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   منهج الدراسة واجراءاهتا

   نهج الدراسةم
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   جمتمع الدراسة: أوالً
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   أدوات الدراسة: ثالثاً
 .استبانة البيانات العامة -١
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א،אF–E،א،
אאאאא

אאW Jא

אא
؟אא Jא


؟אא Jא

אאא
؟אאאK

אF√Eא
אK 

مقياس اجتاهـات طـالب اجلامعـات        - ١
   اخلليجية حنو سياسات الترويح عن الشباب

אאא
אאאא

 J
אא Jאאא

אאאאKא
אאאאא

אאא
אאאאאא

אאאאKא
אאא

F١٥E،אא
אK 
قياس اجتاهـات طـالب اجلامعـات       م -٢

  اخلليجية حنو برامج وأنشطة الترويح عن الشباب
אאא،א



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٢٤

אאא
אאאאK

אאא
אF١٥E،אא

אאK 
אא
אאא
אאאאא

אK 
אאא

אא
Likertא

אאאWא
FE،אF

E،FE J
א J،א

FE،אFאKE 
:صــدق املقــاييس

אאWאא
אאא
אאאא

אאאW 
א:صدق احملكمـني  : األوىل  

אא
אאאאF٣

Eא
،אאא

אאאא
Kא

אF١٥،١٩Eא
אאאא
אאא

F٨٠KE٪ 
אWאאאW

אאאאאK
אאא

F٨٥Eא
אאא،

אF٢Eאא
אאK 

אאF٢E
אאאא
אאאא

F٢٢}٠EF٦٢}٠E،א
F٠٥}٠EאאF٢٢E

אאא
،אא

F١٤EK
אא

אאאאK 



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٢٥

لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملقيـاس االجتـاه حنـو              " بريسون  "يوضح معامالت ارتباط     ) ٢( قم  دول ر اجل
  ).٨٥= ن(سياسات الترويح عن الشباب ومقياس االجتاه حنو برامج وأنشطة الترويح عن الشباب 

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م  املقياس
١ ٢٣٣٧}٠G ١٠٣٤٩٥}٠GG ٢٢٢٠٣٩}٠ 
٢ ٢١٨٧}٠G ١١٤٨٧٠}٠GG ٢٣٤٧٠٨}٠GG 
٣ ٣٨٦٠}٠GG ١٣٦١٩٤}٠GG ٢٤٢٥٨٦}٠G 
٥ ٤٥٨٠}٠GG ١٥٢١٨٢}٠G ٢٧٤٤٣٨}٠GG 

אאא 

٧ ٤٠٧١}٠GG ١٧٤٢٢٢}٠GG ٣٠٤٢٦١}٠GG 
٤ ٥١٧٤}٠GG ١٤٢٩٥٤}٠GG ٢١٥٧٤٢}٠GG 
٦ ٤٨٠٤}٠GG ١٦٤١٠٣}٠GG ٢٥٥٦٤٤}٠GG 
٨ ٥٥٦٠}٠GG ١٨٣٣٩٤}٠GG ٢٦٤٤٢٥}٠GG 
٩ ٥٦٣٦}٠GG ١٩٣٧١٧}٠GG ٢٨٤٢٢٨}٠GG 

אאא
א 

١٢٣٢١٣}٠GG ٢٠٥٨٥٦}٠GG ٢٩٢٢٨٩}٠G 

Gא٠٥}٠GGא٠١}٠ 
 

אF٢E
אאאאא
אאאא

F٢٣}٠EF٥٩}٠E،א
F٠١}٠EאאF٢٩Eא

F٠٥}٠KEאא
אF١٥EK

אא
א

אאאK 
:ثبات املقياس   א א

??אא

אאאא
אאF٨٥Eא،

אאאאW 
 

ييس ملقـا " ألفا كرونباخ " معامالت ثبات     )٣( دول رقم   اجل
  .)٨٥=ن: العينة االستطالعية(الدراسة 

  املقاييس
ــدد  ع
 العبارات

معامل ثبات  
 ألفا كرونباخ

אא ١٥ ٦٠}٠ 
אא

א 
١٥ ٧٧}٠ 

 
 



