعاب ( )االلعاب الجماع 
ا  % ( وصوال الى زياده اعداد الممارسين وطبق   50لنسبه المقرره ) النشاط الترويحى )االلعاب( فى ضوء ا 

الحديثه طبقا للمتغيرات التقنيه الحديثه    لالدوات لعاب ( باالضافه الى الوصول  لسياسه المؤسسه الترويحيه  )اال 
وفى   اوخارجها  الدوله  االنشطه  داخل  فى  للمشاركه  الكليه  المشتمالت  االدوات من ضمن  تكون  ان  حاله 

الى  يمه(االشتراك  )االجمالى ( وصوال  الترويحيه )االلعاب ( المؤسسه الترويحيه ينبغى تخفيض مستوى  )ق 
 بقات المحدوده والمتوسطه  زياده اعداد المشاركين من الط 

 (  1) النشاط الترويحى )االلعاب(  مرفق  ( اشتراكات المهرجانات لممارس  6)   العباره و   
وفى هذا يذكر حليم المنيرى ، عصام بدوى ان  تعريف المهرجان الرياضى هو تنظيم تقيمه جماعه  

ف وبرنامج يتضمن أنشطه ترويحيه  د او لعده ايام على ان يكون له هد يقام ليوم واح   مؤسسه تمى لهيئه او  تن 
عه ومهارات افرادها وتكون مسابقاته التنافسيه من االلعاب المعروفه  متنوعه ذات طابع استعراضى لقدرات الجما 

( ويوضح  عزمى عبد الخالق مصطفى ان من  59:    18وانشطه غير تقليديه تبرز روح وتضامن الجماعه ) ا 
 ف المهرجانات الرياضيه وعناصرها )غاياتها(  اهدا 

، اسلوب فعال للترويح المنظم وقضاء     لتوطيد العالقات بين االفراد والمجتمعات والدول   مؤثره وسيله  
فعاليه )النفسيه( والفسيولوجيه  حركيه والعقليه )الذهنيه( واالن   - الهادف ، تنميه النواحى النفسيه    وقت الفراغ 
تربويه واالخالقيه والجماليه تنميه المهارات  المشاهدين ، االرتقاء بالنواحى االجتماعيه وال   ا واحيان للمشاركين  
ونه والرشاقه والتحمل  ، غرس وتنميه السمات  مختلفه ، تنميه الصفات البدنيه مثل القوه والسرعه والمر الحركيه ال 

ويه لكافه القطاعات فى المهرجانات الرياضيه  والجراه والثقه بالنفس  ، اقامه المنافسات السن   االراديه كاشجاعه 
االهتمامات واالستعدادات للمشاركين فى المهرجانات  از الفائزين والمتقدمين بمعاير محدده  ، تنميه الميول و وابر 
  – 63:   33) قاعده المشاركه  والممارسه  ضيه للبراعم واالشبال والنشئ والشباب من كال الجنسين لزياده  الريا 
64  ) 

تصنيفات المهرجانات الرياضيه مهرجانات  للرجال ، مهرجانات    ان من على    عزت الكاشف   د عض وي 
 (    35:    29طفال ، مهرجانات مختلطه )بنين ، بنات ( ) للنساء مهرجانات لال 

الع   الباحث يذكر    هذا وفى   الترويحيه وعالقاتها  المؤسسات  تعد  المختلفه سواء على مستوى  ان  امه 
على المستوى المحلى اواالقليمى او الدولى وطرق التواصل المختلفه التى  او  االخرى    المؤسسات الترويحيه 

االجتماعيه واالقتصاديه على جميع مستويات المشاركه وطبقا للمراحل العمريه    تزيد من مستوى العالقات 
ستوى المحلى  ومن جانب اخر تعد رعايه الدوله المصريه على الم   المشاركه هذا من جانب   المختلفه و معدالت 
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لمشاركه فى  يد من المؤسسات االقتصاديه واالجتماعيه داخليا وخارجيا ل واالقليمى والدولى بالشاركه مع العد 
 ليه   لها تاثيرات على المستويات االقتصاديه طبقا للخطط المستقب   تلك المهرجانات الرياضيه يعد من العوامل التى 

  (متوسط    لترويحى )االلعاب( سابقات لممارس النشاط ا اشتراكات البطوالت والم (    6حققت العباره ) 
 ( ومستوى )القيمه ( اليوجد  % 51.7بنسبه مئويه )    ( 1.52

                 البطوله او الدروه الرياضيه هى سلسله من المباريات على ان    سيد معوض   يلخص حسن وفى هذا  
اضيه لمعرفه احسن هذه الوحدات  ين وحدات ري التى تقام ب )الرسميه (   او المنافسات( الرياضيه    )او المقابالت 

فى الدوره الرياضيه قد تكون فردا كما فى    او لترتيبها فيما بينها من جهه االداء الرياضى والوحده المشتركه 
رياضى اليقبل بالجهد المبذول فى  وفى مجال النشاط ال ،  وقد تكون فريقا او هيئه     الخ   المالكمه والمصارعه.. 

رديه او الجماعيه التكنيكيه والتكتيكيه وخطط اللعب  البدنيه المتكامله وفى تعلم المهارات الفنيه الف اكتساب اللياقه  
( )االلعاب ( بارتياح اذا لم يجد هذا  اليقابل هذا الجهد كله من الالعب )ممارس النشاط الترويحى  ..الخ  

 (    11  ،   10  :    15)   شاط الترويحى ( )االلعاب ( الفرصه . ممارس الن )   الالعب  
)بطوالت (     مسابقات  البطوالت (  انواع المسابقات )   ان من    - :    عبد المجيد ابراهيم   مروان ويذكر  

طرق تنظيم    ومن   مشتركه  )فرق ، فردى ( بطوالت (  مسابقات ) ( ،  الفرق    )بطوالت ()     مسابقات ،   ه  فردي 
طريقه  ،  امل نصف الدورى  ى الك الدور ،  خروج مغلوب من مرتين  ،  خروج مغلوب من مره واحده  ،  المسابقات  

 (    31،    51طريقه النقط ) ،    الطريقه الهرميه  ،  السلم  
الشتراك لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( )كليا ( من خالل  ى ان يعد ا الباحث عل   يؤكد وفى هذا  

يه( المشاركه   ين على ابنائهم االشتراكات الشهريه )االجماليه ( فى حين يتم التاكيد على )اجبار انفاق الوالد 
رقه ، المؤسسه  الترويحى )االلعاب( ، الف   للممارسى النشاط الترويحى وصوال الى االداء االمثل لممارس النشاط 

سه واعدادها طبقا لمراحل نمو  طبقا لالمكانات المؤسسه الترويحيه وفى ضوء مجموعات الممار   الترويحيه 
ثل طبقا للفروق الفرديه للممارسى االنشطه الترويحيه  ممارسى االنشطه الترويحيه والوصول الى االداء االم 

د التاثير على المستوى العام للنشاط الترويحى   م يعو ومن ث  ترويحيه )االلعاب (  االلعاب  وبرامج االنشطه ال 
 د واللجنه االولمبيه للنشاط الترويحى  )االلعاب(  )االلعاب ( ككل من خالل االتحا 

بمتوسط   ات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  والمنافس  المباريات (    7)  العباره وحققت  
   250 -50اقل من  ( ومستوى )قيمه (%62.1) ونسبه مئويه (1.62)

( على الرغم من ان الدافع االولى للمشاركه 2015كمال عبد الحميد اسماعيل )  يشير وفى هذا  
ن يكون اشباع احتياجات عقليه او بدنيه  فى عمليه الترويح  هى البحث عن المتعه ولكنه يمكن ايضا ا 

 ( 91:  39) او اجتماعيه  

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 132 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

سى لتعزيز المهارات الحركيه ان  عي   على   مراد   ،   نه ند خو   عادل   احالم   ،   ابوعطيه   درويش   وتعضد سهام 
مشاركه اطفال المدرسه فى االنشطه البدنيه مهم للحفاظ على وزنهم )ممارسى االنشطه الترويحيه( ، كما انها  

يضا فى تعزيز نمو المهاره اثناء الطفوله الوسطى ، ينخرطون االطفال فى العديد من االنشطه  مساهمه ا 
 (  247:    20اع الرياضه المنظمه ، االنشطه الترويحيه )االلعاب ( ) ه فى العديد من انو البدنيه والمشارك 

ه والمسابقات  وفى هذا يشير الباحث الى ضروره مشاركه االطفال فى مختلف انواع المباريات الودي
ث  يه ، محافظه ، جمهوريه(  حي ايضا على مختلف انواعها )مؤسسيه ، محليه ، اقليميه، دوليه( )مؤسس

مارس النشاط الترويحى )االلعاب( يكون من مختلف جوانب الشخصيه  وخاصه الجانب ان التاثير على م
التاثيرات النفسيه واالج  تماعيه للممارس النشاط الترويحى  البدنى والفنى هذا باالضافه الى العديد من 
( العباره  وحققت  السيسومتيرى  الجانب  من  وخاصه   ) المواص(  8)االلعاب  للبطوالت تكاليف  الت 

