
العوامل االجتماعية المرتبطة بوعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة البدنية 
»دراسة ميدانية على عينة من المشتركات باألندية الرياضية«

ملخص البحث:

هدفت هذه الدراس���ة الكش���ف عن العوامل االجتماعية المرتبطة بوعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة البدنية، 
وذلك من خالل التعرف على دور األس���رة في تش���كيل وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، والتعرف على دور 
وس���ائل التواصل االجتماعي في تش���كيل وعي المرأة السعودية لممارس���ة الرياضة، والتعرف على دور جماعة األقران 
في تش���كيل وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، يليه هدف التعرف على األس���باب التي تدفع المرأة لممارس���ة 
الرياضة، والتعرف على األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، و التعرف على 
أهم المعوقات التي تواجه المرأة لممارس���ة الرياضة، متبعة منهج المس���ح االجتماعي بالعينة، دراس���ة وصفية، وتكونت 
العينة من )002( مشتركة في األندية الرياضة، بواسطة االستبيان ، معتمدة على العينة القصدية، و توصلت الدراسة الى 
عدة نتائج منها: أن الفئة األعلى من العينة تتراوح أعمارهن ما بين 62 إلى 03 س���نة،وغير متزوجات، مس���توى دخلهن 
متوس���ط، ويعملن بالقطاع الخاص، ومس���توى تعليمهن جامعي، كما أنهن يمارس���ن الرياضة كل يوم تقريبا، ويفضلن 
الحصص الجماعية، وأن أكثر من يشجعهن لممارسة الرياضة هي« األم«، كما توصلت الدراسة الى وجود دور لألسرة 
وجماعة األقران ووسائل التواصل االجتماعي في تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، كما وضحت أن أكثر األسباب 
الت���ي تدف���ع الم���رأة لممارس���ة الرياضة هي من أجل زيادة قوة الجس���م وبناء العضالت، كما بينت الدراس���ة أن من أكثر 
األسباب التي تشجع المرأة الرياضية على االستمرار هي نظرتها للرياضة كثقافة وأسلوب حياة، و من أهم المعوقات 

التي تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة هي ارتفاع أسعار األندية.

الكلماتالمفتاحية: الرياضة البدنية ، الوعي، ممارسة، األندية الرياضية، العوامل االجتماعية
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Abstract:
 this study aimed to reveal the social factors related to the Saudi women awareness of        
practicing exercises. by identifying the family role in shaping the Saudi women aware-

 ness to practice exercises. it aims also to identify the social media role in shaping the Saudi
 women awareness to practice exercises. and to identify the peers role in shaping the Saudi
 women awareness to practice exercises. and to identify the reasons that drives the woman
 to practice exercises. also to identify the reasons that encourage sports woman to continue
 practicing exercises. and finally to identify the most important obstacles facing women
 to practice exercises. The study adopted the social survey approach. descriptive study.
the study sample consisted of )200( subscribers in sports clubs in Riyadh. by a question-

 naire designed for this purpose. based on intentionality sample. the study reached to a set
 of results including: that the first study sample  category’s ages ranges between 26 to 30
 years. unmarried . with an average income. employed in the private sector. and with a
 university level of education. as they practice exercises daily. and prefers group classes. and
 the one who encourages them the most to exercise is ”the mother.“ The study also founds
the existence of the family role in encouraging women to practice exercises through fi-

 nancial and moral support. there is also a social media role in shaping women’s awareness
 of practicing exercises by raising their awareness. encouraging them and correcting their
view towards practicing exercises. also there is the peer  role for the peers role in shap-

 ing women’s awareness to practicing exercises by encouraging their peers or to join the
 in practicing exercises. the study also shows that one of the most important reasons that
 drive women to practice exercises is to increase body strength and build muscle . the study
 showed also that one of the most important reasons that encourage women to continue
 practicing exercises is their view to sport as a culture and lifestyle.  the study revealed that
 one of the most important obstacles facing Saudi women to practice exercises is: sports
.clubs’ subscription’s high prices

Key words: Physical Exercise. Awareness. Practicing. Sports Clubs. Social Factors
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المقدمة:

ل���م تعد ممارس���ة الرياضة في المجتمع���ات القديمة 
بمفهومه���ا المتداول في الوقت الحالي، إال أن األنس���ان 
اهتم منذ القدم بالعناية بجسده وتقويته من اجل مواجهة 
صعوب���ات الحي���اة وخ���وض الح���روب واألزم���ات وأن 
يمارس حياته بكل كفاءة وفاعلية وذلك من خالل طرق 

مختلفة في تدريب الجسد على القوة والتحمل.

فنج���د بالرغ���م م���ن التق���دم والتط���ور الحاص���ل في 
مختل���ف جوان���ب الحياة، إال أن األنس���ان الي���زال حتى 
اآلن يبحث عن مختلف الطرق والوسائل للحفاظ على 
صحته وجس���ده واالهتمام بهما، حيث تعد الرياضة من 
أقدم وأفضل الط���رق حتى وقتنا الحالي للمحافظة على 
صحة الجس���د وتقويته، ولكن ف���ي وقتنا الحالي لم تعد 
ممارس���ة الرياضة مقتصرة على تقوية الجسد فقط كونها 
تعود بالكثير من الفوائد اإليجابية على المجتمع ككل.

حيث تعد ممارسة األنشطة الرياضية أحد المؤشرات 
العام���ة الت���ي يحك���م م���ن خاللها عل���ى مس���توى التقدم 
والتحض���ر االجتماع���ي والثقاف���ي للمجتمع���ات، حي���ث 
تعتب���ر الرياض���ة ظاه���رة اجتماعية ثقافية نفس���ية متداخلة 
بش���كل عضوي ف���ي نظام البن���اء االجتماع���ي، فالرياضة 
ليست ظاهرة تخدم الالعبين والمهتمين بها فحسب بل 
أصبح���ت ظاه���رة تخدم مجاالت متع���ددة وتعود بالنفع 

على الفرد والمجتمع )رشوان:2011(.

فق���د أثبتت الرياض���ة أنه���ا أداة فعالة التكلف���ة ومرنه 
لتعزيز أهداف الس���الم والتنمية وأحد العناصر التمكينية 
المهم���ة للتنمي���ة المس���تدامة، ولمس���اهمتها ف���ي تمكين 
الم���رأة والش���باب وأف���راد المجتمع في بل���وغ األهداف 
المنشودة في شتى مجاالت الصحة والتعليم واالندماج 

االجتماعي)موقع منظمة األمم المتحدة،2015(.

فالرياض���ة تعتب���ر اآلن بمثاب���ة حق ع���ام لجميع أفراد 
المجتم���ع حيث برز مفه���وم »الرياضة للجميع« ويقصد 

به���ا » إتاح���ة الفرص ل���كل فرد ليمارس بداف���ع من ذاته 
قدرا من النشاط الحركي حسب رغباته وحاجياته، وفي 

حدود قدراته« )الحشحوش،93:2013(.

ويقصد بالرياضة بش���كل عام » أنها كل نش���اط بدني 
يتص���ف ب���روح اللع���ب يمارس���ه الف���رد برغب���ة وصدق، 
ويتضم���ن طرقا تنافس���ية مع الغي���ر، أو مع الذات، أو مع 

عناصر الطبيعة« )رشوان،184:2011(.

فنالح���ظ ف���ي المجتمع���ات المتقدم���ة أن ممارس���ة 
الرياضة تعد من الضروريات في حياة األفراد حيث تهتم 
األس���رة بتشجيع أبنائها على ممارسة الرياضة كجزء من 
أس���لوب الحياة اليومية، كونها تع���ود على الفرد بالعديد 
م���ن الفوائ���د النفس���ية واالجتماعية واالرتقاء بمس���توى 

الصحة العامة للجسم.

إن مث���ل ه���ذه األهمي���ة للرياض���ة ت���كاد تك���ون ش���به 
غائب���ة في مجتمعنا الس���عودي وذلك ق���د يرجع إلى قلة 
الوع���ي الرياض���ي حي���ث ال تحظ���ى الرياض���ة باالهتمام 
المطل���وب، فه���ي ال تعد جزءا من ثقاف���ة المجتمع، كما 
أن معدل مش���اركة الم���رأة في مج���ال الرياضة منخفض 
مقارن���ة بالرياض���ة ل���دى الرج���ل، وق���د يرج���ع ذلك إلى 
ثقافة المجتمع السعودي المحافظ، حيث ارتبط خروج 
الم���رأة من بيتها للضرورة فقط كالدراس���ة والعمل،أيضا 
ق���د يرج���ع إل���ى عدم وج���ود دعم وتش���جيع م���ن خالل 
الم���دارس ف���ي إدراج حصص وأنش���طة رياضية تش���جع 
الطالب���ات عل���ى تعلم وممارس���ة األنش���طة الرياضة.كما 
ق���د يرتبط أيضا بالنظر للرياضة على أنها أنش���طة خاصة 

بالرجل وأنها تؤثر على كيان المرأة وأنوثتها.

مما أثرت تلك النظرة في قلة النش���اط البدني للمرأة 
خاص���ة ف���ي الوقت الحال���ي وفي ظل التق���دم واالعتماد 
الكبير على األجهزة التكنولوجية المتقدمة مما أدى إلى 
قل���ة الحرك���ة وانخفاض اللياق���ة البدنية لديه���ا وإصابتها 
بالس���منة وبع���ض األم���راض المزمنة، باإلضاف���ة إلى أن 
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طبيع���ة التكوي���ن الجس���مي للم���رأة يختلف ع���ن الرجل 
كونها تتعرض للحمل والوالدة حيث تؤثر تلك العوامل 
عل���ى صح���ة المرأة الت���ي تتطلب منها مزيدا م���ن العناية 

واالهتمام بالمظهر الخارجي والصحة العامة.

مشكلة الدراسة

تطم���ح المملك���ة العربي���ة الس���عودية الي���وم ف���ي ظل 
قيادته���ا الكريم���ة إلى تحقيق التنمية الش���املة وأن تكون 
م���ن ال���دول المتقدم���ة والنه���وض بالمجتم���ع وتحقي���ق 
الس���عادة والرفاهية للمواطنين، فتس���عى من خالل ذلك 
إل���ى توفي���ر الخدم���ات المتنوع���ة ف���ي ش���تى المجاالت 
لخدم���ة  وذل���ك  والصحي���ة  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 

مواطنيها والنهوض بالمجتمع السعودي.

حي���ث تركز رؤي���ة المملكة 2030 إلى تحقيق جودة 
الحي���اة للمواطنين من خالل النهوض بأعلى مس���تويات 
الصح���ة لألف���راد ورفع الوعي الصح���ي والرياضي لدى 
المواطنين،حي���ث تس���عى م���ن خ���الل مح���اور الخط���ة 
)مجتم���ع حيوي:بيئ���ة عام���رة( إلى رفع نس���بة ممارس���ي 
الرياضي من 13%الى 40% بشكل عام، وذلك من أجل 
النهوض بالصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين، 
حيث يعتبر هدف » تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في 
المجتمع« من األهداف المباش���رة لبرنامج جودة الحياة 
2020 ) موق���ع رؤي���ة المملكة العربية الس���عودية2030 

)1440.

فف���ي ظ���ل التط���ورات التكنولوجية وعص���ر العولمة 
ف���ي الوقت الحالي واالعتماد على وس���ائل التكنولوجيا 
الحديث���ة نالح���ظ قلة النش���اط البدني في الحي���اة اليومية 
لدى األفراد كبارا وصغارا حيث سيطرت تلك األجهزة 
عل���ى األفراد،كم���ا أناعتمادن���ا عل���ى األجه���زة المتقدمة 
كالس���يارات والمصاعد والس���اللم الكهربائية، باإلضافة 
إل���ى أن معظ���م األعم���ال الت���ي يش���غلها الن���اس تتطلب 
الجلوس الطويل على أجهزة الكمبيوتر كل ذلك ساهم 

في تقليل الحركة والنش���اطوظهور سلوكيات خاطئة في 
أم���ور الحياة اليومية،مما أدى إلى زيادة نس���بة البدانة في 

المجتمع )الهيتي،2012(.

وض���ح الف���الح: »إن انتش���ار الس���منة ف���ي المملك���ة 
ق���د حظ���ي باهتمام كبير عل���ى المس���توى الوطني، إذ أن 
17% من الس���كان السعوديين مصابين بمرض السكري، 
وثلثه���م يعان���ون من الس���منة المفرطة التي ق���د تقود إلى 
مضاعف���ات طبي���ة أخ���رى« )موق���ع مدينة الملك س���عود 

الطبية،2018(

فممارس���ة األنش���طة الرياض���ة م���ن العوام���ل المهمة 
الت���ي تس���هم في رفع مس���توى الصحة والوقاي���ة بإذن اهلل 
م���ن األم���راض المعاص���رة كالس���كر والضغ���ط والقلب 
والسرطان وغيرها من األمراض، فاذا كان التقدم الطبي 
يس���عى إلى عالج هذه األمراض، فأن ممارس���ة الرياضة 
يع���د عام���ل وقائي ب���إذن اهلل م���ن الوقوع ف���ي األمراض 

وتخفيف حدة هذه األمراض.

كما أن ممارسة الرياضة تعد أحد األنشطة االجتماعية 
التي تس���اعد في تخفيف الضغوط اليومية والترويح عن 
النفس وقضاء وقت الفراغ بش���كل إيجابي،والمس���اهمة 
ف���ي تحقي���ق الثق���ة بالنف���س وتطوي���ر ال���ذات م���ن خالل 

المظهر االجتماعية.

فالرياضي���ة ال تقتص���ر على الناحي���ة الصحية فقط بل 
أنه���ا ظاهرة اجتماعية حيث أصب���ح للرياضة اليوم ثق�افة 
خاصة تميزها وذلك من خالل بعض الماركات العالمية 
الخاصة بها واألزياء المخصصة بالرياضة التي أصبحت 
تج���ذب جمي���ع الجنس���ين بمختل���ف أعماره���م، فق���د 
أصبح���ت الرياضة تؤثر في س���لوك األف���راد وتصرفاتهم 
وذلك ألن المجتمعات المعاصرة أصبحت تفرض على 
الم���رأة الجميل���ة والجذابة صورة معينة للجس���م النحيل 
والرياض���ي الممش���وق فالمظه���ر الخارج���ي والجمال���ي 
للش���خص يؤث���ر ف���ي تقيي���م اآلخري���ن للف���رد، فنجد أن 
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وسائل التواصل االجتماعي دائما ما تنشر ثقافة الرياضة 
وتبث الصورة اإليجابية للمرأة الرياضية بأنها أكثر أنوثه 
وجم���ال وما إل���ى ذلك.. حي���ث أصب���ح الحصول على 
الجس���م الرياضي هاجس���اً لدى المرأة، وذلك الن نظرة 
المجتم���ع تحك���م عليها ذل���ك، مما ينعك���س أيضا على 
تصوره���ا لنفس���ها والرضا ع���ن ذاتها وتحقي���ق الثقة في 
النف���س ذل���ك ألن نظ���رة المجتم���ع تؤثر في نظ���رة الفرد 

لنفسه.

فم���ن هذا المنطلق تأتي أهمي���ة تثقيف األفراد ورفع 
مس���توى الوعي الرياضي والصحي لديهم، السيما لدى 
المرأة الس���عودية حيث نرى أن ممارسة المرأة للرياضة 
البدني���ة عل���ى وج���ه الخصوص أقل نس���بة من ممارس���ة 
الرج���ل لألنش���طة الرياضية وق���د يعود ذل���ك إلى بعض 
األس���باب االجتماعي���ة والثقافي���ة والسياس���ية التي تقف 

عائقا أمام ممارستها للرياضة.

حي���ث وضح���ت دراس���ة الكعب���ي)2013( أن القي���م 
الديني���ة م���ن أب���رز القي���م المؤثرة عل���ى ممارس���ة المرأة 

للرياضة في المجتمع السعودي.

وتوضح دراس���ة القطان؛ النج���ار؛ آل خليفة؛ مهدي 
)2015( أن أهم األس���باب االجتماعية التي تمنع المرأة 
البحرينية من ممارس���ة الرياضة هي انشغالها بالواجبات 

األسرية. 

فنالحظ مؤخرا الجه���ود المبذولة من جانب الدولة 
من أجل المساهمة في رفع نسبة ممارسة المرأة للرياضة 
وذل���ك من خ���الل الس���ماح بافتت���اح األندي���ة الرياضية، 

وافتتاح قسم خاصة بالتربية البدنية في الجامعات.

حي���ث بلغ عدد األندي���ة الرياضة النس���ائية في مدينة 
الري���اض )163( ن���ادي رياضي حس���ب إحصائية وزارة 

الرياضة في عام 1441ه�.

من خالل ذلك يتضح لنا أهمية رفع مس���توى الوعي 

الرياض���ي لدى المرأة الس���عودية وتش���جيعها لممارس���ة 
األنش���طة الرياضية لما في ذل���ك من مردود إيجابي كبير 
على المرأة وذلك باعتبار أن الرياضة كمش���روع يتم من 
خالله االس���تثمار في الجس���د وتش���كيله مما يعود على 
الف���رد بالعديد من الفوائد الصحية والجس���دية للحاضر 
والمس���تقبل ك���دوام الصح���ة والش���باب، أيض���ا يت���م من 
خالله تكوين هوية الفرد وشعوره بالرضا والثقة بالنفس 

والقبول االجتماعي من قبل اآلخرين.

وذلك م���ن حيث حصول المرأة على الوزن المثالي 
والرضا عن مظهرها الخارجي المؤثر في تقييم اآلخرين 
تجاهه���ا، وقضائها وقت ممتع أثناء ممارس���تها للرياضة 
مم���ا يش���عرها بالس���عادة والتروي���ح عن نفس���ها وتكوين 
عالقات اجتماعية مع اآلخرين، باإلضافة إلى المحافظة 
عل���ى صحتها ورف���ع لياقتها، إن كل ه���ذه العوامل دافع 
للمرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضية وتحديد وقت من 

يومها لألنشطة الرياضية.

البح���ث  مش���كلة  تتمح���ور  المنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
بوعيالم���رأة  المرتبط���ة  االجتماعي���ة  حول)العوام���ل 

الس�ع��ودية لمم��ارسة الرياضة البدني�ة(

األهمية النظرية:

• تبرز أهمية هذا الدراسة في معرفة العوامل االجتماعية 	
المرتبط���ة بوع���ي الم���رأة لممارس���ة الرياض���ة البدنية، 
وذل���ك م���ن أجل إث���راء الجان���ب المعرف���ي والنظري 

المتعلق بممارسة المرأة للرياضة.

• كم���ا تبرز أهمية ه���ذا البحث فيمايمكن أن يقدمه من 	
أهمية في إث���راء علم االجتماع الرياضي كونه يحتاج 
إل���ى المزيد من الدراس���ات المتعلق���ة بمجال رياضة 

المرأة.

•  تب���رز أيضا أهمية هذا الدراس���ة فيما يمكن أن يقدمه 	
في إثراء معرفي لمجال علم اجتماع الجسد.
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األهمية التطبيقية:

• تبرز أهمية هذا البحث للوصول إلى نتائج وُمقترحات 	
تتعلق بتطوير رياضة المرأةحيث تُسهم بمشيئة اهلل في 
خدم���ة المراكز والهيئات الحكومي���ة المهتمة بمجال 

الرياضة بشكل وعام ورياضة المرأة بشكل خاص.

• تفي���د نتائج الدراس���ة المس���ؤولين في االس���تناد على 	
أساس علمي عند تنفيذ البرامج والخطط التي تخدم 
رياض���ة المرأة والرياضة بش���كل عام، كون ممارس���ة 
الرياضة من األهداف المباش���رة لبرنامج جودة الحياة 

وهو أحد برامج رؤية 2030

• تقديم المزيد من األبحاث المتخصصة التي تس���اهم 	
ف���ي دعم وتطوي���ر مجال رياض���ة الم���رأة، وذلك من 
أجل رفع نس���بة ممارسي الرياضة في المجتمع، كون 
رؤية 2030 تس���عى إلى رفع نس���بة ممارسي الرياضة 

من 13% إلى %40.

أهدافالدراسة

1- اله���دف األول للدراس���ة ه���و التعرف عل���ى العوامل 
االجتماعية المرتبطة بوعي المرأةلممارسة الرياضة، 

ويتفرع منه:

التع���رف عل���ى دور األس���رةفي تش���كيلوعي الم���رأة . أ
السعودية لممارسة الرياضة

التعرف على دور وس���ائل التواص���ل االجتماعي في . ب
تشكيلوعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة

التع���رف على دور جماع���ة األقران في تش���كيلوعي . ج
المرأة السعودية لممارسة الرياضة

اله���دف الثان���ي: التعرف عل���ى األس���باب التي تدفع - 2
المرأة لممارسة الرياضة

الهدف الثالث: التعرف على األس���باب التي تش���جع - 3
المرأة الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة

اله���دف الراب���ع: التع���رف على أه���م المعوقات التي - 4
تواجهالمرأة لممارسة الرياضة

خامساً: تساؤالت الدراسة

1- التس���اؤالألول للدراس���ة هو التعرف عل���ى العوامل 
االجتماعية المرتبطة بوعي المرأةلممارسة الرياضة؟

ويتفرع من هذا مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

م���ا دور األس���رةفي تش���كيلوعي الم���رأة الس���عودية . أ
لممارسة الرياضة؟

ما دور وس���ائل التواصل االجتماعي في تشكيلوعي . ب
المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

م���ا دور جماع���ة األق���ران ف���ي تش���كيلوعي الم���رأة . ج
السعودية لممارسة الرياضة؟

التس���اؤل الثان���ي: م���ا األس���باب الت���ي تدف���ع الم���رأة - 2
لممارسة الرياضة؟

التس���اؤل الثال���ث: م���ا األس���باب التي تش���جع المرأة - 3
الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة؟

التساؤل الرابع: ما أهم المعوقات التي تواجه المرأة - 4
السعودية لممارسة الرياضة؟

: مفاهيم الدراسة

1 -social factorsالعوامل االجتماعية

• يقصد بالعوامل االجتماعية” مجموعة الظروف التي 	
تحيط بالشخص منذ مولده ويؤثر على تكوين شخصيته 
وتوج���ه س���لوكه مث���ل: األس���رة، األصدقاء،العم���ل، 
الحي، وقت الف���راغ باإلضافة للعوامل الديموغرافية 

واالقتصادية”)الحكيم،6:1998(.

البح���ث  ه���ذ  ف���ي  االجتماعي���ة  بالعوام���ل  ويقص���د 
أنها)العوام���ل االجتماعي���ة المحيطة بالف���رد والتي أثرت 
على حياته وس���اهمت في تش���كيل وتكوي���ن وعي لدى 
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المرأة السعودية لإلقبال على ممارسة األنشطة الرياضية 
المختلف���ة، مثل دور: األس���رة،جماعة األقران، وس���ائل 

التواصل االجتماعي.   

consciousness -2 - الوعي

• يع���رف بأنه »اتجاه عقلي انعكاس���ي، يمكن الفرد م�ن 	
إدراك ذات����ه والبيئ���ة المحيطة به بدرجات متفاوتة من 
الوض���وح والتعقيد ويتض�من ال�وع���ي إذا وع�ي الفرد 
بوظائفه العقلية والجس�مية، ووعي�ه باألش�ياء وبالع�الم 
الخ�ارج���ي، وإدراك����ه لذات�ه بوصفه ف���ردا وعضوا في 

الجماعة«)غيث،88:1995(.

ويقص���د بالوعي في هذا البحث هو جملة المعارف 
واالتجاه���ات والس���لوك المكونة لدى المرأة الس���عودية 
عند ممارس���تها الرياضة البدنية والفوائد المترتبة عليها، 

واعتبارها حق من حقوقها العامة.

3 -practiceممارسة

• “األصل في كلمة ممارس���ة مشتق من الفعل)مارس(	
أو)المراس( وتعني الممارسة أوالمعالجة، والممارسة 
في اللغة ه���ي المزاولة والتدريب والتعود على عمل 
معي���ن، وه���ي تش���ير كذل���ك إل���ى الفع���ل والتدري���ب 
ومزاولة العمل وتكراره واس���تخدام المعرفة والخبرة 

في العمل)رشوان،3067:2012(.   

ويقص���د بالممارس���ة ف���ي ه���ذا البحث: ه���ي مزاولة 
واس���تمرار الم���رأة الس���عودية عل���ى ممارس���ة األنش���طة 

الرياضية المختلفة.

4 -sportsphysical الرياضة البدنية

• ب���روح 	 يتص���ف  بدن���ى  نش���اط  الرياض���ة:” ه���ي كل 
اللعب يمارس���ه الفرد برغبة وص���دق، ويتضمن طرقا 
تنافس���ية م���ع الغي���ر، أو م���ع ال���ذات، أو م���ع عناص���ر 

الطبيعة”)رشوان،184:2011(.

• “الب���دن: ما ِس���وى ال���رأس واألطراف من الجس���م” 	
)معجم المعاني،2010( 

ويقص���د بممارس���ة الرياضة البدنية ف���ي هذا البحث: 
أنه���ا كافة األنش���طة والتمرينات الرياضية التي تمارس���ها 
المرأة الس���عودية في المنزل وخارجه كاألندية الرياضية 
وتتمث���ل في: المش���ي والهرولة والس���باحة ولعب الكرة 
)الق���دم- الس���لة( والتماري���ن البدني���ة المتنوع���ة، وكاف���ة 

األجهزة الرياضية المختلفة.

الدراسات السابقة:

دراس���ة عبدالجبار )2015( هدفت هذه الدراسة إلى 
التعرف على أهم المنافع التي يحصل عليها المشتركون 
م���ن تماري���ن اللياقة البدنية وأهم دوافع مش���تركي مراكز 
اللياق���ة البدنية والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه 
المش���تركين في ممارس���ة تمارين اللياقة البدنية، مجتمع 
الدراس���ة فيتك���ون م���ن مراك���ز اللياق���ة البدني���ة الرجالي���ة 
ف���ي مدينة الري���اض والمش���تركين فيها، أه���م نتائج هذه 
الدراس���ة:أن أه���م دواف���ع االش���تراك ف���ي مراك���ز اللياقة 
البدني���ة كانت من أج���ل الرغبة في الحف���اظ على صحة 
جيدة ومس���تدامة، يليها تحس���ين ش���كل الجسم، كما أن 
أهم المعوقات التي تواجه المش���تركين تمثلت في: آالم 
العض���الت واإلصاب���ات، واإلرهاق والتع���ب، وازدحام 

المراكز، عدم توفر الوقت لممارسة التمارين.

ه���ذه  وته���دف  وآخ���رون)2015(  القط���ان  دراس���ة 
الدراس���ة إلى التع���رف على اهم التحدي���ات التي تواجه 
الم���رأة البحريني���ة عن���د ممارس���تها لألنش���طة الرياضية، 
وذل���ك من خالل عينة مكونة من )752( امرأة بحرينية، 
وتوصل���ت نتائ���ج ه���ذه الدراس���ة إل���ى أنأكثر األس���باب 
الت���ي تدف���ع المرأة البحرينية لعدم ممارس���ة الرياضة هي 
»األس���باب المتعلق���ة باإلمكانات« بنس���بة بلغت )%73( 
مث���ل قلة توف���ر الس���احات والمالعب المناس���بة وبُعدها 
عن موقع الس���كن، يليها األس���باب النفس���ية واألس���باب 
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االجتماعية وأخيرا األسباب الصحية، وان أكثر األسباب 
االجتماعي���ة التي تدف���ع المرأة البحرينية لعدم ممارس���ة 
الرياض���ة هي«الواجبات األس���رية« بنس���بة بلغت)%63(.

كما توصلت النتائج المتعلقة بفئة الممارسات لألنشطة 
الرياضية إلى أن )66.7%( يمارس���ن األنش���طة الرياضية 
من أجل الصحة،و)15.3%( من أجل الترويح، و)%18( 

من أجل الصحة والترويح في نفس الوقت.

