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ملخص البحث:
يعد شلارسة أفراد اجملتمع لألنشطة الرياضية وفقا دليوذلم وحاجاهتم ورغباهتم ،وختطيط الربامج
الرياضية بشكل مدروس من أىم ركائز العمل الناجح للمؤسسات الرياضية والعمل الشبايب،
حيث أصبحت الرياضة وجها من أوجو التقدم واحلضارة يف العصر احلديث دلا ذلا من تأثَت
إغلايب يف بناء شخصية الفرد من رتيع النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية والعقلية .تعترب
ىذه الدراسة األوىل من نوعها واليت تطبق على اجملتمع العماين دل عرفة دوافع شلارسة االنشطة
الرياضية لدى األفراد .حيث أعتمدت ىذه الدراسة على اداتُت جلمع البيانات األوىل وىي
استبيان أستطالعي -إلكًتوين -للوصول إىل عدد أكرب من عينة من اجملتمع ( 3750مشارك).
اما األداة الثانية فهي رتع ادلستندات والتقارير اخلاصة بالنشاط الرياضي يف سلطنة عمان وذلك
لقراءة الوضع احلايل للخدمات الرياضية دلقارنتها مع دوافع أفراد اجملتمع .نتائج ىذه الدراسة
أثبتت بأن اخلدمات الرياضية ادلقدمة يف سلطنة عمان ال تتوافق مع دوافع اجملتمع دلمارسة
الرياضة .حيث أن معظم ميزانيات اخلدمات الرياضية يتم توجيهها دلمارسة الرياضة التنافسية،
بينما دوافع فئات اجملتمع تتجو ضلو الرياضة للجميع وتطوير الصحة البدنية والذىنية .وستساعد
نتائج ىذه الدراسة مؤسسات الدولة ادلعنية بالرياضة والًتفيو والصحة والتعليم واإلسكان والبلدية
يف بناء خططتها ادلستقبلية فيما ؼلص توفَت اإلحتياجات واخلدمات الرياضية لفئات اجملتمع
ادلختلفة وذلك حسب دوافعها دلمارسة الرياضة.
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 محفوظة الكيتاني/الدكتورة

 المر الهاشمي/ ماجد البوصافي الفاضل/ الدكتور:المؤلفون

 شلارسة األنشطة الرياضية-  الدوافع التنافسية – الدوافع الًتوػلية- :الكلمات الدالة
ABSTRACT:
People practicing sports according to their interests, needs and
desires, planning sports programs to achieve these goals is one of
the pillars of successful work for sports organizations and youth
work, where sport has become face of advances and civilization in
the modern era. As this study was the first which apply to the Omani
society to identify the motives of sports activities among individuals.
Two data gathering instruments are selected as methods of data
collection: electronic questionnaire and documents analysis (n:
3750). Results of this study found that sports services provided in the
Sultanate of Oman are not compatible with the motives of the
community to practice sports. Most of the budgets of sports services
are directed to competitive sports, while the motives of social groups
are geared towards sport for all and the development of physical and
mental health. The results of this research might help the sultanate
institutions involved in sports, entertainment, health, education and
housing to build their future plans with regard to the provision of
sports needs and services for different segments of society,
according to their motivation to exercise.