( بمستوى   %55.2( بنسبه مئويه  ) 2.69بمتوسط  )ابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( والمس
 )قيمه ( اليوجد  

 ( 1مرفق )   اط الترويحى )االلعاب(انات لممارس النشالمواصالت للمهرجتكاليف (  9) والعباره 
)الترويح الخلوى ( فى المناطق  يح  ه الترو قدر قيم   ت Hedges, alexis 2018وفى هذا يوجه هيدجس اليكز 

البريه )لغابات ( )الواليات ( باستخدام) نموذج ( تكلفه   )المواصالت(   )السفر(  فى مكان  )واحد ( لممارسه  
يحيه المختلفه )الترويح الخلوى ( مقدر طبقا للتكلفه ، وفى هذا ينقسم ممارسى االنشطه الترويحيه   االنشطه الترو 

لخلوى ( الى مجموعات طبقا للنشاط الترويحى )الترويح الخلوى ( ويتم تغير المكان )الواحد  ا   الترويح   المختلفه) 
تشير النتائج الى ان سلوك  )جمهور  ( لممارسه االنشطه الترويحيه )الترويح الخلوى ( )طبقا للطلب ( و 

البيئيه (   لممارسه    ، المناطق   المستفيدين ( يختلف طبقا للنشاط الترويحى والمكان   )الواحد ( )الغابات 
االنشطه الترويحيه وفى هذا نشير الى ان قيمه المبالغ الماليه  )لجمهور المستفيدين ( )سنويا ( منطقه خدمات  

، عندما اليتم التوجه الى تكلفه الفرص البديله    196.842000ر اجماليا بالدوالر  )غابات()الواليات ( يقد 
 (  63)الطلب ( )النموذج ( .) 

ان تهدف هذه الدراسه المرتبطه  الى ان    Zheng siwei zheng  2018سوى زينج    زينج كما توضح  
االحساس بالمخاطر للدول التى  تقييم قرارات  )السفر ( وفقا لدوافع )طالب الجامعات ( والسلوك المتوقع عن  
عن الدول التى يرغب  مع بيانات  يتم االنتقال اليها )سياحه ترويحيه خارجيه ( وتشير هذه الدراسه الى ان  تم ج 

وطلب من المشاركين فى ممارسه االنشطه الترويحيه) الترويح    2016)طالب الجامعه ( فى الذهاب اليها  
كمال نتائج االستطالع وتم التوصل الى النتائج االتيه أن أختيار  )طالب  الخلوى( )نشاط الترويح السياحى ( بأ 
ا مرتبطا  )الدافع ( و)السلوك المتوقع عن االحساس بالمخاطر  لذهاب اليه الجامعه (  للدول التى يرغبوا فى ا 
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حيه )الترويح  ( ويعد هذا العامل من العوامل السلبيه التى تؤثر على ممارسه )طالب الجامعه ( لالنشطه التروي 
 ( 71الخلوى ( )نشاط السياحه الترويحيه(  )ذكور ، أناث ( ) 

المهرجانات الرياضيه والقطاع  (    2015)   ى لخالق مصطف عزمى عبد ا وبوجهه نظر مختلفه يشير  
االهلى يضم القطاع االهلى بالدوله هيئات ومؤسسات وجمعيات ووزارات عديده يتردد عليها شريحه واسعه  

شبال والنشئ والشباب لالستفاده بمرافقها المختلفه التى تتناسب مع قدرات هذه الشريحيه سنيا  من البراعم واال 
االهلى فى نشاط المهرجانات الرياضيه اهميه واهداف متعدده تعود على المشارك  كه القطاع  وجسميا ولمشار 

لرياضيه فى القطاع االهلى   بأن يكون مواطن صالحا باالضافه الى خدمه المجتمع والدوله ، دور المهرجانات ا 
والنشئ والشباب    م واالشبال ، مشاركه االنديه والمؤسسات والهيئات ومراكز الشباب وغيرها من التجمعات للبراع 

بنات ( فى المهرجانات الرياضيه     – مشاركه كافه المراحل السنيه  )بنين  ،  وذلك فى تنفيذ المهرجانات الرياضيه  
حافظه تكون  لقطاع االهلى على مستوى الهيئه او المؤسسه او الوزاره او الم ، المهرجانات الرياضيه فى ا 

 (  182،    181:    33) الماديه ( المتاحه .    – باالمكانات )البشريه  
وفى يؤكد الباحث ان مشاركه المؤسسات الترويحيه المختلفه بالعديد من المهرجانات سواء على المستوى  
الدولى او االقليمى او الدولى يؤدى الى اكساب االطفال العديد المهارات والخبرات والمعلومات والمعارف التى  

المتاخره عن طريق العديد من البرامج التى  اصه مرحله الطفوله  لذا رعايه االطفال  وخ تؤثر عليهم مدى الحياه  
تمول ذاتيا بالشاركه مع العديد من المؤسسات االجتماعيه واالقتصاديه يؤدى الى النمو والنماء للمراحل السنيه  

 لعاب( رجانات الترويحيه )اال المختلفه هذا من جانب باالضافه الى العائد االقتصادى للدوله طبقا الهميه المه 
العباره ) الترويحى )االلعاب((    9و  النشاط  الوديه لممارس  للمباريات والمنافسات   المواصالت 

 250 -50اقل من ( بمستوى )قيمه (%55.2( بنسبه مئويه )1.55بمتوسط ) 
(  1.9بمتوسط )  المواصالت للوحدات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب((  10وحققت العباره )

   250 -50قل من  ا( بمستوى )قيمه ( 55.2بنسبه مئويه )
على ان     feather peter  (1999)فازر بيتر ،    Shaw w douglassجو دوجالس  وفى هذا يؤكد  

االقتصاد الذى يقوم بين العالقه بين )العرض للممارسه االنشطه الترويحيه وتكلفه  استثمار وقت الفراغ  
طريقه على )الطلب ( )المشروط  راغ  ويتم تركيز هذه اللالستثمار وقت الفطبقا للفرص )الطلب (المقدم  

( طبقا للنماذج التى من خاللها يتم ممارسه االنشطه الترويحيه مع استثمار وقت الفراغ  فى ضوء اماكن 
  ممارسه االنشطه الترويحيه طبقا لالمكانات المؤسسه ونشير الى ان مخطط  )الطلب (  )فرد ( )مجموعه(

ت ( للممارسه االنشطه الترويحيه )النموذج ( على قيمه استثمار  ويح  دمج قيمه )المواصال ( على التر   مؤسسه ) 
اليها   التوجه  الممكن  التى من  الترويحيه  االنشطه  يتم من خاللها ممارسه  التى  لالماكن  الفراغ طبقا  وقت 
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الطلب على الترويح  القه بين العرض و )أسبوعيا ( )شهريا ( )فصليا ( )سنويا( ونؤكد على ضروره دراسه الع 
لتركيز على أنظمه الطلب )المشروط( طبقا )للنماذج المقدمه( التى ترتبط بامكانات المؤسسه  للممارسه  مع ا 

 ( p 11,602- 592: 68)     االنشطه الترويحيه 
يتم تقدير نفقات وسائل المواصالت بناءا      ANDREW  H.  TRICE  SAاندرو ترسا  كما يلخص  

عدد الكيلو مترات ( عن اماكن الممارسه لالنشطه     -:       -)بالكيلو متر ( )تقديريا من   ى بعدها  عل
الترويحيه ومن ثم تزادد التكلفه االجماليه للممارسه االنشطه الترويحيه للمؤسسه ومن ثم يتم اتباع أحد  

مقطوعه التى يتم  سافات الاالساليب لتخفيض التكلفه على الممارسين لالنشطه تبعا لمعدل االنفاق والم
:    57ول الى اماكن الممارسه لالنشطه الترويحيه المختلفه خاصه )الترويح الخلوى ( )من خاللها الوص

205 ) 
الدراسه الى  اهم نتائج  تشير الى ان     Stowers matthew alec2018ستويرز ماتيو أليك  كما يعضد  

النحدار( وصوال  تنبؤيه ( من خالل تحليل نتائج  )معامل ا ان لتحديد )الطلب ( يتم تحديد العديد من )القيم ال 
الى تحديد القيم الماليه لتقدير )فائض جمهور المستفيدين( )الحاليه( الناتج عن اعداد )جمهور المستفيدين (  

حيه   م المستقبليه لتقدير القيم الماليه لممارسه تلك االنشطه التروي ومن أهم العوامل التى تساعد على تقدير القي ، 
 ( 70)   رحالت (  )مواد الطاقه المختلفه(  التى يتم استثمارها  مثل )البنزين( )الترويح الخلوى ( )تقدير تكلفه ال 