دراسة الهبدان )2017( وتهدف الدراسة إلى تحديد 
اآلثار لممارس���ة الرياضة على الفتيات الس���عوديات في 
منطقة الرياض، كما تهدف إلى تحديد إسهامات ممارسة 
الرياض���ة ف���ي تنمي���ة ال���ذات عن���د الفتيات الس���عوديات 
ف���ي منطقة الري���اض، وتحديد اآلثار الصحية لممارس���ة 
الرياضة على الفتيات، وتوصلت نتائج الدراس���ة إلى أن 
80% من الفتيات اتفقن على أن ممارستهن للرياضة لها 
آثار إيجابية من الناحية النفسية عليهن حيث ساهمت في 
التقليل من شعورهم بالخجل السلبي واالكتئاب، وإزالة 
ش���عورهن بالعزلة واإلحباط، كما أكدت نتائج الدراسة 
أن )82%( من الفتيات بأن ممارس���ة الرياضة تس���هم في 
زيادة ثقتهن بأنفسهن وإحساسهن بالمسؤولية وتعظيهم 
الش���عور بقيمته���م، وأنه���ا تس���هم ف���ي بن���اء ش���خصيتهم 
وقدرته���م عل���ى اتخاذ الق���رار، كما أش���ارت )83%( من 
الفتيات بأن ممارس���ة الرياضة تس���هم ف���ي التمتع بصحة 
جيدة وتحسين لياقتهن البدنية حيث تساعد في اكتساب 
مرونة في العضالت، وتخلصهن من الس���منة وخس���ارة 

الدهون، وتساعدهن في تنظيم النوم لديهن.

الدراسات األجنبية:

دراس���ة Cheryl Cooky )2013 ( وتهدفلمعرف���ة 
مدى تغطية وسائل األعالم للرياضة النسائية تم استخدام 
منه���ج تحليل المضمون للمقاط���ع المرئية. كان الهدف 
األساس���ي من الدراس���ة الحالية هو مقارنة كمية ونوعية 
األخب���ار التي تم بثه���ا عبر التلفزي���ون وتغطية األحداث 

الب���ارزة لألحداث الرياضية للنس���اء والرجال، وأظهرت 
النتائ���ج أن: عدم التغطية الش���املة لرياض���ة المرأة، على 
الرغم من زيادة مشاركة الفتيات والنساء بشكل كبير في 
الرياضة بش���كل عام على مختلف األصعدة، أيضا كمية 
ونوعي���ة التغطي���ة اإلعالمية تركز عل���ى الرياضة الرجالية 
وتهم���ش الرياض���ة النس���ائية، وغالب���ا م���ا ترك���ز التغطي���ة 
الرياضي���ة للرياض���ة النس���ائية عل���ى األح���داث المثي���رة 

للجدل، بينما تظل تغطية األحداث التنافسية نادرة.

دراسة )Christelle Hayoz )2019 بهدف معرفة 
تأثير طريقة حياة األسرة والجنس والعمر والجنسية على 
نمط الرياضة الذي يمارسها األفراد من عمر 15 سنة إلى 
30 وذلك عن طريق االستبيان على عينة عشوائية بلغت 
4039 ش���خص 54% م���ن النس���اء و46% رجال وكانت 
النتائج كما اآلتي:أن خصائص العائلة ونمط حياتها تؤثر 
بش���كل مباشر وغير مباش���ر في ممارسة أبناءها للرياضة 
عندما يكبرون، وجود دعم نفس���ي واجتماعي بين أفراد 
األس���رة يع���وض عن نقص تعليم الوالدين ويحس���ن من 
نمط حياتهم وممارس���ة أبناءه���م للرياضة، أن خصائص 
العائلة ونمط حياتها تؤثر على ممارس���ة أبناءها للرياضة 

بغض النظر عن متغير العمر.

النظريات المفسرة للدراسة

أوالً: نظري���ة التبادل االجتماعي: تؤم���ن النظرية بأن 
الحي���اة االجتماعي���ة م���ا هي إال عملي���ة تفاعلي���ة تبادلية، 
بمعنى أن أطراف التفاعل أو طرفي التفاعل تأخذ وتعطي 
لبعضها البعض،فكل طرف من أطراف التفاعل ال يعطي 
للط���رف األخر فقط بل يأخ���ذ منه. واألخذ والعطاء بين 
الطرفين المتفاعلين إنما يسبب ديمومة العالقة التفاعلية 
وتعميقها بينما إذ استند الفرد عالقته التفاعلية على مبدأ 
األخ���ذ دون العط���اء أو العط���اء دون األخذ ف���ان العالقة 
الب���د أن تفت���ر وتبرد بل وتنقطع وتتالش���ى عن األنظار« 

)الحسن،2005م:183(.
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عند النظر لعملية التبادل في تشجيع الدولة لممارسة 
المرأة للرياضة على المستوى المجتمعي نجد أن المملكة 
العربية السعودية تسعى من خالل برنامج جودة الحياة في 
رؤية 2030 إلى تشجيع ورفع الوعي الرياضي وزيادة نسبة 
ممارس���ي الرياض���ة لدى أفراد المجتم���ع، الن ذلك يعود 
بمردود إيجابي كبير سواء على األفراد أو المجتمع ككل، 
حيث أن ممارسة الرياضة البدنية تساهم في تحسين جودة 
حياة المواطنين واالرتقاء بمس���توى الصحة العامة ألفراد 
المجتمع ، كما تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة 
، ودع���م وتمكين المرأة في ش���تى المج���االت، أيضا من 
الفوائد المترتبة على ممارسة أفراد المجتمع للرياضة أنها 
تع���ود في دع���م االقتصاد القوميللدول���ة وذلك من خالل 
انخف���اض تكلفة عالج بعض األمراض المزمنة، وصرف 
بعض األدوية الطبية التي تساهم ممارسة الرياضة بإذن في 
الوقاي���ة منها وتخفيف حدتها، إذا فان إنفاق الدولة لدعم 
لألنش���طة الرياضية و رفع نسبة ممارس���ي الرياضي يعود 
عليها بالكثير من األرباح السياسية والتنموية واالقتصادية 

والصحية.

أيضا يمكن القول على المس���توى الشخصيأن إقبال 
المرأة الس���عودية لممارسة الرياضة يتم من خالل قياس 
المرأة للفوائد واألرباح العائدة عليها من خالل ممارسة 
الرياضة البدنية كالفوائد الصحية والنفسية واالجتماعية، 
حي���ث أن ه���ذه الفوائد تدفع المرأة إل���ى اإلنفاق المالي 
و تحدي���د وقت من يومها لممارس���ة األنش���طة الرياضة، 
وذلك من أجل المردود الصحي والمعنوي العائد عليها 
مقابل ممارستها للرياضة، اذا فعملية التبادل تستند على 
مبدأ األخذ والعطاء ومدى استمرارية العالقة باستمرارية 
األخذ والعطاء، إذا فأن ممارس���ة المرأة للرياضة تستمر 
إذا كان هناك عائد مقابل ما تنفقه من وقت وجهد ومال 

من أجل ممارسة الرياضة.

ثانياً: الجسد والنظرية االجتماعية

» م���ن رواد ه���ذا االتج���اه الجدي���د عال���م االجتم���اع 
األمريكي المعاصر »تيرنر« 1984 )الجس���د والمجتمع( 

وشيلنك 1993 الذي كتب في موضوع الجسد والنظرية 
االجتماعي���ة لك���ن عل���ى الرغم م���ن بروز هذه األس���ماء 
الحديث���ة ف���ي ه���ذا الموض���وع إال أن���ه يمث���ل »الحضور 
الغائب« للجس���د أو« التاريخ الس���ري للجس���د في علم 
االجتماع الكالس���يكي بم���ا فيهم أعمال كل من ماركس 
وانجلز و فيبر ودور كايم وزمل.«  )العمر،336:2001( 

»يطرح مفه���وم جيدن)1991( عن »الحداثة العالية« 
صيغة مختلفة لكيف يكون الجس���د وخصائص المبادئ 
االجتماعي���ة الرئيس���ة للمجتم���ع محددة بش���كل تبادلي، 
عوارض العال���م االجتماعي المعاصر إنما تدمج وتعزز 
م���ن قب���ل ع���وارض الجس���د، توفر ق���درة الحداث���ة على 
ضبط الجس���د لألفراد إمكاني���ة تغيير مظهرهم وقدراتهم 

الجسدية.«)شلنج،301:2009(

فعن���د الكثي���ر م���ن الحداثيي���ن تس���تلزم مالحظ���ة أن 
الجس���د أصبح مش���روعا قبول أن مظهر الجسد وحجمه 
وشكله وحتى محتواه قابلة إلعادة البناء وفق تصميمات 
صاحبة،معامل���ة الجس���د عل���ى ان���ه مش���روع ال يس���تلزم 
ض���رورة انش���غاال بتغيي���ره كلي���ا، فإنها تس���تلزم أن يكون 
الفرد واعيا ومهتما بشكل فعال بترويض جسده ومظهره 
والحفاظ عليه، يتضمن هذا اعترافا علميا بأهمية الجسد 
موردا ش���خصيا ورمزا اجتماعيا يبعث برسائل عن هوية 
الش���خص الذاتية، فيصبح الجسد في هذا السياق كينونة 
طيعة يمكن تشكيلها وشحذها عبر ما يبدي صاحبة من 

حرص وما يبذل من جهد.« )شلنج،25:2009(

 فنالحظ أنبعض األفراد باستطاعته تكوين هويته 
الشخصية واالجتماعية من خالل بعض الممارسات في 
جس���ده مثل)ممارس���ة األنش���طة الرياضة( والتي يستطيع 
الفرد من خاللها تش���كيل جس���ده لصب���ح أداة أو واجهة 
اجتماعية يس���تطيع م���ن خاللها أن يبع���ث لألفراد هويته 
أو شخصيته االجتماعية، كبناء بعض الرجال للعضالت 
التي توحي لآلخرين بالقوة، فالجسد هنا أصبح مشروع 
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يستطيع الفرد من خالله أن يبعث برسائل تعبر لآلخرين 
عن هويته الذاتية.

كم���ا نالحظ ف���ي المجتمعات المعاص���رة اآلن كيف 
أصبح الجس���د موضع اهتمام كبير لألفراد، حيث أصبح 
الف���رد يش���عر ان���ه مس���ؤول ع���ن جس���ده فيس���عى جاهداً 
م���ن أج���ل المحافظة علي���ه والبحث عن أفض���ل الطرق 
والوس���ائل الستمرار شبابه وصحته وجماله لكي تصبح 
بأفض���ل ح���ال ممكن. ويك���ون ذلك من خالل أش���كال 
متع���ددة ال حص���ر له���ا لصيان���ة جس���ده واالس���تثمار فيه 

والمحافظة عليه.

فنرىأن المرأة الس���عودية قد تسعى لممارسة الرياضة 
البدني���ة كونه���ا م�ش���روع تس���عى م���ن خاللهإل���ى تكوين 
هويتها الذاتية الخاصة بها، وذلك من خالل االس���تث��مار 
عن طريق جس���دها كونه قابل للتش���كيل كإنقاص الوزن 
أو زيادة الوزن وبناء العضالتوش���د الجس���م والمحافظة 
عل���ى ش���كلة وحجم���ه ومظهره م���ن اج���ل دوام الصحة 
والشباب، بحكم أن المظهر الخارجي والجمالي للمرأة 
يتأثر دائما بانطباع اآلخرين تجاه بعضهم وتقييم وحكم 
األخري���ن للف���رد والقبول االجتماع���ي وذلك من خالل 
الجس���دوالمظهر الخارجي،كم���ا يؤثر ف���ي الرضا الذاتي 
للف���رد ع���ن مظه���ره وحصول���ه عل���ى الش���كل أو ال���وزن 

المطلوب مما يسهم في تحقيق الثقة بالنفس.

فالجس���د يصب���ح هن���ا أداة ووس���يلة يس���تطيع الف���رد 
م���ن خالل بعض الممارس���ات أن يُوح���ي لآلخرين عن 
شخصيته وهويته الذاتية، وتكوين عالقات اجتماعية من 
خالله، كما يعبر به عن ثقافة مجتمعه وعاداته وتقاليده.

كما تعد ممارس���ة الرياضة استثماراً من ناحية أخرى 
ف���ي المحافظ���ة عل���ى صحة الجس���د وس���المته والوقاية 
بإذن اهلل من بعض األمراض المزمنة في عصرنا الحالي 
كالس���كر والضغط وأم���راض القلب والس���رطان، أو في 
التخفي���ف عل���ى المرض���ى م���ن ح���دة بع���ض األمراض 

كالسكر واأللم المفاصل وغيرها..

       إذا عندم���ا ننظ���ر إل���ى إقب���ال الم���رأة لممارس���ة 
الرياضة كمش���روع تس���عى من خالله في تكوين هويتها 
الذاتي���ة واالس���تث��مار ف���ي جس���دها م���ن خالل ممارس���ة 
الرياضة،ف���ان ه���ذا المش���روع يع���ود عليه���ا بالعديد من 
الفوائ���د الجمالية المتعلقة بالمظهر الش���خصي والقبول 
االجتماعي، أيضا يعود عليها بالفوائد الصحية والوقائية 

المتعلقة بالجسد.

اإلطار النظري:

رياضة المرأة في المملكة العربية السعودية:

واجه���ت المملك���ة العربي���ة الس�����عودية العدي���د م���ن 
التحدي���ات من أج���ل نقلة من مجتمع تس���وده العنصرية 
والتفرقة والتمييز، وتحكمه العادات والتقاليد التي تركز 
عل���ى حماي���ة الفرد ذك���را وأنثىال���ى مجتمع نام تس�����وده 
العدال���ة االجتماعية والمش���اركة بين أبنائه ذكورا أو إناثا 

لإلسهام في دفع تنمية المجتمع السعودي. 

وقد أس�����همت المرأة الس��عودية بدور فعال في نهضة 
مجتمعه���ا، وحقق���ت الكثي���ر م���ن اإلنجازات في ش�����تى 
الميادي�����ن وف���ي زمن قياس���ي؛ لتكون ش���ريك فاع��ال في 
عملية التنمية بمفهومها الش��امل، حيث أت��اح لها المجتمع 
فرصة المش�����اركة في العديد م���ن الميادين في القطاعين 
الحكوم���ي واألهل���ي. ويرجع ما حققته المرأة الس���عودية 
م���ن نجاحات إلى إصرارها في مس���يرة عجلة التنمية في 
مجتمعها، ويعود نجاح المرأة إلى إدراك الدولة السعودية 
ألهمية مش���اركتها، حيث إنها تمثل نصف المجتمع وال 
يمكن تحقيق أي تنمية إذا ما كان نصف المجتمع معطال 

أو مهمشا. )الميزر، 2017: 129(

يع���د ع���ام 2017”ع���ام تمكي���ن الم���رأة الس���عودية” 
إذ ص���در ع���دد م���ن الق���رارات التاريخية ف���ي عهد خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 
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س���عود، وذل���ك لتمكي���ن المرأة في مختل���ف المجاالت 
االقتصادي���ة والعلمي���ة والرياضية وغيره���ا، فقد تمكنت 
الم���رأة الس�����عودية م���ن تقل���د مناص���ب تاريخي���ة مهم���ة 
ف���ي عدة مج���االت مختلفة، منه���ا الرياضي�����ة. )صحيفة 

الوطن،2017(

حيثكان���ت البداي���ة م���ع األمي���رة ريم���ا بن���ت بندر آل 
س���عود، حي���ث ت���م تعيينها نائ���ب وكيل الرئيس للقس���م 
النس���ائي، بالمرتب���ة ال���� 15، بالهيئ���ة العام���ة للرياضة في 
ش���هر أغسطس عام 2016، ثم رئيس االتحاد السعودي 

للرياضة المجتمعية، الذي تم تأسيسه مؤخًرا.

ويُهدف االتحاد الس���عودي للرياضة المجتمعية إلى 
تش���جيع العائ���الت والمواطني���ن وتحدي���ًدا الم���رأة على 
ممارسة الرياضة تحت شعار “مجتمع صحي رياضي”.

)صحيفة المواطن اإللكترونية، 2018(

كم���ا صدر إع���الن الهيئ�����ة العامة للرياضة بالس���ماح 
للم���رأة بدخ���ول المالعب الرياضية رس�����ميا، وذلك من 
خ��الل رئيس مجل��س إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن 
آل الش���يخ، الذي كش���ف في مؤتمر صحف��ي توجيه��ات 
القي���ادة الرش���يدة، وم���ا تولي���ه م���ن اهتم���ام بكاف���ة فئات 
المجتمع، وقال إنه تقرر البدء في تهيئة 3 مالعب، وهي 
إس�����تاد المل���ك فهد في الرياض، ومدين���ة الملك عبداهلل 
ف���ي ج�����دة، وملع���ب األمير محمد ب���ن فهد ف���ي الدمام 
لتك���ون جاه���زة لدخول العائ���الت إلى المالع���ب، فيما 
تعد ه��ذه الخطوة األولى من نوعها في تاريخ المملكة. 

)صحيفة الوطن،2017(

جاءاإلعالنعنالسماحللمرأةالس���عوديةبدخوال وق���د 
لمالعبالرياضيةرس���مياًخطوة مهمة ف���ي تمكينها رياضياً 
منخاللرئيسمجلس���إدارةالهيئةالعامةللرياضةتركيبنعبد 

المحسنآاللشيخ. 

حيث أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارا 
يقض���ي بالبدء بتطبيق برنامج التربي���ة البدنية في مدارس 

البنات اعتبارا من العام الدراسي 1438/1439، بحيث 
يت���م تنفي���ذ البرنامج وف���ق الضوابط الش���رعية وبالتدريج 
حس���ب اإلمكان���ات المتوفرة في كل مدرس���ة، إلى حين 
تهيئ���ة الص���االت الرياضي���ة في م���دارس البن���ات وتوفير 
الكف���اءات البش���رية النس���ائية المؤهلة،وجاء ه���ذا القرار 
تحقيق���ا ألحد أهداف رؤية المملكة 2030 في الس���عي 
إلى رفع نس���بة ممارس���ي الرياضة ف���ي المجتمع. )موقع 

صحيفة مكة، 2017يوليو(

كم���ا يه���دف برنامج جودة الحي���اة 2030 من خالل 
إح���دى المبادرات المتعلقة بالرياض���ة الى إعداد وتنفيذ 
برنام���ج أكاديمي يمن���ح درجة البكالوري���وس في التربية 
البدنية في جامعة تبوك باإلضافة الى 4 جامعات كبرى، 
وتأهي���ل خريج���ات في مجال التربية البدنية لس���د حاجة 
المنطق���ة والمملك���ة، أيضا تأهيل خريج���ات للعمل في 

مراكز للياقة البدنية.

حيث أطلقت جامعة الملك س���عود -ممثلة في كلية 
علوم الرياضة والنش���اط والبدن���ي- برنامج بكالوريوس 
علوم الرياضة والنش���اط البدني للطالبات، باإلضافة إلى 
برنام���ج الدبلوم العالي ف���ي التربية البدنية بالش���راكة مع 
وزارة التعليم؛ بداية من الفصل الدراسي الثاني 1439/ 

1440ه�.

ويأتي البرنامج بهدف المس���اهمة في إعداد الكوادر 
النس���ائية المؤهلة لرفع مس���توى الوع���ي المجتمعي عن 
أهمي���ة ممارس���ة الم���رأة الس���عودية للرياضة واألنش���طة 
البدني���ة، ويه���دف الدبل���وم إل���ى إع���ادة تأهيل ع���دد من 
ف���ي  الس���عودية  الجامع���ات  وخريج���ات  المعلم���ات 
التخصص���ات ذات العالق���ة؛ ليصبح���ن متمكن���ات م���ن 
تدريس مادة التربية البدنية للبنات بجميع مراحل التعليم 

العام. )صحيفة سبق اإللكترونية،2019 فبراير10(

أول نادي رياضي نسائي في السعودية:

منحت الرئاس���ة العام���ة لرعاية الش���باب في المنطقة 
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الش���رقية، أول رخص���ة لمرك���ز رياض���ي نس���ائي تدي���ره 
المس���تثمرة الس���عودية”هناء الزهير”، وبذلك تنهي هذه 
الخط���وة مش���كلة المخالف���ات التي تس���جلها المش���اغل 
والمراكز النس���ائية للتجميل التي كانت مسرحا لألنشطة 
الرياضي���ة غير المس���موح بها. المركز ال���ذي ضم ألول 
مرة نخبة من المدربات الس���عوديات المسجالت رسميا 
يض���م عدداً من األقس���ام، كاللياق���ة البدني���ة، والكاراتيه، 
وبرامج إلنقاص الوزن، وأخرى لألطفال، تجمع ما بين 
النش���اطين الذهني والبدني.)جريدة الع���رب االقتصادية 

الدولية،2013يونيو3(

اإلجراءات المنهجية

نوع الدراس���ة: دراس���ة وصفية، حيث تسعى الدراسة 
الحالي���ة إل���ى وص���ف واق���ع ممارس���ة الم���رأة للرياضة، 
والتع���رف على العوام���ل االجتماعية التي س���اهمت في 

تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة.

منهج الدراس���ة: المنهج المستخدم في هذه الدراسة 
هو منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة.

الالت���ي  الس���عوديات  النس���اء  الدراس���ة:  مجتم���ع 
يمارس���ن األنش���طة الرياضة ف���ي مدينة الري���اض، ممثلة 
باألندي���ة الرياضية، وذل���ك الن األندية الرياضية المكان 
المخصص لممارسي الرياضة بشكل عام، والجهة التي 
نس���تطيع من خاللها الوصول بس���هولة إلى فئة الدراس���ة 
المس���تهدفة،وقد بلغ عدد األندية الرياضية النس���ائية في 
مدين���ة الري���اض )163( ن���ادي رياض���ي في ع���ام 2019 

/1441 وذلك حسب إحصائية وزارة الرياضة.

عين���ة الدراس���ة: تعتم���د ه���ذه الدراس���ة عل���ى العين���ة 
القصدية،ويرج���ع س���بب اختيار هذه العين���ة إلى صعوبة 
تحدي���د عدد النس���اء الالتي يمارس���ن الرياضة في مدينة 
الري���اض، أيض���ا يع���ود ذلك إل���ى صعوبة تحدي���د أعداد 
النس���اء المشتركات في األندية الرياضية بسبب اختالف 
مدة اشتراكهن باألندية، وعدم استقرارهم بنادي رياضي 

معين.

ووفق���اً لإلحصائيةفق���د بل���غ ع���دد األندي���ة حس���ب 
وزارة الرياض���ة )163( ن���ادي رياض���ي نس���ائي وذل���ك 
ف���ي ع���ام 2019 /1441 ، بع���د ذل���ك تم تقس���يم العينة 
على أربع مناطق من الرياض )ش���مال، ش���رق، جنوب، 
غ���رب( حيث ت���م أخذ ناديي���ن رياضيين م���ن كل منطقة 
ليصب���ح المجموع 8 أندية رياضية نس���ائية، بعد ذلك تم 
توزي���ع االس���تبيانإلكترونياً على المش���تركات في األندية 
الرياضي���ة، وق���د ت���م جم���ع )200( اس���تبانة موزعة على 
أربع مناطق في مدينة الرياض )ش���مال، ش���رق، جنوب، 
غ���رب(، وذلك خ���الل الفترة الزمني���ة 2020/1/11 الى 
تاري���خ 2020/2/29، حي���ث تم تقس���يمها على 8 أندية 
رياضي���ة.، حيث ت���م أخذ ناديين رياضيين من كل منطقة 

في مدينة الرياضة، وهي كالتالي:

شمال الرياض- 1

 	 )nu yu( نادي نيويو الرياضي- فرع الربيع

 	orange theory fit- )ن���ادي اورنج -ح���ي حطي���ن
)ness

شرق الرياض- 2

 	 Active(ن���ادي وق���ت النشاطالنس���ائي- فرع الري���ان
)time fitness

 	)LAVA fitness(نادي الفا فتنس- حي القدس 

غرب الرياض- 3

 	)fit you fitness( 34 نادي فت يو- فرع لبن

 	)fitness code(نادي رمز الرشاقة - حي البديعة 

جنوب الرياض- 4

 	SOLO fit- )نادي س���ولو الرياض���ي- فرع الح���زم 
)ness
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 	)Xfit fitness(نادي اكس فت- فرع الشفاء 

أداة الدراسة: اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان، 
وذل���ك لتوافقه���ا مع طبيعة الدراس���ة وأهدافه���ا، كما أنه 
يتميز بس���هولة جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراس���ة 
والتوص���ل إل���ى البيان���ات المطلوبة، بحك���م أن مرتادي 
األندي���ة الرياضية من النس���اء غالباً اليتوفر لديهم الوقت 
الكاف���ي وع���دم تفرغه���م بس���بب ممارس���تهم لألنش���طة 

الرياضية. 

وقد تم تقس���يم االس���تبيان على 6 مح���اور، المحور 
األول يتمح���ور ح���ول دور األس���رة ف���ي تش���كيل وع���ي 
المرأة لممارس���ة الرياضة، حيث تكون هذا المحور من 
10 عب���ارات، أما المحور الثاني يركز على دور وس���ائل 
التواصل االجتماعي في تش���كيل وعي المرأة السعودية 
لممارس���ة الرياض���ة حي���ث تكون م���ن 10 عب���ارات، أما 
المحور الثالث فهو عن دور جماعة األقران في تشكيل 
وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياض���ة ويتكون هذا 
المحور من 8 عبارات، أما المحور الرابع يركز على اهم 
األس���باب التي تدفع المرأة السعودية لممارسة الرياضة 
ويش���مل على 8 عبارات، والمحور الخامس يركز على 
أهم األسباب التي تشجع المرأة لالستمرار في ممارسة 
الرياضة ويش���مل عل���ى 9 عبارات، أم���ا المحور األخير  
فه���و يركز على أهم الصعوبات التي تعيق عن ممارس���ة 

الرياضة ويشمل على 11 عبارة.

مجاالت الدراسة

المجال البشري:النس���اء الس���عوديات اآلتي يمارسن 	 
الرياضة في األندية الرياضية النسائية.

المجال المكاني:األندية الرياضية في مدينة الرياض، 	 
المملكة العربية السعودية.

ع���ام 	  الدراس���ة  ه���ذه  طبق���ت  الزمان���ي:  المج���ال 
2020وذلك خالل الفت���رة الزمنية 2020/1/11 الى 

تاريخ 2020/2/29

سادساً: الصدق والثبات

ص���دق أداة الدراس���ة:تم التأك���د م���ن ص���دق أدوات 
الدراسة من خالل:

أ – الصدق الظاهري للدراسة:

تم عرضأداة الدراسة بعد االنتهاء منها على مجموعة 
م���ن المحكمي���ن المتخصصين ف���ي المج���ال للتأكد من 
صحة عباراتها وبناءها، وقد تنوع أفراد تحكيم االستبانة 
ف���ي تخصصاته���م ودرجاته���م العلمية من أعض���اء هيئة 
التدري���س، وذل���ك للتأك���د من م���دى مالئم���ة العبارات 
واتصاله���ا بالموض���وع، وبعد االطالع عل���ى مالحظات 
ومقترح���ات األس���اتذة المحكمي���ن واألخذ به���ا، قامت 
الباحث���ة بالتعديل والحذف واإلضافة حتى تم بناء األداة 

في صورتها النهائية.

ب – صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

بع���د التأكد م���ن الصدق الظاهري ألداة الدراس���ة تم 
تطبيقه���ا ميداني���اً على عينة اس���تطالعية مكونة من )30( 
مبحوث، وبعد تجميع االستبانات قامت الباحثة باستخدام 
Statisti- ةبرنامج الح���زم اإلحصائية للعلوم االجتماعي

SPSS(cal Package For Social Sciences( ومن 
 Pearson”ثم قامتباس���تخدام معامل االرتباط بيرس���ون
Correlation” لحس���اب معامل االرتب���اط بين درجة 
كل فق���رة من فقرات االس���تبانة بالدرجة الكلية للمحور 
ال���ذي تنتمي إليه الفقرة، وج���اءت النتائج كما توضحها 

الجدولين أدناه:
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جدول رقم )1(

يوضح معامالتارتباطبيرسونلفقرات محاور االستبانةبالدرجةالكليةللمحور الذي تنتمي إليه 

دور األسرة في 
تشكيل وعي المرأة 
السعودية لممارسة 

الرياضة

دور وسائل التواصل 
االجتماعي في تشكيل 
وعي المراة السعودية 

لممارسة الرياضة

دور جماعة األقران 
في تشكيل وعي 
المراة السعودية 
لممارسة الرياضة

ما أهم األسباب 
التي دفعتك 

لممارسة الرياضة؟

ما أهم األسباب 
التي تشجعك 
لألستمرار في 

ممارسة الرياضة؟

ما أهم الصعوبات 
التي قد تعيقك عن 
ممارسة الرياضة 

مستقبالً؟

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**736.1**906.1**839.1*369.1**482.1**718.