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٢٦

אF٣EW
אאא

אF٦٠}٠EF٧٧}٠E
אאאK

אK 
אא

אאא–
F١E JF١٤E،F٧Eא

אאאאאW١٢٥
١٠٢٢٢٦٢٩אא

F٧E،אאאאאW٣٧١١
١٣١٥١٧٢٣K 

אאא
אא–

F١E JF١٥E،F١١E
אאאאאW٤٦٨

 ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٤
אאF٤Eא

אאאאאW٩٢٥٢٧٢٨K 
אא:أساليب حتليـل البيانـات    

אW 
 J  אאWא

אאאאא
אאא

א?SPSS?،א

א،אאא
אאW 

- אאאאאW
אאאאאK 

- אאאאא
אאאK 

- ??א
אK 

- א??
אאאאאK 

ANOVAאאא -
אK 

- אאאא
אאא

אFWאZ٥،
אZ٤،Z٣א،Z٢א،

Z١E،א
אאאW 

אFZ JED
אאאFZ٥ J١ED٥Z٨٠}٠ 

אאא
אאא

אאאאא
אF٤Eאאא

אW 



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٢٧

 توزيع للفئات وفق التدرج املـستخدم       . ) ٤ (دول رقم   اجل
  .يف أداة البحث

  الوصف
مدى 
 املتوسطات

  مستوى االجتاه

א ٢١}٤–٠٠}٥
אא

א 
א ٤١}٣–٢٠}٤ אא 

 ٦١}٢–٤٠}٣ א 

א ٨١}١–٦٠}٢ א 
א

 
٠٠}١–٨٠}١ 

אא 

 
 J אאWאא

אאאא
אאאאאK 

   جماالت الدراسة
אאWאא

אאK 
אאWאאא

אאאW 
אא

אאאאאאK 


אK 
א

אאK 

אK 
אאWאאא

אאאא
١٤٢٩L١٤٣٠אא٢٠٠٨L٢٠٠٩

אK 
   عرض نتائج الدراسة احلالية

אא: خصائص عينة الدراسة   -أوالً
אאאFZ٦٠٧WE 

١ JאWא
אאאאF٩}٢١E

אF٤٥}٢KE 
 

  . توزيع عينة الدراسة وفق العمر. )٥ ( دول رقم اجل

 النسبة  العدد  العمر

٢٠  ٢٥٢ ٥}٤١ 
٢١–٢٢ ٢٢٨ ٦}٣٧ 
٢٣  ١١٨ ٤}١٩ 

 ٩ ٥}١ 
א ٦٠٧ ٠}١٠٠

אF٥E
F٥}٤١E٪אא،

אF٢١–
٢٢EF٦}٣٧E٪،

F٤}١٩KE٪



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٢٨

אאא
אאא

אאK 
F٦Eא:ف الكلية تصني -٢

F٣}٣٤E٪
אא،

F٧}٦٥E٪אKא
א

אאאK 
 

توزيع عينة الدراسة وفق تصنيف     .  )٦( دول رقم   اجل
  .الكلية

 النسبة  العدد  تصنيف الكلية

 ٢٠٨ ٣}٣٤ 
 J ٣٩٩ ٧}٦٥ 

א ٦٠٧ ٠}١٠٠
 
א :املستوى الدراسي -٣   

F٧Eא
אאאאאא،

אאאא
אאאאא

אא،אא
אאאא

אאאK 

 توزيع عينة الدراسـة وفـق       .   )٧(  دول رقم   اجل
  .املستوى الدراسي

 النسبة العدد  املستوى الدراسي

١٠٩ א٠}١٨ 
١٠٣ א٠}١٧ 

١٢٩ א٣}٢١ 
א١٣٢ א٧}٢١ 

٩٠ א ٨}١٤ 
 ٤٤ ٢}٧ 
א ٦٠٧٠}١٠٠ 

 
ركة يف  توزيع العينة وفق سـابق املـشا       -٤

  : األنشطة التروحيية
אF٨E

F٤}٣٦E٪אאא
،א–
א–אא

אאא
אאאאא
א

אאKאא
אאאא
אאא

אא
אK 



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٢٩

توزيع عينة الدراسة وفق سابق املشاركة يف       .   )٨(  دول رقم   اجل
داخل دولتـه أو    (األنشطة التروحيية الرمسية    

  ).يف أي من دول الس األخرى
سابق مشاركة الطالب يف نشاط     
داخل دولته أو يف أي من دول       

   الس األخرى
 العدد

ــسبة  نـ
 * املشاركني

نسبة غري  
 املشاركني

א
א

א 
٢٢١٤}٣٦٪ 

٦}٦٣٪ 

א


א 
٤٤ ٢}٧٪ 

٨}٩٢٪ 

א ٦٠٧ ١٠٠٪ 
Gאא 

 
אF٢}٧E٪

אא
אKאא

אא
א،
אאאK

אאא
אאאאאא
אא

אא،אא
אF٩EאF٣}٧٦E٪

אאאא
אא

אאאא
אאא
אא

אאK 
 

توزيع العينة وفق االعتقاد بأن سياسـات        -٥
الترويح تساعد على زيادة فرص التعارف بني شباب        