مقدمة- 1

إن األمم والشعوب يف حالة تطور مستمر يف رتيع رلاالت احلياة والنشاط الرياضي رلال ىام
تثبت من خاللو الدول أو األمم تقدمها ومدى ما وصلت إليو ىذه الدول من مستوى ورقي
 حيث أن من مؤشرات قياس حضارة الشعوب حسن إستخدام اجملتمع للثروة،يف اجملال الرياضي
، البشرية الكامنة من أبنائو وتوجيو طاقاهتم الوجهة السليمة اليت تسهم يف تقدم اإلنسانية
 حيث تلعب دورا يف توجيو السلوك،وللدوافع دور رئيسي يف توجيو األفراد ضلو أنشطة معينة
اإلنساين وتعطي طاقة جديدة لألجهزة العضوية وتوجو السلوك وحتدد وختتار اإلستجابة ادلناسبة
.)2010 ، اليت تساعد األجهزة العضوية على إستعادة توازهنا (عبيدات
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وتعد مشاركة األفراد يف األنشطة الرياضية من األمور ادلهمة يف إعدادىم النفسي واجلسمي
والذىٍت ،حيث تشَت معظم الدراسات واألحباث إىل أن اإلطلراط يف األنشطة الرياضية ادلنظمة
يدفع بإجتاه تنظيم وهتذيب النفس واإللتزام باألمور اليت دتثل أساسا متينا يف إعداد شخصية
اإلنسان ،وتسهل عملية إنتقالو إىل احلياة العملية ادلنظمة ليتبوأ دوره يف بناء رلتمعو الذي يتوقع
أن يكون منتميا إليو ومنتجا يف نفس الوقت وزلققا لتوقعات اجملتمع (الطاىر.)2007،
كما تعد الدوافع إحدى موضوعات علوم الرياضة الرئيسية يف وقتنا احلاضر ،حيث دتثل األسس
اذلامة لعملية التعليم وطرق التكيف مع العامل اخلارجي ،وقد أرتع علماء النفس على أن الدوافع
ىي زلركات السلوك اليومي على وجو العموم (ذيابات،عيسى.)1997،
وموضوع الدوافع من أكثر ادلوضوعات أعلية وإثارة لإلىتمام ،حيث أن سلوك األفراد يصدر عن
رلموعة من دوافع داخلية تتغَت وتتطور مع مراحل ظلو اإلنسان ،وىذه الدوافع ذلا دورا فعاال يف
عملية التعلم ،إذ يعد الدافع شرطا أساسيا لبدء التعلم واإلستمرار فيو ،وزلاولة التغلب على
الصعوبات اليت تعًتض الفرد ،كما أن أعليتها بالنسبة للرياضيُت ال تقتصر على التعلم بل تتعدى
ذلك إذ تعد السبب الرئيسي يف زيادة حتفيز الرياضيُت على تطوير أدائهم بشكل أفضل ،وحتقيق
اإلصلاز والتفوق الرياضي ادلنشود (ملحم ،وطفاح ،ودوالت.)2012،
وينظر إىل الدوافع على أهنا احملركات اليت تقف وراء سلوك اإلنسان فهناك سبب أو العديد من
األسباب وراء كل سلوك يسلكو اإلنسان ،حيث ترتبط ىذه األسباب حبالة الكائن احلي
الداخلية ،ووقت حدوث السلوك من جهة و مبثَتات البيئة اخلارجية من جهة أخرى (
مدانات،و خويلة.)2004،
ورغم تباين اآلراء يف موضوع الدافعية إال أن ىناك اتفاقا على أن الدافعية ذات ارتباط وثيق
بسلوك اإلنسان ومبستوى أدائو شلا يكسبها أعلية كبَتة ضمن موضوعات علم النفس ،حىت انو
مسي بعلم دراسة السلوك ،سواء كان ىذا السلوك يف األسرة أو يف ادلدرسة ،أو يف ادللعب.
ويوضح (  ) Fiankiأن احلقبة التالية من تطور علم النفس تعرف بعلم الدافعية لذا إىتم
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العديد من العلماء مبوضوع الدوافع أمثال Darwin ,McDonald & woodrorh
( راتب.)1990،
وتلعب الدوافع ادلختلفة مبستوياهتا ادل تعددة دوراً ىاماً يف ادلمارسة الرياضية وبرارلها ،ودلا ذلا من
أعلية لتحديدىا لواضع ادلناىج وسلطط الربامج وكيفية توزيع اإلمكانيات
ادلختلفة(اخلصاونو.)2000،ىذا وقد نادى العديد من ادلهتمُت يف العلوم الرياضية إىل دراسة
الدافعية بروستاد (  ، )Brustad, 1992وغلاند (( )Weigand, 2000الربعان،
.)2005