2**696.2**880.2**683.2**506.2**464.2**596.

3**445.3**797.3*410.3**516.3**623.3**687.

4**659.4**884.4**758.4**723.4**654.4**720.

5**515.5**807.5**762.5**813.5**572.5**809.

6**559.6**823.6**841.6**779.6**442.6**661.

7**498.7**892.7**765.7**633.7**445.7**702.

8**587.8**584.8**538.8**500.8**382.8**791.

9**689.9**510.9**549.9**685.

10**659.10**686.10**782.

11**567.

يبينالجدول رقم )1( أنقيممعامالرتباطكل فقرة من فقرات محاور أداة الدراسة بالدرجةالكلية للمحور الذي تنتمي 
إليهدالةإحصائياعندمستوىداللة )0.01( لجميع فقرات المحاور.

 Cronbach›s Alpha( )ثبات أداة الدراسة: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ
α((( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، كما هو مبين بالجدول التالي. 
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جدول رقم )2(

يوضح معامل ألفا كرونباخلقياس ثباتمحاور أداة 
الدراسة

عدد المحاور
العبارات

ثبات 
المحور

دور األسرة في تشكيل وعي المرأة 
100.80السعودية لممارسة الرياضة

دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية 

لممارسة الرياضة
100.91

دور جماعة األقران في تشكيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة 

الرياضة
80.85

ما أهم األسباب التي دفعتك 
80.76لممارسة الرياضة؟

ما أهم األسباب التي تشجعك 
90.63لالستمرار في ممارسة الرياضة؟

ما أهم الصعوبات التي قد تعقيك 
110.90عن ممارسة الرياضة مستقبالً؟

يتض���ح م���ن الج���دول رق���م )2(أن معام���ل الثب���ات 
لمحاورأداة الدراس���ة ت���راوح بي���ن )0.63و0.91( بينما 
بل���غ معامل الثب���ات العام لجمي���ع محاور أداة الدراس���ة 
)0.93( وه���ذا ي���دل على أن أداة الدراس���ة تتمتع بدرجة 
عالي���ة م���ن الثب���ات يمك���ن االعتم���اد عليها ف���ي التطبيق 

الميداني للدراسة.

التحلي���ل اإلحصائ���ي: ت���م اس���تخدام برنام���ج الحزم 
وذل���ك   )SPSS( االجتماعي���ة  للعل���وم  اإلحصائي���ة 
لمعالج���ة الدراس���ة م���ن خ���الل العدي���د م���ن األدوات 
المئوي���ة  اإلحصائي���ة كم���ا اآلتي:التك���رارات والنس���ب 
لوص���ف خصائ���ص أف���راد العين���ة، معام���ل الثب���ات ألفا 

كرونب���اخ “Cronbach›s Alpha )α( “ لقياس ثبات 
 “ Pearson “ أداة الدراس���ة، معام���ل ارتب���اط بيرس���ون
لحس���اب صدق االس���تبانة، المتوس���ط الحسابي؛ وذلك 
لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض إجابات عينة الدراسة 
عن 1 المحاور الرئيس���ة. التي تفيد في ترتيب العبارات 
حس���ب أعلى متوس���ط حس���ابي، االنح���راف المعياري؛ 
للتع���رف على م���دى انح���راف إجاب���ات أفراد الدراس���ة 
ل���كل عبارة م���ن 2 عبارات االس���تبانة. ولكل محور من 
المحاور الرئيس���ة عن متوس���طها الحسابي. ويالحظ أن 
االنح���راف المعياري يوضح التش���تت في إجابات أفراد 
عين���ة الدراس���ة لكل عبارة م���ن عبا رات االس���تبانة. إلى 
جانب المحاور الرئيسة. فكلما اقتربت قيمته من الصفر 

تركزت اإلجابات. وانخفض تشتتها .

نتائج الدراسة:

البيان���ات األولية:وضح���ت الدراس���ة أن غالبية أفراد 
العينةتت���راوح أعماره���ن ما بين 26 إلى 30 س���نة وذلك 
بنسبة بلغت )29.5%(، وأنهن غير متزوجات وذلك بنسبة 
بلغ���ت )53.5%(، وأنه���ن موظفات ف���ي القطاع الخاص 
وذلك بنسبة بلغت )26.5%(. كما يتراوح دخل أسرهن 
الشهري ما بين 5000 إلى أقل من 10000 ريال وذلك 
بنس���بة بلغ���ت )34.5%(. وأن مس���توى تعليمهن جامعي 
وذلك بنس���بة بلغت )60.5%(.كما بينت أن غالبية أفراد 
الدراس���ة يمارس���ن الرياضة كل يوم تقريباً وذلك بنس���بة 
بلغ���ت )38.0%(، وأنه���ن يفضل���ن الحص���ص الجماعية 
وذلك بنس���بة بلغت )61.5%(، وأن غالبية أفراد الدراسة 
تشجعهن أمهاتهن لممارسة الرياضة وذلك بنسبة بلغت 

.)%37.5(

اإلجابة على تساؤالت الدراسة

الس���ؤال األول: م���ا دور األس���رة ف���ي تش���كيل وعي 
المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟
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جدول رقم )3(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

المتوسط المجموعبشدة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

عل���ى . 1 أس���رتي  تش���جعني 
ممارسة الرياضة

1115030452004.290.963ك
%55.525.015.02.02.5100

ي���ش���ارك���ن���ي أح�����د أف�����راد . 2
أس����رت����ي ف����ي م���م���ارس���ة 

الرياضة

7978152172004.011.14ك
%39.539.07.510.53.5100

يحثني أفراد أسرتي على . 3
ممارسة الرياضة ألسباب 

جمالية فقط

10424287192002.691.0610ك
%5.021.021.043.59.5100

ي��ح��ث��ن��ي أف�������راد أس���رت���ي . 4
كثقافة  الرياضة  لممارسة 

ونمط حياة

7657372462003.871.146ك
%38.028.518.512.03.0100

ي��ح��ث��ن��ي أف�������راد أس���رت���ي . 5
ألجل  الرياضة  لممارسة 

أسباب صحية فقط

38576134102003.41.129ك
%19.028.530.517.05.0100

تساعدني أسرتي في دفع . 6
الرياضي  النادي  تكاليف 

عندما احتاج

80651824132003.881.245ك
%40.032.59.012.06.5100

ت��س��اع��دن��ي أس���رت���ي في . 7
ت����وف����ي����ر ال����م����واص����الت 

لممارسة الرياضة

1096413952004.320.962ك
%54.532.06.54.52.5100

ترى أسرتي أن ممارستي . 8
ل���ل���ري���اض���ة ت���س���اه���م ف��ي 

تحسن صحتي ولياقتي

1205619412004.450.791ك
%60.028.09.52.05.100

تشجعني أسرتي على ممارسة . 9
ال���ري���اض���ة ل��ك��ن ل��ي��س على 

حساب مهامي وواجباتي

5780461072003.851.017ك
%28.540.023.05.03.5100

ت��س��اع��دن��ي أس��رت��ي على . 10
واألدوات  األج���ه���زة  ت��وف��ي��ر 

الرياضية في المنزل

4353652811200ك
3.451.148

%21.526.532.514.05.5100

 3,82المتوسط الحسابي
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يتبين من النتائج الموضحة بالجدول حيث تم جمع 
موافق وموافق بش���دة أن غالبية أفراد الدراس���ة تشجعهم 
أسرهم على ممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة80.5%، أما 
العبارة رقم )2( فأن مجموع موافق وموافق بش���دة تمثل 
غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة 78.5% حيث يشاركهم 
أحد أفراد األسرة في ممارسة الرياضة، وفي العبارة رقم 
)3( نالح���ظ أن 53% م���ن أفراد الدراس���ة غي���ر موافقات 
وغير موافقات بش���دة على أن أس���رهم تحثهم لممارسة 
الرياض���ة ألس���باب جمالي���ة فق���ط، بينما 21% م���ن أفراد 
الدراسة كانوا محايدات، و26% من أفراد الدراسة كانوا 
موافقات على أن أس���رهم تحثهم على ممارسة الرياضة 
ألس���باب جمالية فقط، أما في العب���ارة رقم )4( نجد أن 
الموافق���ة تمثل نس���بة 66.5% من أفراد الدراس���ة تحثهم 
أسرهم على ممارس���ة الرياضة كثقافة ونمط حياة، بينما 
ف���ي العبارة رقم )5( نجد أن 47.5% من أفراد الدراس���ة 
تحثهم أس���رهم لممارسة الرياضة ألسباب صحية فقط، 
بينم���ا 30.5% منه���م محاي���دات على حث أس���رهم لهم 
لممارس���ة الرياض���ة ألس���باب صحية فق���ط، و 22% غير 
موافقات وغير موافقات بش���دة على أن أس���رهم تحثهم 
لممارس���ة الرياضة ألس���باب صحية فقط، أما في العبارة 

رقم )6( نجد أن غالبية أفراد الدراسة تساعدهم أسرهم 
في دفع تكاليف النادي الرياضي عندما يحتاجون وذلك 
بنس���بة 72.5%، أما في العبارة رقم )7( نجد أن %86.5 
من أفراد الدراسة حيث تمثل األغلبية تساعدهم أسرهم 
في توفير المواصالت لممارسة الرياضة، أما في العبارة 
رقم )8( نرى أن غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة %88 
م���ن الموافق���ات ت���رى أس���رهم أن ممارس���تهم للرياضة 
ساهمت في تحسن صحتهم ولياقتهم، و في العبارة رقم 
)9( ن���رى أن نس���بة 68.5% من أفراد الدراس���ة موافقات 
على تشجيع أس���رهم على ممارسة الرياضة ولكن ليس 
عل���ى حس���اب المه���ام والواجبات، بينما ما نس���بته %23 
من أفراد الدراس���ة محايدات، أم���ا في العبارة رقم )10( 
نالح���ظ أن 48% م���ن أف���راد الدراس���ة يوافق���ون على أن 
أسرهم تساعدهم في توفير األجهزة واألدوات الرياضية 
في المنزل، بينما 32.5 من أفراد الدراسة محايدات في 
توفير أس���رهم لألجهزة واألدوات الرياضية في المنزل، 

بينما 19.5% من أفراد الدراسة غير موافقات.

الس���ؤال الثاني: ما دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )4(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

س����اه����م����ت وس����ائ����ل . 1
االجتماعي  التواصل 
على  ت��ش��ج��ي��ع��ي  ف���ي 

ممارسة الرياضة

107651972200ك
4.340.866

%53.532.59.53.51.0100

س�����اه�����م�����ت وس�����ائ�����ل . 2
التواصل االجتماعي في 
رفع الوعي لدي ألهمية 

ممارسة الرياضة

119591732200ك
4.450.794

%59.529.58.51.51.0100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

صححت مواقع التواصل . 3
نحو  نظرتي  االجتماعي 

ممارسة الرياضة

1006331422004.280.878ك
%50.031.515.52.01.0100

ساهمت وسائل التواصل . 4
اكتسابي  في  االجتماعي 
معلومات رياضية جديدة

12762832004.570.651ك
%63.531.04.01.5100

ساهمت وسائل التواصل . 5
تطويري  في  االجتماعي 

في مجال الرياضة

109662142004.40.765ك
%54.533.010.52.0100

توجه . 6 ه��ن��اك  أن  أرى 
وإق���ب���ال ع��ب��ر وس��ائ��ل 
االجتماعي  التواصل 
ن���ح���و دع�����م ال����م����رأة 

لممارسة الرياضة

124611221200ك
4.530.72

%62.030.56.01.05.100

انتشار . 7 هناك  أن  أرى 
الرياضية  للحسابات 
وسائل  عبر  التوعوية 

التواصل االجتماعي

121611521200ك
4.50.723

%60.530.57.51.05.100

تسويق . 8 هناك  أن  أرى 
واألدوات  للمنتجات 
وسائل  عبر  الرياضية 

التواصل االجتماعي

9476246200ك
4.290.797

%47.038.012.03.0100

ت��س��وي��ق . 9 ه���ن���اك  أن  أرى 
ل�������ألزي�������اء ال����ري����اض����ي����ة 
ع��ب��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي

897425111200ك
4.20.8910

%44.537.012.55.55.100

متابعة . 10 على  اح��رص 
ال���ح���س���اب���ات ال��م��ه��ت��م��ة 
الرياضي بشكل  بالمجال 

مستمر

9759395200ك

4.240.859
%48.529.519.52.5100

 4,38المتوسط الحسابي
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يتبين من نتائج الجدولرقم )12(في العبارة رقم )1(
أن غالبية أفراد الدراس���ة يوافقون ويوافقون بشدة في أن 
وس���ائل التواصل االجتماعي قد ساهمت في تشجيعهم 
على ممارسة الرياضة وذلك بنسبة86% ، أما في العبارة 
رقم )2( نرى أن غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة %89 
موافقات في أن وس���ائل التواصل االجتماعي س���اهمت 
ف���ي رف���ع الوعي لديهم ألهمية ممارس���ة الرياضة، و في 
العبارة رقم )3( نجد موافقة على أن غالبية أفراد الدراسة 
صحح���ت مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي نظرته���م نحو 
ممارس���ة الرياضة وذلك بنس���بة 81.5%، أم���ا في العبارة 
رق���م )4( نرى عن���د موافقة في أن غالبية أفراد الدراس���ة 
وذل���ك بنس���بة 94.5% ق���د س���اهمت وس���ائل التواص���ل 
االجتماع���ي ف���ي اكتس���ابهم معلومات رياضي���ة جديدة، 
أم���ا في العب���ارة رقم )5( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
وذلك بنس���بة 87.5% يوافقون على أن وسائل التواصل 
االجتماعي قد ساهمت في تطويرهم في مجال الرياضة، 
أما في العبارة رقم )6( أن غالبية أفراد الدراسة يرون أن 

هناك توجه وإقبال عبر وسائل التواصل االجتماعي نحو 
دعم المرأة لممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة 92.5%، أما 
ف���ي العب���ارة رقم )7(نجد أن غالبية أفراد الدراس���ة يرون 
أن هن���اك انتش���ار للحس���ابات الرياضي���ة التوعوي���ة عب���ر 
وس���ائل التواص���ل االجتماعي وذلك بنس���بة 91%، وفي 
العب���ارة رق���م )8( ن���رى أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة %85 
ي���رون أن هناك تس���ويق للمنتج���ات واألدوات الرياضية 
عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي، أما ف���ي العبارة رقم 
)9( نجد أن غالبية أفراد الدراس���ة موافقات حيث بلغت 
النس���بة 81.5% يرون أن هناك تس���ويق لألزياء الرياضية 
عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي، أما ف���ي العبارة رقم 
)10( نج���د أن مجموع الموافقات يمثل نس���بة 78% من 
أفراد الدراسة يحرصون على متابعة الحسابات المهتمة 

بالمجال الرياضي بشكل مستمر.

الس���ؤال الثالث: ما دور جماعة األقران في تش���كيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )5(

يوضح دور جماعة األقران في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

رف���اق���ي على . 1 ي��ش��ج��ع��ن��ي 
ممارسة الرياضة

8080261132004.120.942ك
%40.040.013.05.51.5100

يشاركني رفاقي في ممارسة . 2
التمارين الرياضية

5166433462003.611.135ك
%25.533.021.517.03.0100

ي�������درك رف����اق����ي أه��م��ي��ة . 3
ممارسة الرياضة

678636832004.030.93ك
%33.543.018.04.01.5100

على . 4 أص��دق��ائ��ي  يحثني 
ممارسة الرياضة وجعلها 

نمط حياة لي

6573421642003.91.014ك
%32.536.521.08.02.0

100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

على . 5 أص��دق��ائ��ي  يحثني 
ألجل  الرياضة  ممارسة 

أسباب جمالية فقط

25516740172003.141.137ك
%12.525.533.520.08.5

100
على . 6 أص��دق��ائ��ي  يحثني 

ألجل  الرياضة  ممارسة 
أسباب صحية فقط

3753643882003.371.116ك
%18.526.532.019.04.0

100
يرى رفاقي أن ممارستي . 7

ل��ل��ري��اض��ة س��اه��م��ت في 
تحسن صحتي ولياقتي

946827112004.230.881ك
%47.034.013.55.5

100
ممارسة . 8 أن  رف��اق��ي  ي��رى 

الرياضة تخص أصحاب 
الوزن الزائد فقط

3121446638200ك
2.711.328

%15.510.522.033.019.0
100

 3,64المتوسط الحسابي

يتبي���ن من نتائج الجدولرقم )13(أن العبارة رقم )1( 
أن نس���بة 80% م���ن أفراد الدراس���ة موافق���ات وموافقات 
بشدةعلى تش���جيع رفاقهم لهم على ممارسة الرياضة،و 
في العبارة رقم )2( نجد موافقة في أن 58.5% من أفراد 
الدراسة يشاركهم رفاقهم في ممارسة التمارين الرياضية، 
بينما 21.5% من أفراد الدراس���ة محايدات نحو مشاركة 
رفاقه���م في ممارس���ة التمارين الرياضي���ة، أما في العبارة 
رقم )3( نجد أن غالبية أفراد الدراسة توافق وذلك بنسبة 
76.5% ي���درك رفاقه���م أهمية ممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )4( نجد أن مجموع الموافقات تمثل نس���بة 
69% من أفراد الدراس���ة يحثهم أصدقائهم على ممارسة 
الرياضة وجعلها نمط حياة لهم، أما في العبارة رقم )5( 
نالحظ أن نسبة الموافقات تمثل 38% من أفراد الدراسة 
يحثهم أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب 
جمالية فقط، بينما ما نسبته محايد تمثل 33.5% يحثهم 
أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أسباب جمالية 
فق���ط، بينما تمثل نس���بة 28.5% مجموع غير الموافقات 

يحثهم أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب 
جمالي���ة فق���ط، و في العبارة رقم )6( نالحظ أن مجموع 
الموافق���ات تمثل نس���بة 45% من أفراد الدراس���ة يحثهم 
أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب صحية 
فقط، بينما ما نسبته محايد تمثل 32% يحثهم أصدقائهم 
على ممارسة الرياضة ألجل أسباب صحية فقط، أما في 
العب���ارة رقم )7( نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة وذلك 
بنس���بة 81% من الموافقات يرى رفاقهم أن ممارس���تهم 
للرياضة س���اهمت في تحسن صحتهم ولياقتهم، أما في 
العب���ارة رق���م )8( نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة تمثل 
غي���ر موافق وغير موافق بش���دة وذلك بنس���بة 52% يرى 
رفاقي أن ممارسة الرياضة تخص أصحاب الوزن الزائد 
فق���ط، بينم���ا م���ا نس���بته موافق وموافق بش���دة تمثل���ت ب��� 
26% من أفراد الدراس���ة يرى رفاقي أن ممارسة الرياضة 
تخ���ص أصحاب ال���وزن الزائد فقط، بينم���ا تمثل محايد 

نسبة 22% من أفراد الدراسة.
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السؤال الرابع: ما األسباب التي تدفع المرأة لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )6(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير 

موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

م����ن أج�����ل ت��خ��ف��ي��ف . 1
الوزن

10848152272004.14ك
 

1.16
 

2
%54.024.07.511.03.5100

م������ن أج�������ل زي�������ادة . 2
ق����وة ال��ج��س��م وب��ن��اء 

العضالت

123551662004.48ك
 

0.77
 

1
%61.527.58.03.0

100

توجيه من طبيب. 3
37233576292002.82ك

 
1.34

 
6

%18.511.517.538.014.5100

شغل وقت الفراغ. 4
64622731162003.64ك

 
1.29

 
4

%32.031.013.515.58.0100

ل���ت���ك���وي���ن ع���الق���ات . 5
اجتماعية جديدة

16296857302002.72ك
 

1.13
 

7
%8.014.534.028.515.0100

على . 6 اإلق��ب��ال  بسبب 
مناسبة اجتماعية

13204572502002.37ك
 

1.15
 

8
%6.510.022.536.025.0100

م����ن أج�����ل ت��خ��ف��ي��ف . 7
الضغوط

8370261562004.05ك
 

1.06
 

3
%41.535.013.07.53.0100

االس��ت��م��ت��اع ب��ق��ض��اء . 8
زميالتي  مع  الوقت 
ال�����الت�����ي ي���م���ارس���ن 

الرياضة

2844574823200ك

3.031.225
%

14.022.028.524.011.5

100

 3,41المتوسط الحسابي

تبين نتائج جدولرقم )14(موافقةغالبية أفراد الدراسة 
في العبارة رقم )1( أن من األسباب التي تدفعهم لممارسة 
الرياضة من أجل تخفيف الوزن وذلك بنس���بة 78%، أما 
في العبارة رقم )2( نالحظ موافقة غالبية أفراد الدراس���ة 
وذلك بنس���بة 89% من األس���باب التي تدفعهم لممارسة 

الرياض���ة م���ن أجل زيادة قوة الجس���م وبن���اء العضالت، 
أم���ا في العب���ارة رقم )3( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
تمثل غير موافق وغير موافق بشدة على أن من األسباب 
التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة توجيه من طبيب وذلك 
بنس���بة تمث���ل 52.5%، بينم���ا نالح���ظ أن 30% من أفراد 
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الدراسة تمثل موافق وموافق بشدة على أن من األسباب 
التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة توجيه من طبيب، بينما 
17.5% من أفراد الدراسة محايدات، أما في العبارة رقم 
)4( يمثل مجموع الموافقات يرون أن شغل وقت الفراغ 
من األس���باب التي تدفع لممارس���ة الرياضة وذلك نسبة 
63% م���ن أفراد الدراس���ة، أما في العب���ارة رقم )5( نجد 
43.5% م���ن أف���راد الدراس���ة تمثل غي���ر الموافقات على 
أن من األس���باب التي تدفعهم لممارسة الرياضة تكوين 
عالق���ات اجتماعي���ة جدي���دة، بينما تمثل نس���بة 34% من 
أفراد الدراسة محايد، و22.5% من أفراد الدراسة توافق 
عل���ى أن من األس���باب التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة 
تكوي���ن عالق���ات اجتماعية جديدة، أما ف���ي العبارة رقم 
)6( نرى أن 61% من أفراد الدراسة التوافق على أن من 
األس���باب التي تدفعهم لممارسة الرياضة بسبب اإلقبال 

على مناس���بة اجتماعي���ة جديدة، بينم���ا 22.5% من أفرد 
الدراسة محايدات ، وتمثل نسبة الموافقات 16.5% من 
أفراد الدراس���ة أن من األس���باب التي تدفعهم لممارس���ة 
الرياضة بس���بب اإلقبال على مناس���بة اجتماعية جديدة، 
أم���ا في العب���ارة رقم )7( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
توافق وذلك بنس���بة 76.5% على أن من األس���باب التي 
تدفعهم لممارس���ة الرياضة م���ن أجل تخفيف الضغوط، 
أما في العبارة رقم )8( نالحظ أن أفراد الدراسة انقسمت 
م���ا بين المؤيدين والمعارضي���ن حيث نجد أن 36% من 
أفراد الدراس���ة والتي تمثل مجم���وع الموافقات ترى أن 
االس���تمتاع بقضاء الوقت مع الزميالت الالتي يمارس���ن 
الرياضة من األسباب التي تدفع لممارسة الرياضة، بينما 
35.5% من أفراد الدراسة تمثل مجموع غير الموافقات 

، و28.5% من أفراد الدراسة محايدة.

السؤال الخامس: ما األسباب التي تشجع المرأة الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة؟

جدول رقم )7(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

نظرتي للرياضة كثقافة . 1
وأسلوب حياة

1316452004.630.532ك
%65.532.02.5100

وج����������������ود ال�������دع�������م . 2
والتشجيع من أسرتي

846536962004.061.036ك
%42.032.518.04.53.0100

وج����������������ود ال�������دع�������م . 3
م���ن قبل  وال��ت��ش��ج��ي��ع 

النادي

6358492642003.751.18ك
%31.529.024.513.02.0100

مقابلة صديقاتي. 4
23306260252002.831.189ك
%11.515.031.030.012.5100

الجيدة . 5 الخدمة  وجود 
في النادي

6170462032003.831.027ك
%30.535.023.010.01.5100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

شكل . 6 على  الحصول 
مقبول للجسم

12669412004.60.563ك
%63.034.52.05.100

ت��خ��ف��ي��ف ال���ض���غ���وط . 7
اليومية

1116017932004.340.924ك
%55.530.08.54.51.5100

ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى . 8
الصحة والشباب

14846422004.70.561ك
%74.023.02.01.0100

ق�������رب ال������ن������ادي م��ن . 9
المنزل

1114924115200ك
4.251.035

%55.524.512.05.52.5100

 4,11المتوسط الحسابي

يتبي���ن من الجدولرق���م )15(أن العبارة رقم )1( نجد 
غالبية أفراد الدراس���ة تمثل موافق وموافق بش���دة وذلك 
بنس���بة تبلغ 97.5% في أن األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة نظرتها 
للرياض���ة كثقاف���ة وأس���لوب حياة، أم���ا في العب���ارة رقم 
)2( ن���رى أن غالبية أفراد الدراس���ة تمثل الموافقة وذلك 
بنس���بة تمث���ل 74.5% ت���رى أن وجود الدعم والتش���جيع 
من األس���رة من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية 
عل���ى االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، أما ف���ي العبارة 
رق���م )3( نج���د أن مجموع الموافقة تمثل نس���بة %60.5 
ي���رون أن وج���ود الدعم والتش���جيع من قب���ل النادي من 
األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على االس���تمرار 
في ممارس���ة الرياض���ة، أما في العبارة رق���م )4( نرى أن 
42.5% من أفراد الدراس���ة تمثل غير موافق وغير موافق 
بش���دة في أن مقابلة األصدقاء من األس���باب التي تشجع 
الم���رأة الرياضية على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، 
بينم���ا 31% م���ن أفراد الدراس���ة محايدات س���بب مقابلة 
األصدق���اء، أما ف���ي العبارة رقم )5( نرى أن 65.5% من 

أفراد الدراس���ة موافق���ات أن وجود الخدم���ة الجيدة في 
النادي من األس���باب التي تش���جع الم���رأة الرياضية على 
االستمرار في ممارسة الرياضة، أما في العبارة رقم )6( 
نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة ترى أن الحصول على 
ش���كل مقبول للجس���م من األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياضة حيث 
بلغت النسبة 97.5% ،أما في العبارة رقم )7( نالحظ أن 
غالبية أفراد الدراس���ة 85.5% ترى أن تخفيف الضغوط 
اليومية من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على 
االس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياض���ة، أما في العب���ارة رقم 
)8( ن���رى أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة ت���رى أن المحافظة 
على الصحة والش���باب من األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة وذلك 
بنسبة بلغت 97%، أما في العبارة رقم )9( نجد أن %80 
م���ن أفراد الدراس���ة موافق���ات على أن ق���رب النادي من 
المنزل من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على 

االستمرار في ممارسة الرياضة.
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السؤال السادس: ما أهم المعوقات التي تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )8(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

34555241182003.231.217كالضغوط األسرية. 1
%17.027.526.020.59.0100

ض�����غ�����وط ال���ع���م���ل . 2
والدراسة

5278363042003.721.072ك
%26.039.018.015.02.0100

ارتفاع أسعار األندية . 3
الرياضية

9067251712004.140.971ك
%45.033.512.58.55.100

بُ���ع���د ال�����ن�����ادي ع��ن . 4
المنزل

67513436122003.631.283ك
%33.525.517.018.06.0100

عدم وجود دعم من . 5
األسرة

25355945362002.841.278ك
%12.517.529.522.518.0100

عدم وجود مشاركة . 6
األص��دق��اء  قبل  م��ن 

لممارسة الرياضة

15234670462002.461.1811ك
%7.511.523.035.023.0100

عدم توفر الخدمات . 7
المناسبة في النادي

40535139172003.31.235ك
%20.026.525.519.58.5100

ع������������������دم ت�������وف�������ر . 8
المواصالت

54453546202003.341.354ك
%27.022.517.523.010.0100

ص������ع������وب������ة ع���م���ل . 9
التمارين الرياضية

15244671442002.481.1810ك
%7.512.023.035.522.0100

ع��������دم ال�����ت�����زام . 10
ال���ن���ادي ب��ال��ض��واب��ط 

الشرعية

24245353462002.641.299ك
%12.012.026.526.523.0100

3957433922200كاألسباب الصحية. 11
3.261.286 %19.528.521.519.511.0100

 3,19المتوسط الحسابي
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يتبي���ن من النتائ���ج الموضحة في جدولرقم )16( في 
العبارة رقم )1( أن ما نس���بته 44.5% من أفراد الدراس���ة 
تواف���ق أن الضغوط األس���رية أحد أه���م المعوقات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، بينما %29.5 
من أفراد الدراسة غير موافقات، أما في العبارة رقم )2( 
نرى أن نس���بة الموافقات تمثل 65% من أفراد الدراس���ة 
حي���ث ترى أن ضغ���وط العم���ل والدراس���ة تعدمن أحد 
أهمالمعوق���ات الت���ي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياض���ة، أما ف���ي العبارة رقم )3( نج���د أن غالبية أفراد 
الدراس���ة تمث���ل النس���بة 78.5% ت���رى أن ارتفاع أس���عار 
األندي���ة الرياضي���ة من أح���د أهمالمعوقات الت���ي تواجه 
المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في العبارة رقم 
)4( نرى أن 59% من أفراد الدراسة توافق بأن بُعد النادي 
ع���ن المن���زل يعد م���ن أح���د أهمالمعوقات الت���ي تواجه 
المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في العبارة رقم 
)5( نجد أن مجموع الغير موافقات تمثل النسبة %40.5 
أن عدم وجود دعم من األسرة يعد أحد أهم المعوقات 
الت���ي تواج���ه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، بينما 
انقس���م أفراد الدراس���ة ما بين )المحاي���دات والموافقات 
والموافقات بش���دة( الى 30% موافقات وموافقات بشدة 
أن عدم وجود الدعم من األسرة يعد أحد أهم المعوقات 
الت���ي تواج���ه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، بينما 
29.5% محايدات عدم وجود الدعم من األسرة.أما في 
العب���ارة رق���م )6( نجد أن مجموعغي���ر الموافقات تمثل 
النس���بة 58% من أفراد الدراس���ة ال ترى بأن عدم وجود 
مش���اركة من قبل األصدقاء لممارس���ة الرياضة يعد أحد 
أه���م المعوقات التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياضة، أما في العبارة رقم )7( نجد أن النسبة %46.5 
من أفراد الدراسة توافق وتوافق بشدة على أن عدم توفر 
الخدمات المناس���بة في النادي يعد أحد أهم المعوقات 
التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )8( نجد أن 49.5% من أفراد الدراسة ترى 

أن ع���دم توف���ر المواص���الت يع���د أحد أه���م المعوقات 
التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )9( نالحظ أن غالبية أفراد الدراسة %55.5 
ال تواف���ق بأن صعوبة عم���ل التمارين الرياضية تعد أحد 
أه���م المعوقات التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياض���ة، أم���ا ف���ي العبارة رق���م )10( نرى أن ما نس���بته 
49.5% من أفراد الدراس���ة غير موافقات بأن عدم التزام 
النادي بالضوابط الشرعية يعد أحد أهم المعوقات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، أما في العبارة 
رقم )11( نالحظ أن 48% من أفراد الدراسة توافق على 
أن األس���باب الصحي���ة تع���د أحد أه���م المعوق���ات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، بينما %30.5 

من أفراد الدراسة تمثل غير موافقات.