رسه  وفى هذا  يؤكد الباحث على ان لممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( والوصول الى اماكن مما 
ا الماكن  مارسى االنشطه الترويحيه )االلعاب(  تبع االنشطه الترويحيه )االلعاب ( القريبه من اولياء االمور وم 

المناطق السكانيه كلما كان تزايد اعداد الممارسين لالنشطه الترويحيه )االلعاب (  فى معدل مرتفع وفى حاله  
م التوجيه الى وسائل المواصالت الجماعيه )العامه ،  بعد اماكن ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( يت 

االدخارى تبعا لنظم االشتراك االوليه النفاق الوالدين  الدعم   عا المكانات المؤسسه الترويحيه و الخاصه ( تب 
وفى ضوء الشراكات مع العديد المؤسسات التجاريه واالجتماعيه   ضمنا الستمرار النشاط الترويحى  )االلعاب( 

 م التعاقد طبقا لنظ 
التتبعى( لممارس النشاط الت(    13و العباره )  رويحى )االلعاب( خالل الخطط المرحليه  )التقيم 

)التقويم النهائى( لممارس النشاط الترويحى (    14(، والعباره )1مرفق  )   قا للهدف العام للخطه السنويهطب
 (1مرفق ) )االلعاب( خالل الخطه السنويه

ات  ان كل االختبار ،  ان التقويم أعم واشمل من القياس واالختبار    الدين رضوان   نصر محمد  يوضح  
ان الصدق والثبات والموضوعيه ومتطلبات التطبيق من شروط الجوده    ،  مقايس وليست كل المقايس اختبارات  

  بنمطيه الكبيرين  تقيم (  ال ان التقويم ) ،  )كفاءه االداء ( المطلوب توافرها فى ادوات ووسائل القياس المختلفه  
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جات  ستويات او المحكات كأساس للحكم على الدر التكوينى والتجميعى  يتطلب استخدام كل من المعاير او الم 
 (    12:    48المتجمعه من عمليه القياس بغرض اصدار االحكام القيميه عليها . ) 

التقويم البنائى   ،القبلى      )التقيم (  انواع التقويمان من    الباهى ، صبرى عمران  مصطفى يشير   كما
 (12:   52)   النهائى التقويم الختامى او،  التقويم التشخيصى  او التكوينى 

التقويم  الوقوف  على اهميه    محمود ، محمد ابراهيم مغاورى ، بهاء حيدر فليح بهاء سيد  يعضد   كما 
مع اتجاهات الجهود التربويه  معرفه اتجاه الجهود وهل تتمشى    ، على أهميه وصحه االغراض المرجو تحقيقها  

لمبذوله  ف على مدى ماتم تحقيقه من خالل الجهود ا الوقو ،  وفلسفه الدوله    واالجتماعيه واالهداف المشتركه 
فرض االساليب والطرق التى تستخدم فى الجهود والخدمات لمعرفه مدى  ، وتحقيق االغراض المراد تحقيقها 

معرفه النتائج وهل هى تتناسب مع الجهود  واالموال التى بذلت وفى    ، مالئمتها للتطور الدائم لرقى المجتمع  
من أعمال لما كان مخططا اتمام تنفيذه من    معرفه وقياس مدى مطابقه ماتم انجازه   ، ت  الخدمات التى قدم 

سه االثار التى تحدث  نتيجه تدخل بعض العوامل والظروف التى ساهمت   ا خالل التخطيط المسبق لذلك در 
 (  28:    13وفشل االهداف  ) فى نجاح  

رات  امج الترويحيه )االلعاب (  فى ضوء المها ان طبقا لنظم التقيم المرحلى ،التقويم للبر   الباحث يلخص  
االساسيه باالضافه الى مستويات اللياقه البدنيه طبقا للمحكات المحليه و االقليميه والدوليه يتم تحسين مستوى  

و تكوين مجموعات ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب( طبقا للخطط  ممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  
ى نواتج ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب  شهر ( وصوال ال   12شهور ،    9شهور ،    6،    شهور   3المرحليه ) 

  ( والتوجه الى مستويات مرتفعه لمجموعات الممارسه لالنشطه الترويحيه )االلعاب ( ضمنا الستمرار الممارسه 
حادات واللجان االولمبيه  خالل مراحل النمو المختلفه  باالضافه الى التوجه الى االختبارات المقرره من االت 

التكلفه لالختبارات )للمؤسسه الترويحيه( ، كما ان انفاق الوالدين خالل التقيم المرحلى ، التقويم  من خالل تقليل  
ت االدخاريه وفى ضوء امكانات المؤسسه الترويحيه  يتم تحديد الرسوم بالجنيه المصرى ومن خالل المعدال 

   .يه طبقا لنظم المحليه والدوليه )الختبارات( االتحادات واللجان االولمب   تخفيضا النفاق المؤسسه الترويحيه 
  Hurley, Patricia  هارلى باتريكا ،   Law, Mary  لومارى ،    King, Gillian,    كنيج جيلن وفى هذا يشير   

لتشابه واالختالف  ا  Schwellnus, Heidi   (2010 )  شولينس هيدى ،    Petrenchik, Theresa  ثريسا بيترينك  ، 
ذوى اعاقات بدنيه وبدونها   طفل ،   422  نشطه وقت الفراغ فحص االنشطه الترويحيه الخارجه   كاحد ا فى  

النتائج  ير  اناث ( وتش   – ()ذكور  14  –   12( )   11  - 9() 8  - 6خالل المراحل العمريه التاليه ) طفل    354
ر وازاله سوء الفهم لالطفال  من  ولتدعيم النتائج لخدمه التطوي ،    لالبعاد وانواع المشاركات والتاثيرات المختلفه 

مشاركات والمعلومات التى يتم استخدمها للخدمه المقدمه واالداره المقدمه ذات اهميه للمركز الحالى  خالل ال 
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توفير المعلومات للوالدين من  فرصه  و   الداخلى ه الحاليه للمجتمع  لالستمرار و الخدمات االجتماعيه الترويحي 
 (31p,107-77  : 65)   مشاركات الترويح وانشطه وقت الفراغ   خالل كيفيه دعم االطفال على 

االختبارات لممارس النشاط الترويحى لتدرج طبقا للمستوى الفنى االعلى  (    11العباره )  وحققت 
(  2.03بمتوسط  )مثال التدرج باالختبار من الحزام االبيض الى الحزام االصفر الى الحزام البنى ... الخ  

 % ( بمستوى )قيمه ( اليوجد  51.7)  بنسبه مئويه

رات التعرف على نقاط الضعف والقوه فى  فوائد االختبا ن  ان من  كاظم جابر امي ص  يلخ   هذا وفى  
)الشخص العادى ( مالحظه التقدم فى االداء البدنى والمهارى وتتبع حاله الرياضى البدنيه  )ممارس    الرياضه و 

الم  والصحيه خالل  )االلعاب(   ) الترويحى  الترويحيه النشاط  االنشطه  )ممارسه  التدريبى  )االلعاب(    ( وسم 
ئى النشاط الترويحى( )االلعاب( فى عمليه اختيار الالعبين كل حسب قدراتهم  المدربين ( )أخصا )   مساعده  

البدنيه والصحيه وحسب تكوينهم الجسمى، او الوسيله االكثر تعقيد وهى من خالل اجراء الفحوصات الطبيه  
االلياف   فحص  العض مثل  فى  ونسبتها  نوعيتها  لمعرفه  الهيكيليه  العضليه  التدريب ،  الت  البرنامج  ى   تقيم 

)ممارس النشاط الترويحى ( )االلعاب    )الترويحى ( تعتبر مقارنه نتائج االختبارات والقياس قبل التدريب وبعده  
  36)   يق افضل النتائج  ( دافعا نفسيا للرياضى )ممارس النشاط الترويحى( )االلعاب( فى تحسين اداءه وتحق 

  :56   –  58 ) 
اتج عمليه ممارسه االنشطه الترويحيه مخرجات  ا يوجه الباحث الى ضروره الوصول الى نو وفى هذ 

الممارسه  لبرامج االنشطه الترويحيه )االلعاب ( من خالل نظم يتم تفعليها من خالل االتحادات واللجنه 
د المتغيرات التى يتم  لمعاير المحليه واالقليميه والدوليه كأحاالولمبيه الجراء االختبارات طبقا للمحكات وا

على مستوى ممارس النشاط  الترويحى )االلعاب ( وخاصه من الجانب البدنى والمهارى من خاللها الحكم  
كأحد جوانب التقيم التقويم المرحلى والتقويم الكلى للممارس النشاط الترويحى )االلعاب ( خالل مراحل 

 تلفه  النمو المخ

 مناقشه تساؤل الدراسه الثانى 
ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( )االلعاب الفرديه (  للمرحله  ماهيه تحديد انفاق )الوالدان ( على     -2

 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه   12سنوات الى    6السنيه من  
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 ( 8جدول )
  سنوات الى   6(  للمرحله السنيه من    يه الفرد الترويحيه )االلعاب (  )االلعاب    تحديد انفاق )الوالدان ( على ممارسه االنشطه 

