
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 لالنتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل 
املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،املشار إليها

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين
ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
 ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في 
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 ن املنشور املشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرال ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات األجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 االنعكاسات االقتصادية للترفيه على األسرة املوصلية

 في مدينة املوصل دراسة ميدانية

 أميرة وحيد خطاب  م.

10/9/2012 تأريخ القبول: 1/8/2012 تأريخ التقديم:  
 المقدمة:  

يعد موضوع الترفيه من المواضيع المهمة التي  تغي ا امتميكث ر يير مين اليدوا في   
د بعييا الييدوا و ك يية التيي  تعتمييد فيي  ا ت ييكدمك   يي  ال يييك ة العييكلث ممميتييه فيي  ا ت ييك

وت  يص اممواا الطكئ ة لالمتمكث به رونه مين ال كايكا التي  تهيث ر يير مين امغي كص 
وبمييك  ن لرييا ماتمييع   و ييية فيي   كداتييه وتحكليييدم ونمييط  يكتييه فماتمعنييك العرا يي   كميية 

يتط ييا التعييرى   يي  مييك مييو والمو يي    ك يية يتميييا بانمييكط الترفيييه لهييك   و ييية ممييك 
مفهييوث الترفيييه  نييد ام يير  ومييك ميي   مدافييه ومييك ميي   نمكطييه ومييك مييو تييا يرم   يي  ام يير  
بو يييفه نغيييكطك  و  كاييية يتبيييع مت يييير مهيييث وميييو اسمركنييييكا ا  ت يييكدية ل  ييير  التييي   يييد 
ت  يييص ليييه ايييالاا مييين د  هيييك   فضيييال  ييين  ع يييكرم  ال ييي ية وا اتمك يييية وا  ت يييكدية 

ة والتع يمييية ممييك يتط ييا ا متمييكث بييه و  يي  الييرعث ميين ع ييكرم العديييد      ن الترفيييه والنف ييي
ي تيك   لي  ت دييد متيي  و يين ورييى ييتث الترفيييه مي ا ميك ي يددم الفييرد  وفي   روفيه ال ك يية 

 ونمط معيغته وي تك   يضكا  ل  مبكلغ نحدية ركفية ل ترفيه.
وا تنكولنك اسطكر العكث ل ب يث،  ميك وتضمن الب ث محدمة و م ة مبك ث، ف  المب ث ام

المب يييث ال يييكن  فحييييد تضيييمن، ام يييير  والتيييروي  و يييد بينييييك فييي  المب ييييث ال كليييث اساييييرالاا 
المنهايييية ل ب يييث،  ميييك المب يييث الرابيييع فحيييد تضيييمن  يييرا مت ييييراا الب يييث وت  ي هيييك  ميييك 

 المب ث ال كمس فحد تضمن نتكئج الب ث  ث الم كدر.
 
 
 

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /علم االجتماعقسم 



 م. أمرية وحيد خطاب                    دراسة ميدانية يف مدينة املوصل االنعكاسات االقتصادية للرتفيه على األسرة املوصلية

 460 

 النظريالباب األول: الجانب 
 المبحث األول: اإلطار العام للبحث

 . مشكلة البحث1
الترفيه من الموضو كا النف يية ا اتمك يية التي  يوليهيك   ميكل ا اتميكع و  ميكل  

ن ييييكنية مفييييراد الماتمييييع  واليييينفس امتمكمييييكا ربيييييراا رونهييييك تم ييييا  كايييية نف ييييية وااتمك ييييية وا 
ميكث بكلنك يية الترفيهيية مين و يا   ير والامك كا ام يرية وبي لف فكم ير  ت تيك   لي  ا مت

فهيييث ي تييييكاون لالنطيييال  وال رييييية وال عييييا فييي   طييييكر   و ييييية ام ييير  و روفهييييك وميييي ا 
ي ييتد   م ييةولية الوالييدين فيي  ا تيييكر امنمييكط الترفيهييية و ييد ا تييكد  مييكل  مدينيية المو ييا 

ك ية في  الربييع الحيكث بكل فراا والترفيه  ن  وائ هث  يالا العطيا وام ييكد والمنك يبكا و 
فياتمع  فراد ام ر  وبعا ام كرا ل تمتع والترفيه     نه ف  الو ا ال كضير وبيكلرعث مين 
ن ييييكنيكا   ييييد يوااييييه  فييييراد الماتمييييع  العديييييد ميييين   ممييييية ميييي ا الاكنييييا ال يييييوس ااتمك يييييكا وا 
ال يييعوبكا والضييي وطكا النف يييية ا اتمك يييية واممنيييية ومنهيييك ع ييي  الطييير  المةديييية  لييي  

ن الترفييييه ور ييير  ا اد كميييكا وارتفيييكع   يييعكر امميييكرن الترفيهيييية محكرنيييةا ميييع الوضيييع  ميييكر
ا  ت كدس لغري ة ربير  من الماتمع ممك يتط ا درا ية   ميية ل تعيرى   ي  وا يع الترفييه 
فييي  مدينييية المو يييا بميييك فيهيييك مييين  ييي بيكا واياكبييييكا وميييا ترتحييي  و يييكئا الترفييييه الييي  ميييك 

لمدينيية ميين  طفيكا وغييبكا ون ييكل ل تنفيييس  يين ع ييكر ال ييروى يتنك يا مييع ا تيكاييكا  مييا ا
الرامنة وا ث العما المتوا ا والتعبير  ن  طك كتهث ورعبيكتهث ومين امميكرن التي  ت يتطيع 
 العكئ ة المو  ية ال مكا  ليهك )ال كبكا بمك فيهك من ركاينواا ومدينة املعكا وعيرمك (.

 . أهمية البحث2
رغى  ن دور الترفيه ف  ام ر  المو ي ية رو يي ة مين ترمن  ممية الب ث ف  ال 

و ييييكئا التفك ييييا ا اتمييييك   وايييييكد  التمك ييييف ام ييييرس وا اتمييييك   وايييييكد  فعكلييييية الفييييرد 
ونغكطه و يويته  كا  ودته ل عما رمك توضي  ميدا ال كاية  لي    يكد  الن ير في   ميكرن 

 ة الركفية لهك.الترفيه ل   وا     التنوع الالاث لو كئا الترفيه والم ك 
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 . أهداف البحث: يهدف البحث لمعرفة:3
  . تا ير الترفيه     ام ر  ااتمك يك. 

ا. ال كليية المكدييية فيي   نغييطة الترفيييه وا نعرك ييكا ا  ت ييكدية ل ترفيييه  
     ام ر  المو  ية.

 . تحيييديث  بعيييا ال  يييوا والمحتر يييكا لمعكلاييية مغيييرالا  الترفييييه فييي   
 مدينة المو ا.

 مفاهيم البحث:. 4
منكلييف العديييد ميين التعييكريى التيي  ت ييكوا تف ييير معنيي  ومفهييوث الترفيييه تف يييراا   ميييكا ود يحييكا 
رادس  فكلترفيييهن نغييكط ااتمييك   وضييرور   ن ييكنية  يي ية ومييو  س نغييكط ت حييكئ  ا تيييكرس وا 
مح ود يمكرس في  و يا الفيرال ولييس لر يا ميكدس  يهيدى  لي  ان ميكس الفيرد بعيد رد يه 

ه ف   م ه رميك يهيدى  لي  تنميية الفيرد ا يمكنيكا و ح ييكا ونف ييكا يا يا لممكر ية في  ومعكنكت
 .(1)النهكية الرضك وال رور

ويييرا فورييكس  ن الترفيييه يتع يي  بييالوان امنغييطة التيي  يمكر ييهك الفييرد  ييكر   ييك كا  م ييه 
عبية وم ا يدا      ن الفرد  د ا تكر بضعة  واه مين امنغيطة لممكر يتهك طو يكا نتياية لر 

دا  ييية و ن المغيييكررة فييي  مييي م املييوان مييين امنغيييطة تميييدم برا يية ورضييي  نف ييي  رانغيييطة 
ال يك ة وال فر والرا ة وا  تامكث والمطكلعة والرتكبية ومغيكمد  الت فاييون و يرال  ال ي ى 

 .(2)والرتا وايكر  امما وام كرا و  يراا مااولة املعكا والفعكليكا الريكضية والفنية
د كا ال رور     النفس ساالة ع كر التعا، والتروي  ا طال كان تيروي ن اليرو   فكلتروي   

من الري  والن فس مين الينسفس ويحيكا تيروي  وروضية، رميك يحيكا تينفس،   ي   كلية الغي ص 
 .(3)المغ ون المربوا، الم  ور، المتضكي 

                                                 

، 2010(   ين  بد ال ميد، المغرالا ا اتمك ية، المرتا الاكمع  ال ديث،   رندرية، م ر،  1)
 .191ص
 .14، ص1986ا ا ت مكرم، دار الط يعة، بيروا، (    كن م مد ال  ن، الفرال ومغرال 2)
 .122، ص1995، دار الفرر ال بنكن ، بيروا، 1(   يا   مد   يا، معاث الم ط  كا ا اتمك ية، ط 3)
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يي ع  و ف ييى،  و  ااا  مرادفييكا التييروي  مييو الترفيييه ويحييكا رفرييه  نييدسن  رف ييه و نييهن نف ييس  وو  
 .  (1) نه التع ا والضي 

ولرنهييك   ت ييت ر  رييا امو ييكا وام مييكا، بييا  بييد ميين غيي ل ميين را يية اليينفس، و ييرون 
 .(2)ل بدن

 ()التعريف اإلجرائي للترفيه
من النغيكطكا التي  ي يع  لهيك اسن يكن ل ت فييى مين  يد  التيوتراا التي  يتعيرا  

لت  ية ف  امو كا الت  تتنك يا ميع و يا فراعيه و روفيه لهك والب ث  ن الرا ة والمتعة وا
 ا اتمك ية وا  ت كدية.