ويف الوطن العريب تناولت عدة دراسات موضوع الدافعية يف اجملال الرياضي منها
(خليفو،زيد )1994،بعنوان "اجلانب الدافعي للشخصية الرياضية وعالقتو باإلصلاز الرقمي لدى
منتخب الناشئُت يف ألعاب القوى"( ،خليل )2001،بعنوان "توجهات دافعية اإلصلاز لدى
ال ناشئُت يف بعض األنشطة الرياضية" ،و(أزتد )2000،بعنوان "تطور دوافع ادلمارسة لالعيب
الكرة الطائرة"( ،ذيابات،وعيسى )1997،بعنوان "دوافع شلارسة كرة القدم يف األردن"،
و(اخلصاونو )2000،بعنوان " دوافع شلارسة تالميذ ادلدارس األردنية يف زلافظة إربد للع بة كرة
اليد".
أما البيئة العمانية فعلى – قدر علم الباحثُت – فقد كانت ىناك ندرة يف عدد االحباث اليت
تناولت ىذا اجلانب.ومن ىنا ف إن عدم االىتمام باجلانب النفسي يف السلطنة أدى إىل وجود
فجوة بُت دوافع أفراد اجملتمع ادلمارسُت لألنشطة الرياضية وبُت الربامج ادلقدمة وتوزيع ادلوازنة
ادلرصودة للنهوض باألنشطة الرياضية بالسلطنة بناءا على دوافع أفراد اجملتمع العماين.
 - 2مشكلة الدراسة:
يعد التطور الذي تعيشو الرياضة عامة والرياضة التنافسية بشكل خاص من ادلؤشرات ادلهمة
على مدى الًتابط بُت علوم الرياضة ادلختلفة اليت تس عى إىل تطوير أداء شلارسة األنشطة
الرياضية .كما أن االىتمام بالرياضة يعد أحد األىداف اليت تسعى الدول إىل حتقيقها ،وشلارسة
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رتيع أفراد اجملتمع للرياضة حسب ميوذلم وحاجاهتم ورغباهتم وختطيط الربامج بشكل مدروس
لتحقيق ذلك يعد أحد ركائز العمل الناجح للمسئولُت عن الرياضة والعمل الشبايب حيث
أصبحت الرياضة وجها من أوجو التقدم واحلضارة يف العصر احلديث.
وحث أفراد اجملتمع على ادلشاركة يف األنشطة الرياضية يشكل واحدة من ادلهمات ادلنوطة
بادلؤسسات الرياضية والًتبوية اليت يتوجب أن ختضع لتنظيم وختطيط مدروسُت  ،ويف ظل غياب
الدراس ات اليت تعٌت مبثل ىذه ادلواضيع وذلك بالرغم من تعدد الدوافع واختالف درجتها يف
البيئة العمانية  ،فإن مشكلة ىذه الدراسة تكمن يف أن الواقع الرياضي لألنشطة الرياضية
بسلطنة عمان رمبا مل يصل للمستوى ادلنشود  ،وبدراسة دوافع أفراد اجملتمع العماين ضلو شلارسة
األنشطة الرياضية ؽلكن التخطيط بشكل أفضل وإعداد الربامج التوعوية لزيادة شلارسة األنشطة
الرياضية باجملتمع العماين وتوجيههم حسب دوافعهم.
- 3أهمية الدراسة:
نظرا دلا يعيو الباحثون بأعلية الدوافع يف توجيو وتنشيط سلوك األفراد ضلو شلارسة األنشطة
الرياضية ادلختلفة ،ودلا ل لدوافع من أعلية يف بناء ادلناىج والربامج الرياضية لكافة قطاعات ادلراحل
السنية ،ومبا أن ىذه الدراسة االوىل من نوعها واليت تطبق على اجملتمع العماين دلعرفة دوافع
شلارسة االنشطة الرياضية لدى األفراد .فأعلية ىذه الدراسة تكمن يف أهنا ستساعد مؤسسات
الدولة ادلعنية بالرياضة والًتفيو والصحة والتعليم يف بناء خططها ادلستقبلية فيما ؼلص توفَت
اإلحتياجات واخلدمات الرياضية لفئات اجملتمع ادلختلفة وذلك حسب دوافعها للممارسة،
واإلىتمام بربامج اللياقة البدنية والصحة وتنويع برامج االنشطة الرياضية واإلىتمام بالعوامل اليت
تفيد يف تنشيط الدافعية ضلو شلارسة الرياضة .كما ستساعد نتائج ىذا البحث يف بناء خطة
شاملة منتظمة وواضحة لألنشطة الرياضية ونوعيتها يف السلطنة .ىذه الدراسة أيضا ستفتح
اجملال لدراسة مواضيع أدق يف ادلستقبل وذلك بدراسة الدوافع كال على حده.
- 4أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إىل:
41