 الس 
אF٩EF٣}٧٦E٪

אאא
אא

אאKאא
אאא

אאK 
 

توزيع عينة الدراسـة وفـق مـدى        .    )٩(  دول رقم   اجل
االعتقاد بأن سياسات التـرويح عـن       
الشباب  احلالية تساعد علـى زيـادة        
فرص التعارف بني شباب دول جملس      

  ؟اون اخلليجيالتع

 النسبة  العدد  اإلجابة

 ٤٦٣ ٣}٧٦٪ 
 ١٤١ ٢}٢٣٪ 

 ٣ ٥}٠٪ 
א ٦٠٧ ٠}١٠٠ 

 



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٣٠

  :نتائج اختبار فروض الدراسة:  ثانياً
تتسم اجتاهات طالب اجلامعات    : "الفرض األول 

  ."اخلليجية حنو سياسات الترويح عن الشباب باإلجيابية

  
  

  
ارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة عن اجتاهـاهتم حنـو               التكر).  ١٠(اجلدول رقم   

  .سياسات الترويح عن الشباب

 אא 
א
 

א




א


א


א
א

אא
א


א




٣ ٢ ٢٧ ٢٢٧ ٣٤٨ 
١ 

א
אא

 
٪٣}٥٧٤}٣٧٤}٤٣}٠ ٥}٠ 

١ ٦٥}٠ ٥١}٤ 

٥ ١٠ ٩٣ ٢٧٦ ٢٢٣ 
٢ 

אא
 ٪٧}٣٦٥}٤٥٣}١٥٦}١ ٨}٠ 

٤ ٨٠}٠ ١٦}٤ 

١٢ ٨٠ ٢٤٠ ١٦٩ ٩٥ 
٣ 


אאK ٪٩}١٥٤}٢٨٣}٤٠٤}١٣٠}٢ 

١١ ٩٨}٠ ٤٣}٣ 

١٣ ٤٢ ١١٧ ٢٣٨ ١٩٢ 
٥ 

אא
א

אK 
٪٩}٣١٥}٣٩٤}١٩٠}٧ ٢}٢ 

٧ ٩٩}٠ ٩٢}٣ 

٤ ٣٦ ١٦٧ ٢٤٤ ١٥٤ 
٧ 

א
אאאא

אאK 
٪٥}٢٥٣}٤٠٦}٢٧٠}٦ ٧}٠ 

٩ ٩٠}٠ ٨٤}٣ 

١٩ ٥٢ ١٦٦ ٢٦٠ ٩٣ 
١٠

אא
אאאK ٪٨}١٥١}٤٤١}٢٨٨}٨ ٢}٣ 

١٠ ٩٦}٠ ٦٠}٣ 

٣٠ ١٥٨ ٢٢٣ ١٣٤ ٤٩ 
١١

אא
K ٪٢}٨٦}٢٢٥}٣٧٦}٢٦١}٥ 

١٤ ٠١}١ ٠٢}٣ 

٤٦ ١٣٣ ١٥٠ ١٨٥ ٩٠ 
١٣

א
אאא ٪٩}١٤٦}٣٠٨}٢٤٠}٢٢٦}٧ 

١٢ ١٧}١ ٢٣}٣ 

  



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٣١

   ).  ١٠(اجلدول رقم تابع 

  العبارات  م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غــري 
متأكد

غــري 
 موافق

ــري  غ
موافق 
 إطالقاً

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
ب  املعياري

رتي
الت

  