 دراسات سابقة
ن ييراا لعييدث تييوفر درا ييكا  ييكبحة  يين موضييوع الترفيييه فيي  مدينيية المو ييا ولعييدث  

تيييوفر الب يييوث الع ميييية ال ك ييية لهييي ا الموضيييوع،     نيييه تيييث التو يييا  لييي  الب يييث ام يييرا 
. فييب بنييا م مييد الهييكارس المو ييومة )م ييتوا الييد ا   ييد لموضييوع ب  يي  ومييون درا يية د

المحومييكا ام ك ييية ل  يييك ة( فيي  المم ريية العربييية ال ييعودية تهييدى ميي م الدرا يية  ليي   لحييكل 
الضييول   يي  م ييتوا اليييد ا را ييد المحومييكا البغييرية التييي  ت عييا دوراا مهمييكا فيي  ممكر ييية 

 ليي   لحييكل الضييول   يي  امغيي كص  النغييكط ال يييك   والتروي يي ، رمييك تهييدى الدرا يية  يضييكا 
الييي ين يمكر يييون مييي ا النغيييكط مييين  يييالا اساكبييية   ييي  ال يييةاا التيييكل  )مييين يميييكرس نغيييكط 
ال ييييك ة والتيييروي  مييين  يييالا التعيييرى   ييي    كئ يييهث الديموارافيييية وم يييتوامث الع مييي  
وا  ت ييكدس وانتهاييا البك  يية فيي  ميي م الدرا يية الميينهج الموضييو   وا ييتعكنا بكم يي وا 

 ييف  الت  ي يي  وا تمييدا   يي  البيكنييكا ال ح ييية الميدانييية )ا  ييتبيكن( والتيي  ركنييا  دا  الو 
 الدرا ة.
ا يتمكر ،  300 مك  طكر الدرا ة  ددا البك  ة ماكا درا تهك ا اتميك   بتواييع  

% 90رمييك  راييا الدرا يية بعييدد ميين النتييكئج  ممهييكن يمييكرس النغييكط ال يييك   والتروي يي  

                                                 

 .363، المرتبة الع مية،طهران   ا ا، ص1(  براميث م طف  وع رون، المعاث الو يط،   1)
 .www.forum.rjeem.com. .21/12/2011ل مر   فحط، منتدا ريايث ن كئ   -( التروي   ن النفس 2)
( .من مرادفكا التروي  الترفيه ) 
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يعيييد عيييالل المعيغييية مييين  ميييث ال يييعوبكا التييي  تواايييه اليييراعبين فييي  مييين  ينييية الدرا ييية،  
% مييين  ينييية الدرا ييية، ي يهيييك ضيييعى 43،15ممكر ييية النغيييكط ال ييييك   والتروي ييي  بوا يييع 

% 24%  ييث تعييدد  واييه اسنفييك  وتفو هييك   يي   واييه الييد ا بن ييبة 26،71الييد ا الغييهرس 
لترفيهييية ركلمحييكم  والمطييك ث %   يي  ارتفييكع   ييعكر الو ييكئا ا5،4وتتييواع الن ييبة المتبحييية 

والمالميي  رمييك تييث الت حيي  ميين فرضيييكا الدرا يية منهييكن واييود فييرو   اا د ليية    ييكئية 
و ال ة ارتبكطيه طرديه تبين م توا الد ا و اث ام ر  ممك يدا     الرعبة ف  ممكر ية 

 .(1)النغكط ال يك   والتروي   لدا اميع الفئكا ب ا الن ر  ن د ا ام ر 
 سرة والترويح:.األ1

تيييرتبط ام ييير  بيييكلتروي  وبانغيييطة و يييا الفيييرال بك تبيييكر ام ييير  ن كميييكا ااتمك ييييكا  
  ك يكا، وتتض  طبيعة العال ة بين التروي  وام ر  مين  ييث  نهميك ن يحكن ااتمك ييكن في  
ن كث ااتمك   وا د، رمك  نهمهك ن حكن  ديمكن من  يث الو يفة ا اتمك يية لريا منهميك، 

 .(2)ن التروي  و نغطة الفرال   د الواابكا ام ك ية ل  ر   ديمكا و اااف حد رك
وام يير  م تكايية  ليي  ال عييا والتييروي  ر كايية   ك ييية ر كاتهييك ل طعييكث والغييراا  

  يكنكا. فكلتروي  ام رس ليس مو مك ييد و  لييه بعيا رتيا التيروي  مين  غيك ة المو ييح  
مييدار اممييواا ال مينيية وا ليي مكا  ليي   مييكرن ا  ييتالط، رمييك  نييه ليييس التييروي  وا  ييتالط وا 

الممييييكرس فيييي  بحييييية المة  ييييكا التربوييييية ا اتمك ييييية،  لييييف  ن ام يييير  لهييييك   و يييييتهك 
 ييين  -نو يييكا ميييك–و روفهيييك ودورميييك ال يييكص مميييك ي يييتث   يهيييك  نميييكط مييين التيييروي  م ت فييية 

دار  التروي  تتميا برونهيك غيان   يرس  يكص ي يعا  اليت رث فييه مين المواود ف  عيرمك وا 
 ييكر  ام ييير  ولييي ا تييياداد م ييةولية الواليييدين فييي  ا تييييكر امنمييكط والتطبيحيييكا وتييياداد  مميييية 
التيروي  فيي  ام يير  لع ييث الييدور التربييوس لهيك ومفرادمييك فييكلمناا يعتنيي   نكييية مبكغيير  ودائميية 

  ايو ب ا مغرالا ام ر  وتدارس  مورمك وم ك دتهك     التع ث. وم م امغيكل ت تك   ل

                                                 

( فب بنا م مد الهكارس، م توا الد ا   د المحومكا ام ك ية ل  يك ة، منتدا   بكا طيبة،  1)
www.ahabub-taiba.com. 

 .201، ص1990ال وال ،   وا التروي  و و كا الفرال، دار الفرر العرب ،  ( رمكا درويش، و مين 2)
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 ييكص تغيييع فيييه ال ييا والت ييكم  رمييك يغيييع فيييه ال ييرا ة وال ييد  وميي م امغيييكل اميعييكا 
 .(1)يوفرمك التروي  ام رس المنك ا

ومن مهكث ام ير  تع ييث  بنكئهيك ريفيية ا  يتفكد  في  التيروي  والعميا   ي  ا يت مكرم  
ة  ليييي  تهيئيييية ا  ييييت مكر ال يييي ي ، وا ييييت الله فيييي  ممكر يييية امنغييييطة اسياكبييييية، بكسضييييكف

الو كئا التروي ية المنك يبة لهيث مين النك يية العمريية والغير ية والتربويية، ومغيكررة امبيوين 
ل بنكل ف  التروي  وب لف  ن تطيع  ن نضمن واود ا  يكر ا ياكبيية وتايكوا ع يكرم ال ي بية 

د  مييع وب ك يية  ن العديييد ميين الدرا ييكا تةرييد  نييه ر مييك اادا ممكر ييكا  فييراد ام يير  الوا يي
بعضييييهث الييييبعا ل نغييييطة التروي ييييية رييييكن  لييييف مييييد  كا لمايييييد ميييين التييييرابط ام ييييرس بييييين 

 .(2) فرادمك
فييكلتروي  وميين النك ييية ا اتمك ييية ي ييهث فيي  تنمييية الييروابط ام ييرية والعكئ ييية فيي   

 يييرو  العكئ ييية  لييي  الطبيعييية والغيييعور بك نتميييكل واليييو ل ل امك ييية و ليييف مييين  يييالا ال عيييا 
مية الحدر      التفكمث مع ا  رين وا تراث عرائهث وتحدير العميا الاميك   مين الامك   وتن

 الا م كممة را  ضو ف  الامك ة      دال دورم ومن النك يية ال ي ية والبدنيية يم يهث 
التروي  ف  ا رتحكل بكل كلة البدنية  ن طري  المغ  وال عا ف    ضكن الطبيعية وبكلتيكل  

 .(3)يرت ا ال  ة والعكفية
 .الترويح والشباب2

يعد التروي   ن الينفس   يدا الرعبيكا الفطريية الموايود  في    ميك  ريا  ن يكن،  
ويبييد  الميييا  ليي  التييروي  والترفيييه  يين اليينفس منيي  ال يي ر، وييياداد ميي ا الميييا  نييد مر  تيي  
المرامحييية والغيييبكا، ويمتيييد بعيييد  ليييف ولرييين ب يييور   ضيييعى بكمتيييداد  مييير اسن يييكن ولييي لف 

 يين اليينفس ضييرور   ن ييكنية و كايية نف ييية و ح ييية وا ييمية. وتنبييع  ممييية التييروي  فييكلتروي  
 ييين الييينفس مييين  نيييه ي يييك د فييي  تادييييد النغيييكط، وتحويييية اسراد ، وتنميييية اليييرو  المعنويييية، 

                                                 

 .21/12/2011ف   www.benaalajayal( التروي  ام رسن  1)
(  مر  بيد   نة، مفهوث التروي  وع كرم ، المرتبة اس المية،   الث ويا  2)

www.islamweb.net/new/ibray/  17/12/2011. 
( منتدا منكا   ين ل   ة والريكضة لمنطحة العين التع يمية، غبرة الرال يرو، العال ة بين التربية  3)

 .manal.ahlamountada.com/forum 4/8/2011والتروي ، 
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وتنغيييط العحييا، والغييبكا  يييث مر  يية اس ييداد والبنييكل ل م ييتحبا، وتوريييد اليي اا، يوااهييون 
وامامكا وال عوبكا، ولي لف فهيث ي تيكاون ل تيروي  من ف   بيا  لف  ديد من المغكرا 

 ليييف يم يييا  يييكمالا م يييك داا مييين  واميييا بنيييكل العحيييا واليييرو  والا يييث ومييي   بعيييكد اسن يييكن 
الرئي يييية. وي تيييك  اسن يييكن  لييي  التيييروي   ييين الييينفس  نيييدمك يبييي ا الاهيييد ويميييكرس النغيييكط 