أهم النتائج:

أوالً: التع���رف عل���ى دور األس���رة في تش���كيل وعي 
المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

وضحت نتائج الدراس���ة أن »األم« أكثر أفراد األسرة 
تش���جيعاً لممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة 37.5% ، تليها 
األخ���ت، وه���ذا يتفق مع م���ا جاءت به دراس���ة البطيخي 
)2013( حي���ث أكد أن لألم دور في خلق جيل رياضي 
من خالل الس���ماح ألبنائها بمرافقتها لممارس���ة النشاط 
الرياضي والحث على ممارسة الرياضة، كون األم قدوة 
ألبنائها من خالل تاريخها الرياضي المليء باإلنجازات 
الرياضي���ة وه���ذا بحد ذاته داف���ع قوي لألبناء لممارس���ة 

الرياضة.

وضحت النتائج أن غالبية أفراد الدراس���ة تش���جعهم 
أس���رهن عل���ى ممارس���ة الرياض���ة وذلك بنس���بة %80.5 
، بينم���ا 15% منه���م محاي���دات، 4.5% غي���ر موافق���ات، 
وق���د يرج���ع ذل���ك للتأثير الكبي���ر الذي تقوم به األس���رة 
ف���ي حي���اة األف���راد باعتبارها الخلية األساس���ية ف���ي بناء 
المجتمع ،فنالحظ أن وجود الوعي والتش���جيع من قبل 
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أفراد األس���رة، كان ل���ه أثر كبير في تش���جيع المرأة على 
ممارس���ة الرياض���ة، وه���ذا يتفق مع ما جاءت به دراس���ة 
Christelle Hayoz)2019( أن وج���ود دع���م نفس���ي 
واجتماع���ي بين أفراد األس���رة يعوض ع���ن نقص تعليم 
الوالدين ويحس���ن من نم���ط حياتهم وممارس���ة أبناءهم 
للرياض���ة، كم���ا تتفق مع ما ج���اءت به دراس���ة )2004(

Tess Kayأن الس���ياق األسري له أهمية عالمية لتحليل 
السلوك الرياضي والترفيهي لذلكيبدو أن “األسرة” هي 
نقط���ة مهمة وفعالة وُمش���ِرقة ومنتجة للتركي���ز عليها من 
قب���ل الباحثين،كما أنه���ا غائبة إلى حد كبير في األبحاث 
 Sharon الرياضي���ة حت���ى اآلن، كم���ا تتف���ق مع دراس���ة
Wheeler)2012(أن الخلفي���ات الرياضي���ة لآلباء تؤثر 
على مش���اركتهم في رياضة أطفالهم بدرجة ما،كما يتفق 
مع ما جاءت به دراس���ة الكعبي)2013( أن تأثير األسرة 
على ممارس���ة الرياضة يتضح من خالل تش���جيع المرأة 

على ممارسة الرياضة.

كما نجد أن أغلبية أفراد العينة 78،5% يشاركهنأحد 
أفراد األس���رة ممارس���ة الرياضة،  فقد نالحظ أن وجود 
مشاركة من قبل األسرة يعد دافع كبير في تشجيع ورفع 
وعي المرأة لممارسة الرياضة، حيث تنعكس سلوكيات 
األس���رة عل���ى بقي���ة األف���راد، كمش���اركة األم أبنته���ا في 
ممارس���ة الرياض���ة أو مش���اركة األخوات مما يش���جعهم 
ذل���ك بش���كل أكبر، حي���ث أكدت الكثير من الدراس���ات 
أهمية وجود مش���اركة من قبل أفراد األسرة في التشجيع 
على ممارسة الرياضة وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة 
البطيخ���ي )2013(أن ل���ألم دور في خل���ق جيل رياضي 
من خالل الس���ماح ألبنائها بمرافقتها لممارس���ة النشاط 
الرياضي والحث على ممارسة الرياضة، كون األم قدوة 
ألبنائها من خالل تاريخها الرياضي المليء باإلنجازات 
الرياضي���ة وه���ذا بحد ذاته داف���ع قوي لألبناء لممارس���ة 
 Christelle الرياضة، كما تتفق مع ما جاءت به دراسة
Hayoz)2019(أن خصائص العائلة ونمط حياتها تؤثر 

بش���كل مباشر وغير مباش���ر في ممارسة أبناءها للرياضة 
عندما يكبرون.

الدراس���ة  أف���راد  م���ن   %47.5 أن  وضح���ت  كم���ا 
تحثهم أس���رهن على ممارس���ة الرياضة ألسباب صحية 
فقط،بينما30.5% من أفراد الدراس���ة محايدات ،و %22 
غي���ر موافقات، مما يفس���ر أن األس���رة تعي أن ممارس���ة 
الرياض���ة تعود بالعديد من الفوائد الصحية ومس���اهمتها 
ف���ي الوقاي���ة م���ن األم���راض حي���ث ت���رى أن الرياض���ة 
وس���يلة فعالة للمحافظة على صحة أفراد أس���رتها، مثل: 
تش���جيع مريض السكر على ممارس���ة الرياضة لتخفيف 
ح���دة الم���رض، حيث أكدت دراس���ة ح���داد)2007( أن 
الدواف���ع الصحي���ة جاءت ف���ي المرتبة األولى لممارس���ة 
األنشطة الرياضية وذلك من اجل اكتساب اللياقة البدنية 
 Sharonوالصح���ة، كم���ا تتفع مع م���ا جاءت به دراس���ة
Wheeler )2012(حيث كانت األسباب الرئيسية التي 
أبلغ عنها اآلباء لدعمهم وتش���جيعهم األنشطة الرياضية 
ألطفالهم هي أن أطفالهم استمتعوا بها، وحافظت على 

لياقتهم وصحتهم.

كما أس���فرت النتائ���ج أن 72.5% من أفراد الدراس���ة 
تس���اعدهم أس���رهن ف���ي دفع تكالي���ف الن���ادي الرياضي 
محاي���دات،  منه���م   %9 ذلك،بينم���ا  يحتاج���ون  عندم���ا 
و18.5% من أفراد الدراسة غير موافقات، حيث نالحظ 
أهمي���ة وج���ود الدع���م الم���ادي للم���رأة من قبل أس���رتها 
مم���ا يش���جعها عل���ى ممارس���ة الرياض���ة ودف���ع تكاليف 
الن���ادي الت���ي من الممكن أن تكون عائ���ق لديها في ظل 
ارتفاع أس���عار األندية الرياضة النس���ائية، حيث تتفق مع 
م���ا ج���اءت به دراس���ة الكعبي )2013( أن تأثير األس���رة 
على ممارس���ة الم���رأة للرياضة يتضح من خالل: اهتمام 
األس���رة بالرياضة وتوفير االشتراكات المادية في األندية 

النسائية الرياضية.

كم���ا وضحت النتائج أن 86.5% من أفراد الدراس���ة 
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تس���اعدهم أس���رهن ف���ي توفي���ر المواصالت لممارس���ة 
الرياضة، بينما 6.5% من أفراد الدراسة محايدات، و%7 
غير موافقات، مما قد يدل على وجود الدعم والتشجيع 
من قبل األس���رة في توفير كافة االحتياجات التي تساعد 
المرأة من اجل الذهاب للنادي، وعدم جعل ذلك عائقا 

يمنعها عن ممارسة الرياضة.

• كما وضحت النتائج أن 88% من أفراد الدراسة والتي 	
تمثل األغلبية ترى أس���رهن أن ممارستهن للرياضة 
س���اهمت في تحسن صحتهن ولياقتهن،بينما %9.5 
من أفراد الدراسة محايدات، و2.5% غير موافقات، 
مما يفسر وجود وعي وإدراك لدى األسرة بالفوائد 
المترتبة لممارس���ة المرأة للرياضة كونها تعود على 
الف���رد بالعديد من الفوائد الصحية وتحس���ن اللياقة 
البدني���ة مم���ا ق���د يدفعه���م لدع���م وتش���جيع الم���رأة 
لممارس���ة الرياض���ة وتوفير كاف���ة االحتياجات التي 

تتطلبها

وهذا يتفق مع نظرية التبادل االجتماعي التي تس���تند 
عل���ى مب���دأ األخذ والعط���اء وم���دى اس���تمرارية العالقة 
باس���تمرارية األخذ والعطاء فنرى أنه كلما كانت األسرة 
تهتم وتش���جع الم���رأة على ممارس���ة الرياضة من خالل 
الدعم المعنوي كالتحفيز والتوعية، أو من خالل الدعم 
المادي كدفع أس���عار االشتراكات وتوفير وسائل التنقل 
وغيرها، فأن ذلك من ش���أنه أن ينعكس على المرأة من 
خ���الل ارتفاع وعيها لممارس���ة الرياض���ة واتخاذها نمط 
حي���اة لها كونها تعود عليها بالكثير من الفوائد واألرباح 
لصح���ة جس���دها وارتف���اع مس���توى لياقته���ا وتخفي���ف 
ح���دة بعض المش���اكل الصحية لديها كمرض الس���كري 

والضغط وتقوية العظام باإلضافة الى تحسن النفسية.

كم���ا وضحت النتائج أن 68،5% من أفراد الدراس���ة 
تشجعهم أسرهم على ممارسة الرياضة ولكن ليس على 
حساب مهامهموواجباتهم،بينما 23% من أفراد الدراسة 

محايدات، و8.5% غير موافقات ويمكن أن نفس���ر ذلك 
م���ن خالل اهتم���ام األس���رة وحرصها بأولوي���ات المرأة 
بحي���ث ال تأثر ممارس���تها للرياضة على دراس���تها أو أال 

تكون على حساب مسؤوليتها تجاه أبنائها ومنزلها.

حيث يمكن تفس���ير ذلك بنظرية التبادل االجتماعي 
فاألس���رة تح���اول أن تحق���ق المنافع المترتب���ة من خالل 
ممارس���ة الرياض���ة ولك���ن لي���س عل���ى حس���اب المه���ام 

والواجبات األساسية للمرأة.

• كم���ا بين���ت النتائ���ج أن 48% م���ن أف���راد الدراس���ة 	
تس���اعدهم أس���رهم في توفي���ر األجه���زة واألدوات 
الرياضية في المنزل،بينما 32.5% من أفراد الدراسة 
محايدات، و19.5% غير موافقات، وقد يعود ذلك 
الى رغبة األس���رة في مس���اعدة المرأة على ممارسة 
الرياض���ة داخ���ل منزله���ا مم���ا يس���اعدها عل���ى أداء 
تمارينها دون الحاجة الى الذهاب للنادي الرياضي 
عندما ال تمس���ح لها الظروف بذلك كوجود األبناء 
الصغ���ار أو عدم توفر المواصالت الالزمة للذهاب 
للنادي أو كانتهاء فترة االشتراك في النادي الرياضي 
أو ع���دم توفر الوقت للذهاب الى النادي،فأن توفير 
ه���ذه األدوات في المنزل تس���اعدها على ممارس���ة 
الرياضة في أي وقت تشاء بما يتناسب مع ظروفها.

• يمكننا خالل هذه الدراس���ة أن نفس���ر دور األس���رة 	
ف���ي تش���كيل الوع���ي، حي���ث أتض���ح ال���دور الكبير 
ال���ذي تقوم به أس���رة المرأة الس���عودية التي تمارس 
الرياضة في األندية الرياضية من خالل توفر الدعم 
المعن���وي والم���ادي وكاف���ة االحتياج���ات الالزم���ة 
لممارسة الرياضة كدفع االشتراكات للنادي وتوفير 
المواص���الت الالزم���ة وتوفي���ر األدوات واألجهزة 
الرياضية مما ساهم في ورفع وعي المرأة لممارسة 
الرياض���ة وجعلها نمط حياة،فنج���د أن وجود وعي 
لدى األس���رة قد ينعكس على بقية أفرادهاويس���اهم 
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ف���ي تربي���ة األبن���اء على ممارس���ة الرياض���ة والوعي 
بالفوائ���د المترتب���ة عليه���ا، باعتب���ار أن األس���رة أداة 
وعام���ل مهم وأساس���ي ف���ي تعزيز ممارس���ة المرأة 

للرياضة .

ثانياً: التعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

• توضح النتائج أن 92.5% من أفراد الدراسة ترى أن 	
هناك توجه وإقبال عبر وس���ائل التواصل االجتماعي 
نح���و دع���م المرأة لممارس���ة الرياض���ة، بينما 6% من 
أفراد الدراس���ة محاي���دات، و 1.5% غي���ر موافقات، 
وق���د يرجع ه���ذا لوج���ود دع���م متزايد نح���و رياضة 
الم���رأة عب���ر وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي وذل���ك 
ف���ي ظل الظ���روف المتط���ورة ف���ي المملك���ة العربية 
الس���عودية وذل���ك تزامنا مع رؤي���ة 2030 نحو دعم 
وتمكين المرأة في كافة القطاعات، واعتبار الرياضة 
ح���ق من حقوق المرأة، وتختلف ه���ذه النتيجة ع ما 
ج���اءت ب���ه دراس���ة Cooky Cheryl )2013( أن 
كمي���ة ونوعية التغطية اإلعالمي���ة تركز على الرياضة 

الرجالية وتهمش الرياضة النسائية.

يمكنن���ا من خالل ذلك أن نفس���ر ال���دور الذي تقوم 
به وس���ائل التواصل االجتماعي في تشكيل وعي المرأة 
الس���عودية لممارس���ة الرياضة، حيث نالحظ وجود دور 
فع���ال في تش���جيع ورفع وع���ي المرأة الس���عودية وذلك 
من خالل نش���ر ثقافة الرياضة و الرس���ائل التوعوية التي 
تتعلق بالرياضة حيث أتضح أنها س���اهمت في تش���جيع 
ورف���ع الوعي ل���دى غالبية أفراد الدراس���ة ،كم���ا أنها قد 
تعتب���ر أداة فعال���ة ف���ي تغيي���ر نظ���رة المجتم���ع و األف���راد 
نح���و ممارس���ة الم���رأة للرياض���ة والتوعي���ة بش���أن بعض 
التقالي���د والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بالرياضة، حيث 
بينت نتائج دراس���ة الكعب���ي )2013( أن بعض العادات 
والتقاليد تؤثر على ممارس���ة المرأة للرياضة مثل: النظر 

ال���ى رياض���ة المرأة كس���لوك يخ���دش الحياء وكس���لوك 
رجال���ي، أيض���ا اعتبار الرياضة من األم���ور الدخيلة على 

المجتمع.

كم���ا نالح���ظ ال���دور ال���ذي تلعب���ه وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي ف���ي التس���ويق لألزياء والمالب���س الرياضية 
النس���ائية التي ش���كلت ثقافة جديدة وخاصة لممارسات 
الرياض���ة وذل���ك عن طري���ق بعض المالب���س واألحذية 
المتخصصة وبع���ض الماركات الرياضي���ة المتخصصة، 

حيث أصبحت تجذب المرأة لشرائها.

أيض���ا التس���ويق لألجه���زة واألدوات الرياضي���ة التي 
تس���اعد الم���رأة وتش���جعها عل���ى ممارس���ة الرياض���ة في 
المن���زل والتعل���م عل���ى التدريب���ات الرياضي���ة من خالل 
ما تنش���ره وس���ائل التواصل االجتماعي عب���ر التطبيقات 

والبرامج.

ثالث���اً: التعرف على دور جماعة األقران في تش���كيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

وضح���ت النتائ���ج أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة وذلك 
بنسبة 80% يوافقن على وجود تشجيع من رفاقهن على 
ممارس���ة الرياض���ة،و13% منه���ن محاي���دات، و7% غي���ر 
موافقات، مما قد يدل على أهمية وجود الدعم من قبل 
الرفاق للتش���جيع على ممارس���ة الرياضة حيث أنها تؤثر 
على الفرد بشكل أكبر، فعندما نرى تأثير جماعة األقران 
على عملية التنش���ئة بش���كل عام نرى أنها تقوم بعدد من 
الوظائ���ف كنقل األنماط الثقافي���ة من خالل تعلمهم من 
بعضهم البعض أثن���اء تفاعلهم المتبادل اإليجابية، منها: 
التعاون والتضحي���ة، والصبر، والمثابرة، والغيرة، وحب 

األغاني واأللعاب. )الحاج محمد.126:2014(

وه���ذا يتف���ق م���ع م���ا جاءت ب���ه دراس���ة عب���د الجبار 
)2017( حي���ث وضحت أن من المحددات االجتماعية 
أهمية دور األسرة واألصدقاء في دعم وتشجيع ممارسة 

النشاط البدني.
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• من خالل ذلك يمكننا أن نفس���ر دور جماعة األقران 	
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة، 
فنالحظ الدور الذي تقوم به جماعة الرفاق باعتبارها 
أح���د العوام���ل المؤثرة عل���ى المرأة الس���عودية التي 
تم���ارس الرياض���ة، حي���ث نالحظ أن وج���ود الدعم 
و التش���جيع من قبل رفيقاتها على ممارس���ة الرياضة 
ومالحظ���ة الفوائ���د الصحية والجمالي���ة العائدة على 
الم���رأة كان ل���ه دور كبير دعمها وتش���جيعها، كما أن 
مش���اركة رفيقاتها لها قد يش���جعها أكثر بااللتزام في 
ممارس���ة الرياضة واالستمتاع بقضاء الوقت بالنادي 
الرياض���ي وأداء التمرين���ات الرياضية بحماس ودافع 
أكب���ر، كم���ا يتضح لن���ا أن هن���اك وجود وع���ي بثقافة 
الرياضة لدى غالبية أفراد الدراس���ة وذلك من خالل 
وعيه���م بأهمية ممارس���ة الرياضة كنم���ط حياة كونها 

تعود بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية.

رابع���اً: التع���رف عل���ى األس���باب الت���ي تدف���ع المرأة 
السعودية لممارسة الرياضة:

يمكننا من خالل هذه الدراس���ة أن نفس���ر األس���باب 
الت���ي تدف���ع المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، حيث 
نالحظ أن غالبية دوافع المش���تركات لممارس���ة الرياضة 
كان���ت م���ن أج���ل زي���ادة ق���وة الجس���م وبن���اء العضالت 
وتخفي���ف الوزن، يليهاتخفيف الضغوط اليومية وش���غل 
وق���ت الف���راغ، أيض���ا وجود توجي���ه م���ن الطبيب ألجل 
ممارس���ة الرياضة ، ووجود دوافع اجتماعية مثل تكوين 
عالق���ات اجتماعية جدي���دة وقضاء الوقت مع الزميالت 
واقت���راب مناس���بة اجتماعية ولكنها ال تأت���ي في المرتبة 
األول���ى مقارن���ة بالدواف���ع الذاتية كالوع���ي بالصحة وما 
تع���ود ب���ه الرياضة على الجس���د والوقاية م���ن األمراض 
وتخفي���ف الوزن والوصول الى الوزن المطلوب، وتتفق 
هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة أحمد )2015( حيث 
بينت نتائج الدراس���ة أن أهم دوافع االش���تراك في مراكز 
اللياق���ة البدني���ة كانت من أجل الرغبة ف���ي الحفاظ على 

صحة جيدة ومستدامة، يليها تحسين شكل الجسم.

كم���ا تتف���ق مع ما جاءت به دراس���ة الهبدان )2017( 
حيث توصلت نتائج الدراس���ة إلى أن 80% من الفتيات 
اتفق���ن على أن ممارس���تهن للرياضة لها آثار إيجابية من 
الناحية النفس���ية عليهن حيث س���اهمت ف���ي التقليل من 
شعورهم بالخجل الس���لبي واالكتئاب،وإزالة شعورهن 

بالعزلة واإلحباط.

كما تتفق مع ما جاءت به دراس���ة احمد )2017( أن 
من أهم دوافع ممارس���ة النشاط البدني من أجل إنقاص 

الوزن والوقاية من األمراض.

كم���ا تتفق م���ع ما جاءت به دراس���ة القطان وآخرون 
)2015( حيث توصلت النتائج المتعلقة بفئة الممارسات 
لألنش���طة الرياضية إلى أن )66.7%( يمارس���ن األنش���طة 
الرياضية من أجل الصحة،و)15.3%( من أجل الترويح، 

و)18%( من أجل الصحة والترويح في نفس الوقت.

كم���ا تتفق مع ما جاءت دراس���ة ح���داد )2007( فقد 
ج���اءت »الدواف���ع الصحي���ة« بالمرتبة األولى لممارس���ة 
األنش���طة الرياضي���ة وذل���ك م���ن أج���ل اكتس���اب اللياقة 
البدني���ة والصح���ة، و ج���اء بالمرتب���ة الثاني���ة لممارس���ة 
األنش���طة الرياضي���ة » الدواف���ع االجتماعي���ة« وذلك من 
أجل الحصول على حياة اجتماعية متميزة،وذلك بنس���بة 

.%74.20

ويمكنن���ا تفس���ير ذل���ك م���ن خ���الل نظري���ة التب���ادل 
االجتماعي حيث يمكننا القولعلى المستوى الشخصيأن 
إقبال المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة يتم من خالل 
قي���اس المرأة للفوائد واألرب���اح العائدة عليها من خالل 
ممارس���ة الرياضة البدنية كالفوائد الصحية مثل تخفيف 
ال���وزن ورفع مس���توى اللياق���ة وزيادة قوة الجس���م وبناء 
العض���الت، وتقوي���ة الجه���از المناع���ي للجس���م للوقاية 
م���ن األمراض والفايروس���ات، كما تع���ود عليها بالفوائد 
النفس���ية واالجتماعية كتخفيف للضغوط اليومية وقضاء 
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الوقت مع الزميالت، حيث أن هذه األرباح تدفع المرأة 
إل���ى اإلنفاق المالي و تحديد وقت من يومها لممارس���ة 
األنش���طة الرياض���ة، وذلك م���ن أجل الم���ردود الصحي 
والمعن���وي العائد عليه���ا مقابل ممارس���تها للرياضة،إذا 
فعملي���ة التبادل تس���تند على مبدأ األخ���ذ والعطاء ومدى 
اس���تمرارية العالقة باس���تمرارية األخذ والعطاء، إذا فأن 
ممارس���ة المرأة للرياضة تس���تمر إذا كانت ترى أن هناك 
عائ���د مقابل م���ا تنفقه م���ن وقت وجهد وم���ال من أجل 

ممارسة الرياضة.

خامس���اً: التعرف على األس���باب التي تش���جع المرأة 
الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة:

• أن 	 يريّ���ن   %97.5 أن  الدراس���ة  نتائ���ج  وضح���ت 
الحصول على ش���كل مقبول للجس���م من األسباب 
الت���ي تش���جع الم���رأة الرياضية على االس���تمرار في 
ممارسة الرياضة، بينما 2% منهم محايدات، و%0.5 
معارضات، وهذا قد يوضح أن حصول المرأة على 
وزن صحي ومثالي وجس���م متناسق ورشيق يشكل 
داف���ع كبير الس���تمرار المرأة في ممارس���ة الرياضة، 
وه���ذا قد يرجع إلى ما يتطلب���ه المجتمع في العصر 
الحال���ي ال���ذي يؤك���د على أهمي���ة العناي���ة بالمظهر 
الخارجي واالهتمام بالصحة حيث أصبح الجس���د 
الصحي والرش���يق رمزا اجتماعياً يدل على الجمال 
وم���ن خالله يُحكم على بعض األف���راد في النجاح 
بتكوي���ن العالقات االجتماعي���ة وغيرها، كما تُروج 
لذلك وس���ائل التواصل االجتماعي التي تؤكد على 
أهمية العناية بالجس���د واالعتناء به كمعيار للجمال 
من خالل عرض النس���اء ذوات األجس���ام الرش���يقة 
لبعض المش���اهير والفنانات، حيث أصبح تش���كيل 
الجسم والوصول به للوزن المطلوب هاجساً لدى 

الكثير من النساء.

فنج���د أق���رب مث���ال لذلك عندم���ا ق���ررت الحكومة 

السعودية منع التجول والجلوس بالمنازل جراء اجتياح 
فايروس كورونا على المملكة العربية السعودية،فنشاهد 
أن وس���ائل التواص���ل االجتماعي أصبحت تنش���ر الكثير 
م���ن الص���ور ومقاطع الفيديو الس���اخرةعن زي���ادة الوزن 
التي قد تتس���بب به���ا هذه الجائحة والجل���وس بالمنزل، 
وكيف أن هناك خوف من السمنة وزيادة الوزن من قبل 
األخرين كونها قد تأثرت بنظرة وتقييم أفراد المجتمع.