٤ ١٤ ٤٠ ٢٣٠ ٣٠٩ 
١٥

אאא
אאK ٪٨}٥١٥}٣٨٧}٦٣}٢٧}٠

٢ ٧٧}٠ ٣٨}٤ 

٨٧ ١١١ ١٣٦ ١٦٥ ١٠٢ 
٪٠}١٧٥}٢٧٦}٢٢٥}١٨٥}١٤ ١٧

א
אאא 

٪٧}٢٥٦}٤١٧}٢٦٣}٥٨}٠
١٣ ٣٠}١ ١٤}٣ 

٩ ٢١ ٦٧ ٢٦٧ ٢٣٩ 
٢٢

אא
אא

אK 
٪٦}٣٩٣}٤٤١}١١٥}٣٥}١

٣ ٨٧}٠ ١٧}٤ 

٦ ١٩ ٨٤ ٣٠٥ ١٨٣ 
٢٣

אאא
אאאאא ٪٧}٣٠١}٥١١}١٤٢}٣٠}١

٥ ٨١}٠ ٠٧}٤ 

١٣ ٣٤ ١١٠ ٣٠٢ ١٣٠ 
٢٦

א
אאK ٪١}٢٢٣}٥١٧}١٨٨}٥٢}٢

٨ ٩٠}٠ ٨٥}٣ 

١٦ ٣١ ٨٣ ٢٦٠ ٢١٣ 
٢٩

אא
א

אK 
٪٣}٣٥١}٤٣٨}١٣١}٥٧}٢

٦ ٩٧}٠ ٠٣}٤ 

אGא ٤٨}٣ 
G٥א 

 
אא

אאאF١٠E
אאאאאא
אאא

אF٠٢}٣–٥١}٤E
F٤٨}٣E–Kאא

אאאאF٤E
אאא
אאא

אאא?W
אאא

אאK? 



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٣٢

تتسم اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنو برامج وأنشطة التـرويح عـن الـشباب              : " الفرض الثاين 
  ":باإلجيابية

 
عينة الدراسة عن اجتاهاهتم حنـو       إلجاباتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً        .   )١١(  دول رقم   اجل

  .برامج  وأنشطة الترويح عن الشباب

  العبارات  م
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غــري 
متأكد

غــري 
موافق

غــري 
موافق 

 طالقاًإ

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
ب  املعياري

رتي
الت

  

١٧ ٤٠ ١٣١ ٢٢٨ ١٨٥ 
٤ 

אא
אא

K 
٪٨}٣٠٩}٣٧٨}٢١٧}٦٨}٢

٨ ٠٢}١ ٨٧}٣ 

٥ ٣٣ ١١٤ ٢٤٥ ٢١٠ 
٦ 


אאא

 
٪٦}٣٤٤}٤٠٨}١٨٤}٥٨}٠

٤ ٩١}٠ ٠٢}٤ 

٢٠ ٨٢ ١٥١ ٢٤٤ ١٠٢ 
٨ 

אאא
٣}٧٣}٢١٣}٧٢٥}٠٤٠}K ٪١٧אא

١٠ ٠٣}١ ٥٤}٣ 

١٢٩ ٢٥٢ ١٠٨ ٦٥ ٣٩ 
٩ 

אאא
אK ٪٦}٦٠}١١٢}١٨٥}٤٢٨}٢١

١٥ ١٣}١ ٣٨}٢ 

١٤ ٤٨ ١٠١ ٢٤٢ ١٩٣ 
١٢

אאא
אאאאK ٪٣}٣٢٥}٤٠٩}١٦٠}٨٣}٢

٦ ٠١}١ ٩٢}٣ 

٥ ١١ ٤٩ ٢٤٥ ٢٩٠ 
١٤

א
אK ٪٣}٤٨٨}٤٠٢}٨٨}١٨}٠

١ ٧٧}٠ ٣٤}٤ 

٤٢ ١٠٨ ١٦٣ ١٩٠ ٩٣ 
١٦

אאא
אאK ٪٦}١٥٩}٣١٣}٢٧١}١٨٠}٧

١٢ ١٥}١ ٣١}٣ 

١٧ ٣٢ ١٣٠ ٢٣٦ ١٨٣ 
١٨

אא
אאאאK ٪٦}٣٠٥}٣٩٧}٢١٤}٥٨}٢

٧ ٩٩}٠ ٩٠}٣ 

١١ ٢٦ ٨١ ٢٢٤ ٢٥٤ 
١٩

אאא
אאK ٪٦}٤٢٦}٣٧٦}١٣٤}٤٨}١

٢ ٩٤}٠ ١٥}٤ 

  



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٣٣

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة عن اجتاهـاهتم             .   )١١(  دول رقم   اجلتابع  
  .بحنو برامج  وأنشطة الترويح عن الشبا

  العبارات  م
أوافق 
بشدة

 أوافق
غــري 
متأكد

  غري 
موافق

  غري موافق
 طالقاً إ

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
ب  املعياري

رتي
الت

  