، ميين  نييكل العمييا ومغييك ه (1)والعمييا والعطييكل، فميين يعمييا ب كايية  ليي  التييروي   يين نف ييه
فيييكلتروي  بانوا يييه  يييكدرام   ييي  ا يييتبداا مغيييك ر اسرميييك  والتعيييا والاييياع والتيييوتر بمغيييك ر 
البهاييية والمتعييية وال يييعكد  والرا ييية فهيييو  يييكدر   ييي  ت وييييا النف يييية المنهيييكر  الم طمييية  لييي  

 .(2)نف ية منتعغة محب ة     ال يك 
 .الترويح يحدث في وقت الفراغ3

لنغييكط الممييكرس نغييكطكا تروي يييكا ينب يي   ن يمييكرس فيي  و ييا الفييرال لريي  يرييون ا 
 .(3)وليس ف  و ا العما المهن   و الو يف  ال س يمكر ه الفرد

ولحيييد تطييييورا  نغييييطة الفيييرال ر يييييراا فيييي  ماييييكا ام ييير  تبعييييكا ل تطييييور ا  ت ييييكدس  
فراعييه وا اتميك   الي س تعييرا ليه الماتميع فيي  مام يه، فحييديمكا ريكن الرايا يمضيي  و يا 

اك ييكا مييع بعييا رفك ييه ميين الراييكا  مييك   يي  بييكا   ييد الييدركرين الماييكور   و ا و ييكا   يي  
المحه  الحريا من المناا، بينمك تممضي  المير   و تهيك ميع اكرتهيك في  منياا   يدامن، و ليف 
لتبيكدا ام كديييث وتنييكوا امطعمية والمغييروبكا، رمييك رييكن مين محييدور امو د عكلبييكا ال ييرو  

 يييكر   و الغيييكرع ميييع بحيييية  و د الاييييران.. ومنييي  ا تيييراع الت فاييييون فييي  نهكيييية ل عيييا فييي  ال
امربعينييكا في  الو ييكا المت يد   يث انتحيا  ليي  بحيية اليدوا،  ييطر الت فاييون   ي   ييك كا 
و يييا الفيييرال دا يييا منييياا ام ييير  وريييكن تيييا يرم   ييي  ام ييير  بكل يييكا فييي  غيييت  الوايييود  تييي  

فراعهييييك دون  ن تتاغييييث  نييييكل ال ييييرو  وم ييييكريى    ييييب ا تاييييد مييييك يمتعهييييك فيييي   و ييييكا
 .(4)المالم  والم كر  ودور ال ينمك فحط   يهك الا وس  مكث اهكا الت فايون

                                                 

نفس من  اا التواان، والتروي   ن ال ( ما ة  ا بت كمة، الغبكا1)
www.ibtesama.com/mhtmt://c:Decunents%20 25/12/2011. 

 .174( د. رمكا درويش، د.  مين ال ول ،   وا التروي  و و كا الفرال، م در  كب ، ص 2)
 .15، ص1986، دار الط يعة، بيروا، 1ت مكرم، ط(    كن م مد ال  ن، الفرال ومغرالا ا  3)
 .208-204( د. رمكا درويش، د.  مين ال ول ،   وا التروي  و و كا الفرال، م در  كب ، ص 4)
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(  ن ال ييييك  فييي  الماتمعيييكا المعك ييير  Burnsوتةريييد الدرا يييكا التييي   يييكث بهيييك ) 
ييية لي يا ر هيك ان مييكس في  طوفيكن الت يينيع والتمرريا  يوا اليي اا، بيا  ن ال ييك  ا اتمك 

مييييك االييييا ب ييييير و ن اييييالاا ربيييييراا ميييين  كئييييد العمييييا ينفيييي    يييي  برنييييكمج تروي يييي  ويييييرا 
(Roberts ن امنغييطة التروي ييية التيي  يغييكرف فيهييك النييكس، ت عييا دوراا متميييااا فيي  تنمييية  )

   ك ييهث بريييكنهث،  لييف  ن اسن ييكن   يغييعر ب حيحيية  نييه   يي   ييايته    ميين  ييالا و ييا 
لن نحع ف  ال طا من  يث ا تبكر التروي  نو كا من الفرال في  نفيس  . و  يمك  ننك(1)فراعه
 .(2)الو ا

 .مجاالت الترويح:4
تعييددا ماييك ا التييروي ،  ييد يرييون  ضيي يكا  و  منيييكا  ح يييكا و ييد يرييون ريكضيييكا  و  

 حكفييييكا  و ااتمك ييييكا  و  تييي   الاييييكا، و يييد يريييون دا  ييييكا  و  كراييييكا و يييد يريييون ت حكئييييكا  و 
كا  و تاكريكا رمك  د يرون اياكبيكا  و   بيكا ويضث التيروي  امنديية وال يك كا وال يدائ  تطو ي

 و مكرن ال هو وي ير التروي  ف  عن وا د من الماك ا المتعدد  ا تيةن
 ا  تر كل. .1
 الحدر      ممكر ة ال طكبة و ضور الم كضراا والندواا و  حكا الب ث والمنك ر . .2

 تفك ا و ضورمك.  كمة ال فالا وا   .3

 .(3)دا  ية و كراية  و مغكمدتهك-ممكر ة املعكا الريكضية .4

ومغيييكمد  البيييرامج الت فكايييية  اا امميييداى ال ييي يمة، واييييكر  المتيييك ى والمغيييكررة           
فيي  اليير الا ال يييك ية والتاييوا فيي  ال ييدائ  والمتنامييكا ممييك  غييف فيييه  ن ميي م الو ييكئا 

و فييرادم وتانييبهث الو ييكئا التروي ييية الضييكر ، ليي لف ياييا   يي  ت حيي   مييكراا طيبيية ل ماتمييع 
الهيئييكا ال رومييية والغييعبية المعنييية التعييكون   يي  تييوفير اسمركنييكا الالاميية  ت ييك  ميي م 

نغكل النوادس ا اتمك ية والريكضية وال دائ  والمتنامكا  .(4)الو كئا وا 
                                                 

(   مد م طف   كطر، ا ت داث المنهج الع م  ف  ب وث ال دمة ا اتمك ية، اس رندرية، المرتا  1)
 .224، ص2007الاكمع  ال ديث، 

 .218ر ال كب  نف ه، ص( الم د 2)
 .191( د.   ين  بد ال ميد، المغرالا ا اتمك ية، م در  كب ، ص 3)
 .96، ص2009، دار ال حكفة،  مكن، امردن، 1(  د.  ررث  نغاا  براميث،   ث ا اتمكع الانكئ ، ط 4)
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ية امك ييية مغييتررة بييين المنك ييبة ل تييروي ، فهيي  م ييةول ةوبيي لف فييان تييوفير البيئييي 
المة  كا ام رية والتع يمية وال حكفيية واس الميية والدينيية، ومط يوا منهيك  ن تعميا   ي  
تيييوفير ت يييف البيئييية المنتاييية ل فيييرص  ميييكث الغيييبكا لرييي  يمكر يييوا التيييروي ،   لرييي  يضييييعوا 

روا الو ييا  و يبتعيييدوا  ميييك ياييرس مييين  يييولهث، ولريين لرييي    ي م يييوا ممييوث ال ييييك  و  يفرييي
بتعحيداتهك ال يعبة وتف ييالتهك التي  يريون فيهيك الاكنيا عيير الميري   و عيير ال يكر اكنبيكا 

 .(1)ربيراا       كا الاكنا ال عيد المفعث بكلتفكةا
 الترفيه والحالة االقتصادية. .5

يغير بعا البك  ين  ل   ن بعا العواما من غانهك ت وييا التيروي  و نغيطة الفيرال  لي   
 ر   بية     ا  ر  منهك نانغطة لهك ا ك

الترريييا الغييديد   يي  غييرال بضييكئع التييروي ،  تيي  ي ييير الغييرال مييدى فيي   ييد  اتييه،  .1
 و ك ة  ندمك يرم  ا ت كد ام ر .

اسفراط ف  ا متمكث بهواية   د الاواين       كا ا  ر الي س   يهيتث بهيك  و يهيتث  .2
   يالا، ممك ي با تف خ ف  ام ر .

ميييا ميين د ييا ام يير  فيي  اتاييكم نغييكط تروي يي  وا ييد يهييث بعييا ت  ييص الاييال المت .3
  فراد ام ر  و  يهث البك  ، اممر ال س يابرمث  ل  المغكررة عضبكا  و ترف النغكط ر ية.

 نيييدمك ينيييدمج   يييد  فيييراد ام ييير  فيييي  غيييرا مييين  غيييركا التيييروي  ال ييي ب  ركلم ييييدراا  .4
نمك   .(2)يتعدا  ل  تا ية بحية  فراد ام ر والم رراا والمحكمر ، فان  لف   ية يه فحط وا 

ممكر يييية امفييييراد  و الماتمعييييكا التييييروي  بغييييرا ربييييير يييييدفع الماتمييييع  ليييي  وضييييع  .5
ا تهالر  ضكر،    تن رى ن بة ربير  من مواردم  لي  اوانيا رمكليية اائيد   ين  كاتيه، 

 .(3) ن ممكر ة التروي  ف  ال كلا تنطبع بكل فة ا  تهالرية عير المنضبطة مكديكا 

 الجانب الميداني

                                                 

عرب ، مررا (  ا  غرار  بيضون وع رون، الغبكا العرب  ورةا الم تحبا،     ة رتا الم تحبا ال 1)
 .27، ص2006درا كا الو د  العربية، بيروا، 

 .214( د. رمكا درويش و مين ال ول ،   وا التروي  و و كا الفرال، م در  كب ، ص 2)
 (  مر  بيد   نة، مفهوث التروي  وع كرم، المرتبة اس المية، ال الث ويا، م در  كب . 3)
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 المبحث الرابع: اإلجراءات المنهجية للبحث:
 .منهج البحث:1

واتبعنيييييك مييييينهج الم ييييي   -يعيييييد مييييي ا الب يييييث مييييين الب يييييوث الو يييييفية  الت  ي يييييية  
 ا اتمك    ن طري  العينة.