فنالح���ظ أن الكثي���ر م���ن األفراد بعد إغ���الق األندية 
الرياضية أصبحوا يمارس���ون الرياض���ة بالمنزل وإقبالهم 
على ش���راء األجه���زة واألدوات الرياضي���ة أو طلبها عبر 
المواقع اإللكترونية، أو االش���تراك عبر وسائل التواصل 
االجتماع���ي م���ع المتخصصي���ن ف���ي برام���ج التدري���ب 
والتغذي���ة وذلك للمحافظة على أجس���ادهم من الس���منة 
وزي���ادة ال���وزن، أيض���ا للحف���اظ عل���ى صحته���م ووقاية 
أنفس���هم م���ن خالل تقوي���ة المناع���ة، حيث نج���د الدور 
الذي ساهمت به وسائل التواصل االجتماعي من خالل 
نش���ر الوعي بأهمية ممارس���ة الرياضة ودورها في تعزيز 

المناعة والوقاية بأذن اهلل من األمراض.

• يمكنن���ا م���ن خ���الل نتائ���ج هذه الدراس���ة أن نفس���ر 	
عل���ى  الرياضي���ة  الم���رأة  تش���جع  الت���ي  األس���باب 
االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، حيث نالحظ أن 
غالبي���ة أف���راد العينة ت���رى أن النظ���ر للرياضة كثقافة 
وأس���لوب حي���اة. والحصول على الش���كل المقبول 
للجس���م، والمحافظ���ة على الصحة والش���باب، من 
أه���م األس���باب التي تش���جعها ف���ي االس���تمرار في 
ممارس���ة الرياض���ة، يليها تخفيف الضغ���وط اليومية 
ثم قرب النادي من المنزل ثم الدعم من األسرة ثم 
توف���ر الخدم���ات الجيدة في الن���ادي ووجود الدعم 
والتشجيع من قبل النادي الرياضي، من خالل ذلك 
نرى أن أهم األس���باب التي تشجع المرأة السعودية 
لالس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياض���ة تعود ألس���باب 
ودوافع خاصة ترغب من خالل ممارستها للرياضة 
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في أن تحققها وتصل إليها.

• ووفق���ا لمبادئ نظرية الجس���د والنظرية االجتماعية 	
نجد أن دوافع ممارس���ة المرأة للرياضة واألس���باب 
الت���ي تش���جعها لالس���تمرار كله���ا أس���باب تجعله���ا 
تنظر للرياضة على أنها مش���روع تس���عى من خاللها 
لالستثمار بجسدها، فنالحظ أن المرأة باستطاعتها 
تكوي���ن هويته���ا الش���خصية واالجتماعية من خالل 
بع���ض الممارس���ات ف���ي جس���دها والت���ي تس���تطيع 
من خاللها تش���كيل جس���دها لصب���ح أداة أو واجهة 
اجتماعي���ة تس���تطيع م���ن خالل���ه أن تبع���ث لألف���راد 
هويتها أو شخصيتها االجتماعية، وذلك عن طريق 
ممارسة الرياضة والوصول للوزن المثالي لجسمها 
كون���ه قاب���ل للتش���كيل مث���ل: إنق���اص الوزن وش���د 
الجسم بالنسبة للمرأة التي تعاني من الوزن الزائد، 
أو مث���ل: زي���ادة ال���وزن وبناء العض���الت للحصول 
على جس���م متناس���ق للمرأة التي تعاني من النحافة 
، وذلك م���ن أجل الظهور أمام األفراد بمظهر الئق 
وج���ذاب ويواك���ب متطلبات العص���ر الحالي الذي 
ينظر الى الجسم الرشيق والرياضي كرمز للجمال، 
كم���ا أنه ارتبط جمال األزياء عندم���ا ترتديها المرأة 
الرشيقة حيث تشكلت تلك النظرة في أذهان الكثير 
من النس���اء، فنرى أن غالبي���ة الماركات العالمية في 
مراكز التسوق التجارية ومواقع التسوق اإللكترونية 
دائماً تعرض األزياء من خالل عرضها على المرأة 
الرشيقة، كما أنها تهمل تصميم األزياء والمقاسات 
التي تناس���ب المرأة الس���مينة، فنجد أن هناك معناة 
ل���دى الكثي���ر من النس���اء ف���ي الحصول عل���ى أزياء 
تناس���ب أذواقه���م الن غالبي���ة المقاس���ات صغي���رة، 
مقارنة باألزياء التي تناسب الجسم الرشيق فأصبح 
الوصول الى وزن مثالي الرتداء تلك األزياء يشكل 
هاجس���اً ل���دى الكثير من النس���اء، كم���ا أنها تختلف 
نظرة كل مجتمع وأخر لمعايير الجمال وفقاً لعاداته 

وتقالي���ده ففي المجتمعات الس���ابقة كانت الس���منة 
معي���اراً للجم���ال مما يدف���ع الم���رأة للحصول على 
جسم ممتلئ كونها قد تمثل دالالت أخرى كالترف 
و الراحة في الحياة، فلم تكن المرأة تحاول إنقاص 
وزنها والوصول الى جس���م رش���يق كونه قد يشكل 
رمزاً للفقر و ضعف المرأة و غيرها من األس���باب، 
بينم���ا اآلن ف���ي المجتمع���ات المعاص���رة نرى كيف 
أصبح الجسد موضع اهتمام كبير لألفراد، فنالحظ 
اآلن وج���ود وعي واهتماماً متزايداً من األش���خاص 
ف���ي حماي���ة أجس���ادهم وذل���ك من خالل ممارس���ة 
بع���ض األنش���طة الرياضي���ة وإتب���اع أنظم���ة غذائي���ة 
س���ليمة، وذلك للوقاية من بعض األمراض وحماية 
أنفس���هم وأجسادهم من المخاطر المحيطة بهم في 
ظ���ل التطورات الس���ريعة واالعتماد عل���ى األجهزة 
الحديثة وقلة الحركة والنش���اط، فيس���عى الشخص 
جاه���داً من أج���ل المحافظة على جس���ده والبحث 
ع���ن أفض���ل الطرق والوس���ائل الس���تمرار الش���باب 
والصح���ة والجمال لكي تصبح بأفضل حال ممكن 
ويك���ون ذل���ك من خالل أش���كال متع���ددة ال حصر 
لها لصيانة جسده واالستثمار فيه والمحافظة عليه، 
إذا عندم���ا ننظر إلى إقبال المرأة لممارس���ة الرياضة 
كمش���روع تس���عى م���ن خالل���ه ف���ي تكوي���ن هويتها 
الذاتية واالس���تث��مار في جسدها من خالل ممارسة 
الرياض���ة، ف���ان هذا المش���روع يعود عليه���ا بالعديد 
م���ن الفوائ���د الصحي���ة والوقائي���ة المتعلقة بالجس���د 
وتحس���ين جودة الحياة ، أيض���ا يعود عليها بالفوائد 
الجمالي���ة المتعلق���ة بالمظه���ر الش���خصي والقب���ول 
االجتماعي وتخفيف الضغوط اليومية وشغل وقت 
الف���راغ بش���كل إيجابي، مما يدفعها لالس���تمرار في 
ممارسة الرياضة والنظر لها كثقافة وأسلوب حياة.

سادس���اً: التع���رف على أه���م المعوق���ات التي تواجه 
المرأة السعودية عن ممارسة الرياضة:
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يمكنن���ا م���ن خالل هذه الدراس���ة أن نس���تعرض اهم 
المعوق���ات الت���ي تواج���ه الم���رأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياضة، حيث نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة ترى أن 
ارتف���اع أس���عار األندية يمث���ل عائقاً أمام ممارس���ة المرأة 
للرياض���ة، يلها ضغوط العمل والدراس���ة ثم بُعد النادي 
م���ن المن���زل ثم عدم توف���ر المواصالت تليها األس���باب 
الصحي���ة ثم ع���دم توفر الخدمات المناس���بة ف���ي النادي 

الرياضي ثم الضغوط األسرية.

وذل���ك يتفق مع ما جاءت به دراس���ة عقدة )2009( 
حيث توصلت هذه الدراسة الى أن الضغوط االجتماعية 
ه���ي أح���د األس���باب األساس���ية الت���ي تمن���ع الم���رأة من 
ممارس���ة الرياض���ة، كم���ا تتفق م���ع ما جاءت به دراس���ة 
القطان وآخرون)2015( أن أكثر األس���باب االجتماعية 
الت���ي تدف���ع الم���رأة البحريني���ة لع���دم ممارس���ة الرياضة 

هي«الواجبات األسرية« بنسبة بلغت)%63(.

أيض���ا يتفق مع ما جاءت به دراس���ة القطان وآخرون 
)2015(حيث توصلت نتائج هذه الدراس���ة الى أن اكثر 
األس���باب الت���ي تدف���ع الم���رأة البحريني���ة لعدم ممارس���ة 
الرياض���ة هي »األس���باب المتعلق���ة باإلمكانات« بنس���بة 
بلغ���ت )73%( مث���ل قل���ة توف���ر الس���احات والمالع���ب 

المناسبة وبعدها عن موقع السكن.

ووفق���ا لمب���ادي نظرية التب���ادل االجتماع���ي نرى أن 
هناك عملية تبادلية من حيث تش���جيع األس���رة وجماعة 
الرفاق ودور وس���ائل التواصل االجتماعي إلقبال المرأة 
على ممارس���ة الرياضة، فكلما كان هناك دعم وتش���جيع 
سواء معنويا أو ماديا كلما ساهم ذلك في تشجيع المرأة 
ورف���ع وعيه���ا لممارس���ة الرياضة، على الخ���الف عندما 
ال نرى دعم وتش���جيع من قبل األس���رة وجماعة الرفاق 
ووس���ائل التواصل االجتماعي فق���د ال يكون هناك دافع 

ورغبة لممارسة المرأة للرياضة.

كم���ا أن هن���اك عملي���ة تبادلي���ة بي���ن دع���م وجه���ود 
الدولة لممارس���ة الم���رأة للرياضة فاهتم���ام الدولة برفع 

نس���بة ممارس���ي الرياض���ة والح���رص عل���ى توفي���ر كافة 
االحتياجات والخدمات التي تساعد المرأة على ممارسة 
الرياضة يساهم ذلك بشكل كبير في رفع نسب ممارسي 
الرياضة، وتقليل نسبة المرضى خصوصا مرضى السمنة 
والس���كري والضغ���ط. ومما اليخفى عل���ى أحد المبالغ 
الطائلة التي تتكبده���ا الدولة لمعالجة المرضى وصرف 
بعض األدوية الطبية، التي قد تس���اهم ممارس���ة الرياضة 
بإذن اهلل في الوقاية منها وتخفيف حدتها والمساعدة في 
دعم االقتص���اد القوميللدولة وذلك من خالل انخفاض 
تكلف���ة ع���الج بع���ض األم���راض المزمنة، ،كما يس���اهم 
في تحس���ين جودة حي���اة المواطنين واالرتقاء بمس���توى 
الصحة العامة ألفراد المجتمع ، وتحقيق التنمية الشاملة 
للمملك���ة ودع���م وتمكي���ن المرأة في ش���تى المجاالت، 
فذل���ك النف���ع إذا يعود عل���ى الدولة بالكثي���ر من األرباح 
السياسية والتنموية واالقتصادية والصحية، ولذلك البد 
م���ن الس���ماح بافتتاح األندي���ة الرياضي���ة والحرص على 
توزعها في كافة األحياء مما يوفر للمرأة سهولة الوصول 
للن���ادي الرياض���ي، وإدراج مق���ررات التربي���ة البدنية في 
المناه���ج الدراس���ية للطالبات، وافتت���اح تخصص التربية 
البدنية في الجامعات ، واالهتمام بنشر الوعي لدى أفراد 
المجتم���ع بأهمية الرياضة كثقاف���ة ونمط حياة وأنها حق 
للجميع كالمرأة واألطفال وكبار الس���ن وعدم االقتصار 
على أنها ممارس���ات تخص اللعبين والمحترفين أو أنها 
مقص���ورة على الذك���ور وتقلل من أنوثة الم���رأة، أو أنها 
تخ���ص أصح���اب الوزن الزائ���د فقط، كل ذلك يس���اهم 
في رفع نس���بة ممارس���ي الرياضة وتحقي���ق أهداف خطة 

المملكة العربية السعودية 2030.

التوصيات: - 1

ض���رورة تش���جيع وزارة الرياضة على افتتاح المزيد - 2
م���ن األندية الرياضية النس���ائية وانتش���ارها في كافة 
األحياء السكنية بحيث تكون قريبة من مكان السكن 

مما يساهم في رفع نسبة ممارسات الرياضة.
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افتت���اح وزارة الرياضة المزيد م���ن األندية المتنوعة - 3
ف���ي األنش���طة الرياضية لكي تتناس���ب م���ع مختلف 

األذواق ومختلف الفئات العمرية.

افتت���اح أندية رياضية تناس���ب جميع فئات المجتمع - 4
بحيث تكون األسعار ما بين األندية ذات االشتراك 

المرتفع واألندية متوسطة األسعار.

توفير حضان���ة لألطفال في األندية الرياضية بحيث - 5
تس���اعد األمه���ات الالتي ال يوجد لديه���م من يهتم 
بأبنائه���م عن���د ممارس���تهم للرياض���ة، أيض���ا توفي���ر 
األندي���ة حص���ص وبرامج رياضية لألطفال تش���جع 
المرأة وأطفالها على ممارسة الرياضة منذ الصغر.

الدع���م الحكوم���ي ف���ي افتت���اح المزي���د م���ن أندي���ة - 6
الحي الرياضية حيث تش���جع النس���اء ذوات الدخل 

المنخفض على ممارسة الرياضة.

وج���ود دع���م م���ن وزارة الرياض���ة لعم���ل بطوالت - 7
وتحدي���ات نس���ائية ف���ي رياضات جدي���دة ومختلفة 
وتناس���ب كيان المرأة ويكون ذلك من خالل تبيني 

األندية الرياضية للفرق وتدريبهم.

نش���ر الوعي بأهمية ممارسة المرأة للرياضة وكونها - 8
ح���ق من حقوقها وذلك م���ن خالل برامج التواصل 

االجتماعي كونها تساهم بشكل كبير في التوعية.

إقام���ة المعارض والمهرجانات الت���ي تدعم رياضة - 9
الم���رأة وتنش���ر ثقاف���ة الرياض���ة م���ن خ���الل التوعية 
بأهمي���ة ممارس���ة الرياض���ة، والتعري���ف باألنش���طة 
الرياضي���ة المتنوع���ة التي تناس���ب مختلف األذواق 
وعدم حصرها في نش���اط رياضي معين، أيضا دعم 
األزي���اء والمالبس الرياضية وأدوات ومس���تلزمات 
الرياضة بحيث تجذب النساء وتخلق ثقافة رياضية 
جديدة تخص المرأة وتشجعها لممارسة الرياضة.

إط���الق المزي���د م���ن المب���ادرات الحكومية ل���وزارة 
الرياضة ووزارة الصحة بحيث تعزز من الوعي الصحي 
وأهمية ممارسة الرياضة سواء في المنزل أو في األندية 

الرياضية أو المشي في الحدائق والمتنزهات.
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اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه
دراسة ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

الباحثة: غرام منصور العتيبي
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

د. نوف إبراهيم ال الشيخ
أستاذ علم اجتماع مشارك )أسرى(، قسم الدراسات االجتماعية

كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

الملخص

هدفتالدراسة التعرف على اتجاهات األسرة السعودية في األبعاد المعرفيةوالوجدانية والسلوكية نحو برامج الهيئة 
العامة للترفيه،المنهجيةاستخدمت الدراسة الوصفية منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة الميسرة على )500( من 
اف���راد األس���ر الس���عودية في مدينة الرياض، منه���م )300( من اإلناث، و)200( من الذكور. وتوصلت الدراس���ة للنتائج 
التالية:أن اتجاهات أفراد عينة الدراس���ة نحو برامج الهيئة العامة للترفيه موافقون إلى حد ما بمتوس���ط )3.04(، تمثّلت 

في البعد الوجداني بمتوسط )3.32(، يليه السلوكي بمتوسط )2.96(، وأخيراً جاء المعرفي بمتوسط )2.88(، 

 أبرز مالمح االتجاه المعرفي لدى األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، تتمثل في أن التحوالت التي 
تش���هدها األس���رةتتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط )3.30(، كماأن أفراد عينة الدراس���ة غير موافقين على أن 
رس���وم الفعاليات مناس���بة لألس���رة السعوديةبمتوس���ط بلغ )2.41(.واالتجاه الوجداني نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، 
تتمثل في التنوع في فعاليات الهيئة العامة للترفيه)3.68(، وكانت أقل نسبة موافقه من أفراد العينة على أن برامج الهيئة 
العامة للترفيه تعزز الهوية الوطنية بمتوسط)2.86(.أما االتجاه السلوكي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، تتمثل في أن 
أفراد عينة الدراسة يحّبذون شغل وقت فراغهم في مزاولة أي عمل على الذهاب إلى برامج الهيئة العامة للترفيهبمتوسط 
بل���غ )3.45(، وكان أف���راد العينة غير موافقين على عبارة ذهبت إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه الس���تعراض ذلك في 

مواقع التواصل االجتماعي بمتوسط )2.51(.

الكلمات المفتاحية: االتجاه، برامج الترفيه، الهيئة العامة للترفيه، األسرة السعودية.
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Saudi Families› Attitudes towards General Entertainment Authority programs
A field study on a sample of Saudi families in Riyadh City

Abstract

The study aimed to identify the attitudes of the Saudi family in the informational. emotional 
and the behavioral dimensions towards the programs of the General Entertainment Authority 
)GEA(. Methods. this descriptive study used a social survey on a random sample of Saudi families. 
where the study sample consisted of )500( Individuals. of whom )300( are females. and )200( are 
males.  The study reached the following results: the attitudes of the sampled persons towards 
the programs of the GEA include »somewhat agree« with a median of )3.04(. in the emotional 
dimension with a median of )3.32(. followed by the behavioral dimension )2.96(. and final the 
informational dimensions )2.88(.

The most prominent feature of the knowledge dimension Saudi families towards the programs 
of the GEA is that the transformations that the Saudi family is witnessing requires the presence of 
the GEA in the first place in terms of approval of the sample members. with a median of )3.30(. 
The participants did not agree that the event fees are appropriate for the Saudi family )2.41(.
The most prominent features of the emotional dimension of the participants towards the GEA 
programs is the diversity in the activities in the first place in terms of approval of the sample 
members )3.68(. The lowest agreement scores was noted where the respondents did not agree 
that the GEA’s programs enhance the national identity )2.86(. While the behavioral dimension of 
the study participants towards the GEA programs is reflected by the following statements;first. the 
participants prefer spending their free time doing any activity over going to the GEA activities. 
with a median of )3.45(. The sample members did not agree with »I went to the GEA activities to 
flaunt it on social media« with a median of )2.51(.

Key words: attitude - entertainment programs - General Entertainment Authority - Saudi 
family.
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غرام منصور العتيبي/ د. نوف إبراهيم ال الشيخ: اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه دراسة 
ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

مدخل الدراسة:

يُعد التغير م���ن الظواهر االجتماعية التي تحدث في 
المجتمعات اإلنس���انية، وحدوثه يؤثر على جميع أجزاء 
البن���اء االجتماع���ي، والمجتم���ع الس���عودي ف���ي الوقت 
الراهن يعيش في تغير س���ريع يؤث���ر على جميع األنظمة 
االجتماعي���ة، وم���ن أهم ه���ذه األنظمة هي األس���رة التي 
بدوره���ا ت���ؤدي وظائ���ف مهم���ة للف���رد، ومنه���ا وظائف 
الترفي���ه التي أصبحت م���ن الوظائف المهمة والضرورية 
في الوقت الحالي، وترجع أيًضا أهمية الوظيفة الترفيهية 
ألنشطة وقت الفراغ والتي أصبحت جزءاً هاماً من حياة 
األفراد، فالترفيه أصبح في الوقت الحاضر لدى كثير من 
األسر شيئاً ثابتاً في حياتهم، له برامجه المنظمة وأوقاته 
المح���ددة، وق���د يك���ون أم���راً ال يس���تطيعون االس���تغناء 
عن���ه، وهو األمر الذي بينه روس���و في مراحل النمو »أن 
المجتم���ع يمر بمرحلة االس���تهالك الوفي���ر، وتتميز تلك 
المرحل���ة بزيادة اإلنتاج وتنوعه، وتزداد قدرة المواطنين 
على الش���راء، فيتحقق الرف���اه االجتماعي، وينعم األفراد 
بمزي���د من الخدم���ات الصحي���ة والتعليمي���ة والترفيهية« 

)الدقس، 2005: 206(.

ويُعتب���ر الترفيه أحد المج���االت الحيوية التي تحظى 
باهتم���ام الحكوم���ات والمس���تثمرين بمختل���ف ال���دول، 
وه���ي تُمثّ���ل ب���ؤرة اهتم���ام رئيس���ة القتص���اد العديد من 
ال���دول ف���ي العال���م، كم���ا تُع���ّد أح���د الروافد األساس���ية 
للدخ���ل الوطني القومي؛ مما يس���اهم في تنميتها إقليمًيا 
واقتصادًيا، كما يُعد من أبرز المجاالت التي تساعد في 
استثمار وقت الفراغ، وتساعد في تنمية شخصية األفراد 
اجتماعياً وبدنياً ونفس���ياً، خاصة إذا ُمارس ما يتالءم مع 
احتياجاتهم وميولهم من أنش���طة، سواء كانت اجتماعية 
أو ثقافية أو رياضية )السهلي، 2015(. كما يعتبر الترفيه 
بمثابة الس���عادة التي ينش���دها كل فرد، مهما اختلف في 

الجنس والعمر )محمود،2016: 113(.

وق���د اهت���م ع���دد م���ن الباحثي���ن بموض���وع الترفي���ه، 
فأجريت عدة دراسات في هذا المجال، منها دراسة ابن 

عمر )2014( دلل على أهمية دراسة هذا المجال في أن 
عل���م االجتماع كتخصص اهتم بالمواضيع التي تختص 
بالترفيه بنس���بة 5%، كذلك دراسات ركزت على ضرورة 
الترفيه بالنسبة للمجتمع فأوضحت نتائج دراسة الغريب 
)2009( إل���ى أن أكث���ر م���ن نص���ف المبحوثي���ن كان���ت 
آراؤهم إيجابية نحو الترفيه، ودراسة السدحان )2004( 
استنتجت أن هناك تزايداً في امتالك وسائل الترويح بين 
الشباب. هناك عدة عوامل مستجدة تدفع أفراد المجتمع 
للبحث عن وس���ائل ترفيهية مختلفة نوعاً ما تتناسب مع 
مس���توياتهم العمرية والثقافية، وتتمثل تلك العوامل في 
زي���ادة وقت الفراغ وارتف���اع دخل الفرد، ومن ثم ارتفاع 
القدرة الش���رائية لألفراد )الس���دحان، 2004(، ودراس���ة 
)اليمين���ي ،2020( أن م���ن أس���باب حض���ور الفعالي���ات 
ل���دى طالب���ات الجامعة ه���و الترفيه عن النف���س، وذلك 
بنس���بة 90%، ولتمضية وقت الفراغ بنس���بة 88%، وأيضا 

لمجاراة زميالتهن بنسبة %78.

موضوع الدراسة:

يُعتب���ر الترفي���ه خط���وة اجتماعية واقتصادي���ة فلم َيعّد 
من األمور الثانوية، بل أصبح أحد المكونات األساس���ية 
للمجتمع والمؤسس���ات الترفيهية التي ينبغي أن تس���عى 
جاهدة في وضع الخطط والبرامج والفعاليات بما يعود 
عل���ى المجتمع بنف���ع الم���ادي والمعنوي، وف���ي الوقت 
ال���ذي تس���ير فيه المملك���ة على خطة 2030 تماش���ياً مع  
تحقيق الرؤية ألهدافها، وفي ضوء ذلك تأسس���ت الهيئة 
العام���ة للترفيه في 2016، لتقوم على تنمية قطاع الترفيه 
في المملكة، وإلثراء جودة الحياة، وخلق فرص ترفيهية 
ش���املة ومتنوعة تتماش���ى مع المعايير العالمية وإتاحتها 
ف���ي جمي���ع أنح���اء المملك���ة. وتوفي���ر خي���ارات تالئ���م 
كافة ش���رائح المجتم���ع من مواطني���ن ومقيمين )الموقع 

اإللكتروني لرؤية المملكة العربية السعودية 2030(.

فأصبحت األس���رة الس���عودية تتطلع إل���ى ترفيه أكثر 
تنوًعا ويضاهي وس���ائل الترفي���ه التي في الدول األخرى 
بن���اًء على ذلك أقام���ت الهيئة العامة للترفي���ه العديد من 
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المواسم، منها )موس���م الرياض، موسم السودة، موسم 
الطائف، موس���م الش���رقية، موس���م جدة، موس���م العال، 
موس���م الدرعية، موس���م اليوم الوطني السعودي(، وكلٌّ 
منه���ا حمل ف���ي طّياِته العدي���َد من الفعالي���ات المتنوعة، 
والعدي���َد من الحف���الِت الغنائية العربي���ة والغربية )الهيئة 

العامة للترفيه، 2020(.

وم���ا كش���فته إحصائّي���ات الهيئة العام���ة لإلحصاء أن 
أع���داد المهرجان���ات الس���نوية التي أقيمت ف���ي المملكة 
العربية السعودية عام 2016 وصلت إلى )85( مهرجاناً، 
وع���دد  ف���كان )468( معرض���اً،  المع���ارض  ع���دد  أم���ا 
الع���روض المس���رحية التي قدم���ت )55( مس���رحية، أما 
عدد الحفالت الغنائية )13( حفلة، أما إنفاق السعوديين 
على أنش���طة منتزهات الترفيه والمالهي عام 2016 فقد 
بل���غ )1.188.239( ) الهيئة العامة لإلحصاء، 2019(، 
وع���دد الفعاليات ف���ي 2017)438( واحمالي الحضور 
80167858، وف���ي 2018 )547( فعالي���ة، وحض���ور  
203940910)الهيئ���ة العام���ة لإلحص���اء، الع���دد 17(، 
وتلك اإلحصائيات قد تفسر وجود إنفاق عاٍل في المال 
والوق���ت على تلك األنش���طة الترفيهية واهتمام األس���رة 

السعودية بها ) مركز ماس، 2019(.  

وف���ي الوقت ال���ذي يُواج���ه فيه المجتمع الس���عودي 
َتغّي���رات اجتماعي���ة س���ريعة ترت���ب عليها تح���ّوالت في 
االتجاه���ات واآلراء نحو ما تُقّدم���ه الهيئة العامة للترفيه 
م���ن فعالي���ات، فالبع���ض يراها تتج���ه نحو تق���ّدم وتطّور 
المجتمع نحو الترفيه والسياحة الداخلية، والبعض يراها 
ال تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع، والبعض يرغب 
بتعديل بعض محتوى هذه الفعاليات؛ حتى َتتناسب مع 

هوية المجتمع السعودي. 

لذلك كث���ر الحديث في اآلونة األخيرة عن موضوع 
فعاليات الهيئة العامة للترفيه في مختلف وسائل االعالم 
ووس���ائل التواصل االجتماعي، وانقس���مت االتجاهات 
نح���و مؤيد ومع���ارض ومحايد ولكل فئ���ة مبررات نحو 
ه���ذه الفعاليات وبذلك أصبح���ت من القضايا الهامة في 

مجتمعناً حالياً، وبما أن هناك قلة في الدراسات السابقة 
ح���ول موض���وع فعالي���ات الهيئ���ة العام���ة للترفيه س���وف 
تكون هذه الدراسة مهتمة بتسلط الضوء على اتجاهات 
األسرة الس���عودية نحو البرامج والفعاليات المقدمة من 

ِقَبل الهيئة العامة للترفيه. 

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من المحاور التالية: 

• تب���رز أهمي���ة الموض���وع بكون���ه موضوع���اً معاصراً 	
يش���غل المهتمي���ن في ميادي���ن العل���وم االجتماعية، 

والسياحية في آٍن واحٍد.