 ٤١ ٩١ ١٧٢ ١٦٤ ١٢٦ 
٢٠

א
אאאK٪٢}٢١٦}٢٧٠}٢٩٣}١٥٩}٦ 

١١ ١٨}١ ٤١}٣ 

 ٢٣ ٥٤ ١٥٠ ٢٤٣ ١١٩ 
٢١

אא
אא

אK 
٪٢}٢٠٣}٤١٥}٢٥٢}٩٩}٣ 

٩ ٠٣}١ ٦٥}٣ 

 ٨ ٣٩ ١١٠ ٢٦٤ ١٧٨ 
٢٤

אאא


א 
٪٧}٢٩١}٤٤٤}١٨٥}٦٣}١ 

٥ ٩٣}٠ ٩٤}٣ 

 ٧٣ ١٨٢ ١٦٥ ١١٩ ٦١ 
٢٥

אאא
אK ٪٢}١٠٨}١٩٥}٢٧٣}٣٠٢}١٢

١٣ ١٧}١ ٨٥}٢ 

 ١٥١ ٢٠٥ ١٠٥ ٨٠ ٥٦ 
٢٧

אא
אא

 
٪٤}٩٤}١٣٦}١٧٣}٣٤٣}٢٥

١٤ ٢٦}١ ٤٧}٢ 

 ١٤ ٣٠ ٧٣ ٢٥٨ ٢٢٨ 
٢٨

אאא
אאאK ٪٨}٣٧٨}٤٢١}١٢٠}٥٣}٢ 

٣ ٩٥}٠ ٠٩}٤ 

אGא ٧٦}٣ 
G٥אK 


אא

אאאאאא
אאאא

אא–אF١١E J
אF٣٨}٢–٣٤}٤E

F٧٦}٣E–Kאא

אאאאF٩E
אאאא
אאא

אאא?W
אאאא

אאK? 



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٣٤

ال توجد فروق دالة إحصائياً     : " الفرض الثالث 
يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنو سياسـات        

   "الترويح عن الشباب تعزى الختالف الدولة 
א،אא
אאאאא

א
אאאא

א،אF١٢Eא
אאאW 

 
اختبار حتليل التباين األحادي لداللـة    ).  ١٢( اجلدول رقم   

الفروق يف اجتاهات طـالب اجلامعـات       
جية حنو سياسات التـرويح عـن       اخللي

  .الشباب باختالف دوهلم
مـــصدر 

  نالتباي
جمموع 
 املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

 التعليق


א 

٠٦}٠ ٥ ٢٨}٠ 

א
א 

١٠}٧٨٦٠١ ١٣}٠ 
٨٣١}٠ ٤٣}٠ 

ــري  غ
 دالة

 
אF١٢EFE

א،א
אאא
אאא

אK 
אאאא

?Wא

אאא
אאאK? 

ال توجد فروق دالة إحصائياً     : " الفرض الرابع 
يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنـو بـرامج         

  " وأنشطة الترويح عن الشباب تعزى الختالف الدولة 
،אאא

אאאאא
א
אאאא
،אאא

אאאאאW 
 

اختبار حتليل التباين األحـادي لداللـة       ). ١٣(اجلدول رقم   
الفروق يف اجتاهات طالب اجلامعـات      
اخلليجية حنو برامج وأنشطة التـرويح      

  .عن الشباب باختالف دوهلم
ــصدر  مـ

  نالتباي
جمموع 
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

 التعليق


א 

٢٧}٠ ٥ ٣٥}١ 

א
א 

٧٩}١٦٥٦٠١ ٢٨}٠ 
٤٢٩}٠ ٩٨}٠ 

ــ ري غ
 دالة

אF١٣EFE
א،א
אאא

אאאK 
אאאא



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٣٥

?Wאא
אאאא

אאאאK? 
ال توجـد فـروق دالـة       : " الفرض اخلامس 

إحصائياً يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنـو        
: ى الختالف الكلية  سياسات الترويح عن الشباب تعز    

  )"  أدبية-علمية (

،אא
אאאFEא

אא
אאא
אא،א

אאאW 

 
لداللة الفروق يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنو سياسات التـرويح عـن الـشباب               ) ت(اختبار   ). ١٤( دول رقم   اجل

  ). أدبية–علمية (باختالف الكلية 

 التعليق مستوى الداللة "ت"قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اموعات

 ٣٨}٠ ٤٦}٣ ٢٠٨ 

 ٣٥}٠ ٤٨}٣ ٣٩٩ 
٤٨٤}٠ ٧٠}٠ א 

 
אF١٤EFE

א،א
אאא
אא

F–KE 
אאא

?Wאא
אאא

אאFW JK?E 
   

ال توجـد فـروق دالـة       : "الفرض السادس 
إحصائياً يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنـو        

وأنشطة الترويح عن الشباب تعزى الخـتالف       برامج  
  )"  أدبية-علمية (الكلية 

،אא
אאאFEא

אא
אאאא

אאF–E،
אאאאאW 

  