 .عينة البحث:2
 كمييا البك  يية بك ييت داث العينيية العغييوائية عييير الح ييدية فيي  الماتمييع ومييث بوا ييع  

 (  كئ ة من اميع الغرائ  والفئكا ف  الماتمع.100)
 .فرضيات البحث:3

  . انعداث الترفيه ية ر     ام ر    بيكا. 
 ا. منكف  ال ة بين الترفيه والد ا الغهرس ل  ر . 

 .مجاالت البحث:4
  . الماكا المركن ن تعد مدينة المو ا المركن ال س  ارس فيه الب ث. 

 ليي   12/9/2011ر  و ييا  اييرال الب ييث ميين الفتيير  ا. المرييكن الامييكن ن ا ييت 
 .12/5/2012الفتر  

( 100 . الماييكا البغييرسن تعييد  ينيية الب ييث ميين اليي رور واسنييكث والتيي  ب  ييا )
  كئ ة من مدينة المو ا.

 .الوسائل اإلحصائية:5
 . الن بة المئويةن  

الكل

 100×الجزء

 
 .أدوات البحث:6
 ن امدواا ام ك ية ف  الدرا ة الميدانية. . المحكب ةن وتعد م 

ا. ا  ييتبيكنن مييو ا ييتمكر  مرتوبيية فيهييك   ييئ ة يييود البك ييث ال  ييوا   يي   اكبيية  نهييك 
.  بيييا (1)تعطييي   و تر يييا ل فيييراد الييي ين ا تييييروا ضيييمن العينييية لتم يييا الماتميييع ام ييي  

                                                 

 .132، ص1982مكع، دار ال حكفة ل نغر والتوايع، الحكمر ، (   ن ممكث وع رون، المد ا  ل    ث ا ات 1)
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 يال يته   ي   يةاا ا نتهكل  ل  ال يي ة النهكئيية لال يتمكر  ا  يتبيكن ول تاريد مين ميدا 
 .()من   ئ تهك  ث  رضهك     مامو ة من ام كت   ال برال

 المبحث الرابع: عرض متغيرات البحث وتحليلها
 أ.عرض البيانات األولية وتحليلها:

 . الجنس1
 ( يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس1جدول )
 % ف الانس
 %55 55  رر
 %45 45  ن  

 %100 100 الماموع

( ميييين اليييي رور واسنييييكث 100(  ن مامييييوع العينيييية )1ميييين  ييييالا الاييييدوا ) يتبييييين 
%( و لييف 45( بن ييبة )45%( فيي   ييين  ن  ييدد اسنييكث )55(  ريير وبن ييبة )55بمعييدا )

نيكث و ريور وغييوا،     ن امنغيطة  لرون الترفيه يغيما ركفية امفيراد مين  طفيكا وغيبكا وا 
الفتيييكا  و اسنييكث و لييف لمييك يتمتييع بييه التيي  يمكر ييهك اليي رور فيي  الترفيييه  ر يير ميين  نغييطة 

الييي رور مييين  ريييية فييي  الت يييرى وفحيييكا لعيييكداا وتحكلييييد الماتميييع وا لتيييااث اليييدين  رميييك  ن 
امنغييطة بييين رييال الان ييين تتبييكين وفحييكا لطبيعيية رييال منهمييك فر يييراا مييك يحضيي  اليي رور و ييا 

ه  ميييك اسنيييكث فيييراعهث ميييع   يييد كئهث  يييكر  المنييياا  و فييي  ال ييي  ال يييرن  الييي س ي يييرن فيييي
فتحضي  و يا فراعهييك في  م ييك د  امث في  ام ميكا المنالييية لتعودميك   يي  الحييكث بكم مييكا 

 المنالية ومن  ث مغكمد  الت فكا.
 
 
 

                                                 

( لانة ال برال وتالفا منن ) 
  .د غفي   براميث/   ث   ث ا اتمكع/ ر ية ا داا/ اكمعة المو ا. .1
   ث   ث ا اتمكع/ ر ية ا داا/ اكمعة المو ا. ث.د و د  براميث/ .2
 اكمعة المو ا. .ث. نكدية  بك /   ث   ث ا اتمكع/ ر ية ا داا/  .3
 ث. بك مة فكرس/   ث   ث ا اتمكع/ ر ية ا داا/ اكمعة المو ا .4
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 .العمر2
 ( يوضح أفراد العينة حسب العمر2جدول )

 % ف االفئكا 
25-34 20 20 
35-44 24 24 
45-54 43 43 
55-64 13 13 

 %100 100 الماموع
مييين  يييالا اساكبيييكا اليييوارد  فييي  ا  يييتمكر  تبيييين  ن الب يييث  غيييتما   ييي  الفئيييكا  

(     ن الن يبة امربير ميث مين الفئية العمريية 2العمرية ركفة ورمك مو موض  ف  الايدوا )
%( و ليييييف لريييييون را ام ييييير  م يييييةوا  ييييين تيييييوفير ركفييييية 43( و ليييييف بن يييييبة )45-54)

الحيدر    ي  تحيديث النغيكطكا الترفيهيية م يا ال يرو  ا  تيكاكا ل  ر  بمك فيهك الترفييه وليه 
مييييع العكئ يييية ل تنييييام فيييي  ر  يييية ممييييك ي ييييهث فيييي  تنمييييية الييييروابط ام ييييرية والغييييعور بك نتمييييكل 

 الامك  .
 .المستوى التعليمي:3

 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3جدول )
 % ف الم توا التع يم 

 %15 15 ابتدائية
 %16 16 متو طة
 %26 26   دادية
 %25 25 اكمعة

 %5 5 مكا تير فار ر
 %100 100 الماموع

(  ن الن ييبة الربييير  ميين المب ييو ين مييث ميين  م يية الغييهكد  3يوضيي  الاييدوا ر ييث ) 
% ميين  فييراد العينيية. وميي ا دليييا   يي   ممييية الترفيييه رنغييكط  يييوس 26اس دادييية وبن ييبة 

تبط بم ييتوا تع يميي   ييكل  فكم يير  ي ييص ركفيية الم ييتويكا التع يمييية دون ا ييت نكل و  ييير 
بركفة م تويكتهك التع يمية ت تك   ل  الطبيعة وت و  امكلهيك، رميك  ن مي م الن يا تمتيي  لنيك 

 ت طية عرال المب و ين من اميع الم تويكا التع يمية.
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 ( يوضح مهن المبحوثين 4. المهنة:             جدول رقم )4
 % ف المهنة
 %57 57  ر 

 %43 43 و يفية
 %100 100 الماموع

%( من  فراد العينية يعم يون في  مهين  ير  57(  ن ن بة )4يتوض  من الادوا ) 
 %( يعم ون ف  مهن و يفية.43محكبا )

 .الدخل الشهري:5
 ( يوضح الدخل الشهري5جدول رقم )

 % ف الد ا
1-250 - - 

250-350 12 12 
351-450 11 11 
451-550 13 13 
551-600 7 7 
651-750 10 10 
751-850 20 20 
851-950 9 9 
 10 10 م يون-951

 8 8 م يون فار ر
 %100 100 الماموع

(  ن  فراد العينية  اا م يتويكا ا ت يكدية م ت فية ومي ا ي يك دنك 5يتض  من الادوا )    
 ف  التعرى     عرال المب و ين  وا موضوع الترفيه من م تويكا ا ت كدية م ت فة.

الم ييتوا ا  ت ييكدس والمييكدس ام يير الربييير فيي   ا تيييكر امنغييطة الترفيهييية رمييك  يييث يمعييد 
 ن ال روى ا  ت كدية م  ام كس ف  ات ك  الحراراا التي  تهيتث بكلغيةون المكديية ل  ير  
ور مك ركن الد ا مرتفع ر مك ركنا المغكررة ف  الترفيه  ر ر ور ميك ريكن اليد ا   ييا ر ميك 

ه وريي لف ا تيييكر اممييكرن فيي  الترفيييه وتبييين ميين  ييالا البيكنييكا  ن  ييا ن يييبهك ميين الترفييي
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% ممييك يتييي  20( و لييف بن ييبة 850-751الن ييبة امربيير ميين المب ييو ين ميين  وس الفئيية )
 مغكررة المب و ين ف  الترفيه  ر ر من  وس الد ا ام ا.

 ب.عرض البيانات العامة وتحليلها
 ذهب إليها المبحوثين ( يوضح األماكن الترفيهية التي ي6جدول )

 % ف اممكرن
 45 65 الركاينومكا

 33 47 مدينة املعكا
 22 32 دا ة  ت 
 %100 144 الماموع

(  ن    يي  ن ييبة ميين المب ييو ين ييي مبون  ليي  الركاينومييكا 6نال يي  ميين الاييدوا ) 
%( لت  ييص بعييا الركاينومييكا ل عوائييا فحييط  يييث تتمتييع ام يير  باييو 45و لييف بن ييبة )

 ا ة و ضكل الو ا الممتع ب  بة العكئ ة.من الر 
    ن بعيييا المب يييو ين   يرعبيييون بكلييي مكا  لييي  الركاينوميييكا  ك ييية   ا ريييكن  

التنام امك   ويرون  لف بك تفك  بين ام كرا   ي  ال يرو  بغيرا اميك   ور ير  العوائيا 
كع   ييعكر و مييكبهث  ليي  الرييكاينو مر ييى مكديييكا لييبعا العوائييا  وس الييد ا الميين فا  رتفيي

 الد ولية ل ركاينو..
 مييك بعييا العوائييا فانهييك تيي ما  ليي  ال كبييكا وتا ييس   يي  المحك ييد الم   ييية  

 و ضكل و ا   ير  ث العود   ل  المناا.
 ميييك ميييك يمييييا بعيييا الركاينوميييكا فييي  منطحييية ال كبيييكا والممتيييد    ييي  نهييير دا ييية  

لعييكا الييور  والغييطرنج م   يية ل يي رور فحييط ل تمتييع والترفيييه  يين اليينفس و لييف بممكر يية  
لييييييالا   يييي  اليييييرعث مييييين  11-10وغييييرا ا رري ييييية والدومينيييية والبحيييييكل تحريبييييكا  لييييي  ال ييييك ة 