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2098

المؤلفون :الدكتور /ماجد البوصافي الفاضل /المر الهاشمي

الدكتورة /محفوظة الكيتاني

 .1التعرف على دوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع بسلطنة عمان يف
الريف وادلدينة.
 .2معرفة الفروق يف مستوى دوافع شلارسة األنشطة الرياضية تبعا دلتغَتات (الفئة العمرية،
اجلنس ،ادلستوى التعليمي  ،الدخل الشهري).
 .3الوقوف على نوعية اخلدمات الرياضية ادلقد مة حاليا يف سلطنة عمان ومقارنتها
بدوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع.
 .4حتديد اإلحتياجات واخلدمات الرياضية والربامج التدريبية اليت من ادلفًتض أن تقدم
مستقبال وفقا لدوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع بسلطنة عمان.
- 5أسئلة الدراسة:
 .1ما ىي دوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع بسلطنة عمان؟
 .2ما ىي الفروق يف مستوى دوافع شلارسة األنشطة الرياضية تبعا دلتغَتات (الفئة العمرية
 ،اجلنس  ،ادلستوى التعليمي  ،الدخل الشهري)؟
 .3ما ىي نوعية اخلدمات الرياضية ادلقدمة حاليا يف سلطنة عمان ومدى مناسب تها مع
دوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع العماين؟
 .4ما ىي االحتياجات واخلدمات الرياضية ونوعية الربامج التدريبية اليت ينبغي أن تقدم
مستقبال وفقا لدوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع بسلطنة عمان؟
- 6الدراسات السابقة:
قام البوصايف ( ) 2011يف دراستو ادلطبقة على اجملتمع العماين بعنوان "دراسة القضايا ادلتعلقة
بتطوير تعليم التدريب يف سلطنة عمان" بأن تأىيل ادلدربُت الرياضيُت يعتمد على مدى دوافع
أفراد اجملتمع دلمارسة الرياضة .فرمبا تكون نسبة كبَتة من اجملتمع دتارس الرياضة بدافع الًتفيو
والصحة ،وىنا غلب أن تركز برامج تأىيل ادلدربيُت على ختريج مدربيُت ليساعدوا أفراد اجملتمع
على حتقيق أىدافهم الصحية والًتفيهية .لذلك ،البد من دراسة توجهات اجملتمع حول الرياضة
يف كل رلتمع على حدة لرسم اخلطط التأىيلية ادلستقبلية للمدربيُت.
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كما أجرى السعدي ( )2008دراسة هبدف التعرف على رغبة ودوافع الطالب لإللتحاق
بقسم الًتبية الرياضية جبامعة تكريت ومشلت الدراسة ( )111طالبا ،وإستخدم الباحث
االستبيان كأداة جلمع البيانات وأشارت نتائج الدراسة اىل تفوق نسبة الطلبة الذين لديهم رغبة
ودوافع لاللتحاق بقسم الًتبية الرياضية على من ل يس لديو رغبة ودافع  ،وتفوق نسبة الطلبة
ادللتحقُت يف قسم الًتبية الرياضية واحلاصلُت على بطوالت على مستويات أخرى وغَت
احلاصلُت عليها ،وأظهرت الدراسة ميول الطالب دلمارسة االنشطة الرياضية يف رلال كرة مث
السلة مث الطائرة وأظهرت ميول الطلبة شلارسة التدريس مث التدريب مث التحكيم بعد التخرج.
وقام أبوعريضو ومساعدة وبكار وعلي ( )2006بدراسة هبدف التعرف على دوافع ادلشاركة
بالفرق الرياضية عند الطلبة ادلتفوقُت رياضيا يف جامعة الَتموك ،حيث بلغت عينة الدراسة
( ) 161طالبا وطالبة  ،وأشارت نتائج الدراسة اىل أن دوافع ادلشاركة بالفرق الرياضية كما
يلي(اإلصلاز الرياضي واللياقة البدنية والصحية وادليول الرياضية والنفسية واالجتماعية وتطوير
القدرات العقلية وادلعرفية وادلادية والًتوػلية) كما أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائيا يف دوافع ادلشاركة الرياضية تعزى دلتغَتات اجلنس وطريقة القبول باجلامعة ونوع اللعبة
وادلستوى التعليمي.
كما قام كرستوفر وآخرون ( )2006بتطبيق دراسة لفهم دافعية األفراد دلمارسة الرياضة
وعالقتها بتحقيق األىداف ادلرجوه من ادلمارسة .وخلصت الدراسة بأن معرفة أىداف أفراد
اجملتمع دلمارسة الرياضة ضرورية لبناء اخلط ط العامة للمجتمع من ناحية تقدمي اخلدمات الرياضية
لكل فئة باجملتمع وذلك بناء على توجهاهتا.
وأجرت اخلاروف ورللي ( )2004دراسة هبدف التعرف على دوافع شلارسة األنشطة البدنية
لدى ادلشاركات يف مراكز اللياقة البدنية يف عمان على عينة بلغت ( )177إمرأة وإستخدمت
االستب يان كأداة جلمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أىم الدوافع دلمارسة األنشطة البدنية
لديهن حسب األعلية(إكتساب اللياقة البدنية والصحة مث اكتساب النواحي النفسية مث الربامج
والتسهيالت مث اكتساب النواحي العقلية مث ادليول الرياضية مث النواحي االجتماعية) ،وأظهرت
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نتائج الدراسة أيضا أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى دلتغَت ادلستوى التعليمي وكذلك
للحالة العملية.
وأجرى الوديان وادلدانات والوديان ( )2001دراسة هتدف إىل حتليل دوافع الطلبة ضلو تعلم
الكرة الطائرة طبقا لنموذج ( )SMSعلى طلبة جامعة مؤتو وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود
فروق دالة احصائيا يف مستويات الدوافع تعزى إىل إختالف اجلنس أو الفئات العمرية ولكن
ختتلف مستويات الدافعية بشكل كلي باختالف السنوات الدراسية.
- 7منهجية الدراسة:
مت استخدام ادلنهج الوصفي/ادلسحي دلالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة.
- 8مجتمع وعينة الدراسة:
طبقت الدراسة على اجملتمع العماين بفئاتو ادلختلفة لقياس دافعية كل فئة ضلو شلارسة األنشطة
الرياضية .ومت أختيار العينة بالطريقة العمدية لتشمل  3750فرد من اجملتمع العماين موزعة
حسب متغَتات الدراسة ادلذكورة آنفا.
- 9البيانات الديموغرافية:
-الجنس:

الجنس

التكرار

النسبة

أنثى
ذكر

49
330

12.9
87.1

المجموع

379

100

-العمر:

العمر

التكرار

النسبة

15-20
21-25

16
33

4.2
8.7
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26-30

57

15

31-35
36-40

82
80

21.6
21.1

41-45
46-50

64
34

16.9
9

أقل من 15

3

0.8

أكرب من 51

10

2.6

المجموع

379

100

-المحافظات:

المحافظات
زلافظة ظفار

التكرار
11

النسبة
2.9

زلافظة الربؽلي
زلافظة الداخلية

4
88

1.1
23.2

زلافظة الظاىرة
زلافظة جنوب الباطنة

20
41

5.3
10.8

زلافظة جنوب الشرقية
زلافظة مشال الباطنة

27
39

7.1
10.3

زلافظة مشال الشرقية

38

10

زلافظة مسقط
زلافظة مسندم

110
1

29
0.3

المجموع

379

100
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المستوى التعليميالمستوى التعليمي
أقل من دبلوم التعليم العايل
البكالوريوس

التكرار
50
173

النسبة
13.2
45.6

ادلاجستَت فأعلى

79

20.8

دبلوم التعليم العايل
دبلوم الكليو ادلتوسطو

71
1

18.7
0.3

دبلوم تقٍت
دبلوم عايل

1
1

0.3
0.3

دبلوم كلية الًتبية للمعلمي
دكتوراة

1
1

0.3
0.3

موظف

1

0.3

المجموع

379

100

- 10أداة الدراسة:
مت أستخدام اإلستبيان اإللكًتوين كأداة جلمع البيانات ،كما مت أيضا أستخدام أسلوب رتع
ادلستندات والتقارير الدورية للمؤسسات ادلعنية بالرياضة وذلك لقراءة الوضع احلايل للخدمات
الرياضية وادليزانيات ادلصروفة لكل نوع من انواع اخلدمات الرياضية ادلختلفة وذلك دلقارنتها
بدوافع األفراد واليت مت احلصول عليها من اإلستبيان .حيث أشتملت قائمة الدوافع ذتان
رلموعات وىي :اكتساب اللياقة البدنية والصحة ،ادليول الرياضية ،إكتساب جوانب اجتماعية،
اكتساب مسات خلقية وادارية ،اكتساب جوانب عقلية ونفسية ،التشجيع اخلارجي ،قضاء وقت
الفراغ ،والتفوق الرياضي.
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أما دوافع عدم شلارسة الرياضة لغَت ادلمارسُت فاشتملت على :عدم توفر الوقت ،ادليل إىل
ىوايات أخرى ،تفضيل الراحة واإلسًتخاء ،عدم توفر اخلدمات وادلنشآت الرياضية ،ومعارضتهم
للنشاط الرياضي.
- 11صدق االداة وثباتها:
للتحقق من مدى صدق األداة ،قام الباحثون بإستخدام طريقة صدق األداة وذلك من خالل
تقدؽلها لعدد  20زلكما من ادلتخصصُت باجمل ال الرياضي وعلى دراية بطرق البحث العلمي.
حيث مت بعد ذلك مراجعة وحذف وتعديل الفقرات حسب مقًتحات احملكمُت ،ومن مث مت
عرضها عليهم مرة أخرى حيث حظيت بنسبة قبول مرتفعة.
ولحساﺏ ثبات ﺍالستبياﻥ قام الباحثون بتطبيقو على عينو إستطالعية وعددىا ( )25فردا من
العينة ا ألصلية للتعرف على نسبة الثبات ،ومن مث مت تطبيقو مرة أخرى للتأكد من الوصول
دلستوى مناسب من الثبات.
- 12الوسائل اإلحصائية:

لتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( )SPSSللقيام
بادلعاجلات اإلحصية ادلختلفة ،حيث استخدم الباحثون األساليب والعمليات اإلحصائية التالية:
اإلحصاء الوصفي ،معامل االرتباط ،حتليل التباين ،اختبار (ت).
- 13نتائج الدراسة:

- 1- 13نتائج اإلستطالع األول:

الجنس
المؤهل

العدد

النسبة

ذكور

(التكرار)
2244

المئوية
66.6

إناث

1127

33.4

أقل من الدبلوم العام

297

8.8

الدبلوم العام

1290

38.3
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الدراسي
العمر

المحافظة

بكالوريوس

1473

43.7

ادلاجستَت فأكثر
 15- 7سنة

311
64

9.2
1.9

 25- 16سنة
 50- 26سنة

715
2518

21.2
74.7

 51سنة فأكثر
مسقط

74
1125

2.2
33.4

الداخلية

784

23.3

الربؽلي
مسندم

67
18

2
0.5

ظفار
الشرقية مشال

80
268

2.4
8

الشرقية جنوب

119

3.5

الباطنة مشال
الباطنة جنوب

376
365

11.2
10.8

الوسطى
الظاىرة

13
167

0.4
5

2475
902

73.4
26.8

مرة واحدة

13

9.0

مرتان
 3مرات

13
12

9.0
8.3

 4مرات
 5مرات

11
16

7.6
11.18

6مرات
 7مرات

6
22

4.1
15.3

 8مرات

1

0.6

ىل دتارس
نعم
األنشطة الرياضية؟ ال

كم مرة؟

الدكتورة /محفوظة الكيتاني
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ما ىي دوافع
شلارستك
للرياضة؟

أسباب أخرى
دفعتك دلمارسة
الرياضة

9مرات

1

0.6

12مرة
 14مرة

1
1

0.6
0.6

16مرة

1

0.6

4- 1مرات
 6- 2مرات

13
10

9.0
6.9

6- 3مرات
 6- 4مرات

9
5

6.2
3.4

 7- 5مرات
 15- 10مرات

6
2

4.1
1.3

للمحافظة على لياقيت البدنية والصحية والذىنية

2136

90.2

لتطوير واكتساب العالقات االجتماعية
للتسلية والًتويح عن النفس

401
1000

16.9
42.2

لتوفر ادلرافق واألدوات الرياضية
لإلرتقاء مبستوى مهارايت الرياضية

101
320

4.3
13.5

للحصول على احلوافز ادلادية وادلعنوية

72

3

للمشاركة يف ادلنافسات الرياضية
االبتعاد عن الوزن الزائد والسمنة

216
50

9.1
25.6

حرق الدىون والسعرات احلرارية
للحصول على جسم صحي وسليم خايل من االمراض

6
54

3.0
27.6

ىواية
أعاين من بعض االمرض مثل ( السكري والضغط
والكليسًتول والقولون

3
12

1.5
6.1

حب شلارسة الرياضة وأحصل على تشجيع دلمارستها

28

14.3

االىتمام بالشكل اخلارجي للجسم ورشاقتو
راحة نفسية والتخلص من الضغوط

7
16

3.5
8.2
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جتعلٍت ال أمارس
الرياضة؟
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استغالل الوقت وكسر الروتُت

9

4.6

عالج
قدوة البنائي

3
2

1.5
1.06

ألطور من مستوى ادائي ومستوى الفريق
لعدم قناعيت بأعلية الرياضة للصحة البدنية والذىنية

5
14

2.5
1.6

لعدم توافر ادلرافق واألدوات الرياضية ادلناسبة
لعدم توافر الوقت الكايف دلمارسة الرياضة

399
633

45.8
72.6

لعدم توا فر أخصائي ومدرب يرشدين دلمارسة الرياضة

176

20.2

لعدم رغبيت يف اكتساب وتطوير عالقات اجتماعية من
خالل الرياضة
ألن شلارسة الرياضة يسبب يل اإلرىاق اجلسدي