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٣٦

لداللة الفروق يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنو برامج وأنشطة الترويح عـن الـشباب               ) ت(اختبار  ). ١٥(اجلدول رقم   
  ).  أدبية–علمية (باختالف الكلية 

احلسايباملتوسط  العدد اموعات
حنراف اال

 املعياري
 تقيمة 

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 ٥٣}٠ ٧٣}٣ ٢٠٨ 
 ٥٢}٠ ٧٨}٣ ٣٩٩ 

٣٠٧}٠ ٠٢}١ א 

 
אF١٥EFE

א،א
אאא

אאאK 
אאא

?Wאא
אאאא

אאFW JK?E 
ال توجـد فـروق دالـة       : "  الفرض السابع 

 اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنـو       إحصائياً يف 
سياسات الترويح عن الشباب تعزى الختالف مـدى        

يف )  مل يسبق له املشاركة    –سبق له املشاركة    (املشاركة  
أنشطة الترويح اليت تشرف عليها اجلهات الرمسيـة يف      

  " دوهلم
،אא

אאאFEא
אא
אאא
אאאא
،אאאא

אאאאאW 
אF١٦EFEא
F٠٥}٠Eא،

אא
אאא،א
אאאא

אאא،
אאאK 

 



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٣٧

لداللة الفروق يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنو سياسات الترويح عن الشباب باختالف             ) ت(اختبار  ). ١٦(اجلدول رقم   
  . يف أنشطة الترويح اليت تشرف عليها اجلهات الرمسية)  غري مشارك–مشارك (مدى املشاركة 

 لعددا اموعات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التعليق

א ٣٤}٠ ٥٢}٣ ٢٢١ 
א ٣٧}٠ ٤٥}٣ ٣٨١ 

٠٢٥}٠ ٢٤}٢ א٠٥}٠ 

 
אאא

?Wאא
אאאא
א

אאאK? 
ال توجـد فـروق دالـة       : " الفرض الثامن 

إحصائياً يف اجتاهات طالب اجلامعات اخلليجية حنـو        
ف برامج وأنشطة الترويح عن الشباب تعزى الختال      

 مل يـسبق لـه      –سبق له املشاركة    (مدى املشاركة   
يف أنشطة الترويح اليت تـشرف عليهـا        ) املشاركة

  " اجلهات الرمسية يف دوهلم
،אא

אאאFEא
אא

אאאא
אאא
אאאא
אאאאא،א

W 

  
ت اخلليجية حنو برامج وأنشطة الترويح عن الـشباب         لداللة الفروق يف اجتاهات طالب اجلامعا     ) ت(اختبار  ). ١٧( دول رقم   اجل

  .يف أنشطة الترويح اليت تشرف عليها اجلهات الرمسية)  غري مشارك-مشارك(باختالف مدى املشاركة 

 املتوسط احلسايب العدد اموعات
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 ٤٨}٠ ٨٧}٣ ٢٢١ 
 ٥٤}٠ ٧٠}٣ ٣٨١ 

٠٠٠}٠ ٧٨}٣ א٠١}٠

 



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٣٨

אF١٧EFEא
F٠١}٠Eא،

אאא
אאא،א

אאאאא
אא،

אאK 
אאא

?Wאא
אאאא

אאא
אא

אאK? 
 

  مناقشة نتائج الدراسة
أشارت نتائج الفرض األول الذي ينص      : أوالً

אאאW?على أنه 
אא?

אאא
אאא
אאאאK

אאאא
אא

אאא
אאאאא

א
אא
א

 JאK
א––א

אאא
אאאאK 

אאא
אF١٩٨٨Eא

אאאא
אKא

אאאא
אKאאF١٤١٨Eא

אאא
אא

אKאא
אא

אא،
אאאאא
אאא

אKא
F٢٠٠٢Eא

אאאא
אאאאאא،

אאא



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٣٩

אאKאא
אאאא

אאאא
אא

אאאאאK 
أشارت نتائج الفرض الثاين الذي يـنص       : ثانياً

אאא?:على أنه 
אאא?