 سنه بجمعيه الهالل االحمر محافظه االسكندريه    12
 113ن=    

  2.0بمتوسط )االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( الول مره  (  1حققت العباره )
االشتراك السنوى لممارس (    2عباره )وال   250  - 50اقل من  ( بمستوى )قيمه (  100.0( بنسبه مئويه )

  -50( بمستوى )قيمه (اقل من    100.0( بنسبه مئويه )  2.0بمتوسط )   النشاط الترويحى )االلعاب( 
250   

يشير    2017وقانون الرياضه لسنه    2002ذا يؤكد الباحث على ان قانون الجمعيات لسنه  وفى ه
وخاصه من الجانب البدنى والنفسى واالجتماعى  م برعايه الطفل من مختلف جوانب الشخصيه  الى االهتما 

الفراغ  وقت  استثمار  عن طريق   ) )االلعاب  المتنوعه  الترويحيه  االنشطه  ممارسه  من خالل   والعقلى 
 بطريقه بناءه وهادفه  
ثاق االمم المتحده للحقوق مي  الى ابراهيم عبد الهادى المليجى  ، محمد السيد حالوهوفى هذا يشير  

ماده حددت أطارا شامال لحقوق الطفل منذ ميالديه فى كافه جوانب    54لتى تضمنت  وا 1959الطفل  
ثم درج االهتمام العالمى  ،    الرعايه سواء االجتماعيه ، تعليميه ، أقتصاديه ، سياسيه ، تشريعه ، أنسانيه  

 المتوسط  االنفاق  بنود م
النسبة  
المئوية 
 للمتوسط 

 المتسوى )القيمة( 

 250 -50قل من ا 100.0 2.0 االشتراك السنوى لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( الول مره   1

 250 -50اقل من  100.0 2.0 ممارس النشاط الترويحى )االلعاب( ك السنوى لتجديد االشترا 2

 فاكثر650-450 96.1 3.98 لممارس النشاط الترويحى )االلعاب( االشتراك الشهرى  3

 250 -50اقل من  96.5 2.02 مالبس ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  4

 250 -50اقل من  95.6 2.0 ه النشاط الترويحى )االلعاب( ادوات ممارس 5

 ال يوجد  54.0 1.6 اشتراكات البطوالت والمسابقات لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(   تكاليف  6

 ال يوجد  59.3 1.5 (  يات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب المبار 7

 ال يوجد  54.9 1.5 )االلعاب(    مسابقات لممارس النشاط الترويحى تكاليف المواصالت للبطوالت وال  8

 ال يوجد  59.3 1.5 المواصالت للمباريات والمنافسات الوديه لممارس النشاط الترويحى )االلعاب(  9

 ال يوجد  62.8 1.5 المواصالت للوحدات ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب( 10

العلى مثال  يحى لتدرج طبقا للمستوى الفنى ا لممارس النشاط الترو االختبارات   11
 450 - 250اقل  64.6 2.3 البنى ... الخ    التدرج باالختبار من الحزام االبيض الى الحزام االصفر الى الحزام 
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من أجل الطفل   مىونمائه والذى أعلنه مؤتمر القمه العالأخيرا فى االعالن العالمى لبقاء الطفل وحمايته  
 ( 193  – 191:  2وأنبثق من المؤتمر خطه عمل لتنفيذ االعالن العالمى لبقاء الطفل وحمايته )

قد اختلف الباحثون حول دراسه من هو المسئول عن المشاركه الرياضيه      نمحمود عنا   يوضح
ا المبكره الترويحيه()  االنشطه  مساراللعاب(  )ممارسه  على  تاثيره  يستمر  الذى  الطفل   ومن  مشاركه 

ماكفرسون  للرياضه   الدور    brown1988وبرون    macphersonويشير  ولها  الفاعله  هى  االسره  ان 
دايونج    lewker  1978   ،1988وليوكر      greenoferالرئيسى فى ذلك بينما يضيف كل من جرنيدونر

ewing  1981  50الدور الجوهرى )   فى ذلكلى دور االسره فى التأثير الفعال  دور االقران ، الزمالء ا   :
61 ) 

او الناشئ فى البرنامج الرياضى     يشارك الطفلعندما  ( على ان  2015)   اسامه كامل راتب   يؤكد 
)الوالدين   عض االباءويالحظ ان ب  ) الوالدين (فان هناك نوعا من االلتزام وتحمل المسئوليه من قبل االباء

شفون اهميه الدور الذى يجب ان يؤدوه بينما بعض  كين لذلك وربما يندهشون كثيرا عندما يكتغير مدر   (
االخرين لم يساهموا باى قدر من تحمل المسئوليه نحو ابنائهم واليحسنون استثمار    )الوالدين (  االباء

نشطه الترويحيه  االكامل خالل ممارسه الرياضيه ) الفرص المتاحه لمساعده اطفالهم على تحقيق النمو المت
 (  457:  7( )االلعاب (  )

يعد استخدام التعريفات لممارسه االنشطه الترويحيه واالنشطه الرياضيه    Jim dalyجيم دالى ،   يلخص 
الفراغ  التوضح المكونات الرئيسيه لالنشطه الترويحيه و االنشطه الرياضه باستخدام هذه المصطلحات وقت  

يتم استثمار وقت الفراغ  فى حين  الترويحيه المختلفه وطبقا لهذا المعنى   هو وقت اختيار ممارسه االنشطه  
عندما  تصل اتجاهات ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب(  الى  االنشطه الرياضه )االحترافيه ( يتم  

 ( p 2: 73استثمار وقت الفراغ طبقا لمتطلبات احتراف )العمل ( ) 
ياضى  يدل البحث  مؤخرا الترويح والتسويق الر Eskiler, Ersin    (2019    )  ايسكيلر ايرسن كما يرى  

على  المشاركه التى يمكن استخدمها بالتصنيفات الجديده االستراتيجيه و للعروض المحتمله  من اجل تحسين  
خطوا  ثالث  الحاليه   الدراسه  وفى  الترويحيه  باالنشطه  المشاركه  عن  ) االدراك   Pcm ) Psychologicalت 

Continuum Model 

لتنفيذها من اجل تصني  البدنيه  اجراء التصنيفات  فات المشاركه بواسطه استخدام انشطه وقت الفراغ 
لالنشطه      240،    321  عدد االناث = ،    561عدد الذكور =    لنماذج المشاركه وهذه الدراسه تتكون من 

ومركزيته  توزيع االنشطه  قيمه )المتعه(  كاحد درجات السعاده     البدنيه لوقت الفراغ و بمشاركه ثالث جوانب 
  -p11,179)  و قيمه الرمز الذى ادى الى تصنيفات المشاركه     طبقا للدرجه الخام ادى الى   الذى    البدنيه 

169: 60) :  
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من دور االسره فى تكوين  ( ان    2017)  محمد محمد  الحماحمى ، وليد عبد الرازق ويعضد  
ى تستقبل  يش ومحمد الحماحمى الى ان االسره هى التاهات نحو الترويح يشير كل من كمال درو االتج

ميالد الطفل وتقوم من خالل تربيتها له بتكوين العديد من اتجاهاته ، ولذا فان لالسره دور مهم فى تنميه  
:  42)  ثل لوقت الفراغميول الطفل واتجاهاته نحو مناشط وقت الفراغ والترويح حتى يمكنه االستثمار االم

58  ) 
الجسدى تختلف سرعه نمو الطفل من مرحله    النمو   - :    يرى ان حسين بن سالم الزبي ص  وفى هذا يلخ 

عمريه الخرى ، النه اليوجد طفل ينمو بسرعه او على وتيره ثابته ، او منتظمه طيله فتره الطفوله والمراهقه ،  
ث هبه النمو او  النمو وأخرى من هبه سريعه لنمو بشكل طبيعى وتحد وقد تخلل حياه الطفل فترات من بطء 

 (   44:    17)   البلوغ عند الجنسين الى غير ذلك فتره النمو السريع خالل  
  9الى    6مرحله الطفوله الوسطى )من سن  ل النمو البدنى والحركى    كمايلخص احمد امين فوزى ان 

وام فى  مرحله عن المرحله السابقه لها وتبدأ تشوهات الق يقل نمو العظام والعضالت كثيرا فى هذه ال  سنوات ( 
غالبا مايتعرض  ،  ور مما قد يؤدى الى اعتالل الصحه فى بعض االوقات  الوضوح واالسنان الدائمه فى الظه 

فى نهايه هذه المرحله يتحسن  ،  الطفل الى السمنه التى قد تعوقه عن اكتساب كثير منه المهارات الحركيه  
الدوات  بدايتها مما يساعد الطفل على استخدام ا   عين واليد وبين العضالت الكبيره تحسنا نسبيا عن التوافق بين ال 