23

2.6

8

0.9

لعدم توافر الربامج الرياضية ادلناسبة يل
ا لكسل وال يوجد حافز

179
40

20.5
20.6

االنشغال بالعمل وأعمال ادلنزل
خوفا من زيادة الوزن

44
8

22.6
4.1

ال يوجد وقت كايف ايضا عدم التنظيم للوقت

10

5.1

نظرة اجملتمع لرياضة ادلرأة
ال يوجد اىتمام من قبل احلكومة

8
6

4.1
3.09

اجلو ال يساعد دلمارسة الرياضة بالالضافة عدم توافر
اماكن سلصصة للرياضة عدا الصاالت

53

27.3

ال أحب الرياضة

2

1.0

مل اتعود عليها منذ الصغر
أسباب شخصية اجتماعية

1
1

0.5
0.5

أمراض وأسباب صحية

21

10.8
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- 2- 13نتائج اإلستطالع الثاني:
-1- 2- 13دوافع الميول الرياضية
[-ألتعلم مهارات حركية جد يدة]

التكرار

غَت موافق

21

غَت موافق بشدة
زلايد

3
109

0.8
28.8

موافق

152

40.1

94
اجملموع 379

24.8
100

موافق بشدة

5.5

النسبة

دوافع الميول الرياضية [لتفضيلي األنشطة الرياضية دون غيرها من األنشطة]التكرار

6.6

غَت موافق

25

غَت موافق بشدة
زلايد

7
78

1.8
20.6

موافق
موافق بشدة

157
112

41.4
29.6

اجملموع 379

100

النسبة
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دوافع الميول الرياضية [لالرتقاء بمستوى مهاراتي الرياضية]التكرار

5
1.1

غَت موافق
غَت موافق بشدة

19
4

زلايد

94

24.8

موافق
موافق بشدة

141
121

37.2
31.9

اجملموع 379

100

دوافع الميول الرياضية [لرفع اسم بالدي في المحافل الدولية].التكرار

غَت موافق

47

غَت موافق بشدة

33

8.7

زلايد
موافق

136
83

35.9
21.9

80
اجملموع 379

21.1
100

موافق بشدة

12.4

النسبة

النسبة

دوافع الميول الرياضية [تتيح لي فرصة االحتكاك مع فرق خارجية لتحسين مستوايالفني]
غَت موافق
غَت موافق بشدة

50
28

التكرار

13.2
7.4

النسبة
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زلايد

131

34.6

موافق
موافق بشدة

82
88

21.6
23.2
100

اجملموع 379
-2- 2- 13الدوافع األقتصادية والتسهيالت
[للحصول على الحوافز المادية والمعنوية]

النسبة

التكرار

غَت موافق
غَت موافق بشدة

86
37

22.7
9.8

زلايد
موافق

130
70

34.3
18.5

56
اجملموع 379

14.8
100

موافق بشدة

الدوافع االقتصادية والتسهيالت [لتوافر المرافق واألدوات الرياضية]التكرار

غَت موافق
غَت موافق بشدة

68
30

17.9
7.9

زلايد
موافق

101
104

26.6
27.4

76
اجملموع 379

20.1
100

موافق بشدة

النسبة
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 الدوافع االقتصادية والتسهيالت [ألنها تتيح لي مجال السفر للخارج مجانا]التكرار

غَت موافق

99

غَت موافق بشدة
زلايد

63
129

16.6
34

موافق
موافق بشدة

49
39

12.9
10.3

اجملموع 379

26.1

النسبة

100

الدوافع االقتصادية وال تسهيالت [لتوفر األخصائيين والمدربين المتخصصين].التكرار

غَت موافق

84

غَت موافق بشدة
زلايد

53
118

14
31.1

موافق
موافق بشدة

68
56

17.9
14.8

اجملموع 379

22.2

النسبة

100

الدوافع االقتصادية والتسهيالت [لتنوع البرامج الرياضية بالسلطنة]غَت موافق
غَت موافق بشدة