 اسارالاا اممنية المغدد  ف  بعا ام يكن لت ف الركاينومكا.
%( ف كلبييييكا مييييك 33 مييييك المب ييييو ين اليييي ين يرتييييكدون مدينيييية املعييييكا فهييييث بن ييييبة ) 

ليييس الغييبكا  ليي  مدينيية املعييكا التيي  تتييوفر فيهييك ت  ييص  يييكث م ييدد  لييد وا العوائييا و 
مامو ييية مييين ا لعيييكا ميييع ب يييكطتهك و  تهيييك     نهيييك تنك يييا امييييع ام ميييكر مييين غيييبكا 
وغييييكبكا و طفييييكا     ن بعييييا العوائييييا   تفضييييا اليييي مكا  ليهييييك و لييييف لالاد ييييكث  اليييي س 
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و يدث الرا ية.  ي  ا فيهك  ك ة  يكث العطا والمنك بكا ور ر  العوائا ممك ي با الضار
ويتضك ى العدد ف  ام يكد واساكااا الر مية، وتعيد مدينية ل لعيكا مين الميدن الترفيهيية 
تعتميييد فييي  ت يييميمهك   ييي  وايييود بعيييا التحنييييكا فييي  بعيييا املعيييكا ولريييا لعبييية م يييم  
 يييكص بهيييك )ركلنيييك ور، وال ييي ن الطيييكئر،  يييرة الميييوا( رميييك  ضييييى لهيييك  لعيييكا   يييرا 

    ن م م املعكا  يك كا بكلمدن ام را فه   لعكا فيهيك الح ييا  ر فينة نو  واس طبوط .
من المتعة واس كر  فيهك ت تك   ل  ت كميث و لعكا ادييد  وتحنييكا  كليية ل لعيكا ال ك ية 

 بكمطفكا وال ك ة بكلربكر.
رمك تنتغر ف  مدينة املعكا مامو ية مين المطيك ث الب ييطة     نهيك   تعيد مين  

 يد  فت كوا العوائا   داد امطعمة من المناا وتنكولهك ف   مكرن الترفيه.المطك ث الا
 مك المنكط  ام يرا التي  يي ما  ليهيك العوائيا المو ي ية فهي  )دا ية  يت ( التي   

  يما  دي كا فه    تحع ضمن المنطحة الا رافيية لمدينية المو يا و  ي  اليرعث مين بعيدمك 
فييكع   ييعكر املعييكا فيهييك     ن العوائييا تيي ما  يين بعييا المنييكط  لمدينيية المو ييا وارت

 ليهك لت يير المنكط  الترفيهية المعتكدين   يهك و دا ة املعكا والمطيك ث فيهيك و ليف بن يبة 
22  .% 

 مييك المنطحيية ام ييرا التيي   غييكر  ليهييك المب ييو ين والتيي  تعييد منطحيية مهميية  ك يية  
 ييث تتيوفر فيهيك المحيكم  وم يالا ل غبكا فه  المامو ة ال حكفية محكبا اكمعة المو يا 

ا نترنيا واملب ة والم يالا التاكريية التي  تاي ا الغيبكا وتتوليد ليدا الغيبكا الرعبية في  
غييرال ال يي ع وا تنكئهييك، وريي لف تييوفر بعييا الحك ييكا الريكضييية التيي  تمييكرس فيهييك امنغييطة 

 الريكضية وال يك ة البدنية رنوع ع ر من الترفيه ل غبكا.
الت  ركنا مريكن اي ا ل عوائيا فهي  منطحية الغيال ا الامي ية  ييث   مك المنطحة 

تتمتع العوائيا بمن ير المييكم ال يك طة وامرا ال ضير   يالا ف يا الربييع  ك ية     نهيك 
 ع حا ف  ا ونة ام ير  و لف م بكا  منيية مميك  دا  لي  تامييد   يد امميكرن الترفيهيية. 

ك ية وال ييدير ال يييك       ن ميي م اممييكرن ر يييراا وريي لف تتييوفر منييكط    ييرا ركلحرييية ال ييي
 مك ت    وب لف فه    ترف  لترفيه امفراد.

 .أوقات الذهاب إلى أماكن الترفيه2



 م. أمرية وحيد خطاب                    دراسة ميدانية يف مدينة املوصل االنعكاسات االقتصادية للرتفيه على األسرة املوصلية

 474 

 ( يوضح أوقات الذهاب إلى أماكن الترفيه7جدول )
 % ف الو ا
 %47 83 الربيع

 %36 64 العط ة ال يفية
 17 30 المنك بكا
 %100 177 الماموع

ف يييا الربييييع مييين الف يييوا التييي  تمتيييكا باوميييك و ضيييرتهك لييييس فييي  مدينييية يعيييد  
نمك ف  اميع دوا العكلث.  المو ا و  ا وا 

وفيمك ي ص ب  نك  ن ف ا الربيع امفضا ف  مدينية المو يا ل نامية والترفييه     
  تركد   ر   وال  ركنا عنية  ث فحير  تتوان   ن ال يرو  ل تمتيع بم يكمر الربييع ال البية. 

   ن ام يير  المو يي ية تعييد العييد  والطعييكث والت طيييط الم ييب  ل  ييرو   ليي   مييكرن الترفيييه  
 وعكلبكا مك ت تكر ام ر  المو  ية اممكرن المفتو ة لممكر ة الهوايكا وال عا.

 مك  و كا ال مكا  لي   ميكرن الترفييه فحيد  غيكر المب يو ين  ن  فضيا و يا ل تمتيع  
ال ضيير  والاييو اميييا ممييك يغيياع العوائييا ل تمتييع بكلترفيييه  بكلترفيييه فهييو ف ييا الربيييع  يييث

وتبييد  ربيية ام يير  با ييداد امطعميية وتتهيئييك العكئ يية فيي  غييرال الرييرااا والمغييروبكا ال كاييية 
بكلي مكا  لي  ريكاينو  و  ف  امراض  ال ضيرال و  يتحييدون ل تمتع والتنام وال رو  ف   فر 

تييير  العط ييية ال ييييفية الو يييا امم يييا ل تنيييام لعيييدث عكبيييكا..  ميييك المب يييو ين الييي ين ا تبيييروا ف
ارتبيييكطهث بكليييدواث الر يييم  ويريييون  ميييكبهث فييي   و يييكا عيييير م يييدد    يييا  يييروى العكئ ييية 
و  ا ا تاكبة را ام ر  وربة ام ر  لرعبة امبنكل ف  التنيام والترفييه  ين  نف يهث وبي لف 

 فكلترفيه مرتبط بعد  مت يراا ومنهك ف وا ال نة.
 مات تسد حاجة المواطنين.هل الخد3

 ( يوضح الخدمات وتناسبها مع حاجة المواطنين8جدول )
 % ف اساكبة

 %23 23 نعث
  67 67% 

 %100 100 الماموع
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(  ن ال يدمكا الترفيهيية في  مدينية المو يا   ت يد  كاية الميواطنين مين 8يغير الادوا )
غييبكا وربيكر ال ين   ي  الييرعث المتعية وال ريية بميك يتنك يا مييع ركفية ام ميكر مين  طفيكا و 

%(  ييث نال ي   يدد ربيير مين الريكاينواا في  منطحية 67من  نهك ضرورية و لف بن بة )
ال كبييكا     نهييك   ت ييد  كايية المييواطنين لح يية ال ييدمكا فيهييك ميين ن كفيية وارتفييكع ا  ييعكر 

 رمك  نهك لي ا بكلم توا المط وا.
 . انعدام الترفيه واثره على األسرة:4

 ( يوضح  انعدام الترفيه واثره على األسرة9جدول )
 % ف اساكبة

 %67 67 نعث
  33 33% 

 %100 100 الماموع
%( ميين المب ييو ين يةرييد   يي   ن انعييداث 67(  ن ن ييبة )9نال يي  ميين الاييدوا ) 

الترفيه ية ر     ام ر ،  مك ع كر انعيداث الترفييه وبعيد   ير اساكبية مين  يالا ا  يتمكر  
( بانهييك وبكلتراتييا ميين    يي  10ة فييان مع ييث المب ييو ين يييرون وب  ييا الاييدوا )ا  ييتبيكني

  ل    فا الن ان
 ( يوض  ا ر انعداث الترفيه     ا  ر 10ادوا ر ث )             

 ت % ك اإلجابة
 1 %41 54 كثرة الضجر والملل
 2 %40 52 كثرة شغب األطفال

 3 %19 25 كثرة الخالفات بين الزوجين
(  ن ر ير  الضيار والم يا مفيراد ام ير  ا ت يا المرتبية امولي  ضيمن 10الايدوا ) يغير .  

( ويعييود ال ييبا فيي   لييف  ليي  الييروتين اليييوم  اليي س يمكر ييه 41الت   ييا المرتبيي  بن ييبة )
الفييرد ميين   مييكا وضيي وطكا ال يييك  اليومييية وانفعييك ا وتييوتر ييية ر   يي  ال كليية النف ييية 

 رتئييكا وي تييك   ليي  التنفيييس والت يييير فيي   يكتييه  ك يية ل فييرد فيغييعر بكلم ييا والضييار وا
ف  نهكية ام بوع ون راا ل  عوبكا التي  توااههيك العكئ ية المو ي ية في  الترفييه مين فحيدان 
اممن ور ر  ال ييطراا ل تفتييش وااد يكث الطير  و  ييمك في   ييكث العطيا والمنك يبكا اعيا 
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امفيراد  لي   يدث الرعبية في  ال يرو   من الترفيه  عوبة توااه المواطن ممك يضطر بعا
  ل  ت ف المنكط  ويفضا البحكل ف  المناا وغ ا  و كا الفرال بكلنوث وا  تر كل.

 مك ر ر  غ ا امطفكا ف  ام ر  ا ت ا المرتبة ال كنية ضمن الت   ا المرتبي  بن يبة  . ا
  ام ييبوع  و % و ن   يية  و انعييداث الترفيييه و ييرو  امطفييكا ل تنييام و  يي  ام ييا ميير  فيي40

ام بو ين يةدس  ل  تحييد امطفكا ف  المناا    يمعيد الترفييه ل طفيكا متنف يكا ل تعبيير  ين 
 الطك كا  و الحدراا ال ررية والفررية.