يستجيب الطفل    بصوره افضل من قبل وطفل هذه المرحله نشيط الحركه سريع التحول من نشاط الى اخر 
 (    57  –   56:    4)   بحركات واسعه لكل المثيرات البيئيه التى يتعرض لها 

سنه (  يرتبط النمو الحركى    12  –   9الحركى )   البدنى   النمو   عثمان عثمان مصطفى   عفاف كما تلخص  
بدنى للجسم ، ويتميز طفل هذه المرحله بسرعه النمو البدنى نسبيا عند البنات عن البنين كما تتسم  بالتطور ال 

م ( ويتسم  س   7.5:    5بزياده فى النمو الجسمى من حيث الطول والوزن ويصل معدل النمو السنوى للطول ) 
  (    76:    31)   بقوام معتدل قوى البنيه 

تطوير جزء من مشروع بدمج الشباب  شير هذه الدراسه   ت    Moon, M. Sherril   مون شارل كما ترى  
وانشطه وقت الفراغ هذا التقرير محاوله لتحديد العديد من البرامج وانواع انشطه وقت    المنظم المعاقين بالترويح  

معا بغض النظر عن المستوى المهارى  اعاقات يمكنهم االستمتاع    بدون هقين مع الشباب   الفراغ لالطفال والمرا 
 (pp54: 66 )                                                                                                                  

       للمرحله السنيه       االجتماعى    االنفعالى لنمو  ا على ان      أسامه كامل راتب ، ابراهيم عبد ربه خليفه  د يؤك 
جتماعيه فى هذه المرحله حيث ان اصبح تلميذا فى مدرسه )ممارس  تتسع بيئه الطفل اال سنه (    12–   6) 

نشاط ترويحى ( )االلعاب ( )جمعيه ، مركز شباب ، نادى ( التى تضم مجموعه من االصدقاء او الزمالء  

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 140 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

الترويحى ( وعلى الطفل ان    عه من الراشدين الكبار المعلمين )اخصائى النشاط فى نفس العمر وكذلك مجمو 
هذه المرحله تتميز باالستقرار والثبات  ، كماان  الء جميعا وان يكتسب معاييرهم واتجاهاتهم وقيمهم  يتعامل مع هؤ 

ا تلك المرحله التى تتوسط  االنفعالى وباالعتدال فى الحاله المزاجيه ويطلق عليها مرحله الطفوله الهادئه انفعالي 
الهما يتسم بدرجه من الحده االنفعاليه ، ويرجع  ره )ماقبل المدرسه ( ومرحله المراهقه وك مرحلتى الطفوله المبك 

:   6) سبب الهدوء االنفعالى لدى الطفل فى هذه المرحله الى دائره اتصاله بالعالم الخارجى اتسعت وتشعبت 
103 ) 

ثر انشطه ووقت الفراغ  أ من اهم نتائج الدراسه    Social Forcesوفى هذا تؤكد مجله القوى االجتماعيه  
انشطه وقت الفراغ تضع مجموعه عوامل التطوير لالطفال نسبيا للدالله على االنشطه    على معرفه االطفال 

حديد متغيرات وقت الفراغ   و فى هذا يؤثر الوالدين ولهم دور فعال فى ت   الخاصه و حجم التاثير لالنشطه 
م و تكمله تطورهم  نمو اطفاله  ( PSIDون فى متغيرات  النمو ) ومعرفته وتحديده والوالدين فى هذه الدراسه يتحكم 

( وفى هذا من خالل مجموعه الدراسات خالل الفتره  CDSخالل المراحل السنيه الالحقه التطور )   طوليا  
(وسلوكيات  OUT DOORممارسه االنشطه البدنيه الخارجيه ) يتم التحكم فى متغيرات     2007الى     1997

( ويشير الفريق البحثى  CDSلالطفال التطور) ت الفراغ الغير مكتمله مع مراحل التطور  ممارسه االنشطه فى وق 
الى التأثير االيجابى لالنشطه البدنيه وانشطه وقت الفراغ الخارجيه ابتداء من سن الخمس سنوات فى حين  

قت الفراغ ان  ج الى ان االطفال الذين لم يصلوا الى مراحل التطور مكتمله من خالل انشطه و تشير النتائ 
 ( p28,156-  129  :69ى تعليمى مرتفع  ) االمهات لم يحصلن على مستو 

فى هذه السن  سنوات(     9  –  6للمرحله السنيه )   يتطور النمو العقلى    محمد حسن عالوى ويلخص  
ع عن الفعل يبدأ الطفل فى هذه المرحله فى تعلم وضع قواعد اللعب  نمو سريعا ويزداد حب االستطال

نجده يبدأ فى اجاده االستماع وفى نهايه هذه المرحله   وبالتدرج،  اله مطالبا بدوره وحفظ حقه  عد ويطبقها ب
والكتابه   القراءه  تعلم  من  الطفل  ويتمكن  واالبطال  والمغامرات  القصص  ويحب  االشياء  فى جمع  يبدأ 

ين اجزاء االشياء يتطور ادارك الطفل للعالقات بسنه(    12  –  9والنمو العقلى للمرحله السنيه )  والحساب 
نضج العمليات العقليه كالتذكر والتفكير اذ ينتقل الطفل من طور التفكير الخيالى   يزداد ،  المركبه منها 

يبدأ االنتقال  ،    حواسه    يزداد ميله لالستطالع مايحفزه الى الكشف عما يقع تحت ،    الى طور الواقعيه  
 (  105،   104: 43) من طور الخيال وااليهام الى طور الواقعيه

االساسيه    عنه لالحتياجات ه ودعمها من مواردها كسبيل الغنى  هذا يشير الباحث ان الدول  فى 
متاخره  باالضافه الى متطلبات النمو المختلفه لالطفال وخاصه خالل المراحل االوليه للطفوله )الوسطى وال

وصوال الى النمو الشامل    ( يعد من العوامل واالساسيات للطبقات ذات الدخول المنخفضه والمتوسطه
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الشخصيه للطفل وخاصه ابناء الطبقات االقل من المتوسط والمتوسط لتحقيق المساواه  لمختلف جوانب  
 كحق من الحقوق االساسيه للطفل المصرى  

لتخطيط االستراتيجى على الدعم فان هناك خلل ما على  ووفقا السلوب ا  ابراهيم االخرس  يوضح 
فى تخفيف معاناه الفقراء )المحتاجين  ننكر او نتجاهل دعم الدوله ومساهمتها  الدعم من اننا اليمكن ان 

( وتحقيق االشباع والحاجات ولكننا اليمكن ان نتجاهل ايضا العالقه المتشابكه بين عناصر االنفاق  
ء الى دعم التعليم الى دعم فى مجال الصحه الى بقيه انواع الدعم الذى يصل  المختلفه من دعم الغذا

 (  178:  1) ى حد الضمان االجتماعى ال
كل فرد فى المجتمع له دخله الخاص الذى يشبع  ( ان    2015)  عبد الرحمن سيف سردارص  يلخ

من مجموع دخول االفراد له حاجاته االقتصاديه واالجتماعيه ويطلق على هذا الدخل اسم الدخل الفردى و 
  خل على انه مايحصل عليه الشخص من مقابليمكن تعريف الد ،  الدخل الفردى  ،  يتكون الدخل القومى  

، نقدى او عينى فى سنه كامله وهذا المقابل يمثل أجر او ربح نظير العمل او الخدمه التى يؤديها  
مؤشر  يسمى ايضا معدل الدخل الفردى وهو   نصيب الفرد او حصه الفرد من الناتج الداخلى )الخام( 

ل قسمه قيمه  لد ما واثرها االجتماعى ويتم ذلك من خالالقتصاديه فى بيقيس درجه التنميه ا  اقتصادى
وهو يشمل  ،  الناتج المحلى االجمالى على عدد السكان لذلك هو ليس القيمه الحقيقه لالنتاج االفراد  

 ( 68:  26كذلك لقياس مستوى الرفاه االجتماعى ) 
لعالم الى رفد  كل الدول فى ا  تسعى( على ان  2018) جابر شنجار العيساوى  الكريم عبد يعضد 

لتح  وتنميتها  منها  احتياطاتها  اهداف  عده  مع    قيق  التعامل  على  القدره  دعم  المالى  االستقرار  تعزيز 
الخارجيه المحلى على مقابله االلتزامات  الثقه فى قدرات االقتصاد  الخارجيه زياده  :   27)  الصدمات 

356  ) 
تصاد المنزلى هما االسره والبيئه   هتمام علم االق ان محورى ا وفى هذا توضح ايزيس عازر نوار  

يطه بها وتأثير كل منها على االخر فالتأثير المتبادل بين االسره والبيئه عمليه ديناميكيه مستمره  المح
حيث ان افراد االسره لهم جوانب جسميه وعقليه ونفسيه واجتماعيه فى تغير مستمر ومؤثر فى بعضها  