אאאא
אאא
אאא
אאא

א–٤}٣٦٪ J
،אאא

אאאאא
אK 

אאא
א?א?Duan(1985)א

אאאא
אא،אF١٩٩٦E

אא
אאא،

אא??Joen(2000)F٢٠٠٥E
אאא

אאאK

אאאאא
F٢٠٠٨Eאאאאא

אאאK
אאאא

F٢٠٠٣Eאאא
אאא
אא
אאא

אאאK 
ج الفرض الثالث الذي ينص     أشارت نتائ : ثالثاً

אא?:على أنه 
אאא

אא?
אאא
אאא

אאא
אKא––

אאא
אאא،

אאאKאא
אא

אאא
אאאא
אאא
אא



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٤٠

אא،
אא
אאאאאא
אאא
אא

אאK 
الرابع الذي ينص   أشارت نتائج الفرض    : رابعاً

אא?:على أنه 
אאאא
אאא

א?א
אאאא

אא
אאאKא

אאאא
אאא
אאאא

אKאא
אא

אאK
אא––

אא
אאא

אKאאאא
אאא

אאאא
אאאאK

אאאא
K 

أشارت نتائج الفرض اخلامس الـذي      : خامساً
א?:ينص علـى أنـه    

אאא
אאאFW

 J?Eא
אאא

אאF–E
אאKא

אאא
אא
אאא

אKא––
אאא

אא،
אאאא
אאא

אאF–KE 
أشارت نتائج الفرض السادس الـذي      : سادساً

א?:ينص علـى أنـه    
אאאא

אאאW



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٤١

F J?Eא
אאא

אאא
אאK 

אא
F٢٠٠٣Eאא

אFא،א،
א،אEאאא

F٢٠٠٣E
אK 

אאא
אF١٩٩٦Eא

אאא
אאאKא

אאאאאא
אא

אF١٩٩٦Eאא
אאאא

אאא،אא
אאאא

אאאא
אאK 

أشارت نتائج الفرض السابع الذي ينص      : سابعاً
אא?:على أنه 

אאא

אאא
אא?

אא
אא،אא
אאאא

אאאא،
אאא

אאK 
א––

אאא
אא

א،אא
F١٤١٨Eאא

אא
אאWאא

،א،אא،
אKאאא

אאא
אא

אK 
أشارت نتائج الفرض الثامن الذي ينص      : ثامناً

אא?:على أنه 
אאאא

אא
אאא?



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٤٢

אאא
אא،אא
אאא
אאאא

،אאא
אא،א

אKאא
אאא
אאא

אאא
אאאKאא

אאא
אאא
אאאא
אא
אא
אאאאא
אאא

אKא
אאא

אאאאא–
אאאK 

 
  استنتاجات الدراسة

אא

אאאאW 
- אאא

אאאK 
- אא

אאא
אאK 

- אא
אאא
אאא

F–KE 
- אא

אאא
אאא
אאאא

K 
 

  التوصيات واملقترحات
אאאא

אאא
אאW 

- אאא
אאא


אK 
- אאאא



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٤٣

אאא
אאאאאא
אא

אK 
- אאאא

אאאא
אK 

- אאאאא
אאאאאא
אאאאא
אאא
אאאא

K 
אאאאאW 

- אאא
אאאא
אא

אK 
- אאא

אאא
 Kאאאא

 
  املراجع

  املراجع العربية :أوالً
.مجال الدين حممـد بـن مكـرم       ، ابن منظور 

א،،W
אאאא

א،FKE 
אKحممد بـن إمساعيـل    ، البخاري K

١٩٨١K،אאWא 
אאWאא.عبد املـنعم  ، بدر

א Jא
אאKאאאא،

אאאאא،
א،אאF١٩٩٥KE 

.ذياب، البداينة
אאאKאW

א،אא،٢٩א،
٣א،F٢٠٠١E،٧٩ J١١٩K 

אאKكـاظم حممـد   ، بو صاحل 
אאא

אאאKא
אא،אאא،١א،

F٢٠٠٣E،١٠٣ J١٢٠K 
אKجواد عـوض اهللا   ، حسني


אאK،

Wאא،١٩٩٦K 
א.عبد العزيز بن حممد   ، حسني אא

אאא



  ...  ية  اجتاهات طالب اجلامعات اخلليج: حممد بن عبداهللا بن إبراهيم املطوع 

  

٤٤٤

אאKאא،
אאאא،

אאא،F٢٠٠٤E،
١١٧-١٥٨K 
،אF١٩٨٩E،Wعبد اللطيـف  ، خليفة

אFEKא
א،אWא،

F٢E،١٩٨٩،٢٠٩ J٢٥٦K 
אKمجعـة ، اخلويل  א ،

אWאאא،
١٩٩٢K 

אא.حممد بن عـودة   ، الذبياين
אאאאא

אאאא،
،א،א،
א،٢٠٠٢K 

Wא،אא.حامد، زهران
א،٥،١٩٨٤?K? 