%( ر ييير  ال الفيييكا بيييين 19وا ت يييا المرتبييية ال كل ييية ضيييمن الت   يييا المرتبييي  بن يييبة ) . ا
ب  ييية ر تييا يراا واضيي كا ميين  ييالا اليياواين و لييف من  ييدث  ييرو  ام يير  ل تنييام  كمييا  يي 

ر يير  ال الفييكا الاواييية فييكلروتين اليييوم  و ييدث التاييدد فيي  ال يييك  اليومييية ي  يي  نو ييكا ميين 
ال الفييكا والغيياكراا بييين اليياواين و لييف من الترفيييه يعييد رعبيية لييدا الاوايية فيي   ضييكل 

ييييه ليييدا و يييا فراعهيييك وبعيييا الن يييو  ي ايييان  لييي  الت يييو  وغيييرال البضيييكئع رنيييوع مييين الترف
الن كل فكلت و  ليس تعكما ا ت كدس ولرنه ير ا الاواة ا تمتكع بو يا الفيرال والت يو  
ف   يد  اتيه ترفييه  ين الينفس مميك ياييد  نفيك  ام ير  ويية ر بطريحية  و بيا را   ي  د يا 

 ام ر  ومن  ث  دوث ال الفكا بين الاواين  وا ر ر  الم كريى.

 يتنك الحكئ ة انعداث الترفيه ية ر     ام ر    بيكا.و د تبين من  الا البيكنكا  د  فرض
 .انعدام الترفيه يؤدي إلى عدم الرغبة بالعمل5

 ( يوضح عدم الرغبة بالعمل النعدام الترفيه11جدول )
  

 
 
 

لعينيية يةرييدون بييان انعييداث الترفيييه (  ن الن ييبة ال كلبيية ميين  فييراد ا11يغييير الاييدوا )       
ييةدس  لي   ييدث الرعبية بكلعميا     ن الضييار واليروتين الييوم  يعمييا   ي   يدث الحكب ييية  و 
الدافعية ف  اسناكا الايد ف  العما وم ا بدورم يينعرس   ي  اسنتكايية واسبيداع ويعيد  ليف 

 ر فة ا ت كدية عير مبكغر  نتياة لح ة الترفيه  و انعدامه.

 % ك اإلجابة
 %77 77 نعم
 %23 23 ال

 %100 100 المجموع
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 بدائل التي يتم اختيارها في حالة انعدام الترفيه.ال6
 ت % ك البدائل

 1 29 56 مشاهدة التلفاز
 2 21 40 استخدام الهاتف النقال

 3 16 30 الذهاب إلى المطعم
 4 15 28 الذهاب إلى المقاهي
 5 12 23 استعمال االنترنيت

 6 7 15 زيارات األقارب واألصدقاء
ى ميين ا ضييطرابكا اليومييية وفيي   كليية انعييداث  و   تييه يعييد الترفيييه  يي وف ل ت فييي 

 فنةغر ف  اساكبة     م ا ال ةاا الم  ص له  د   طوط ااتمك يةن
%( 29ا ت يييا مغيييكمد  الت فيييكا بر ييير  المرتبييية امولييي  ضيييمن الت   يييا المرتبييي  بن يييبة ) .  

متكبعية نتياة لعدث واود الترفييه فيحضي   فيراد ام ير  مع يث  و يكا فيراعهث  و  ط هيث في  
البييييرامج الت فايونييييية بركفيييية  نوا هييييك ا اتمك ييييية والدينييييية والترفيهييييية والريكضييييية وامعييييكن  

ي ييير امفييراد  ليي  التواييه  ليي  رييا مييك مييو اديييد ميين غكغييكا اديييد  وت يييير \وامفييالث ممييك 
اهييكا اليييت رث )اليييدش( و  يييمك  ن منيييكف  اهيييا  متطييور  بتحنييييكا م ت فييية ريييك ) ا   د س( 

عييكد والييدنرا واليي س يعمييا   يي  تغييفير البييرامج رييا ميي ا يتط ييا ا ييتحطكع اييالاا  ال يي  امب
ربيييراا ميين د ييا ام يير  لغييرال ميي م اماهييا  ممييك ير ييى ام يير   ييال ا ت ييكدس وييينعرس 

 ب ور  عير مبكغر      د ا ام ر .
بة بينمك ا ت ا المرتبة ال كنية من م م البدائا ا  يت داث الر يير ل هيكتى النحيكا وميث بن ي . ا
%(      ييب  الهييكتى النحييكا اييالاا ميين غ  ييية الفييرد فضييالا  يين و ييي ة ميين و ييكئا 21)

الترفييييه والت ييي ية والتبيييكم  ب ميييا اماهيييا  ال دي ييية المتطيييور   اا التحنييييكا العكليييية وي يييوس 
العديييد ميين البييرامج واملعييكا الترفيهييية      يرييكد فييرد فيي  ام يير     ولديييه مييكتى نحييكا    

ن ضيروراا ال ييك  وميك يتط يا مين غيرال ركرتيكا تعبئية  و ا تنيكل مواتيى   ب  ضرور  م
 و موا ييفكا متطييور  رييا ميي ا يغييرا  ييال ا ت ييكدس  ضييكف  لييد ا ام يير  يضييكى  ليي  
مياانية ام ر  الت  تتضمن الم روفكا ام ك ية مين ماريا وم يبس و  يكث وت ي ية وميدايك 

لتي   ضييفا  لي  الم يكريى ام ك يية فغرال ريكرا التعبئية تعيد مين الم يكريى الاكنبيية ا
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التيي    ح يييا د يييا ام يير  ريييااور الموليييداا الرهربكئيييية وارتفييكع   يييعكر البنييياين واغيييتراركا 
لييي  مريييكن العميييا  و المدر ييية  س تعيييدد  وايييه امنفيييك   ال ييييكراا لنحيييا  فيييراد ام ييير  مييين وا 

وفي   كلية  وتفو هك      واه الد ا ممك يتط ا د يا غيهرس مرتفيع ل يد مي ا ا  تيكايكا
 دث ا تطك ة را ام ر  توفير م م ا  تيكاكا نتياية  ايا اليد ا و يدث رفكيتيه مميك  يد 

 ي با ف   د   الفكا   رية.

%( مين المب يو ين يي مبون  لي  16 مك المرتبة ال كل ية ضيمن الت   يا المرتبي  بن يبة ) . ا
مك فيي  ا ونيية المطييك ث فيي  مدينيية المو ييا رنييوع ميين  نييواع الترفيييه و  يييمك لايييكد    ييداد

ام ير  ود وا التحنيكا ال دي ة في    يداد وتاهييا امطعمية المتنو ية      يب ا ربيدائا 
ممكرن الترفيه والت  ية  يث يرتيكد الميواطنين و يوائ هث المطيك ث  ك ية في  ف يا الغيتكل 
لر ييير  اممطيييكر وغيييد  البيييرد تمنيييع العوائيييا مييين الييي مكا  لييي   ميييكرن الترفييييه ركلركاينوميييكا 

نة املعكا وعيرمك  يث  ن بعا المطك ث تتوفر فيهك انك   كص ل عوائا ومي ا فييه ومدي
  و يييية ل عكئ ييية رميييك يتمييييا بت يييميمهك الاييييد مييين  ييييث ام يييكث واسضيييكل  وغكغيييكا 
الت فكا     ن م ا ينعرس     مياانية ام ر  ف   رى مب غ   باس بيه في  تنيكوا وابية 

 ى المكل      الترفيه واسنفك    يه  ر ر.طعكث ف  المطعث وم ا يايد من ال ر 

 مك المرتبة الرابعة ضمن الت   ا المرتب  فركنيا اساكبية بكلي مكا  لي  المحيكم  و ليف  . ث
%(  ييييث  غيييكر المب يييو ين اليي رور بيييان الييي مكا  لييي  المحييكم  مييي  نو يييكا مييين 15بن ييبة )

 كدييث ولعيا اليور  الترفيه  ن النفس فهنكف  دد مين المحيكم  يرتكدميك الغيبكا لتبيكدا ام
وعيرمك ل ت  ية والمر  وغ ا  و كا الفرال  ك ة في  الم يكل   ي  اليرعث مين ال يوى مين 

 المداممكا الت  ت دث من  با الاهكا اممنية لت ف المحكم .

 مييك البييديا ا  يير ل ترفيييه فهييو ا ييت داث ا نترنيييا بر يير  فرييكن ضييمن الت   ييا المرتبيي   .  
ميييين المب ييييو ين بك ييييت داث ا نترنيييييا رو ييييي ة ل ترفيييييه %( 12الرابييييع  يييييث  غييييكر بن ييييبة )

فا ييب  ا نترنيييا اييال معهييث و يييوس لييبعا امفييراد  ليي  درايية اسدمييكن والبحييكل ل ييك كا 
طوي ييية مميييك يتط يييا اغيييتراركا غيييهريكا ل  ييير  ويعيييد  ليييف  يضيييكا م يييروفكا  ضيييكفيكا  لييي  د يييا 

الحكئ يية بييان منييكف  ال يية  ام يير . تبييين ميين  ييالا البيكنييكا ال ييكبحة اليي رر  ييد  فرضيييتنك
 بين الترفيه والد ا الغهرس ل  ر .
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 ميييك المرتبييية ام يييير  التييي   غيييكر  ليهيييك المب يييو ين ضيييمن الت   يييا المرتبييي  ومييي  اييييكر   .  
%( لميييك لهييي م الاييييكر  مييين  مميييية فييي  اييييكد  التفك يييا 8ام يييكرا وام يييد كل  ليييف بن يييبة )

 ت يييكا اليييدين  بيييين ام يييكرا. رميييك نيييوع مييين ارا اتميييك   بكسضيييكفة  لييي  اييييكر  ام يييكرا 
 ضييكى بعييا المي ييو ين  ليي  ا متمييكث بكلمبكريييكا الرروييية رنييوع ميين الترفيييه ممييك يتط ييا 

  يضكا غرال اماها  اسلرترونية لمتكبعة م م المبكريكا رالنرا وعيرمك من اماها .