   (  41:  11) البعض .
السره الدخل المالى لالسره دخل رد اامو   ضد نعمه مصطفى رقبان ان الداره الصدد تع  هذا ى  وف

االسرهو عماد حياتها فمن االهميه بمكان تخطيطه وادارته لتحقيق اهداف ومتطلبات االسره فكل اسره 
ه المحدده تدرك بشكل او بأخر أهميه تخطيط واداره دخلها وذلك لرغبتها فى ان يكفيها وذلك خالل الفتر 
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حتى التضطر الى االستدانه وجدير بالمالحظه   ... الخ  واء اكانت اسبوعيه ام شهريه او سنويه .له س
 (  343:   55)انه اليمكن وضع نموذج ثابت لتخطيط واداره دخل االسره بحيث تتبعه االسر 

الول مره مع   من خالل االشتراكات السنويهالباحث ان انفاق االسره )الوالدين (    يشير وفى هذا  
(  ات النمو السليم لالطفال مرحله الطفوله )الوسطى والمتأخرهجديدها بالمؤسسات الترويحيه كأحد متطلبت

يعد تاثيره االيجابى كاستثمار لوقت الفراغ من خالل ممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( )الفرديه (   
ها المختلفه وتخصيصها لموازنات له طبقا لموراد بتلك المؤسسات الترويحيه لذا يعد الدعم من خالل الدو 

ت المسئوله  او من خالل المعدالت االدخاريه لمستحقيها )االحتياطى النقدى ( فى أطار السياسه  الوزارا
 (  العامه للمؤسسه الترويحيه من مؤشرات استمرار االطفال لممارسه االنشطه الترويحيه )االلعاب ( )الفرديه

 Chaudhuriا    تشودرى انوشZieff Susan G زيف سوزان    همختلفه ومغاير   بوجهه نظر  يرى كما  

Anoshua   مسلمان الينىMusselman Elaine2016    سان فرانسيسكو( احد المواقع   2013فى هذه المقاله(
(  play streets)الثمانيه( التى تمولها )الشراكه( من أجل صحه المجتمع )للواليات()للدوله( لتنفيذ برنامج )

يه( بين االطفال والشباب عن طريق أغالق  )البدن  مؤشر ممارسه االنشطه الترويحيه  هدف الى ارتفاع ت
برنامج   تقيم  وتم  )االلعاب(  البدنيه(  )االنشطه  الترويحيه(  االنشطه  )للممارسه  االحياء  بعض  شوارع  

(play streets  مع استث )مار المساحات  ( مع دراسه خصائص )جمهور المستفيدين( )االطفال والشباب
وصوال الى البيانات االوليه والثانويه التى من خاللها يتم تفعيل  لمفتوحه ومستويات المشاركه المجتمعيه   ا

( وصوال الى زياده مؤشر )االنشطه الترويحيه ( )االنشطه البدنيه ( )االلعاب ( .  play streetsالبرنامج )
(p 7,95- 101: 72)  

(   3.98بمتوسط  )س النشاط الترويحى )االلعاب( االشتراك الشهرى لممار (  3وحققت العباره )
 فاكثر650- 450)قيمه (  بمستوى (   96.1بنسبه مئويه )

عائد  االنفاق  على الترويح  فى الواقع     كمال درويش ، امين الخولى  ان  يشير    الصدد وفى هذا  
دى  شانها  فى ذلك تها  لها بعد أستثمارى  قريب او بعيد  المنجد ان  الخدمات الترويحيه  فى حد ذا

)القيمه االقتصاديه للتربيه ( ويوضح الباحث    شولترزناتج   الذى أطلق عليه  تيودر  شان التربيه  وهو ال
التربوى ايكا ؤوس  ان االنشطه التربويه  لها قيمه أقتصاديه  عاليه فليس صحيحا  ان المواهب االنسانيه   

من المجدى  كانت  التربيه  غير سليمه  لذا فأنه     مو وتنضج مهما كانت البيئه  غير مشجعه  اوتن
وجود نظام تربوى كالتربيه الترويحيه  وأنشطه  وقت الفراغ  بهدف العمل على أكتشاف  وصقل المواهب   

الفريد مارشال  هذه  االنسانيه  ويسعى الى تحسين االساليب  لبلوغ هذه الغايه   ولقد ابرز االقتصادى  
 (  301:   37)البشر   ر انواع  االستثمارت قيمه مايستثمر  فىالقيمه  مؤكدا  ان اكث

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 143 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

ايزيس عازر فواز ، سهير فؤاد نور ، ساميه ابراهيم لطفى ، ليلى محمد الخضرى ،     تلخص لذا  
ه عامه  فيمايلى  اهم الممارسات الخاطئه فى اداره موارد االسره بصفعلى ان    مها سليمان ابو طالب 

صر الموارد االسره واالمكانيات  عدم القدره على التعرف وح،  ارد االسره  غياب التخطيط الستخدام مو 
ميل االسره لالسراف فى استعمال الموارد اكثر من محاوله ،  المتاحه  وكيفيه توظيفها على الوجه االكمل  

سره  رد االاقله الوعى بالقيميه الحقيقيه لمو ،    واالسره كوحده معيشيه  راد توجيهها لمالئمه احتياجات االف
االهتمام بالموارد ،  البشريه تلقى اهتماما اقل بكثير من الموراد الماليه    وخاصه البشريه منها اى ان الموراد 

 (  604  – 602:  12الماليه اكثر من الموارد البشريه االخرى )
)الوالدا االسره  توجيه  الباحث على ضروره  يؤكد  هذا  االنشطه  وفى  ممارسه  الى  الطفالهم   ) ن 

سات الترويحيه للوصول الى التنميه الطفالهم بالمفهوم  ه   )االلعاب( )الفرديه( من خالل المؤسالترويحي
الشامل ويتم تحقيق ذلك من خالل انفاق الوالدين )بالجنيه المصرى( لالشتراك الشهرى على استثمار  

المؤسسه الترويحيه ويحيه )االلعاب( )الفرديه( وفى ضوء رعايه  وقت الفراغ من خالل ممارسه االنشطه التر 
البشريه المختلفه والمتنوعه وخاصه للطبقه   بقا للقدرات واالستعدادات واالمكانات لالستثمار المواهب ط

 ,Lovelock،    لوف لوك برينت محدوده الدخل )الفقيره( والطبقه المتوسطه )المحتاجين( للدعم ويوجه  

Brent    ، تريدىوالتر كارال،    Walters, Trudie،    س  انا،    Jellum, Carla،    جيليم  كارر  ،    ثومبسون 
Thompson-Carr, Anna  (2016  )  والمراهقه الطفوله  مرحله  خالل  التواصل  على  الدراسه  هذه  تعبر 

والشباب وتفحص كيف حافظ المشاركون على مشاركتهم او بدال من ذلك الذين تم ابعادهم عن ممارسه  
جابيه المبكره  ما تجريبيا لدور االسره والممارسه االيكما توفر الدراسه دع،    االنشطه خالل تلك المراحل

لالنشطه الترويحيه الخلويه  )الطبيعيه( فى المحافظه على المشاركه المستمره واذا فشل هذا يتم توجيه  
الثانوى    دور المدرسه او النادى او تدعيم تنظيم االنشطه الترويحيه الخارجيه   التعليم بعد  من خالل 

نشطه الترويحيه  )االلعاب ( لمرحله  الطفوله  )الشباب ( وايضا تحديد الدور الحاسم لالالمرحله الجامعيه  
من خالل االنشطه الترويحيه الخلويه )الطبيعيه (  كما ان هذه الدراسه تحدد التحديات السابقه وتحافظ  

ن سلبيات  ارسه االنشطه الترويحيه  )الطبيعيه (فى الخالء معلى الشكل الرسمى والغير الرسمى لمم
 ( : 67p20,460-441)  لترويحيه الخلويه )الطبيعيه ( بين طبقات المجتمعاالبتعاد عن ممارسه االنشطه ا

( ونسبه مئويه  2.02بمتوسط )مالبس ممارسه النشاط الترويحى )االلعاب(  (  4العباره )  وحققت 
 250  -50قل من  ابمستوى )قيمه (   (96.5)

ن طريق رجال الشخصى يتم ع   ، البيع  أنواع البيع ظ منهذا الصدد يؤكد محمد عبده حاف  وفى 
البيع ويستخدم فيه العنصر االنسانى فى أقناع )المشترك ( أو االقناع باالشتراك فى )الخدمه ( ويتم 
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غير الشخصى    ، البيع   بيع االعتماد فى ذلك على المهارات الذاتيه التى تعد االساس فى نجاح رجال ال
ن وأساليب تنشيط المبيعات  الل استخدام عوامل غير شخصيه مثل االعال وهو الذى يتم أساسا من خ 

 (   31: 47) الخدمات () من خالل توضيح خصائص ومميزات )المنتج ( 
قرار تحديد االسعار  ل المؤثرات القانونيه  محمود جاسم الصميدى ، ردينه عثمان عبد الفتاح ان    يرى و 