• يُع���د مفه���وم الترفي���ه م���ن المفاهي���م الحديث���ة التي 	
اهت���م به���ا عدد م���ن العل���وم المختلف���ة، ومنها علم 
االجتم���اع، عل���م اجتم���اع الترفيه، وبالتالي س���وف 
تفت���ح آفاقاً جديدة لتناول هذا المفهوم من الجانب 
السوس���يولوجي، فنأم���ل أن تك���ون ه���ذه الدراس���ة 
إس���هاماً في تنمي���ة اإلطار النظري لعل���م االجتماع، 

ونواة ألبحاث أخرى تهتم بهذا الموضوع.

• تُفيد نتائج الدراسة في تحديد اتجاهات األسرة 	
السعودية نحَو برامِج للترفيه، مما قد يساعد في 
تطوير وتحسين مستوى الخدمات، مما ينعكس 
إيجابياً على الجانب صياغة البرامج التنموية في 

قطاع الترفيه. 

أهداف الدراسة:

الهدف الرئيس���ي هو التعرف على اتجاهات األس���رة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه.

األهداف الفرعية هي:

التعرف على اتجاه األس���رة الس���عودية المعرفي نحو أ- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.

التعرف على اتجاه األسرة السعودية الوجداني نحو ب- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.
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 التعرف على اتجاه األسرة السعودية السلوكي نحو ج- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.

تساؤالت الدراسة:

م���ا اتجاهات األس���رة الس���عودية نحو برام���ج الهيئة . 1
العامة للترفيه؟

م���ا اتجاه األس���رة الس���عودية المعرفي نح���و برامج . 2
الهيئة العامة للترفيه؟

 م���ا اتجاه األس���رة الس���عودية الوجداني نحو برامج 3. 
الهيئة العامة للترفيه؟

ما اتجاه األس���رة الس���عودية الس���لوكي نح���و برامج . 4
الهيئة العامة للترفيه؟

مفاهيم الدراسة:

• االتجاهات	

“  استعداد مكتسب يتكون لدى الفرد نتيجة لعوامل 
مختلفة تؤثر في حياته، بحيث يوجه اس���تجاباته سلباً أو 
إيجاباً نحو األش���خاص أو األفكار أو األشياء أو المهن 
التي تختلف فيها وجهات النظر حس���ب قيمتها الخلقية 

واالجتماعية” )حماد،2012: 1578(.

ويعرفها ش���عيبي )2019م( بأنها "تعبير عن المشاعر 
الداخلي���ة ل���دى األفراد، والتي تعكس أو تكش���ف إذا ما 
كان لديه���م مي���ول إيجابي���ة أو س���لبية نحو ش���يء معين" 

)ص239(.

 ويعرف إجرائياً بأنه: هي اس���تجابة األسرة السعودية 
نح���و برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفيه، س���واء كان���ت ردود 
أفعاله���م بالقب���ول أو بالرفض لهذه البرام���ج، وتقويمهم 

لها بالمشاعر والميول والسلوك.

• البرامج الترفيهية	

عرف الترفيه لغًة »التَّْنِفيِس َعْنُه، وَتْس���ِلَيِتِه« )المعاني، 
1442ه(.

كما عرف الترفيه بأنه »نش���اط اختياري ممتع وس���ار 

يشغل به اإلنسان جزءاً من وقته وليس له مردود مادي، 
وقد يكون هذا النشاط اجتماعياًّ أو فنيًّا أو ثقافيًّا«)العواد، 
8:1992(، كما يعرف أيضا بأنه »نش���اط إنساني له دور 
ه���ام ف���ي إش���باع حاج���ات األس���رة وبخاصة تل���ك التي 
ال يمك���ن إش���باعها م���ن خالل العم���ل وفي أثن���اء وقت 
االرتب���اط وااللتزام بواجبات« )غول���ي، 2007: 146(، 
ويرتب���ط مفه���وم التروي���ح بالترفيه بأنه »نش���اط ال يتعلق 
بالعم���ل، يق���وم به الفرد م���ن أجل اإلحس���اس باالرتياح 

والشعور بالسعادة«. )صالح، 1999: 443(. 

كم���ا ُعرفت البرام���ج الترفيهي���ة بأنه���ا« البرامج التي 
تعمل على إبعاد المشاهد عن مشكالت العالم الواقعي، 
وتلج���أ إل���ى العاطف���ة وتق���ّوي الخي���ال، مث���ال: البرامج 
الكوميدي���ة واأللع���اب الرياضي���ة، وبرام���ج المنوع���ات 
الكرت���ون«  وأف���الم  الكوميدي���ا  وأف���الم  والمس���ابقات، 
)صوش���ه، 7:2016(، كما عّرفها السهلي )2015م( أنها 
»ه���ي تلك النش���اطات والخب���رات التي تنت���ج عن وقت 
الف���راغ، والتي يتم اختيارها وفًقا إلرادة األفراد، بغرض 
تحقيق الس���رور والمتعة لذاته واكتسابه العديد من القيم 

الشخصية واالجتماعية« )ص 2732(.

ويعرف إجرائياً بأنه البرامج المقدم من الهيئة العامة 
للترفيه في مدينة الرياض.

والمقص���ود بالهيئ���ة العامة للترفيه هي هيئة س���عودية 
أنش���ئت بتاريخ 2016/7/5م، تماش���ياً مع رؤية المملكة 
2030، لتق���وم عل���ى تنظي���م وتنمي���ة قط���اع الترفي���ه ف���ي 
المملك���ة وتوفي���ر الخي���ارات والف���رص الترفيهي���ة لكافة 
ش���رائح المجتم���ع ف���ي كل مناط���ق المملك���ة، إلث���راء 
الحي���اة ورفع من ج���ودة الحياة. ولتقوم على تحفيز دور 
القطاع الخاص في بناء وتنمية نش���اطات الترفيه، وخلق 
ف���رص ترفيهي���ة ش���املة ومتنوع���ة تتماش���ى م���ع المعايير 
العالمي���ة وإتاحته���ا ف���ي جميع أنح���اء المملك���ة. وتوفير 
خي���ارات تالئ���م كاف���ة ش���رائح المجتم���ع م���ن مواطنين 
ومقيمين، وتناس���ب مستوياِت الدخل المختلفة، وتعزيز 
الرواب���ط االجتماعية، من خ���الِل توفيِر فرص للعائالت 
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واألصدقاء لمش���اركة أوقاته���م الممتع���ة« )الهيئة العامة 
للترفيه، 1442ه(.

وأما المقصود باألسرة في هذه الدراسة أفراد األسرة 
السعودية سواء كانوا ذكوًرا أم إناًثا في مدينة الرياض.

الدراسات السابقة:

يعتب���ر الترفي���ه م���ن القضايا الت���ي أفرزته���ا التغيرات 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة في ظل تحقي���ق أهداف رؤية 
2030 وأنشاء هيئة الترفيه. وباستقراء الدراسات السابقة 
الحظنا قلة في الدراس���ات السابقة لجدة الموضوع؛ لذا 
رأت الدراس���ة عرض عدد من الدراس���ات العلمية ذات 

العالقة، وجاءت على النحو التالي: 

فدراسة السدحان )2004( هدفت إلى التعرف على 
كمي���ة وق���ت الفراغ الت���ي يمتلكها الش���باب الس���عودي، 
ونوع وس���ائل الترويح التي يجدها الش���باب الس���عودي، 
ونوع الممارس���ات الترويحية التي يقوم بها الش���اب في 
وقت فراغه، الدراسة وصفية، والعينة عشوائية عنقودية، 
واس���تخدم الدراس���ة االس���تبانة، طبق���ت عل���ى )1082( 
م���ن ط���الب الص���ف الثال���ث الثان���وي بمدين���ة الرياض، 
وأوضحت نتائج الدراس���ة أن األنش���طة األكثر ممارس���ة 
ل���دى الطالب هي األنش���طة الترفيهي���ة، وأن هناك تزايدا 
ف���ي امتالك وس���ائل الترويح بين الش���باب. والتعامل مع 
اإلنترن���ت، وأظهرت الدراس���ة تراجع ممارس���ة الرياضة 

البدنية في قائمة الترويح لدى فئة الشباب.

كم���ا هدف���ت دراس���ة الغري���ب )2009( إل���ى تحديد 
آراء كب���ار الس���ن نح���و الترفيه، واألنش���طة الترفيهية التي 
يفضلونه���ا م���ن حيث نوعه���ا وأهميته���ا، والجهات التي 
يفضلون أن تكون مس���ؤولة عن توفير األنشطة الترفيهية 
له���م، وأخيرا تحديد أس���باب تفضيل األنش���طة الترفيهية 
كما يراها كبار الس���ن. الدراس���ة طبقت على عينة بلغت 
)237( مس���نة. كم���ا أوضح���ت نتائ���ج الدراس���ة إل���ى أن 
أكث���ر من نصف المبحوثين كان���ت آراؤهن إيجابية نحو 
الترفي���ه. وج���اء ترتیب األنش���طة الترفيهية الت���ي يفضلها 

كبي���رات الس���ن عل���ى النح���و التال���ي: حف���الت الس���مر، 
تقديم الخبرة، افتتاح مشروع، األنشطة الرياضية، نشاط 
القراءة، أوصت الدراسة بإعداد دليل لألنشطة الترويحية 
الموجودة في مناطق المملكة، وذلك بمختلف األعمار 

بمن فيهم فئة كبار السن.

وكذلك دراسة الحربي )2010( هدفت إلى التعرف 
عل���ى كيفية اس���تثمار طالبات المرحل���ة الثانوية ألوقات 
فراغه���ن، واألنش���طة التي يفرغن فيها حاجتهن النفس���ية 
الترويحي���ة، وبي���ان  والعقلي���ة والجس���دية، وحاجاته���ن 
م���دى تأثير األنش���طة الترويحة على الطالب���ات في تنمية 
ش���خصيتهن وتطويره���ن، الدراس���ة وصفي���ه باس���تخدام 
االس���تبانة، اقتصرت على طالبات الم���دارس الحكومية 
واألهلي���ة وتحفي���ظ الق���رآن بالصف الثال���ث الثانوي في 
مكة المكرمة. وأوضحت نتائج الدراس���ة أن نسبة منهن 
ت���رى أن الهدف األساس���ي من األنش���طة الترويحية لهن 
ه���ي إلش���باع حاجتهن الجس���دية األساس���ية والنفس���ية. 
وج���اءت األنش���طة االجتماعية أكثر األنش���طة ممارس���ة، 
تليها األنشطة الترفيهية والثقافية والحركية، وفي األخير 
األنش���طة اإلبداعية والفنية. أعرب ما يقارب )56%( من 
الطالب���ات عن حاجتهن إلى مراك���ز وأندية صيفية، وإلى 

معاهد رياضية.

وأيضاً دراسة السدحان )2006( هدفت إلى التعرف 
عل���ى حجم وقت الفراغ ال���ذي تمتلكه الطالبة الجامعية 
في مدينة الرياض واألنش���طة الترويحية، التي تمارس���ها 
وأث���ر العوامل االجتماعي���ة واالقتصادية عل���ى متغيرات 
الترويح لديها، استخدم الدراسة الوصفية أداة االستبانة، 
وحجم العينة )1014( طالبة يدرس���ن في جامعة الملك 
س���عود وجامع���ة اإلم���ام محم���د بن س���عود اإلس���المية، 
وكلي���ات البن���ات التابعة لوزارة التربي���ة والتعليم بمنطقة 
الري���اض. أوضحت نتائج الدراس���ة أن هن���اك كمية فراغ 
كبير بين الفتاة يصل متوسطها اليومي إلى أربع ساعات، 
كم���ا أظه���رت الدراس���ة أن األنش���طة الترفيهي���ة تأتي في 
مقدمة األنش���طة التي تمارس���ها الطالب���ة الجامعية، يليها 
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األنشطة الثقافية، ثم األنشطة االنفعالية، ثم الحركية.

ودراس���ة اليميني )2020( هدفت الدراسة إلى معرفة 
اتجاه طالبات الجامعة نحو فعاليات الهيئة العامة للترفيه، 
الدراس���ة الوصفي���ة اس���تخدمت أداة االس���تبانة على عينة 
عشوائية قوامها )375( من طالبات جامعة الملك سعود. 
أوضح���ت النتائ���ج أن الطالب���ات يري���ن أن الهيئ���ة العام���ة 
للترفيه تسعى للتنوع في فعاليتها، وذلك بنسبة 74%، ومن 
أس���باب حضور الفعاليات ل���دى الطالبات هو الترفيه عن 
النفس، وذلك بنس���بة 90%، ولتمضية وقت الفراغ بنس���بة 
88%، وأيضا لمجاراة زميالتهن بنسبة 78%، ويرين بنسبة 
75% أن للمستوى االقتصادي عامالً مهماً في ممارستهن 
األنش���طة الترفيهي���ة، واقتراحاته���ن ه���ي االهتم���ام بالبنية 
األساس���ية لصناعة الترفيه في الرياض، وهذا بنسبة %94، 
وكذلك تخصي���ص فعاليات لذوي االحتياجات الخاصة 

وإقامة فعاليات ثقافية بطابع الترفيه.

وكان���ت دراس���ة الرويل���ي )2014( هدف���ت الدراس���ة 
إلى التعرف على أس���اليب الترويح للشباب الجامعي من 
طالب وطالبات جامعة الملك س���عود الكليات اإلنسانية 
ف���ي مدينة الري���اض، واعتم���دت الدراس���ة الوصفية على 
منهج المسح االجتماعي والعينة العمدية، واالستبانة أداة 
لجمع البيانات ، وأظهرت النتائج إلى أن )41.4 %( يرون 
أن المقاهي من األماكن الترويجية المفضلة لدى الشباب، 
كما ي���رون أن أكثر الوس���ائل الترويحية المفضلة تركزت 
حول الرياضة، حيث احتلت المرتبة األولى بنسبة )77.8 
%(، وأه���م المعوق���ات التي تواجه الش���باب الجامعي هي 

عدم توفر الوسائل الترويحية المفضلة بالجامعة.

وايض���اً دراس���ة الش���هري )2019( هدف���ت الدراس���ة 
التع���رف على وتصور الش���باب نحو الترفي���ه والتحوالت 
االجتماعي���ة وآراءه���م نح���و أوقات الفراغ ف���ي المجتمع 
الس���عودي. استخدمت الدراس���ة الوصفية العينة العمدية 
باستخدام االس���تبانة اإللكترونية على )204( من الذكور 
واإلن���اث ف���ي منطقة مكة المكرمة. أوضح���ت النتائج أن 
)56%( م���ن أفراد العينة ليس لهم وقت محدد لممارس���ة 

الترفي���ه. أجمع أغلبية أفراد العينة على أن الترفيه ضرورة 
ف���ي وقتنا الحالي، وذلك بنس���بة )77%(، كما أش���ار أفراد 
العين���ة أن الهدف من الترفيه هو تجديد النش���اط وتخطي 
القلق والتوتر، وذلك بنسبة )60%(، كما فضل أفراد العينة 
قض���اء وقت الف���راغ مع األصدق���اء والعائل���ة، يليها النوم 

واالسترخاء، ثم ممارسة بعض األنشطة الترفيهية.

وأش���ارت دراس���ة مصطف���ى )2008( هدف���ت إل���ى 
التعرف على »واقع ممارسة األنشطة الترويحية والرياضية 
في أوقات الفراغ لدى طالب جامعة س���نار، اس���تخدمت 
الدراسة الوصفية أداة االستبانة، على عينة من )500( طلبة 
وطالب���ات. أوضح���ت النتائج أنه يوجد وق���ت فراغ لدى 
الطالب، وكانت األنش���طة االجتماعية في المرتبة األول 
م���ن حيث الممارس���ة، تليها األنش���طة العقلي���ة والثقافية، 

وتليها األنشطة الفنية، وأخيراً األنشطة الرياضية.

بينما دراس���ة الس���هلي )2015( هدفت الدراس���ة إلى 
التعرف على معوقات االس���تفادة من األنش���طة الترويحية 
لدى المس���نات، واس���تخدمت الدراسة الوصفية الستبانة 
والمقابلة المقننة لجمع البيانات، وشمل مجتمع الدراسة 
عينة عشوائية من النساء السعوديات من عمر 60 سنة فأكثر 
ف���ي مدينة الرياض، وأوضح���ت النتائج وجود صعوبات 
تمنع المسنات من االستفادة من األنشطة الترويحية تتنوع 
عل���ى عوامل خاصة بالمس���نات وأخ���رى بالمجتمع منها 
الحالة التعليمي���ة والخبرات العملية والوضع االقتصادي 

لهن.

وأج���رى الناهي والناهي )2006( دراس���ة هدفت إلى 
معرفة األنش���طة في أوقات الفراغ والفروق في األنشطة، 
وأوق���ات الف���راغ، حس���ب متغي���ر الجن���س لدى الش���باب 
الجامعي، ومعوقات ممارسة أنشطة وقت الفراغ لديهم. 
طبقت االستبانة على )312( من طلبة الدراسات األولية 
ف���ي كلي���ة التربي���ة في جامع���ة البص���رة؛ باس���تخدام العينة 
العش���وائية. أوضح���ت النتائ���ج أن األنش���طة االجتماعي���ة 
والتلفزيونية والدينية من األنشطة الممارسة بدرجة كبيرة، 
والذكور أكثر اهتماما بممارس���ة أنش���طة وقت الفراغ من 
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اإلناث، وكان أبرز معوقات ممارس���ة أنشطة وقت الفراغ 
هو عدم توفر وقت المتالء اليوم الدراسي بالمحاضرات، 
وانشغال الرجال بالعمل بسبب المصاعب المادية، وعدم 

وجود أنشطة في الكلية أو خارجها تلبي رغباتهم.

عل���ى  التع���رف   )2016( دراس���ة صوش���ة  وهدف���ت 
اتجاهات الطلبة الجامعين في جامعة المسلية نحو برامج 
الترفيهي���ة المستنس���خة، وأس���باب مش���اهدتهم له���ا، وما 
اإلشباعات لهذه البرامج، واستخدمت االستبانة لعينة من 
)100( من الطلبة. أوضحت النتائج أن معظم أفراد العينة 
مهتمون ببرامج الترفيه بنس���بة 92%، وذلك يعود لبحثهم 
ع���ن وق���ٍت للراحة والتخفيف عن النف���س والخروج عن 
الواقع. وأن 88% من أفراد العينة يشاهدون برامج الترفيه 
المستنسخة؛ بسبب تأثرهم بهذه البرامج في الفضائيات، 
وذلك بنس���بة 56%، وهذا ما يش���ير ألهمي���ة محتوى هذه 
البرامج من أفكار حديثة تش���بع اهتمامات ورغبات أفراد 
العينة. بنسبة 52% من أفراد العينة هدفهم من متابعة هذه 
البرام���ج ه���و الترفيه والتس���لية. أولياء األم���ور ال يمنعون 

أبناَءهم من المشاهدة لهذه البرامج. 

ودراسة الفوتاوي )2020( هدفت إلى التعرف على 
اتجاهات الترويح لدى األس���ر السعودية، والكشف عن 
م���دى تأثير هذه االتجاهات على جودة الحياة في ضوء 
رؤي���ة 2030، وأظه���رت النتائج أن ج���ودة الحياة ترتبط 
ارتباط���اً وثيق���اً بالترويح عن النفس والرض���ا عن الذات 
وعن الحياة، وأظهرت األنشطة الثقافية والترويحية لدى 
األس���ر الس���عودية في المملك���ة مدى الوع���ي لديهم في 
القط���اع في ع���ام 2018، وبينت التقارير أن الس���عوديين 
أعماره���م 15 فأكثر زاروا األماك���ن الثقافية والترويحية 

في مقر أقامتهم في عام 2019. 

أم���ا دراس���ة LOI )2009( هدف���ت إلى استكش���اف 
الترفي���ه )دوره ووظيفت���ه( في التنمية الس���ياحية، اعتمدت 
على دراسة مقارنة بين ماكاو وست وجهات ألعاب دولية 
رئيس���ة أخرى، وأوضحت المقارنة أن ماكاو تعد منافسة 
مع أفضل وجهات األلعاب، واس���تخدمت أداة االستبانة 

على عينة من )200( س���ائح، وم���ن )48( موظفين، ومن 
الس���كان )200(، وأوضحت النتائج أن األنشطة الترفيهية 
المتعلق���ة باأللعاب ل���م تؤّدِ دوراً مهماً ف���ي عملية اختيار 
الوجه���ة؛ ولكنه���ا أثّرت بش���كل كبير عل���ى تجربة وجهة 
الس���ائحين، أدَّت عناص���ر الترفيه غي���ر المتعلقة باأللعاب 
دوراً أكبر في عملية اختيار الوجهة، كان للرضا عن توفير 
الترفيه تأثي���ر إيجابٌي كبير على تجربة الوجهة اإلجمالية، 
واس���تخدمت الدراسة أيًضا تحليل الخطاب الستكشاف 
آف���اق تطوي���ر الترفي���ه في م���اكاو من خ���الل مقابالت مع 
أصحاب المصلحة الرئيس���ين، وأوضح تحليل الخطاب 
أهمية الترفيه في تنمية الس���ياحة ف���ي ماكاو، ولكن كانت 

هناك قيود على هذا الحماس لدور الترفيه.

 Brajša-Žganec.Merkaš. Šverko ودراس���ة 
)2010( هدف���ت إلى استكش���اف كيف تعمل األنش���طة 
الترفيهي���ة عل���ى تحس���ين الرفاهي���ة الذاتي���ة، والتمييز بين 
األنواع المختلفة من األنش���طة الترفيهية والتي تسهم في 
الرفاهية الذاتية للنس���اء والرجال م���ن مختلف األعمار. 
المواطني���ن   )4000( م���ن  عين���ة  الدراس���ة  اس���تخدمت 
الكرواتيين. وأوضح���ت النتائج أنَّ هناك ارتباًطا إيجابيًّا 
بي���ن أوق���ات الفراغ والمش���اركة في األنش���طة الترفيهية، 
وتختلف األنش���طة الترفيهية الممارسة باختالف الفئات 
العمرية والجنس، إن المواطنين يقضون أوقات فراغهم 
ف���ي أغلب األحي���ان في مش���اهدة التلفزيون، والش���باب 
يقض���ون أوق���ات فراغهم ف���ي كثير من األحيان بأنش���طة 
خارج المنزل، إّن االنخراط في األنشطة الترفيهية يسهم 

في الرفاهية الذاتية.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تنّوع���ت الدراس���ات منه���ا القديم والحدي���ث، ولكن 
جميعه���ا تناول���ت موض���وع الترويح، وهو ج���زء مهّم من 
أه���داف برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفيه موضوع دراس���تنا، 
اتفقت دراسة )الس���دحان،2004(، و)السدحان،2006(، 
Brajša-Žganec.( ودراس���ة   )2008 و)مصطف���ى، 

Merkaš.Šverko ،2010(، وأيًض���ا دراس���ة )اليميني، 
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2020( على وجود وقت فراغ لدى فئة الشباب وحاجتهم 
إل���ى برام���ج ترفيهي���ة فّعال���ة، وتتفق ه���ذه الدراس���ات مع 
الدراس���ة الحالية بأنها تتعّرف اتجاهات األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه التي تشغل وقت الفراغ.

كم���ا بّينت دراس���ة كّلٍ من )القطبان،1992( ودراس���ة 
)الحربي، 2013( والفوتاوي )2020( واتفقتا على سبب 
ممارس���ة األنش���طة الترويحي���ة، وه���و إلش���باع الحاجات 
والرغبات والميول لدى الشباب، وهذا ما تسعى الدراسة 
الحالية لتعرف سبب الذهاب لبرامج الهيئة العامة للترفيه، 
وذلك ضمن الهدف الفرعي لتعرف البعد السلوكي لدى 
األس���رة الس���عودية نحو برامج الهيئة العام���ة للترفيه، كما 
بّينت دراسة )الغريب،2009(، أّن آراء كبار السن إيجابية 
نحو الترفيه، كما بّينت دراسة )LOI. 2009( إذ ترى أن 
وجود الترفيه أثر إيجابي كبير على السياحة، وهذا يلتقي 
ف اتجاهات أفراد  مع الدراسة الحالية التي تسعى إلى تعرُّ
مة  األس���ر س���واء كانوا صغاًرا أم كباًرا نحو البرامج المقدَّ

من الهيئة العامة للترفيه.

بّين���ت دراس���ة )الس���هلي،2014( وج���ود صعوب���ات 
تعوق المس���نّات من االس���تفادة من األنشطة الترويحية، 
وتتنّوع، منها ما هو خاّص بالمسنّات؛ وأخرى بالمجتمع 
المحي���ط، وأيًض���ا أوضح���ت دراس���ة )حمي���دة،2015( 
أن الصعوب���ات الت���ي تح���ّد م���ن االس���تفادة من النش���اط 
الرياض���ي الترويح���ي ه���ي األف���كار والقيم الس���ائدة في 
المجتمع واألس���رة، كما بّينت دراستا )الرويلي،2014( 
و)الفريح،1992( أّن الفتيات وأسرهّن يرون نقصاً كبيراً 
ف���ي المراف���ق الترفيهي���ة، ويطمحون إلى تفعي���ل البرامج 
الترفيهي���ة ف���ي األحي���اء واألندي���ة وأماكن أخ���رى، بعيداً 
ع���ن المن���زل، وهذا ما يلتقي م���ع الدراس���ة الحالية التي 
ف المعوقات التي تحّد اس���تفادة األسرة  س���عت إلى تعرُّ

السعودية من برامج الهيئة العامة للترفيه.

)الش���هري،2019(  م���ن  كّلٍ  دراس���ة  اتفق���ت 
و)صوش���ه،2016( عل���ى أهمية وقت الترفي���ه وبرامجه؛ 
 )2006 والناه���ي،  )الناه���ي،  دراس���تا  بين���ت  كم���ا 

Brajša-Žganec.(ًودراسة أيضا )و)مصطفى، 2008
الممارس���ة  األنش���طة  أن   )MerkašŠverko.2010
بدرجة كبيرة هي األنشطة االجتماعية، ولذلك تهتم هذه 
الدراس���ة بالتعرف إلى اتجاهات األس���رة السعودية نحو 
برام���ج الهيئ���ة العامة للترفي���ه لما للترفيه م���ن أهمية بناًء 

على الدراستين السابقتين.

أوج���ه االتف���اق بي���ن الدراس���ة الحالية والدراس���ات 
الس���ابقة ه���ي أنه���ا جميعه���ا تناول���ت موض���وع الترفي���ه 
س���واء كانت العينة ذكورا أم إناًثا، أيضاً اتفقت الدراس���ة 
الحالية ودراس���ة كّلٍ من )السهلي،2015م(، و)القبطان، 
Brajša-Žganec.( و)صوش���ه،2016م(  1992م(، 

Merkaš.Šverko،2010( ف���ي تناولها برامج الترفيه، 
لك���ن اتفق���ت أكث���ر م���ع دراس���ة )اليمين���ي،2020م( في 

تناولها برامج الهيئة العامة للترفيه تحديداً.

أوج���ه االختالف بين الدراس���ة الحالية والدراس���ات 
الس���ابقة ه���ي أنها جميعه���ا لم تتناول اتجاهات األس���رة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، وكانت العينة 
الميس���رة ول���م تس���تخدمها أي من الدراس���ات الس���ابقة، 
وكان االس���تبيان اإللكتروني وهذا لم يس���تخدم من قبل 
الدراس���ات الس���ابقة، تم���ت االس���تفادة م���ن الدراس���ات 

السابقة في بلورة الموضوع وتحديد أبعاده.

االتجاهات النظرية المفسرة للدراسة: 

التغير االجتماعي حقيقة واقعية في كل المجتمعات 
عل���ى اختالف أنواعه���ا ويمس جوانب الحياة المادية أو 
المعنوية، وال تختلف المجتمعات إال من حيث الدرجة 
���ر  بالتحضُّ يرتب���ط  كم���ا  )الغري���ب، 2010:27(،  فق���ط 
واإلع���الم،  والتكنولوجي���ا  م  والتق���دُّ والنم���ّو  والتنمي���ة 
كم���ا يمّس التنش���ئة االجتماعي���ة وطريقة الحي���اة )طبال، 

.)407:2012

والتغي���ر ال���ذي يح���دث ف���ي المجتمع يصي���ب أوالً 
األش���خاص؛ فهم الذي���ن يغّيرون وهم الذي���ن يتغيرون، 
ونظريات العوامل تعتقد بأن التغير يحدث بسبب عامل 



76

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 67-90 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

رئي���س واحد، ومن ه���ذه العوامل: العام���ل البيولوجي، 
والعام���ل الجغراف���ي، والعام���ل االقتص���ادي، والعام���ل 
الثقافي، والنظريات التطويرية تؤمن بأن التغّير تصاعدّي 
نح���و األحس���ن؛ واالخت���الف ف���ي النظري���ات التطويرية 
يكم���ن ف���ي مراح���ل التط���ور والعوام���ل المؤدي���ة إليه أو 
الدواف���ع. والنظري���ات الدائري���ة تعتق���د ب���أن التغيير ليس 
تصاعديًّا دائًما، بل يوجد أيًضا نزول يعيد المجتمع إلى 

البدايات )الفرى، 2019( و)بدوي، 2018(. 