 .الترفيه نشاط يستحق أن تخصص له جزء من الدخل الشهري6
 صيص المبالغ للترفيه( يوضح تخ13جدول )

 % ك اإلجابة
 %57 57 نعم
 %43 43 ال

 %100 100 المجموع
%( مين المب يو ين  غيكر  لي   ن 57( بيان ن يبة )13نال   مين  يالا الايدوا ) 

الترفيييه نغييكط ي ييت    ن ي  ييص لييه اييال ميين الييد ا الغييهرس و لييف مممييية الترفيييه فيي  
 ام ر  بغرا  كث ول فراد بغرا  كص.

%( 43ب ييو ين اليي ين  اييكبوا بييانهن   ي   يون اييال ميين د  هييث الغييهرس بن ييبة ) ميك الم
و لييف لعييدث وضييع مياانييية  كميية ل  يير  ويعتمييد تييرفيههث   يي  محييدار مييك ي  ييا   يييه را 
ام ير  ميين الييد ا اليييوم  فييبعا ام مييكا   ت يدد براتييا م ييدد  و  ايير معييين  نمييك   يي  

لوا ييد ركم مييكا ال يير  ركالناييكر و كمييا بنييكل محييدار مييك ي  ييا   يييه ميين  م ييه فيي  اليييوث ا
% مين  فيراد العينية يمكر يون   ميكا 43(  ييث 4و داد وعيرمث ومي ا ميك يةريدم الايدوا ) 

  ر  وليس لديهث د ا  كبا. 
 الذهاب إلى شمال العراق للترفيه0 7 

 ( يوضح الذهاب إلى شمال العراق للترفيه14جدول رقم ) 
 % ك اإلجابة

 %53 53 نعم
 %47 47 ال

 %100 100 المجموع
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(  اكبييية المب يييو ين بكلييي مكا  لييي  غيييمكا العيييرا  14تبيييين مييين  اللهيييك الايييدوا ) 
%( و ليف لعيد    يبكا فركنيا اساكبيكا ب  يا الت   يا المرتبي  53ل ترفيه و لف بن يبة )

 فيه  ربعة مراتا م    ا الادوا ا ت ن
 ق للترفيه( يوضح أسباب الذهاب إلى شمال العرا15جدول رقم )

 ت % ك البدائل
 1 39 45 توفر األمن

 2 28 32 قلة األماكن الترفيهية في الموصل 
 3 17 20 لوجود النقل الجماعي

أرغب بالمتعة على الرغم من 
 الكلفة المادية العالية

18 16 4 

ا تييا تييوفر امميين فيي  غييمكا العييرا  المرتبيية اموليي  ضييمن الت   ييا المرتبيي  و  ييا  .1
 ببكا في   ميكا بعيا العوائيا  لي  غيمكا العيرا  والتمتيع بكلمنيك ر ال البية  (19الادوا )

والامي يية فييي  الغيييمكا ورييي لف  يييدث وايييود ال ييييطراا فييي  دا يييا ت يييف المنيييكط  م يييا  ربييييا 
وال  يمكنية ودموف بكسضكفة  ل  الوضع ف  الغمكا ي ك د   ي   يرو  العوائيا لييالا دون 

 %.39 وى وب رية تكمة و لف بن بة 
 اكبيية المب ييو ين بح يية اممييكرن الترفيهييية فيي  المو ييا   تييا المرتبيية ال كنييية ضييمن   مييك .2

%(  ييببكا فيي  اليي مكا  ليي  غييمكا العييرا  و لييف ل ت يييير فيي  28الت   ييا المرتبيي  وبن ييبة )
اممييكرن الترفيهييية وريي لف تييوفر ال ييدمكا الترفيهييية الايييد  رن كفيية ت ييف اممييكرن الترفيهييية 

هيييية وا بتعيييكد  ييين التريييرار. بكسضيييكفة  لييي  اميييتالف بعيييا العوائيييا ولتنيييوع امميييكرن الترفي
ال ييييكراا المدنيييية التييي   يييه ا   ييي  العكئ ييية الييي مكا  لييي  غيييمكا العيييرا  والتنيييام فييي  ت يييف 

 المنكط  ال يك ة الامي ة.

%( مييين المب يييو ين وضيييمن الت   يييا المرتبييي  17 ميييك الن يييبة ام يييرا والتييي  ب  يييا ) .3
    و غرركا النحا ل تح يا من تركليى امايور  يببكا ل ي مكا ال كلث  ن لواود النحا الامك

 لييي  غيييمكا العيييرا   ييييث  نتغييير فييي  ا ونييية ام يييير   يييدد   بييياس بيييه مييين غيييرركا النحيييا 
الامييك   التيي  تحييدث  روضييكا تنكف ييية بييين ميي م الغييرركا لتحييديث  فضييا ال ييدمكا ل مغييكرف 

 عكر منك بة.ف  م م ال مالا النحا الامك   ل عوائا وامفراد وبا 
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و  يييراا وضييمن الت   ييا المرتبيي  ا تييا رعبيية امفييراد بكلمتعيية والترفيييه   يي  الييرعث ميين  .4
%( ويعييود ال ييبا فيي   لييف ل ييد ا 16الر فيية المكدييية العكدييية المرتبيية الرابعيية و لييف بن ييبة )

الايد له م الفئة بكسضكفة  ل  امتمكث امفراد بكلمتعة وال  وا   ي  ا  يتمتكع الغ  ي  
رو  من الم يا والضيار وا رتئيكا  لي  التمتيع بكلمنيك ر الامي ية و ضيكل  و يكا طيبية وال 

و عيد  فحضكل امو كا ال عيد    تحدر ب من والمهث مو ال  يوا   ي  ال يعكد  والمتعية، 
بكسضكفة  ل  واود ال يدمكا الترفيهيية في  غيمكا العيرا  و  ي  اليرعث مين عيالل ام يعكر 

ريون   يرا و  يها مين التفريير والي مكا  لي   يكر  العيرا  ل ترفييه ف  الغمكا     نهيك  يد ت
 ال س ي تك   ل   مواا ربير  اداا.

 مييك  فييراد العينيية واليي ين  اييكبوا بعييدث  مييكبهث  ليي   مييكرن ل ترفيييه فيي  غييمكا العييرا  فرييكن  .5
%( ويعود ال با ف   ليف ل يعوبة النحيا و ك ية ل عوائيا التي    تم يف  ييكر  47بن بة )
ة  ليي   ييدث تييوفر الحييدر  المكدييية الركفييية  ن فييكا الم ييتوا المعكغيي  لهيي م ام يير بكسضييكف

ف كلبييكا مييك ي ييتناى وي ييرى الييد ا   يي  م ييروفكا اكنبييية لييث يضييع لهييك الفييرد اكنبييكا فيي  
مياانيته الغهرية  و   يرف  د ا را ام ير  ل يد تريكليى المعيغية فيال ي يتطيع  ن يتمتيع 

ك يييدا   يي   ممييية د ييا ام يير  را ييد العوامييا الميية ر  فيي  بكلترفيييه فيي  غييمكا العييرا  مميي
ا ييت داث الترفيييه. و بييد ميين اسغييكر   ليي   ييدد المييراا  و ترييرار اليي مكا  ليي  الغييمكا وميي ا 
 يضكا يت دد بكلد ا الغهرس ل  ر  وم توامك ا  ت كدس فر ميك ريكن اليد ا ربيير ر ميك ااد 

 تررار ال مكا  ل  الغمكا.

 م عنفكا من   بكا  دث الترفيه ف  غمكا العرا .فضالا  ن مك  ررنك
. مييع بعييا امفييراد  ن مييك يعكنيييه الفييرد ميين التو ييى فيي  ()ورمييك تبييين ميين  ييالا المحكب يية

ال ييييطراا ل يييك كا طوي ييية مييين  ايييا ال  يييوا   ييي  اس كمييية الو تيييية فييي  غيييمكا العيييرا  
منيييية ليييبعا واسايييرالاا اممنيييية المغيييدد    ييي  العوائيييا  ييييث  يييب  و ن  يييدث مغيييكرا  

امفراد امبريكل وا تاكامث )ركمغتبكم ف  ام مكل(  ببكا مهميكا في   يدث د يوا العوائيا  لي  
غييمكا العييرا .  ييببكا مهمييكا فيي   ييدث الترفيييه ويفضيي ون البحييكل فيي  المنيياا، رمييك وااييه بعييا 
المب ييو ين  ييعوبة فيي  التعكمييا لواييود ا ييتالى فيي  ال  يية العربييية.  مييك بعييا المب ييو ين 

                                                 

(  المحكب ة مع المب و ين بتكريخ )12/3/2012. 
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يفضيي ون التمتييع بكلترفيييه فيي  مدينيية المو ييا فحييط و  يرعبييون بكليي مكا  ليي  منييكط   فييانهث
   را     الرعث من ركفة ال عوبكا الت  يوااهونهك.