لقوانين تختلف فى بنودها  ره من الحكومه فى دوله معينه وأن هذه ا يتأثر باالنظمه والقوانين والقرارات الصاد 
تبار القوانين السائده فى بيئات العمل  وتفاصليها من دوله الى أخرى ، كذلك صانعى القرار يأخذون بنظر االع 

ى  (  الى ان أحيانا تكون المؤثرات القانونيه االسعار ف   kotler)خدمات( حيث يشير )     لدول أخرى )منتجات( 
ر العوامل االخرى مثل أسعار مدعومه من قبل الدوله حيث تقوم الدوله  تحديد االسعار والتتح أى مجال التاثي 

  –  63:   49)   )الخدمات( )الضروريه ( وذلك من خالل دعمها من قبل )الدوله(   المنتجات( ر ) بتحديد أسعا 
64    ) 

مختلفه بصوره )كليه(من خالل منافذ  وفى هذا يؤكد الباحث ان االعالن على المالبس ومستلزماتها ال 
ع للمؤسسه الترويحيه يعد من العوامل المؤثره من الوصول للخدمات الى )جمهور المستفيدين( وخاصه فى  البي 

يدين ( يعد من العوامل التى تزيد  المؤسسات الترويحيه )الحكوميه(  كما اتخاذ قرار الشراء من )جمهور المستف 
مع العديد من المؤسسات التجاريه فى  ه والسيما حينما يحدث نوع من الشراكات  من )قيمه (المؤسسه التجاري 

عمليه االعالن التجارى وصوال الى )المنتج( بصوره مجانيه من خالل زياده اعداد الممارسين وتأكيدا لقيمه  
 لمجتمع  المؤسسه الترويحيه وعالقاتها با 

(  95.6( بنسبه مئويه )  2.0بمتوسط  )اب(  ادوات ممارسه النشاط الترويحى )االلع(  5)  العباره و  
 250 -50اقل من ومستوى    )قيمه (  

العجى  الصدد يلخص وفى هذا   بين )جمهور  لأنواع قرارات الشراء    ماهر  يختلف  الشراء  سلوك 
جمهور المستفيدين ( واليه الشراء ، لها دور رئيسى فى  طبقا الحتياجات التى يليبها لدى )  –المستفيدين  

قرار الشراء الروتينى )المعتمد ،  نجد قرار الشراء المورط    رار الشراء ومن أنواع القرارات الشراءاتخاذ ق
بدافع البحث عن  ،  قرار الشراء االندفاعى  ،  على االخالص ( قرار الشراء الغير مورط   قرار الشراء 

 ( 123 – 112:  41) التنويع والتغير
( ممارسى   بالنسبه لجمهور المستفيدين )الوالدين  يؤكد الباحث على ان االتصال الشخصى  هذا وفى  

االمور   اولياء  عن طريق  الشرار  قرار  التخاذ  ورئيسى  موجه  دور  له   ) )االلعاب  الترويحيه  االنشطه 
ليف االجماليه لممارسه االنشطه  )الوالدين ( لذا من خالل توجيه تحديد تكاليف االدوات من ضمن التكا

التعاقد  الترويحيه )االلعاب ( من ضمن   للنش   50نسبه  الفنى  للجهاز  الى  %   الترويحى وصوال   اط 
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االدوات االكثر تنوعا واختالفا طبقا للنظم الحديثه) داخليا ، خارجيا ( هذا باالضافه الى الوصول الى  
الفنى للنشاط ككل وخاصه ان تلك االنظمه تالقى اقبال    افضل معدالت االداء من الناحيه الفنيه للجهاز

منخفضه  والمتوسطه مما يؤدى الى وصول الدعم العينى  المستويات االجتماعيه لذوى الدخول ال  كبير مع
% مع المؤسسه الترويحيه     50من خالل الجهاز الفنى للنشاط الترويحى من خالل النظم المقرره للتعاقد  

 مار لالمكانات البشريه  وصوال الى افضل استث
 ( والم (  6والعباره  البطوالت  )االلع اشتراكات  الترويحى  النشاط  لممارس  )   اب( سابقات  (    1.6بمتوسط 

( الى    250  –   50، فى حين تراوح مستوى )قيمه ( مابين )    ال يوجد ( مستوى )قيمه (  54.0بنسبه مئويه ) 
 % (    46( بنسبه مئويه )   650  –   450) 

فاالطفال    ،  والفتيان لالطفال    )التكيف (   قابليه االنسجام والجهد   ( ان  2014)   شفاتى ويوضح عامر فاذر  
)بيئه ممارسه النشاط الترويحى  ليه االنسجام جيده لمتطلبات المحيط المتغيره )البيئه التدريبيه (  الذين يملكون قاب 

التكيف (  على االسس المتاحه لديهم  لقابيله التطور واحيانا تصل قابليه االنسجام البيولوجيه )  ( )االلعاب ( 
  221:   25الجسميه قد وصلت اقصاها )   ا فى المرحله التى تكون فيها القابليه لدى االطفال والفتيان اقصاه 

  ،224 )   
)البطوالت ( تطوير طرق    من اغراض المنافسات والدورات الرياضيه   حسن سيد معوض وفى هذا يؤكد  

االهتم    ) االلعاب   (|  ) الترويحى  النشاط  )ممارس  الرياضى  لالداء  الفنى  بالمستوى  واالرتفاع  ام  التدريب 
النمو االجتماعى ممارسه  ،  لصحه المتكامله وتوازن الشخصيه وتكاملها  اكتساب ونمو ا ،  بالمهارات العقليه  

تدريب الصفات الخلقيه االيجابيه  ،  تنميه النضج االنفعالى    ، البناءه    التدريب على القياده   ، االسلوب الديمقراطى  
 (    12:    15حسن قضاء وقت الفراغ )   ،  

)الرسميه(   أغراض المنافسات من    حمود عبد المقصود ، حسن احمد الشافعىابراهيم م  ويعضد 
تعتبر المنافسات والبطوالت والدرورات ،  والبطوالت اهميه اداره المنافسات والبطوالت والدرورات الرياضيه  

الرياضيه مظهرا من مظاهر الحياه الرياضيه بالدوله وسواء اقيمت على مستوى الدوله او المحافظه او  
فانها تقوم لتحقيق اغراض معينه منها اظهار مدى تقدم  حيه (  او )المؤسسه الترويالهيئه او المدرسه  

والرياضيه   البدنيه  كح،  التربيه  الثقافه  تقديم  نشر  بقصد  المجال  هذا  فى  او مستحدث  جديد  ماهو  ل 
  3يها والمشاهدين  )فيها ترويح لكل المشتركين ف،الرياضيه والوعى الرياضى بين االفراد  والجماعات   

 :11   ) 
ؤكد الباحث الى ان للوصول الى اعلى معدالت االداء البد من ان)ممارس النشاط وفى هذا ي

ان يصل من خالل االشتراك بالبطوالت والمسابقات والمنافسات الرسميه من خالل   الترويحى(  )االلعاب(

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 146 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

يف  رويحيه )االلعاب(  لالعلى معدالت التكالمؤسسه الترويحيه  كاحد متطلبات بيئه ممارسه االنشطه الت
يه للنشاط  سواء من الناحيه البدنيه والنفسيه واالجتماعيه والعقليه من جانب ومن جانب اخر النواتج المهار 

الترويحى  )االلعاب (وذلك خالل مراحل النمو المختلفه ابتداء من مرحله الطفوله وصوال الى مراحله  
 سنه  16ناشئ او الناشئه  المراهقه وخاصه عند وصول ال

كولومن،    Girish Ramchandani،    رامسهااندى كراشى  ويوضح   ،    Richard Coleman،    رشاد 
لفحص الورقه الدراسيه الى اى مدى لحضور دعوى  Elizabeth Christy  (2017  ) ،  ايلزابيث كراستى

ه بسلوكيات المتفرجين  ولتغطيه  لتغيرات الالحقه للمشاركات الرياضي  القيادات االحداث الرياضيه الرئيسيه
وعقدت لمشاهدين    2014ث رياضيه فرديه عالميه واوربيه لمستويات عقدت ب المملكه المتحده  احدا  7

لحضور اى من هذه االحداث والخط الزمنى للبيانات التى جمعت من عينه من المشاهدون    سنه   16فوق  
معها  وجه لوجه ولمتابعه البيانات التى تم جفى كل حدث من خالل الدراسه االستقصائيه )الميدانيه(  

ائيه  اشهر بعد االحداث وخالل التحليالت االحص  9باستخدام الدراسه االستطالعيه عبر االنترنت خالل  
 Using the Transtheoreticalفرد من الخط الزمنى للمتابعه للبيانات من المبارايات الزوجيه المتاحه    258

Model (TTM)   
مراحل للمشاركات الرياضيه بين العينه ككل    (االيجابيه لتغيرات علىnetط البحثيه )الدليل  لنقا