والمجتم���ع بطبيعت���ه متغي���ر فه���و يأخ���ذ م���ن الجيل 
الس���ابق جوان���ب ثقافية ويضيف عليه���ا توافًقا مع واقعه 
االجتماعي ومتطلباته المس���تجّدة، وأّما ما مدى س���رعة 
تغير اتجاهاته؛ فذلك يعتمد على طبيعة المجتمع نفس���ه 
وعلى سياس���ته التنموي���ة )الدق���س، 2005 :13(. وأمام 
االهتم���ام التنم���وي ب���دأت تأخ���ذ المجتمع���ات بالتغي���ر 
المخط���ط وفق دراس���ة علمية تس���توعب الواقع وترس���م 
األه���داف الم���راد تحقيقها من أجل النهوض بمس���توى 
المعيش���ة وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية ألفراد المجتمع 

)الدقس، 2005 :40(.

وإنش���اء هيئة خاصة بالجانب الترفيهي في المجتمع 
أصب���ح مطلًب���ا نتيجة التغير الس���يكولوجي ل���دى األفراد 
وأفكاره���م، فالمجتمع ل���م يعد ذلك المجتمع البس���يط 
ال���ذي يح���اول توفي���ر احتياجات���ه األولي���ة والضروري���ة، 
ويكتف���ي ويقبل بوس���ائل ترفيهية متواضع���ة وغير منظمة 
أو ق���د ال يهت���م بها كلياً، بل عل���ى العكس أصبح يحتاج 
ويطال���ب بوس���ائل وبرام���ج ترفيهي���ة تضاهي تل���ك التي 
يراه���ا في دول العال���م المتقدم، وذلك نتيج���ة التغيرات 
والتط���ورات والخط���ط التنموي���ة الت���ي تهدف له���ا رؤية 
الس���عودي،  المجتم���ع  رفاهي���ة  مس���توى  لرف���ع   2030
وأيًض���ا نتيجة التغيرات في جوان���ب المجتمع المختلفة 
منها االقتصادية، كارتفاع المس���توى المعيش���ي لألس���رة 
الس���عودية والتغي���رات االجتماعي���ة واالنفت���اح الثقافي. 
ويع���د إنش���اء الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه خطوة ق���د تزيد من 
تصاعد الجانب الترفيهي، وقد تؤدي إلى انحدار الترفيه 

ف���ي المجتم���ع الس���عودي ال���ذي يظهر أثره على األس���ر 
السعودية بكل شرائحه وطبقاته.

ومن الجان���ب األخر تهتم نظري���ة االختيار المنطقي 
بدراس���ة كيفية اختي���ار الفرد لقرارته ويؤك���د أنصار هذه 
النظرية أن الفرد ال يصدر قراراته بشكل عشوائي ولكن 
ع���ادة م���ا يختار الف���رد أكثر الق���رارات منطقية من وجهة 
نظره والتي تتالءم مع ظروفه )الخطيب،2015: 275(.

تركز فكرة النظرية على الفرضية بأن االفراد منطقيون 
في قرارتهم، وانهم يؤدون أعمالهم بفاعلية فائقة لتحقيق 
أكب���ر األهداف ويس���تخدمون أق���ل اإلمكان���ات لتحقيق 
األهداف، يمارس���ون س���لوكا يجلب لهم منافع ويش���بع 
لديه���م حاجات، لذا فإن أنش���طتهم تركز في اإلجراءات 
العقالني���ة الت���ي يتبعونها في تقرير أفعالهم ولعل أس���هل 
طريق���ة إليض���اح الخصائ���ص الممي���زة لنظري���ة االختيار 
العقالن���ي هو التركيز في محاولته���ا بناء نماذج لما يقوم 
ب���ه الفرد إذا ما تصرف بعقالني���ة في موقف معين فهناك 
جان���ب نفع���ي واضح في نظري���ة االختي���ار العقالني في 

اختيار ما يجلب أكبر درجة من اإلشباع أو المنفعة.
وه���م يرون أن ق���رارات االفراد وس���لوكهم نابعه عن 
اختي���ار واع���ي لالختي���ارات المتاحة أمامه���م، وأن قانون 
العرض والطلب هو الذي يوجه قرارات االفراد، وحاول 
علم���اء ه���ذه النظري���ة معرفة العوام���ل التي تدف���ع االفراد 
الختيار س���لعة دون أخرى، ويرى أنصار هذه النظرية أن 
العامل األساس���ي الذي يدفع االفراد الختيار ش���يء دون 
آخ���ر يعتمد على المنفعة التي يحصل���ون عليها من وراء 
هذا االختيار، ويرى سميل أن تفاعل االفراد مع بعضهم 
البع���ض يؤدي الى تحقيق من تبادل الخدمات فيما بينهم 
مما يؤدي الى تماسكهم )الخطيب،2015: 272-271(.

والمجتم���ع كبني���ة بأج���زاء مترابط���ة مصمم���ة لتلبي���ة 
االحتياجات البيولوجي���ة واالجتماعية ألفراد المجتمع، 
يعم���ل كل ج���زء م���ن المجتم���ع م���ع األج���زاء األخرى، 

ليسهم بالكل )بركات،2019 :24(.

الوظائف التي تؤديها المؤسسة تشبع حاجات األفراد 
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المنتمي���ن له���ا، وأن كل ج���زء من أجزاءها ل���ه وظائف، 
وعلى الرغ���م من االختالف في األجزاء، إال أنها تؤدي 
وظائ���ف تكاملية بينه���ا، ووجود نظام قيم���ي أو معياري 
يسّير البنى الهيكلية للمجتمع. فهو الذي يحدد واجبات 
كل فرد وحقوقه، كما يحدد أساليب اتصاله وتفاعله مع 
اآلخري���ن. إضافة إلى تحديده لماهية األفعال التي يكافأ 
عليها الفرد أو يعاقب. علًما أن النظام القيمي الذي تسير 
عليه المؤسس���ة يكون متأتًيا من طبيعة البيئة االجتماعية 

التي يخرج منها النظام )الحسن 2005: 57، 56(.

والهيئة العامة للترفيه كجزء اجتماعي له وظيفة بنائية، 
وتنموي���ة تنظيم القطاع الترفيهي والس���ياحي في المملكة 
العربي���ة الس���عودية، وتوفير خي���ارات متنوعة م���ن الترفيه 
والترويح لجميع فئات المجتمع، وذلك عن طريق البرامج 
والفعاليات الت���ي تقدمها للمجتمع، واألفراد كونهم أبناء 
مجتمع واحد، فغالًبا هن���اك اتفاق بين اتجاهاتهم العامة، 
فنجاح برامج وفعاليات الهيئة العامة للترفيه يتوقف على 
���ل أف���راد المجتمع له���ذه الفعالي���ات والبرامج، وعلى  تقبُّ
الهيئ���ة العامة للترفي���ه في برامجها وفعالياته���ا مراعاة قيم 

المجتمع السعودي وثقافته.

وبرام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه يفت���رض أن تك���ون 
مكمل���ة لبعضه���ا، فمنها الجزء المس���ؤول ع���ن الصحة، 
وهناك الجزُء المس���ؤول عن التعليم، والجزء المسؤول 
عن الس���ياحة، وهكذا، فإن المجتم���ع عند تكامله يؤدي 
إلى التخصيص أكثر في أجزائه، ولكي يستمّر االستقرار 
بين أجزاء المجتمع استلزم استحداث جزء مسؤول عن 
الترفيه، وهي الهيئة العامة للترفيه، ويكون بذلك التوازن 
ألن الترفيه يخلق التوازن الداخلي بين أجزاء المجتمع، 
وعل���ى الرغ���م من أنها مؤسس���ة مس���تقلة بذاته���ا إال أنها 

تؤدي إلى التكامل في كل أجزاء المجتمع السعودي.

اإلجراءات المنهجية:
نوع الدراسة ومنهجها:

تنتم���ي ه���ذه الدراس���ة للدراس���ات الوصفي���ة، وم���ن 
المبررات هو اتفاقها مع أهداف الدراسة الحالية؛ وذلك 

ألنه���ا تهت���م بوص���ف اتجاهات االس���رة الس���عودية نحو 
برامج الهيئة العامة للترفيه، والذي يُقاس باألبعاد التالية 
البع���د المعرف���ي، والبع���د الوجداني، والبعد الس���لوكي، 
م���ن أج���ل الوص���ول إلى معرف���ة تفصيلي���ة، وفهم أفضل 
وأدق لعناص���ر المش���كلة. كم���ا اس���ُتخدم منهج المس���ح 

االجتماعي بطريقة العينة.

مجتمع وعينة الدراسة:

تمث���ل مجتم���ع الدراس���ة الحالي���ة ف���ي أفراد األس���رة 
الس���عودية س���واء كانوا ذكوًرا أم إناًثا في مدينة الرياض. 
وقد تمَّ االعتماُد في هذه الدراس���ِة على العينة الميس���رة؛ 
م���ع جائح���ة  البيان���ات  وذل���ك بس���بِب صعوب���ة جم���ع 
في���روس كورونا، وتم توزيع االس���تبيان اإللكتروني عبر 
منص���ات التواصل االجتماعي التالية )تويتر، واتس أب، 

تيليجرام(، وتم سحب عينة مكونة من )500( مفردة.

أداة الدراسة:

بع���د االط���الع عل���ى األط���ر النظري���ة، والدراس���ات 
الس���ابقة اس���تخدمت الدراس���ة الحالية اس���تبياناً؛ وتمت 

صياغة عبارات محاورة حيث تكّونت من:

الديموغرافي���ة  بالبيان���ات  يتعل���ق  األول:  المح���ور 
الخاص���ة بمف���ردات الدراس���ة: والمتمثلة ف���ي: )النوع – 
العمر – الدخل الش���هري لألس���رة – المؤهل العلمي – 

موقع السكن(.

المحور الثاني: يتناول اتجاهات مفردات الدراس���ة، 
وتتكون م���ن )23( عبارة، موزعة عل���ى محورين، البعد 
المعرف���ي)9( عبارات، والبع���د الوجدان���ي)7( عبارات، 

والبعد السلوكي )7( عبارات،

ليك���رت  مقي���اس  عل���ى  الدراس���ة  اعتم���دت  وق���د 
)الخماس���ي(، وف���ق درج���ات الموافق���ة التالي���ة: )موافق 
بش���دة– مواف���ق – مواف���ق إلى حد ما-غي���ر موافق -غير 
موافق بش���دة(. ومن ثم التعبير عن ه���ذا المقياس كمياً، 
بإعط���اء كل عب���ارة م���ن العبارات الس���ابقة درج���ة، وفقاً 
للتالي: موافق بش���دة )5( درجات، موافق )4( درجات، 
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موافق إلى حد ما )3( درجات، غير موافق )2( درجتان، 
غير موافق بشدة )1( درجة واحدة. ولتحديد طول فئات 
مقياس ليكرت الخماسي، تم حساب المدى بطرح الحد 
األعل���ى م���ن الح���د األدنى )5– 1 = 4(، ثم تم تقس���يمه 
عل���ى أكب���ر قيمة ف���ي المقي���اس )4 ÷ 5 = 0.80(، وبعد 
ذل���ك تم إضاف���ة هذه القيمة إلى أق���ل قيمة في المقياس 
)1(؛ لتحدي���د الح���د األعل���ى لهذه الفئ���ة، وهكذا أصبح 

طول الخاليا كما يتضح بالتالي:

موافق 
بشدة

موافق إلى موافق
حد ما

غير موافق غير موافق
بشدة

من4.21 
إلى5.00

من3.41 
إلى4.20

من 2.61 
إلى3.40

من1.81
إلى2.60

من1.00
إلى1.80

صدق األداة

اعتمدت الدراس���ة على الصدق الظاهري، حيث تم 
ع���رض األداة على مجموعة من عضوات هيئة التدريس 
بقسم الدراسات االجتماعية، وتم تعديل األداة وفقا لما 

ورد من مالحظات.   

 ثبات أداة الدراسة

 جدول )1(
ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الفاكرونباخ

عدد االبعاد
العبارات

قيمة 
ألفاكرونباخ

90.954البعد المعرفي
70.849البعد الوجداني
70.868البعد السلوكي

230.959الثبات العام لألبعاد
ت���م قي���اس ثب���ات أداة الدراس���ة باس���تخدام معام���ل الفا 
كرونب���اخ، وبلغت قيم���ة معامل الثب���ات للعبارات ككل 
0.959، ودرج���ة ثب���ات أبع���اد المقي���اس تت���راوح بي���ن 
)0.849 – 0.954( وهي درجة ثبات يمكن الوثوق بها 

في تطبيق الدراسة الحالية.

حدود الدراسة

الحدود المكانية: تقتصر على مدينة الرياض 
المملكة العربية السعودية.

م���ن 24/ 2/  الدراس���ة  الزماني���ة: طبق���ت  الح���دود 
2021م الى 16 /2021/3م. 

الح���دود البش���رية: تقتص���ر على جميع أفراد األس���ر 
السعودية في مدينة الرياض.

خصائص أفراد العينة:

تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسة لوصف أفراد 
عينة الدراسة ذلك فيما يلي:

النوع:( 1

يتضح من الشكل رقم )1( أن )300( من أفراد عينة 
الدراسة يمثلون ما نسبته 60.0% إناث، بينما )200( من 
أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 40.0% من إجمالي 
أفراد عينة الدراس���ة ذكور، وذلك بسبب سهولة الوصل 

إليهّن. 

شكل رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
النوع

العمر:( 2

يتضح من الشكل رقم )2( أن )264( من أفراد عينة 
الدراس���ة يمثلون ما نسبته 52.8% أعمارهم من 20 إلى 
أق���ل من 30س���نة، بينم���ا )126( منهم يمثلون ما نس���بته 
25.2% من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من30 
إل���ى أق���ل م���ن 40س���نة، و)55( منه���م يمثلون ما نس���بته 
11.0% م���ن إجمال���ي أفراد عينة الدراس���ة أعمارهم من 
40 إلى أقل من 50س���نة، و)29( منهم يمثلون ما نس���بته 
5.8% من إجمالي أفراد عينة الدراس���ة أعمارهم من 50 
فأكثر، و)26( منهم يمثلون ما نس���بته 5.2% من إجمالي 
أف���راد عين���ة الدراس���ة أعماره���م أقل من 19 س���نة، وقد 
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يعزى ذلك إلى أن االس���تبيان كان إلكترونيًّا؛ مما يجعله 
ف���ي متن���اول من يس���تخدم مواقع التواص���ل االجتماعي؛ 
وأغلبهم من فئات عمرية بين 20 و40 س���نة، وهم أكثر 

من في العينة.

شكل رقم )2(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق 
متغير العمر

الدخل الشهري لألسرة:( 3

يتض���ح م���ن الش���كل رق���م )3( أن )150( م���ن أفراد 
عينة الدراس���ة يمثلون ما نسبته 30.0%؛ الدخل الشهري 
ألسرهم من 5000 إلى أقل من 10000 ريال سعودي، 
بينما )132( منهم يمثلون ما نس���بته 26.4% من إجمالي 
أف���راد عين���ة الدراس���ة؛ الدخ���ل الش���هري ألس���رهم أقل 
م���ن 5000 ري���ال س���عودي، و)100( منه���م يمثل���ون ما 
نس���بته 20.0% من إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ الدخل 
الش���هري ألس���رهم م���ن 10000 إلى أقل م���ن 15000 
ريال س���عودي، و)47( منهم يمثلون ما نسبته 9.4% من 
إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألسرهم 
من 15000 إلى أقل من 20000 ريال سعودي، و)29( 
منه���م يمثل���ون ما نس���بته 5.8% م���ن إجمالي أف���راد عينة 
الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألس���رهم م���ن 20000 إلى 
أق���ل من 25000 ري���ال س���عودي، و)25( منهم يمثلون 
ما نس���بته 5.0% من إجمالي أفراد عينة الدراسة؛ الدخل 
الش���هري ألس���رهم م���ن 30000 ريال س���عودي فأكثر، 
و)17( منه���م يمثلون ما نس���بته 3.4% من إجمالي أفراد 
عينة الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألس���رهم من 25000 
إلى أقل من 30000 ريال سعودي، نرى أن هناك تفاوًتا 

ملحوًظا في دخل بين مفردات الدراسة.

شكل رقم )3(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق 
متغير الدخل الشهري لألسرة

المؤهل العلمي:( 4

يتض���ح م���ن الش���كل رق���م )4( أن )325( م���ن أفراد 
عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 65.0%؛ مؤهلهم العلمي 

جامع���ي، بينما )85( منهم يمثلون ما نس���بته 17.0% من 
إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ مؤهلهم العلمي دراس���ات 
عليا، و)69( منهم يمثلون ما نسبته 13.8% من إجمالي 
أف���راد عينة الدراس���ة؛ مؤهله���م العلمي ثان���وي، و)12( 
منه���م يمثل���ون ما نس���بته 2.4% م���ن إجمالي أف���راد عينة 
الدراس���ة؛ مؤهلهم العلمي ابتدائ���ي، و)9( منهم يمثلون 
ما نسبته 1.8% من إجمالي أفراد عينة الدراسة؛ مؤهلهم 

العلمي متوسط.

شكل رقم )4(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
المؤهل العلمي

موقع السكن:( 5

يتضح من الشكل رقم )5( أن )147( من أفراد عينة 
الدراس���ة يمثلون ما نس���بته 29.4% موقع س���كنهم غرب 
الري���اض، بينم���ا )119( منهم يمثلون ما نس���بته %23.8 
م���ن إجمالي أفراد عينة الدراس���ة موقع س���كنهم ش���مال 
الري���اض، و)101( منه���م يمثلون ما نس���بته 20.2% من 
إجمالي أفراد عينة الدراسة موقع سكنهم شرق الرياض، 
و)73( منهم يمثلون ما نس���بته 14.6% من إجمالي أفراد 
عينة الدراسة موقع سكنهم وسط الرياض، و)60( منهم 
يمثلون ما نسبته 12.0% من إجمالي أفراد عينة الدراسة 

موقع سكنهم جنوب الرياض.

شكل رقم )5(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
موقع السكن

نتائج الدراسة:

إجابة التساؤل الرئيس: ما اتجاهات األسرة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

لتحديد اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة 
العام���ة للترفي���ه، تم حس���اب المتوس���ط الحس���ابي لهذه 

األبعاد، والجدول )2( يوضح النتائج لهذا المحور.

جدول رقم )2(: استجابات أفراد عينة الدراسة 
على اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة 
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العامة للترفيه

المتوسط البعد
الرتبةالفئةالحسابي

موافق إلى 2.88البعد المعرفي
3حد ما

موافق إلى 3.32البعد الوجداني
1حد ما

موافق إلى 2.96البعد السلوكي
2حد ما

اتجاه األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة 

للترفيه
موافق إلى 3.04

حد ما

يتض���ح من خ���الل النتائج الموضح���ة أعاله أن أفراد 
عين���ة الدراس���ة موافق���ون إلى حد ما على اتجاه األس���رة 
الس���عودية نح���و برام���ج الهيئة العام���ة للترفيه بمتوس���ط 
)3.04 من 5(، واتضح من النتائج أن أبرز اتجاه لألسرة 
الس���عودية نح���و برامج الهيئ���ة العامة للترفي���ه تمثّلت في 
البعد الوجداني بمتوس���ط )3.32(، يليها البعد السلوكي 
بمتوس���ط )2.96(، وأخيراً جاء البعد المعرفي بمتوسط 

 ،)2.88(

 إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية المعرفي 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف إلى البعد المعرفي لدى األس���رة الس���عودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه جاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم )3(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد المعرفي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه

العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق %
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

أرى أن التحوالت التي تشهدها األسرة 
السعودية تتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه.

1131071517653ك
موافق إلى 3.30

1حد ما
%22.621.430.215.210.6

أرى أن أوقات انعقاد الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

831291557756ك
موافق إلى 3.21

2حد ما
%16.625.831.015.411.2

أماكن انعقاد الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

801391467659ك
موافق إلى 3.21

3حد ما
%16.027.829.215.211.8

أرى أن محتوى الفعاليات مناسبة لحاجة 
األسرة إلى الترفيه.

679214111585ك
موافق إلى 2.88

4حد ما
%13.418.428.223.017.0

تغطّي فعاليات الهيئة العامة للترفيه احتياجات 
األسرة السعودية.

608813113289ك
موافق إلى 2.80

5حد ما
%12.017.626.226.417.8

تتوافق برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة 
األسرة السعودية.

6088125118109ك
موافق إلى 2.74

6حد ما
%12.017.625.023.621.8
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العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق %
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

تتوافق فعاليات الهيئة العامة للترفيه مع قيم 
األسرة السعودية.

5976119137109ك
موافق إلى 2.68

7حد ما
%11.815.223.827.421.8

أعتقد أن فعاليات الهيئة العامة للترفيه تتوافق 
مع عادات وتقاليد األسرة السعودية.

6567116135117ك
موافق إلى 2.66

8حد ما
%13.013.423.227.023.4

أعرف أن رسوم الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

435797169134ك
9غير موافق2.41

%8.611.419.433.826.8
موافق إلى حد ما2.88المتوسط العام

يتض���ح ف���ي الج���دول )3( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إلى حد ما على االتج���اه المعرفي نحو برامج 
الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.88 من 
5.00(، وه���و متوس���ط يق���ع في الفئ���ة الثالثة م���ن فئات 

المقياس الخماسي )من 2.61 إلى 3.40(.

ويتض���ح من النتائ���ج أن أبرز مالم���ح البعد المعرفي 
تتمثل في العبارات التي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 
أف���راد عينة الدراس���ة عليها إلى حد م���ا، كالتالي: جاءت 
العب���ارة: »أرى أن التح���والت الت���ي تش���هدها األس���رة 
الس���عودية تتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه.« بالمرتبة 
األول���ى من حيث موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى 
حد ما بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.30(، والعبارة: »أرى 
أن أوقات انعقاد الفعاليات مناس���بة لألس���رة السعودية.« 
بالمرتبة الثانية بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.21(، جاءت 
مناس���بة لألس���رة  الفعالي���ات  انعق���اد  »أماك���ن  العب���ارة: 
الس���عودية.« بالمرتبة الثالثة م���ن حيث موافقة أفراد عينة 
الدراس���ة بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.21(، كم���ا جاءت 
العب���ارة: »أرى أن محت���وى الفعالي���ات مناس���ب لحاجة 
األس���رة إلى الترفيه.« بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حسابي 
بل���غ )2.88(، والعب���ارة: »تغطّ���ي فعالي���ات الهيئة العامة 

للترفيه احتياجات األس���رة السعودية.« بالمرتبة الخامسة 
م���ن حي���ث موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى حد ما 
بمتوسط حسابي بلغ )2.80(، وجاءت العبارة: »تتوافق 
برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة األس���رة السعودية.« 
 ،)2.74( بل���غ  حس���ابي  بمتوس���ط  السادس���ة  بالمرتب���ة 
والعب���ارة: »تتوافق فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه مع قيم 
األسرة السعودية.« بالمرتبة السابعة حيث بلغ المتوسط 
فعالي���ات  أن  »أعتق���د  والعب���ارة:   ،)2.68( الحس���ابي 
الهيئ���ة العامة للترفيه تتوافق مع عادات وتقاليد األس���رة 
الس���عودية.« بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة 
الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط حسابي بلغ )2.66(.

أم���ا العب���ارة »أع���رف أن رس���وم الفعالي���ات مناس���بة 
لألس���رة الس���عودية.« هي العبارة األقل موافقه من أفراد 

عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ )2.41(.

إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية الوجداني 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف إلى البعد الوجداني لدى األس���رة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه جاءت النتائج كما يلي:
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جدول رقم )4(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد الوجداني نحو برامج الهيئة العامة للترفيه 

العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق النسبة
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

أرغب بالتنويع في فعاليات الهيئة العامة 
للترفيه.

168144905543ك
1موافق3.68

%33.628.818.011.08.6

أعتقد أن برامج الهيئة العامة للترفيه تقليد 
للغرب.

177981097838ك
2موافق3.60

%35.419.621.815.67.6

الهيئة العامة للترفيه ساعدت في توفير 
فرص عمل.

1081481397233ك
3موافق3.45

%21.629.627.814.46.6

تدعم برامج الهيئة العامة للترفيه 
المواهب.

1021251318062ك
موافق3.25

4إلى حد ما
%20.425.026.216.012.4

تنشر برامج الهيئة العامة للترفيه البهجة 
في األسر السعودية.

1011141379157ك
موافق3.22

5إلى حد ما
%20.222.827.418.211.4

أود الذهاب إلى فعاليات الهيئة العامة 
للترفيه.

1121071237979ك
موافق3.19

6إلى حد ما
%22.421.424.615.815.8

أشعر أن برامج الهيئة العامة للترفيه تعّزز 
الهوية الوطنية.

799410512399ك
موافق2.86

7إلى حد ما
%15.818.821.024.619.8

موافق إلى حد ما3.32المتوسط العام

       يتض���ح ف���ي الج���دول )4( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إلى حد ما على االتجاه الوجداني نحو برامج 

الهيئة العامة للترفيه بمتوسط حسابي بلغ )3.32(.

وتبي���ن النتائج أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون على 
ث���الث من عب���ارات البع���د الوجداني نحو برام���ج الهيئة 
العامة للترفيه؛ العبارات تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 
أف���راد عين���ة الدراس���ة عليه���ا، كالتال���ي: العب���ارة »أرغب 
بالتنوي���ع ف���ي فعالي���ات الهيئة العام���ة للترفي���ه.« بالمرتبة 

األولى بمتوس���ط حس���ابي بلغ )3.68(، والعبارة »أعتقد 
أن برام���ج الهيئة العامة للترفيه تقلي���د للغرب.« بالمرتبة 
الثاني���ة م���ن حي���ث موافق���ة أف���راد عين���ة الدراس���ة عليها 
بمتوس���ط حس���ابي بلغ )3.60(، جاءت العب���ارة »الهيئة 
العامة للترفيه س���اعدت في توفير فرص عمل.« بالمرتبة 

الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )3.45(.

ويتض���ح أن أقل مالمح البع���د الوجداني نحو برامج 
الهيئ���ة العامة للترفيه تتمثل في العبارات التي تم ترتيبها 
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تنازلي���اً حس���ب موافق���ة أف���راد عين���ة الدراس���ة عليها إلى 
ح���د م���ا، كالتال���ي: العبارة: »تدع���م برامج الهيئ���ة العامة 
للترفي���ه المواه���ب.« بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حس���ابي 
بلغ )3.25(، والعبارة: »تنشر برامج الهيئة العامة للترفيه 
البهجة في األسر السعودية.« بالمرتبة الخامسة بمتوسط 
حس���ابي بلغ )3.22(، كما جاءت العبارة: »أوّد الذهاب 
إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه.« بالمرتبة السادسة من 
حيث الموافقة بمتوس���ط حسابي بلغ )3.19(، والعبارة: 

»أش���عر أن برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه تع���ّزز الهوي���ة 
الوطنية.« بالمرتبة الس���ابعة بمتوسط حسابي بلغ )2.86 

من 5(.

إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية السلوكي 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف على البعد الس���لوكي لدى األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، جاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم )5(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد السلوكي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه مرتبة تنازلياً 

العبارات

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

النسبة
دة

بش
ق 

واف
م

ق 
واف

م

ى 
ق إل

واف
م

 ما
حد

ق 
واف

ر م
غي

ق 
واف

ر م
غي

دة
بش

أحبذ شغل وقت فراغي في مزاولة 
أي عمل على الذهاب إلى برامج 

الهيئة العامة للترفيه.

1341091408433ك
1موافق3.45

%26.821.828.016.86.6

ذهبت إلى الفعاليات للترفيه عن 
النفس.

1091141188079ك
موافق إلى 3.19

2حد ما
%21.822.823.616.015.8

ذهبت إلى الفعاليات لقضاء وقت 
الفراغ.

911171249672ك
موافق إلى 3.12

3حد ما
%18.223.424.819.214.4

أستمتع ببرامج الهيئة العامة 
للترفيه.

981111158195ك
موافق إلى 3.07

4حد ما
%19.622.223.016.219.0

أحرص على الذهاب إلى فعاليات 
الهيئة العامة للترفيه الجديدة.

815812314494ك
موافق إلى 2.78

5حد ما
%16.211.624.628.818.8

ذهبت إلى الفعاليات لمجاراة 
اآلخرين.

577295160116ك
6غير موافق2.59

%11.414.419.032.023.2

ذهبت إلى الفعاليات الستعراض ذلك 
في مواقع التواصل االجتماعي.

458189153132ك
7غير موافق2.51

%9.016.217.830.626.4

موافق إلى حد ما2.96المتوسط العام
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يتض���ح ف���ي الج���دول )5( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إل���ى حد ما عل���ى البعد الس���لوكي نحو برامج 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.96(، 
أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.45( عل���ى العب���ارة “أحّب���ذ ش���غل وق���ت فراغي في 
مزاول���ة أي عمل على الذهاب إل���ى برامج الهيئة العامة 

للترفيه.” 

أما العبارات األخرى فهم موافقون إلى حد ما على 
أرب���ع من عب���ارات؛ تتمثل في العبارات الت���ي تم ترتيبها 
تنازلياً حس���ب موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى حد 
م���ا، كالتالي: العبارة “ذهبت إل���ى الفعاليات للترفيه عن 
النف���س.” بالمرتب���ة الثاني���ة من حيث الموافقة بمتوس���ط 
حس���ابي بلغ )3.19(، والعب���ارة: “ذهبت إلى الفعاليات 
لقضاء وقت الفراغ.” بالمرتبة الثالثة بمتوس���ط حس���ابي 
بلغ )3.12(، كما جاءت العبارة: “أستمتع ببرامج الهيئة 
العام���ة للترفيه.” بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.07(، والعبارة: “أحرص على الذهاب إلى فعاليات 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه الجدي���دة” بالمرتبة الخامس���ة من 

حيث الموافقة بمتوسط حسابي بلغ )2.78(.

ويتض���ح أن أف���راد عينة الدراس���ة غي���ر موافقين على 
اثنتين من عبارات البعد السلوكي؛ تتمثالن في العبارتين 
اللتي���ن ت���م ترتيبهم���ا تنازلي���اً حس���ب موافقة أف���راد عينة 
الدراس���ة عليهما جاءت العبارة: “ذهبت إلى الفعاليات 
لمج���اراة اآلخرين.”  بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.59(، 
والعب���ارة “ذهبت إل���ى الفعاليات الس���تعراض ذلك في 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي.”  بمتوس���ط حس���ابي بلغ 

.)2.51(

مناقشة النتائج وتفسيرها:

اس���تهدفت الدراس���ة الحالية التعرف على اتجاهات 
األسرة الس���عودية المعرفية، والوجدانية، السلوكية نحو 

برامج الهيئة العامة للترفيه.

وبين���ت نتائ���ج التس���اؤل األول: اتجاه���ات األس���رة 
الس���عودية نح���و برام���ج الهيئة العام���ة للترفي���ه توصلت 
الدراسة الحالية أن اتجاه أفراد عينة الدراسة موافقون إلى 
ح���د نحو برامج الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط )3.04(، 
واتضح من النتائج أن اتجاه األسرة السعودية نحو برامج 
الهيئة العامة للترفيه تمثّلت في البعد الوجداني بمتوسط 
) 3.32(، وقد يعود إلى سرعة التعبير عن المشاعر لدى 
األس���رة الس���عودية، يليها الس���لوكي بمتوس���ط )2.96(، 
وق���د يكون ذلك ألن البعد الس���لوكي يحتاج للكثير من 
التفكير قبل اإلقدام على أي سلوك، وأخيراً جاء االتجاه 
المعرف���ي بمتوس���ط )2.88(، وق���د يع���ود ه���ذا التفاوت 
ف���ي االتجاهات إل���ى حداثة الهيئة العام���ة للترفيه وعدم 
وض���وح الرؤي���ا بالنس���بة للبرامج التي تقدمه���ا والخوف 
م���ن كل تغيي���ر في القي���م والتراث الحض���اري للمجتمع 
مم���ا يظهر عدم ت���وازن في أجزاء من البن���اء االجتماعي 
ي���ؤدي إلى فجوة ثقافية؛ أي يختّل التوازن في النمّو بين 
العناصر الثقافة من حيث السرعة، بحيث تتغير العناصر 
بس���رعه متفاوتة عن بعضها )وزناجى، 2019(. والترفيه 
بصورت���ه الحالي���ة عنص���ر مادي تط���ور واس���تحدث من 
الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه، وهذا التغير قد يكون س���ريع في 
بع���ض العناص���ر، التي ال تواكب تغي���ر العناصر الثقافية، 
وقد يكون هذا ُمش���ابًها لما حدث في بداية ظهور تعليم 
ٌد في تعليم الفتيات، ولكن مع  الفتي���ات إذ كان هناك تردُّ
م���رور الوقت تغيَّر هذا االتجاه لدى األس���رة الس���عودية 
وأصبحت تح���ّث على تعليم الفتيات فكل ما هو جديد 

على المجتمع يكون حوله الكثير من التساؤالت.

وأش���ارت نتائ���ج الس���ؤال الثاني: اتجاهات األس���رة 
الس���عودية المعرفي���ة نح���و برامج الهيئ���ة العام���ة للترفيه 
أن اتجاه���ات أف���راد عينة الدراس���ة نجو البع���د المعرفي 
موافقون إلى حد ما بمتوسط بلغ )2.88(، وأبرز مالمح 
البع���د المعرف���ي تتمثل ف���ي أن التحوالت التي تش���هدها 
األس���رة الس���عودية تتطلب وجود الهيئة العام���ة للترفيه، 
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بمتوس���ط )3.30(، وتفّس���ر هذه النتيجة بأن التحويالت 
الت���ي حدثت نتيج���ة العامل التقن���ي والعامل االقتصادي 
والتنموي الذي تسعى له رؤية المملكة العربية السعودية 
2030 أف���رزت العديد م���ن االحتياج���ات؛ ومنها ما هو 
متعلق بالترويح والترفيه عن النفس بطريقة منظمة؛ ترى 
األس���رة أن أوق���ات انعق���اد الفعاليات مناس���بة بمتوس���ط 
حسابي بلغ )3.21(، وقد يكون أن الهيئة العامة للترفيه 
���ذ برامجها في فترات اإلجازات وف���ي المناطق التي  تنفَّ
يكون فيها المناخ مناس���ًبا مثل موسم الطائف الذي كان 
يتزام���ن مع موس���م ال���ورد الطائف���ي؛ مما جع���ل أوقات 
انعق���اد الفعاليات مناس���بة لألس���رة في غال���ب األوقات. 
كذل���ك أماك���ن انعق���اد الفعالي���ات مناس���بة إل���ى ح���د ما 
بمتوس���ط بلغ )3.21(، وتفس���ر هذه النتيج���ة بأن برامج 
الهيئ���ة العامة للترفي���ه تنفذ عادة في أماكن مناس���بة لنوع 
الفعالية وجمهورها؛ مم���ا جعل أماكن انعقاد الفعاليات 
مناس���بة لألس���رة الس���عودية، وتختل���ف ه���ذه النتيجة مع 
دراس���ة )LOI، 2009( التي ترى أن األنش���طة الترفيهية 
المتعلق���ة باأللعاب لم ت���ؤّدِ دوراً مهماً في عملية اختيار 
الوجه���ة ولكنه���ا أثرت بش���كل كبير عل���ى تجربة وجهة 
الس���ائحين. كما يرى أفراد العين���ة أن محتوى الفعاليات 
مناسب لحاجة األسرة إلى الترفيه بمتوسط بلغ )2.88(، 
وتفس���ر ه���ذه رغب���ة المبحوثات وأس���رهّن في ممارس���ة 
وس���ائل التروي���ح الخارج���ي. ويؤكد ذل���ك موافقة أفراد 
عين���ة الدراس���ة عليه���ا إلى حد م���ا بأن الفعالي���ات تغطّي 
احتياج���ات األس���رة الس���عودية بمتوس���ط بل���غ )2.80(، 
وتفس���ر هذه النتيج���ة بأن محتويات برام���ج الهيئة العامة 
للترفيه تتميز بالتنويع وفق احتياجات األس���ر، مما جعل 
فعالي���ات الهيئة العام���ة للترفيه تغط���ي احتياجات أغلب 
األس���رة، وتختلف ه���ذه النتيجة ونتائج دراس���ة الرويلي 
)2014( التي يرى فيها أفراد العينة فيها بعدم التنوع في 
الترفي���ه، مم���ا يعطي داللة بأن وجود الهيئ���ة للترفيه نظم 

الفعاليات ونوعها بحيث غطت احتياجات األسر. 

وبالنس���بة لتوافق برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة 
األس���رة السعودية فقد جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة 
إل���ى حد ما بمتوس���ط بلغ )2.74(، وتفس���ر هذه النتيجة 
ب���أن محتويات برامج الهيئة العام���ة للترفيه قد ال تتوافق 

مع اتجاهات ورغبات وتوجهات كل األسر.

ويؤك���د ذل���ك أن أف���راد عين���ة الدراس���ة ال ي���رون أن 
فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه تتوافق مع عادات وتقاليد 
األسرة الس���عودية بمتوسط)2.66(، وتتفق نتيجة دراسة 
حم���دي م���ع م���ا أوصت ب���ه دراس���ة الحرب���ي )2010(؛ 
فق���د أوصت بض���رورة مراعاة القيم اإلس���المية وعادات 

المجتمع عند التخطيط لبرامج ترفيهية.

ويتض���ح أن أف���راد عين���ة الدراس���ة غي���ر موافقي���ن أن 
رس���وم الفعاليات مناسبة لألسرة السعودية بمتوسط بلغ 
)2.41(، وه���ذه النتيجة تؤكد لنا إح���دى المعوقات من 
حضور بعض األس���ر هي الرس���وم، وه���ذه النتيجة تتفق 
مع دراس���ة كّلٍ من اليميني )2020( والس���هلي )2015( 
وأيضا دراسة صوشه )2016( أن للمستوى االقتصادي 

أهمية في ممارسة الترفيه وقد يكون عائًقا.

كما أش���ارت نتائج السؤال الثالث: اتجاهات األسرة 
الس���عودية الوجداني���ة نحو برام���ج الهيئة العام���ة للترفيه 
أن أف���راد عين���ة الدراس���ة موافقون على الرغب���ة في تنوع 
فعالي���ات الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.68(، وتتف���ق ه���ذه النتيجة مع نتيجة دراس���ة اليميني 
)2020( التي ترى أن الهيئة العامة للترفيه تسعى للتنوع 
في فعالياتها؛ وذلك بنس���بة 74%، وتختلف هذه النتيجة 
مع نتيجة دراس���ة الرويلي )2014( التي ترى عدم تنوع 
في وس���ائل الترفيه. أما عن البرامج الهيئة العامة للترفيه 
وه���ل ه���ي تقليد للغرب فق���د جاءت موافق���ة أفراد عينة 
الدراس���ة بمتوس���ط بلغ )3.60(، تفس���ر هذه النتيجة بأن 
���ذ من خالل فرق  بع���ض برامج الهيئ���ة العامة للترفيه تنفَّ
أجنبي���ة؛ وهذه النتيجة تتفق مع دراس���ة اليميني )2020( 
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والت���ي بين���ت أن 61% م���ن المبحوث���ات وه���ن أكثر من 
النص���ف يعتقدن أن فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه مقّلِدة 

للمجتمعات الغربية.

كما أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون أن الهيئة العامة 
للترفي���ه س���اعدت ف���ي توفير ف���رص عمل بمتوس���ط بلغ 
)3.45(، تتفق مع نتيجة دراسة الغريب )2009( إذ كان 
أكثر من نصف المبحوثين آراؤهم إيجابية نحو الترفيه.

ويتض���ح أن اتجاه���ات عينة الدراس���ة نحو أن برامج 
الهيئ���ة العامة للترفيه تدعم المواه���ب موافقة أفراد عينة 
الدراس���ة عليه���ا إلى حد م���ا بمتوس���ط )3.25(، والهيئة 
العام���ة للترفي���ه قام���ت ببرامج مثل حكايا مس���ك؛ وهي 
فعالي���ة متخصص���ة للمبدعي���ن وللتعليم أيض���اً وبداخلها 
العديد من الورش التعليمية )اإلنتاج، األنميشن، الرسم، 
الكتابة(، وتتطور فعالية حكايا مس���ك كل سنة، وتحمل 
ف���ي طياته���ا العدي���د م���ن البرام���ج الداعم���ة للموهوبين 

والمبدعين.

كم���ا ج���اءت موافقة اف���راد عينة الدراس���ة إلى حد ما 
أن برام���ج الهيئة العامة للترفيه تنش���ر البهجة في األس���ر 
األس���رة  رغب���ة  كذل���ك   ،)3.22( بمتوس���ط  الس���عودية 
الذهاب إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط بلغ 
)3.19(، وقد يكون العائق أمام الذهاب لفعاليات الهيئة 
العام���ة للترفيه بس���بب أّن هذه الدراس���ة طُّبِقت في أثناء 
جائحة كورونا )كوفيد-19(؛ مما أدى إلى التخوف من 

الخروج خارج المنزل.

أما شعور االسرة أن برامج الهيئة العامة للترفيه تعّزز 
الهوية الوطنية جاء أقل نسبة بمتوسط بلغ )2.86(.

وأخي���راً، أش���ارت نتائ���ج الس���ؤال الراب���ع اتجاه���ات 
األس���رة الس���عودية الس���لوكية نح���و برامج الهيئ���ة العامة 
للترفيه أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون إلى حد ما على 
برامج الهيئة العامة للترفيه بمتوسط حسابي بلغ )2.96(، 
ويتض���ح م���ن النتائ���ج أن أف���راد عين���ة الدراس���ة يحّبذون 

ش���غل وق���ت فراغي ف���ي مزاولة أي عم���ل على الذهاب 
إل���ى برام���ج الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط بلغ )3.45(، 
أما عن أس���باب الذهاب للفعاليات فمن أفراد العينة من 
يرى أن سبب الذهاب إلى الفعاليات للترفيه عن النفس 
بمتوس���ط )3.19 (، والبع���ض يرى أن أس���باب الذهاب 
إلى الفعاليات لقضاء وقت الفراغ حسابي بلغ )3.12(، 
وتتف���ق ه���ذه النتيج���ة م���ع نتيج���ة الفوت���اوي )2020(، 
ودراس���ة القطبان )1992م( والتي بّينت أن اإلقبال على 
األنشطة الرياضية وأنشطة التجوال والمعسكرات يكون 
م���ن الطلب���ة لقضاء وقت ف���راغ مفيد ومثم���ر، وتتفق مع 
نتيجة دراسة اليميني )2020( والتي أكدت أن 88% من 
المبحوثات يذهبن لفعاليات الهيئة العامة للترفيه لقضاء 

وقت الفراغ.

أما عن مدى مالئمة واالس���تمتاع لبرامج المقدمة من 
الهيئة فقد كانت بينت النتائج أن اس���تمتاع األسرة ببرامج 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه إلى حد ما بمتوس���ط بل���غ )3.07(، 
وم���دى حرص األس���رة على الذهاب إل���ى فعاليات الهيئة 
العام���ة للترفي���ه الجدي���دة إل���ى حد ما بمتوس���ط حس���ابي 
)2.78(، وتفسر هذه النتيجة بأن برامج الهيئة العامة للترفيه 
قد تجذب بعض األس���ر بعرض األنشطة الجديدة بصورة 
مس���تمرة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كّلٍ من السدحان 
)2004( ودراسة السدحان )2006( التي بينت أن األنشطة 

الترفيهية تأتي في مقدمة األنشطة التي تمارس.

ويتضح أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين أن ذهابهم 
إل���ى الفعالي���ات لمج���اراة اآلخري���ن حي���ث بلغ متوس���ط 
)2.59(، وأن ذهابه���م للفعالي���ات الس���تعراض ذل���ك في 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي بمتوس���ط )2.51(، وتفس���ر 
هذه النتيجة بأن األسر تذهب لحضور برامج الهيئة العامة 
���ن من النتائج،  للترفي���ه بغ���رض الترفيه عن النفس كما تبيَّ
ولذلك نجد أن األسر واألفراد ال يحضرون هذه الفعاليات 

الستعراض ذلك في مواقع التواصل االجتماعي.
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توصيات الدراسة: 

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة 
توصي بما يلي:

الهيئة العامة الترفيه:. 1

•  دراسة الرسوم وأسعار التذاكر لفعاليات برامج الهيئة 	
العامة للترفي���ه وم���دى تناس���بها م���ع فئ���ات المجتمع 

المختلفة.

• وضع اللوائح والتنظيمات التي تنظم الفعاليات.	

• العم���ل على تنوي���ع الفعاليات التي تلّب���ي احتياجات 	
كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة واألطفال.

• العمل على إش���راك األسرة السعودية وجميع أفرادها 	
ف���ي اختيار الفعاليات التي تناس���ب عاداتها وتقاليدها 
وقيمه���ا وثقافته���ا، وذلك ع���ن طريق االس���تبانات أو 

التصويت.

• الهيئ���ة 	 لبرام���ج  الفعالي���ات  توزي���ع  عل���ى  العم���ل 
العامة للترفي���ه ف���ي أماك���ن متفرقة تلب���ي كل المناطق 

الجغرافية.

• االهتم���ام بالتنس���يق بي���ن أوق���ات الفعالي���ات وأماكن 	
انعقادها، لكي تستفيد أكبر عدد من األسر.

اإلع���الم: توعية المجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة . 2
العام���ة للترفيه م���ن خالل برامج حواري���ة، ممكن أن 
تساهم في اشراك المجتمع في اختيار الفعاليات التي 

تناسب مع جميع فئات المجتمع.    

للموهوبي���ن . 3 إش���راك  عل���ى  العم���ل  التعلي���م:  وزارة 
والمخترعي���ن ف���ي الفعالي���ات، وعق���د الش���ركات مع 
الهيئ���ة العامة للترفيه إلقامة فعاليات خاصة للطالب؛ 
وتنميته���ا  المواه���ب  تل���ك  واس���تثمار  الكتش���اف 

وإشراكهم في فعاليات الهيئة العامة للترفيه.

مقترح���ات للدراس���ات المس���تقبلية: إجراء دراس���ات . 4

مس���تقبلية ح���ول المعوق���ات الت���ي تحّد من اس���تفادة 
األس���رة الس���عودية من برام���ج الهيئ���ة العامة للترفيه، 
وإج���راء دراس���ات مس���تقبلية ح���ول س���بل الح���ّد من 
المعوقات التي تحّد من اس���تفادة األس���رة الس���عودية 

من برامج الهيئة العامة للترفيه.

المراجع:

ابن عم���ر، حاف���ظ. )2014(. مقارنة سوس���يولوجية 
لظاهرة الس���ياحة والترفيه: هل تحتاج الس���ياحة والترفيه 
إل���ى علم االجتم���اع: أطروح���ة دكتوراه، المجل���ة الربية 
لعل���م االجتماع: الجمعية العربية لعلم االجتماع، )ع1(، 

.33-1

بدوي، أم الخير. )2018(. التغير االجتماعي: رؤية 
نظري���ة. مجلة التغير االجتماع���ي: جامعة محمد خيضر 
بس���كرة -كلي���ة العل���وم اإلنس���انية واالجتماعي���ة -مخبر 
التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، )ع5(، 

 .42- 13

ب���ركات، عل���ي. )2019(. عل���م االجتم���اع. جامع���ة 
دمشق، وزارة الثقافة. 

الحرب���ي، س���لوى. )2010(. بعض أنم���اط الترويح 
ل���دى طالب���ات الص���ف الثال���ث الثان���وي بمدين���ة مك���ة 
المكرمة: دراس���ة ميدانية: رسالة ماجستير، غير منشورة، 

كلية التربية، جامعة أم القرى. 

الحس���ن، احس���ان. )2005( . النظريات االجتماعية 
المتقدمة، دار وائل للنشر.

الدق���س، محم���د. )2005(. التغي���ر االجتماعي بين 
النظرية والتطبيق. دار مجدالوي للنشر والتوزيع.ط2.

الرويل���ي، عهود. )2014م(. أس���اليب الترويح لدى 
الشباب الجامعي السعودي بمدينة الرياض: دراسة على 
عين���ة من ط���الب وطالب���ات الكليات اإلنس���انية بجامعة 
الملك س���عود: رس���الة ماجس���تير، غير منش���ورة، جامعة 



88

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 67-90 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

الملك سعود. 

الس���دحان، عب���د اهلل. )2004(. التروي���ح ف���ي حي���اة 
الش���باب: دراس���ة عل���ى طالب الص���ف الثال���ث الثانوي 
بمدين���ة الري���اض: أطروحة دكت���وراه، جامع���ة الكويت: 
مجلس النش���ر العلمي، مجلة العلوم االجتماعية، )ع3(، 

.604-569

الس���دحان، عب���د اهلل. )2006( . بع���ض الخصائ���ص 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة المؤث���رة في أنش���طة الترويح 
ل���دى الفت���اة الجامعي���ة: دراس���ة تطبيقي���ة عل���ى عينة من 
الطالب���ات الجامعي���ات ف���ي مدين���ة الري���اض: أطروح���ة 
دكتوراه، جامعة الكويت: مجلس النش���ر العلمي. مجلة 

العلوم االجتماعية، )ع2(، 96-59.

الس���هلي، نجالء. )2015( . دور األنشطة الترويحية 
في ش���غل وقت الفراغ لدى المس���نات المش���تركات في 
مرك���ز األمي���ر س���لمان االجتماعي ف���ي مدين���ة الرياض: 
رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، 
جامعة حلوان، مجلة دراس���ات ف���ي الخدمة االجتماعية 

والعلوم اإلنسانية، )ع38(، 2768-2723.

ش���عيبي، إنع���ام. )2019( . قياس اتجاهات األس���رة 
الس���عودية نحو االس���تهالك الذكي: أطروحة   دكتوراه، 

كلية التصاميم، جامعة أم القرى. 

والتح���والت  الترفي���ه   .)2019( عام���ر.  الش���هري، 
االجتماعي���ة ف���ي المجتم���ع الس���عودي: الش���باب مث���اال 
تطبيقي���ا: أطروحة دكتوراه، كلية البنات لآلداب والعلوم 
والتربي���ة، جامعة عين ش���مس، مجلة البحث العلمي في 

اآلداب، )ع20( 454-429.

قام���وس  الش���امل   .  )1999( مصل���ح.  صال���ح، 
الكت���ب  عال���م  دار  االجتماعي���ة.  العل���وم  مصطلح���ات 

للطباعة والنشر والتوزيع، ط1. 

صوشه، حنان. )2016(. اتجاهات الشباب الجامعي 

نحو برامج الترفيه المستنس���خة: دراسة ميدانية لعينة من 
طلبة جامعة المسلية. رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مسلية، الجزائر 

طب���ال، لطيف���ة. )2012(. التغي���ر االجتماعي ودورة 
ف���ي تغي���ر القي���م االجتماعي���ة. مجل���ة العلوم اإلنس���انية 

واالجتماعية، )ع8(، 428-407.

الع���ودة، خالد. )1992(. مفه���وم الترويح في التربية 
اإلس���المية: رس���الة ماجستير، غير منش���ورة، كلية التربية 

بمكة المكرمة، جامعة أم القرى.

الغري���ب، عبد العزيز. )2009( . التفضيل الترويحي 
لكبار الس���ن في المجتمع الس���عودي: أطروحة دكتوراه، 
جامعة الكويت: مجلس النش���ر العلمي، مجلة دراسات 

الخليج والجزيرة العربية، )ع132(، 212-161.

الغري���ب، عب���د العزي���ز. )2010(. التغير االجتماعي 
والثقاف���ي م���ع نماذج تطبيقي���ة من المجتمع الس���عودي. 
الطباع���ة واإلخ���راج الفن���ي، القس���م التج���اري مؤسس���ة 

اليمامة الصحفية.ط1.

غولي، إسماعيل، إبراهيم مروان. )2007(. الترويح 
ووقت الفراغ. رس���الة التربية: وزارة التربية والتعليم، )ع 

.151- 146 ،)14

الفرى، شهيد. )2019( . التغير االجتماعي: المأزق 
النظ���ري والحاجة إل���ى ديناميكية سوس���يولوجية. مجلة 

الديمقراطية: مؤسسة األهرام، )ع75(،62-57.

الفوت���اوي، جميل���ة. )2020(. اتجاه���ات التروي���ح 
ل���دى األس���ر الس���عودية وتأثيرها على ج���ودة الحياة في 
ضوء رؤية 2030. المجلة اإللكترونية الش���املة متعددة 

التخصصات، العدد التاسع والعشرون، 58-25.

محم���ود، مصطفى. )2016(. دور الوعي الترويحي 
ف���ي اس���تثمار وق���ت الف���راغ ل���دى الط���الب. دار العل���م 

واإليمان للنشر والتوزيع.ط1.



89

غرام منصور العتيبي/ د. نوف إبراهيم ال الشيخ: اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه دراسة 
ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

مصطفى، حس���ان. )2008(. واقع ممارسة األنشطة 
الترويحي���ة والرياضي���ة ف���ي أوق���ات الفراغ ل���دى طالب 
جامعة س���نار: أطروحة دكتوراه، كلي���ة التربية الرياضية، 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

الناه���ي، بت���ول، والناهي، هالة. )2006(. نش���اطات 
ومعوق���ات  الجامع���ي  الش���باب  ل���دى  الف���راغ  أوق���ات 
ممارس���تها: أطروح���ة دكت���وراه، كلي���ة اآلداب، جامع���ة 

البصرة. 

وزناجى، بسام. )2019(. الرواسب الثقافية ومظاهر 
التخلف في المجتمع الجزائري. أنثروبولوجيا: المجلة 
العربي���ة للدراس���ات األنثروبولوجي���ة المعاص���رة: مركز 
فاعل���ون للبحث ف���ي األنثروبولوجيا والعلوم اإلنس���انية 

واالجتماعية، )ع10(،253-236.

اليميني، افنان. )2020(. اتجاه الطالبة الجامعية نحو 
فعالي���ات الهيئ���ة العامة للترفيه: دراس���ة مطبقة على عينة 
من طالبات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض: رسالة 
ماجستير، غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض.

رؤية المملكة العربية الس���عودية )2030( مس���ترجع 
/https://vision2030.gov.sa من

المعاني لكل رسم معنى.مسترجع من

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A
%D9%87/

الس���ياحية.  واألبح���اث  المعلوم���ات  مرك���ز  م���اس 
م���ن  مس���ترجع  )المصروف���ات(.  الس���ياحي  الطل���ب 
https://data.gov.-open/sa.gov.mas.www
sa/Data/dataset/tourism-demand-ex-
penses-2010-2018/resource/44bfafc2-

 a5dd-400b-8bb0-11d9eea4615a

الهيئة العامة لإلحصاء، مسترجع من

 https//:www.stats.gov.sa/ar0-491/

الهيئة العامة للترفيه، مسترجع من

https//:www.gea.gov.sa/ar/

المراجع األجنبية:

	 Alex C. Michalos )2011( Social Indicators 
Research An International and Interdisci-
plinary J ournal for Quality-of-Life Mea-
surement :V 102. N 1

	 Loi. Kim leng )2009( Entertainment as a 
tourism development-tool in Macao. PhD 
thesis. James Cook University.