 .عدم التمكن من السفر خارج القطر للسياحة والترفيه لقلة الدخل8
 ( يوضح عدم التمكن من السفر خارج القطر لقلة الدخل16جدول )

 % ك اإلجابة
 %66 66 نعم
 %34 34 ال

 %100 100 المجموع
%( ميييين المب ييييو ين ومييييث 66(  ن ن ييييبة )16ركنييييا اساكبييييكا ب  ييييا الاييييدوا ) 

الن بة ال كلبة بيان   ية اليد ا الغيهرس يعيد  كئحيكا لعيدث  يفرمث  يكر  الحطير ل ترفييه والت ي ية 
يبحي  اليد ا فرا منك يرعا بمغكمد  الب دان ام را والتعرى     معكلمهك ال يك ية ولرين 

. بينمييك  اييكا ()مييو ال رييث فيي  ميي م الم ييالة... وميي ا يتفيي  مييع الدرا يية ال ييكبحة فيي  الب ييث
% ميين العينيية لعييدث رعبييتهث بكل ييفر  ييكر  الحطيير بييكلرعث ميين تييوفر المييكا الرييكف  34بن ييبة 

 ل  فر    يعود ال با ربمك  ل  ارتبكطهث بم ةوليكا ومغكعا ال يك  العديد .
 ر في المناطق الترفيهية سبب عدم الترفيه. ارتفاع األسعا9

 ( يوضح ارتفاع األسعار17جدول )
 % ف اساكبة

 %57 57 نعث
  43 43% 

 %100 100 الماموع
%( يعييييدون ارتفييييكع ام ييييعكر فييييي  57(  ن المب ييييو ين وبن ييييبة )17يتبييييين ميييين الاييييدوا )

اليييييد وا  لييييي  المنيييييكط  الترفيهيييييية  يييييببكا فييييي   يييييدث الييييي مكا  لييييي   ميييييكرن الترفييييييه ريييييااور 
الركاينومكا  كلية   ا ركن  دد  فراد ام ر  ربييراا  و د يوا مامو ية  وائيا ماتمعية التي  
ترعيييا بيييكلتنام الاميييك   التييي  تضيييف    ييي  الترفييييه متعييية  فضيييا مييين الترفييييه الفيييردس مميييك 

(  لييييى ومييييك يتبعهييييك ميييين م ييييكريى غييييرال 20-15يتط ييييا مبييييكلغ ربييييير  ت ييييا  ليييي   ييييد )
                                                 

( ن ر الدرا كا ال كبحة ف  الب ث ص  )4. 
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يرمك، رمك ية ر ارتفكع   عكر بعا املعيكا في   ميكرن الترفييه م يا المغروبكا ال كاية وع
دا ييية  يييت  والركاينوميييكا وعيرميييك محكرنيييةا ميييع الوضيييع ا  ت يييكدس ال يييي  لفئييية ربيييير  مييين 

(  طفيييكا ت تيييك  لمغيييكررة  بنيييكئهث فييي  مييي م 6-4الماتميييع المو ييي   فكم ييير  التييي  ليييديهك )
ضيطر را ام يير   ليي  دفيع ميي م المبييكلغ، املعيكا ممييك ير يى ام يير  مب ييغ مين المييكا ممييك ي

را م ا يدفع ام ر  العاوى  ن ال مكا  ل  م م اممكرن  رتفيكع   يعكرمك ويفضي ون  ميك 
البحيييكل فييي  المنييياا  و ا تييييكر  ميييكرن   يييرا تحيييا فيهيييك مييي م ام يييعكر وعكلبيييكا ميييك تريييون دون 

 الم توا المط وا و  ت وس  س غ ل من الت  ية.
الي ين  ايكبوا بيان ارتفيكع   يعكر امميكرن الترفيهيية لييس  يببكا في   يدث   مك ن بة المب يو ين

%( و لييف محكرنيية مييع الييد ا الغييهرس الايييد لييرا ام يير  رمييك  ن بعييا 34الترفيييه بن ييبة )
العوائييا ت ييكوا   ييداد امطعميية فيي  المنيياا وبيي لف تحييا الم ييكريى و بييد ميين اسغييكر   ليي  

التيدبير المنالي  وا  يداد امطعمية ال  يي   والب ييطة ال  وف ا  ت كدس ل مير   المو ي ية في  
 ف  عن وا د.

 .ُبعد األماكن الترفيهية:10
 ( يوضح أثر ُبعد األماكن الترفيهية على األسرة 18جدول رقم )

 % ف اساكبة
 %45 45 نعث
  55 55% 

 %100 100 الماموع
ترفييه العكئ ية و ليف بن يبة   مك  اكبكا المب و ين  ن بمعد اممكرن الترفيهيية  يبا في   يدث

يكبييييكا 45) %(  يييييث يتط ييييا الترفيييييه النحييييا والموا ييييالا مب ييييغ ميييين د ييييا ام يييير   مكبييييكا وا 
ب يييكراا امايير  فضييالا  يين ر يير  واييود ال يييطراا والطيير  الم  حيية بك ييتمرار واساييرالاا 

 ييمك اممنية ا نية وال يريعة التي  تعميا   ي  ع ي  الطير  المةديية  لي  منطحية ال كبيكا و 
 ف  ام يكد والمنك بكا  ببكا ف   دث الترفيه.

%( ميين المب ييو ين  غييكروا بييان بمعييد اممييكرن   يغييرا  ييكئ   مييكمهث و لييف 55 مييك ن ييبة )
 (.19 متالرهث  يكر  لنحا العكئ ة ورمك مو موض  ف  الادوا ا ت  ر ث )

 امتالك سيارة -11
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 يارة( يوضح امتالك عائلة المبحوثين للس19جدول رقم )
 % ك اإلجابة

 %69 69 نعم
 %31 31 ال

 %100 100 المجموع

يمعييد امييتالف ال يييكر  ميين اممييور المهميية التيي  تييتمرن ام يير  ميين  اللهييك ممكر يية  
( تبييين 19الترفييه وميين  ييالا اساكبيكا الييوارد  فيي  ا  ييتمكر  ا  يتبيكنية و  ييا الاييدوا )

%( ويعيود ال يبا  لي  اييكد  69 لف بن يبة ) ن الن بة امربر من المب و ين لديهث  يكر  و 
ن ييبة ال يييكراا الوافييد   ليي  مدينيية المو ييا التيي  يط يي    يهييك  يييكراا الم ييت دمة )البكليية( 
 ضكفة  ل   ا تيراد ال يكراا ال دي ة  اا الموا فكا الاييد  مميك  يك د ام ير  المو ي ية 

     امتالف م م ال يكراا وبا عكر منك بة.
%   يم رييون  يييكر  فهييث اليي ين يعييكنون ميين   يية الييد ا 31وبن ييبة  مييك المب ييو ين  

 وبكلتكل  ليس لديهث الحدر  المكدية     غرال  يكر .
 المبحث الخامس

 أ.نتائج البحث
من  الا  را معطيكا م ا الب ث يتارد لنك  ن امنغطة الترفيهية الت  تمكر يهك العكئ ية 

 المو  ية
% 47تيييع بكلترفيييه ميييو ف يييا الربيييع و ليييف بن يييبة  غييكر المب يييو ين  ن  فضييا و يييا ل تم .1

 وم ا يةرد ارتبكط الترفيه بمت ير ف وا ال نة.
% بان ال دمكا الترفيهية في  مدينية المو يا   ت يد  كاية 67 غكر المب و ين وبن بة  .2

المواطنين من المتعة وال رية بمك يتنك ا مع ركفة ام مكر مين  طفيكا وغيبكا وربيكر ال ين 
 مميتهك.    الرعث من  

% بيييان انعيييداث الترفييييه يييية ر   ييي  ام ييير  وييييةدس  لييي  ر ييير  41 ريييد المب يييو ين وبن يييبة  .3
الضيار والم ييا وميين  يث  ييدث الرعبيية في  العمييا ممييك ييةدس  ليي  ر فيية ا ت يكدية عييير مبكغيير  

 ف    ة اسنتك   و اسبداع ف  العما.

ف لعيييدث  يييرو  %  لييي  ر ييير  ال الفيييكا بيييين الييياواين و لييي19 غيييكر المب يييو ين وبن يييبة  .4
 ام ر  ل تنام.
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 رييد المب ييو ين بانييه يييتث ا تيييكر بييدائا ل ترفيييه وال ييرو  ل تنييام ومييو مغييكمد  الت فييكا و لييف  .5
%  و 16% واليي مكا  ليي  المطعييث ن يييبة 21% وا ييت داث الهييكتى النحييكا بن يييبة 29بن ييبة 

ميي م % وركنييا 12%  و ا ييت داث الر ييير لالنترنيييا بن ييبة 15اليي مكا  ليي  المحييكم  ن ييبة 
الو كئا  و البدائا لهك انعرك كا ا ت كدية     د ا ام ر  ف  اييكد  مي م الم يكريى مميك 
يايد من ايكد   نفك  الد ا وبكلتكل   دث رفكيته لتوفير ا  تيكاكا ام ك ية مميك ييةدس  لي  

  دوث مغرالا  و  الفكا ف  ام ر .

% ممميتيه 57رفييه بن يبة  غكر المب و ين بانهث ي   ون اال من د  هيث الغيهرس ل ت .6
 ل  ر .

تبييين ميين  ييالا الب ييث  ييد   ييعوبكا توااييه ام يير  المو يي ية فيي  التنييام والترفيييه وميي   .7
فحدان اممين ور ير  ال ييطراا ل تفتييش وااد يكث الطير  و  ييمك في   ييكث العطيا والمنك يبكا، 

 رمك  ن ال دمكا المتوفر  لي ا بكلم توا المط وا.

 ب.التوصيات .8
  ضية الترفيه ومغرالته.  . منك غة

 ا. تنويع ال دمكا الترفيهية بمك يتنك ا مع ا تيكاكا امفراد.
 . تطوير ال دمكا الترفيهية بمك ي دث امفراد وتوفير را مك مو ممتع ل عكئ ة وي ح  

 الرفكمية لهك.
ل   مكرن الترفيه.  د.  ن يتك  ل عوائا  رية الو وا من وا 

 با ا ام عكر لر  يتنك ا مع د ا العكئ ة. و. تحديث ال دمكا الترفيهية
مي. ال ث       كمة مغكريع ترفيهية اديد  وبا عكر من فضة وت  ين مك مواود من 

  مكرن ترفيهية ف  مدينة المو ا.
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The Economical Reflections of Entertainment on the 

Mosuli family: Field and Social Study 

 Lect.Ameera Wheed KHtaab 
Abstract 

The entertainment is an important subject that occupies 

more interesting in many countries of the world, for its 

importance in the economy of some countries specially 

depends on tourism and allocates a huge amount of money to 

invest in it. When each society has peculiarity in its customs, 

traditions and patterns of life, So generally our Iraqi society 

and specially Mosuli the patterns of amusement characterized 

by its exclusiveness that requires to know what is the concept 

of entertainment in the family? What are the aims? What are its 

patterns? What is the reflection on the family described as 

activity or need follow an important variable that is the 

economical potentials? which the family allocate part of its 

income on it , as well as its healthy , social , economic , 

psychological and educational impacts . 

 
 
 
 

  