سات  طبقا للحدث واختالف الرياضه المالحظه واالختالفات الطبيعيه للمقياس تتغير للمؤس )الشامله(  
 TTM stages was evident  (94-82: 61)التقدم بين  

بمتوسط عاب(  الوديه لممارس النشاط الترويحى )االل  المباريات والمنافسات (    7وحققت العباره )
  –   50فى حين تراوح مستوى )قيمه ( مابين  )  ال يوجد (  بمستوى )قيمه (  59.3(بنسبه مئويه )1.5)

 (   40.7( بنسبه مئويه ) 650  –  450)الى  ( 250
ى تحقيق اهداف تلعب المنافسه دورا هاما فالى ان    عماد الدين عباس ابو زيد   يلخص وفى هذا  

 االلعاب الرياضيه  
الذى يحاول كل العب او  يكون الفوز هو الهدف االساسى  () الزوجيه ( )الفرديه (    جماعيه ال )  

فريق احرازه والمنافسه تدعو الى بذل الجهد فى بذل التفوق سواء كان التفوق مهاريا او خططيا او بدنيا  
تنافس الفرد ،لفردى  التنافس ا،  التاليه التنافس الجماعى    ويمكن تقسيم المنافسه وفقا لالشكال،  .... الخ

لله المنافسه طبقا  تقسيم  يمكن  نفسه كما  منهمع  تمهيديه    ادف  منافسه  التاليه   االنواع  منافسه  ،  الى 
تعتبر المنافسه بنوعيها الرسميه او  ،  منافسه لالنتقاء منافسه رئيسيه  ،  منافسه التجريبيه  ،  االختياريه  
ى والمتكامل والشامل بمرحله سابقه حيث يتم خاللها تحديد  فى حد ذاتها اهم انواع التقويم النهائ التجريبيه  

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 147 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

كأفراد والفريق كمجموعه على تنفيذ ) ممارسى االنشطه الترويحيه ( )االلعاب (لقدرات الالعبين  حقيقى
 ( 371،   367  – 364:  34ه )االهداف المطلوبه خالل المنافسه بالكفاءه المطلوب 

)و  العباره  ل(    8حققت  المواصالت  الترويحى  تكاليف  النشاط  لممارس  والمسابقات  لبطوالت 
وتراوح مستوى )قيمه (   ال يوجد ( بمستوى )قيمه (   54.9( ونسبه مئويه ) 1.5)بمتوسط )االلعاب( 

المواصالت للمباريات (    9( ، والعباره )65.1( بنسبه مئويه )  650  –  450( الى )   250  –   50مابين ) 
( ومستوى  59.3( ونسبه مئويه )1.5بمتوسط )  يحى )االلعاب(المنافسات الوديه لممارس النشاط الترو و 

   .(ال يوجد )قيمه( )
 ( )االلعاب((    10والعباره  الترويحى  النشاط  ممارسه  للوحدات  )المواصالت  مئويه  (  1.5بنسبه 

  450( الى ) 250  – 50ين )وتراوح مستوى القيمه ماب  ال يوجد ( بمستوى )قيمه( 62.8بنسبه مئويه )
 ( 37.2ه مئويه    ) بنسب ( 650 –

وفى هذا يتم تحديد القيمه التسعريه للمواصالت     ANDREW  H.  TRICE  SAترسا    اندرو يلخص  
:     -بالكيلو متر  )  فى ضوء البعد عن اماكن ممارسه االنشطه الترويحيه  المختلفه )الترويح الخلوى(

م يؤدى ذلك الى تخفيض التكلفه  لو مترات ادى الى تخفيض النفقات ومن ث وكلما ازداد عدد الكي (   -
ذا باالضافه كلما زاد عدد الممارسين لالنشطه الترويحيه للوصول الى اماكن  على المؤسسه الترويحيه  ه

التسعريه   بالقيمه  الوصول  الى  ذلك  أدى  الخلوى(  )الترويح  المختلفه   الترويحيه  لالنشطه  الممارسه 
فضه  ( ومن ثم تنخفض التكلفه على المؤسسه  ت من حيث النفقات  )من متوسطه :  منخللمواصال

خالل زياده اعداد ممارسى االنشطه الترويحيه داخل االماكن الترويحيه يؤدى ذلك الى الترويحيه من  
المؤسسه  على  التكلفه   انخفاض  الى  يؤدى  ثم  ومن  الترويحيه  االنشطه  لممارسى  االنفاق  انخفاض 

 ( 206:   57ويحيه ) التر 
النشاط الترويحى لتدرج طبقا للمستوى    (11وحققت العباره ) الفنى االعلى  االختبارات لممارس 

(  2.3)   بمتوسط  الخ  مثال التدرج باالختبار من الحزام االبيض الى الحزام االصفر الى الحزام البنى ...  
  250راوح مستوى )قيمه ( مابين )فى حين ت   250  -50اقل من  ( بمستوى )قيمه (  64.6بنسبه مئويه )

 توى )قيمه ( اليوجد  ( باالضافه الى مس 35.4( بنسبه مئويه )  650 –  450( الى ) 450 –
يعنى  فى حد ذاته  تجربه لمحاوله تقدير كمى او كيفى لجوانب    االختبارالحميد  عبد    كمال   يذكر

   (15: 38)بدنيه  او مهاريه  او اجتماعيه او نفسيه 
االعتبارات  الواجب توافرها عند التطبيق     على الجانبى  عبد المنعم أحمد جاسمكد  هذا يؤ   وفى 
أعتبارات المستوى والجنس والعمر ، الرياضى  أعتبارات الظروف المكانيه والزمانيه  والمناخيه    فى المجال
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االختبار  ،   عند وضع  االقتصاد  االختبار  ،  أعتبارات  التشويق  اعتبار ،  أعتبارات سهوله وصعوبه  ات 
 (  127 –  125:   28مه واالمان ) اعتبارات السال، واالثاره 

حسانين    ويعضد  صبحى  ان    محمد  االختبارات  على  هى  ،  انواع  االقصى  االداء  اختبارات 
قدرته   اقصى  الى  ما  باداء  يقوم  ان  المختبر  يستطيع  اى حد  الى  لتحديد  تستخدم  التى  ،  االختبارات 

له المختبر فى موقف معين او نوع  ميز هى اختبارات تقيس ما يحتمل ان يفعاختبارات تحديد االداء الم
كمايمكن تقسيم االختبارات الى اختبارات موضوعيه وهى االختبارات التى تعتمد ،  معين من المواقف   

احكام موضوعيه ع اصدار  يمكن عن طريقها  بحيث  والمحكات  والمستويات  المعاير  االفراد على  لى 
ارات تعتمد على التقدير الذاتى او االعتبارى  اختبارات اعتباريه وهى اختب  ، موضوعات  واالحداث او ال

 (   42:  46فى تقويم االداء )
واالختبارات    يؤكد كما   الميدانيه  االختبارات  وهى  االختبارات  انواع  من  اخرى  انواع  الى  الباحث 

االنشطه الترويحيه )االلعاب ( وخاصه    ؤدى الى تقيم نتائج ممارسىالمعمليه طبقا للمراجع العلميه التى ت
من الناحيه البدنيه والمهاريه وتعد االختبارات الميدانيه اكثر فاعليه كما ان االختبارات التى من خاللها 

( من  يتم تقيم النواحى الفنيه والبدنيه لمختلف لمراحل العمريه يتم تحديد قيمه االختبار )بالجنيه المصرى  
  6شهور ،    3لتطبيق االختبار طبقا للخطط )  لجان االولمبيه اثناء المراحل الزمنيهخالل االتحادات او ال

المعدالت    12شهور ،    9شهور ،   الترويحيه عن طريق  المؤسسات  التسديد من خالل  شهر ( ويتم 
الترويحيه )االلعاب ( االدخاريه للمؤسسه الترويحيه  فى ضوء انفاق )الوالدين ( على ممارسه االنشطه  

مراع ومن   وينبغى  التقديريه  الموازنات  للمستويات  خالل  طبقا  موحده  بصوره  االختبار  سعر  تحديد  اه 
االجتماعيه ذوى الدخل المنخفض والدخل المتوسط وفى حاله تطبيق االختبار الميدانى طبقا للمستويات  

نشطه الترويحيه  )الوالدين(  للممارسى اال   )نهر ريش ( ينبغى توجيه الدعم النقدى للمؤسسات الترويحيه 
 لمتوسط من خالل تخفيض مستوى )قيمه( االختبار  ذوى الدخل المنخفض وا

   :التوصيات

الترويحيه -1 لالنشطه  جمعيات(  انديه،  شباب،  )مراكز  المختلفه  الترويحيه  المؤسسات     دعم 
)االلعاب( من المعدالت االدخاريه ويتم توجيه الدعم لممارسى النشاط الترويحى )االلعاب( من 

 .المتوسطه الطبقات ذوى الدخول المنخفضه  والدخول
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