68
50

زلايد

110

التكرار

17.9
13.2

النسبة

29
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موافق
موافق بشدة

86
65
اجملموع 379

22.7
17.2
100

- 14مناقشة النتائج:
تظهر نتائج ىذه الدراسة بان ىناك تباين يف اآلراء يف موضوع الدافعية جتاه شلارسة الرياضة.
إال أن ىناك اتفاقا على أن الدافعية ذا ت ارتباط وثيق بسلوك اإلنسان ومبستوى أدائو شلا
يكسبها أعلية كبَتة ضمن موضوعات علم النفس ،وتتفق ىذه النتيجة العامة مع بعض
الدراسات اليت ذكرت سابقا .وبشكل عام ،فأن معظم عينة الدراسة ذكرت بأهنا دتارس
الرياضة ،ولكن جاءت دافعية ادلمارسة سلتلفة ،حيث جاء دافع احملافظة على اللياقة البدنية
والذىنية يف أول القائمة ،ومن مث دافع التسليو والًتفيو عن النفس.
كما أن نتائج ىذه الدراسة أوضحت أن ىناك أسباب لعدم شلارسة الرياضة ،وكان أعلها عدم
توفر الوقت الكايف دلمارسة الرياضة ،وىذا سبب غلب أن يبحث من النواحي الثقافية والروتُت
ا دلتبع لدى اجملتمع العماين .كما ان من األسباب األخرى لعدم شلارسة الرياضة ىو عدم توفر
ادلرافق واألداوات الرياضية ادلناسبة ،وىذا السبب قد يرجع للتوجو العام ألعلية الرياضة لدى
ادلؤسسات الرياضية والصحية واليت من ادلفًتض أن تضع خطة شاملة لتوفَت تلك اإلمكانيات
تف اديا من ظهور رلتمع ضعيف من الناحية الصحية والنفسية.
كما ان نتائج ىذه الدراسة أثبتت بأن معظم عينة اجملتمع دتارس الرياضة للنواحي الصحية
والًتفيهية والنفسية أكثر من الدوافع التنافسية .وىنا يفضل أن يتم اعادة بناءا اإلسًتاتيجية
العامة للرياضة وفق تلك الدوافع .حيث أن اجملتمع ػلتاج إىل الكثَت من اخلدمات العامة ادلنتشرة
يف األحياء السكنية واليت دتكن اجملتمع من شلارسة الرياضة بشكل دوري ومستمر .وعليو ،فأن
ىناك حاجة ملحة لبناء اخلطط العامة للمجتمع من ناحية تقدمي اخلدمات الرياضية لكل فئة
باجملتمع وذلك بناء على توجه اهتا .وبناءا على نتائج ىذه الدراسة ،فأن ىناك حاجة ملحة
55

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2098

المؤلفون :الدكتور /ماجد البوصافي الفاضل /المر الهاشمي

الدكتورة /محفوظة الكيتاني

لتقدمي اخلدمات الرياضية جلميع فئات اجملتمع لتتمكن من شلارسة الرياضة ،ومن بُت تلك
الفئات فئة كبار السن وفئة األطفال مع اإلىتما بالرياضة النسائية وتوفَت اخلدمات ادلناسبة واليت
تضمن خصوصية اجملتمع.
وقد حق قت ىذه الدراسة اذلدف اخلاص بتحديد نوعية التدريب الرياضي اليت من ادلفًتض أن
تقدم مستقبال وفقا لدوافع شلارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد اجملتمع بسلطنة عمان .حيث
أن نتائج ىذه الدراسة توضح بأن ىناك حاجة لتغَت مفهوم تأىيل ادلدربُت .حيث أن معظم
الربامج احلالية تستهدف تأىيل مدربُت على ادلستوى التنافسي يف ادلسابقات ادلعروفة مثل كرة
القدم والطائرة وغَتىا ليتم تأىيلهم لبناء الفرق وادلنتخبات .ولكن – ومن خالل نتائج ىذا
البحث  -فهناك حاجة لتأىيل مدربُت يقدموا خدمات التأىيل الرياضي والصحي والًتفيهي
ونشر مفهوم الرياضة للجميع.
- 15التوصيات:
يف ضوء أىداف الدراسة ونتائج اإلستطالع ،فأن الدراسة توصي بالتوصيات اآلتية:
 اإلستثمار الرياضي يف رتيع جوانبو ليغطي سلتلف دوافع فئات اجملتمع. توفَت اإلمكانات واخلدمات ادلختلفة بناءا على رغبات وتوجهات اجملتمع العمايندلمارسة الرياضة.
 تعزيز وتشجيع اخلطط التسويقية اليت تشجع شلارسة الرياضة جلميع الفئات ،وتغيَتمفهوم شلارسة الرياضة ليتعدى ادلمارسة من أجل ادلنافسة إىل ادلمارسة ألجل الصحة
وتطوير اللياقة البدنية والذىنية.
 ضرورة تنويع برامج تأىيل ادلدربُت لتشمل تطوير مهارات ادلدربُت العاملُت لدىالف ئات ادلختلفة للمجتمع.
 إعادة بناء اإلسًتاتيجيات الرياضية الوطنية لتشمل الفئات ادلخلفة لدى اجملتمع،وتراعي الدوافع ادلختلفة دلمارسة الرياضة.
 التشجيع على إجراء البحوث ذات العالقة بالرياضة للجميع.56
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