،אאKحامد عبد السالم  ، زهران
אWא،F٥E،١٩٨٤?K? 
Wאא.عبد اهللا بن ناصر   ، السدحان

 Jא–،אW
א،١٤٢١K 

א.عبد اهللا بن ناصر   ، السدحان
אא،אWא،א

א،אא،٧٠א،
F٢٠٠٤E،١٩٧ J٢٣٩K 
א.عبد اهللا بـن ناصـر     ، السدحان

אאא
אאאWא

אא
אKאWא،א

א،٣٤א،٢א،F٢٠٠٦E،
٥٩ J٩٦K 
،אא.الدمرداش عبد ايـد   ، سرحان

אWא،١٩٩٨K 
אאא.إبراهيم، سالمة

אKאWא
אא،٢١א،

١א،F٢٠٠٥E،١٨٩ J٢٠٦K 
،אא. عبـد الـسالم   ، الشيخ

אWאאא،١٩٩٢K 
،אאאא.سالمة، طناش

א،אא،אא،
F١٩٩٢E،٣٨ J٧٣K 

،אKWعبـد الـرحيم طـه   ، طـه 
אWאא

א،٢٠٠٦K 
אאKيصل محيد املال  ف، عبد اهللا 

אא



)هـ١٤٣١/م٢٠١٠(،  الرياض )٢(، اآلداب ٢٢  مجملة جامعة امللك سعود،  

  

٤٤٥

،אא،
א،אא،٢١א،٨٤א
F٢٠٠٧E،٥٣ J٩٧K 

אKא،إيـاد ومـروان   ، العزاوي
אאKWאא،٢٠٠٢K 

אKخالد بن فهد  ، العودة א،אW
אאא،١٩٩٤K 

Kجهـاد ، محزة ومساعده ، العقيلي א
אאאאKאW

א،אאא،
אא،אאF٢٠٠٨E،

٢٠٣ J٢٢١K 
،אא.حممــد حــسن، عــالوي

אWאא،F٦E،١٩٩٢K 
אאא.سعد بن إبراهيم  ، العلي

אא
א،،

א،אא،אא
א،١٤١٨K 

WאאKأمحد علي ، علي
،אW،

١٩٨٧K 
אאKعبد العزيز بن علي   ، الغريب

אאא،אW
אא،אא

F٣٥EאF١٣٢Eא،אא
F٢٠٠٩E،١٦١ J٢١٢K 

אKحامد عبـد العزيـز    ، الفقي 
א،אWאא،١٩٨٤K 

אKإسحق يعقوب ، القطب
אאא،אW

אא،F٨E،F١٩٨١E،
٢٦٧ J٢٩١K 

،אאאא.علي حممد ، حممد
אWאאא،١٩٨١K 

אא.افلني نصيف ، مكاري
אא،

،א،١٩٨٨K 
אאאאKلويس، مليكة

אא،אאא،אWא
אא،١٩٨٥K 

Kאא.فاروق عبد الفتـاح   ، موسى
אWאא،١٩٨١K 

.حممـد ، ابراهيم و الشناوي  ، وجيه 
אאאא

אאא،א
א،אא،

١٩٩٠K 
אWאKאאKانتــصار، يــونس

א،١٩٨٦K 
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Abstract. This study aims to demonstrate if there are high and positive Attitudes of the Gulf university students toward the policies, 
programs and activities of youth Recreation and if there are statistically indicative differences in the orientations of the Gulf university 
students toward the policies, programs and activities of youth promotion in accordance with the difference of the country and college and the 
priority to participate in the   recreation programs and activities. The study tool was a questionnaire to collect the information, prepared by 
the researcher, and was applied on (607) Gulf university students in six countries. The study concluded that there are high and positive 
attitudes of the Gulf university students toward the policies, programs and activities of youth recreation  and that there are no statistically 
indicative differences in the attitudes of the Gulf university students toward the policies, programs and activities of youth recreation due to 
the difference of their countries and that there are no statistically indicative differences in the attitudes  of the Gulf university students toward 
the policies, programs and activities of youth recreation due to the difference of the college (scientific  - literature). It also concludes that 
there are statistically indicative differences in the attitudes of the Gulf university students toward the policies, programs and activities of 
youth promotion due to the difference of the degree of participation in the recreation activities that are supervised by the official authorities 
in their countries. The researcher concludes his study with a number of recommendations and suggested other studies to search for the 
reasons for the decrease of participation rate in the  recreation programs and activities despite their positive attitudes and performing a full 
comparative and analogous studies for the current study to include male and female university, secondary and intermediate students in the six 
States in the  Gulf Cooperation Council.   
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