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ملخص

هيدف هذا البحث إىل التعرف عىل دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى التالميذ العامنيني ضمن الفئة العمرية بني 
11-13 سنة، وقد تكونت عينة البحث من )352( تلميًذا، و)370( تلميذًة، يف الصّفني السادس والسابع االبتدائينْي، 

بمحافظة مسقط، وبمجموع كّل بلغ 722 تلميًذا. استخدم الباحثون املنهج النوعي عن طريق االستبانة املفتوحة؛ ملعرفة 
دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث. وظف الباحثون النظرية املتجذرة يف حتليل البيانات، وفهمها، وتصنيفها، 
وصواًل إىل الصورة التي تفرس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث، كام قاموا برتميز املعلومات التي ُجعت، 
وبعقد املقارنة بينها؛ وصواًل إىل تصنيف يفرس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث. وقد أظهرت النتائج 
وجود نسق متكامل من دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث، ُصنفت إىل دوافَع صحيٍة، وبدنية، ونفسية، 
واجتامعية، ومعرفية، وأبرز هذه الدوافع-وفًقا لتسلسل تصنيفها-هو: التسلية واستغالل وقت الفراغ 65.8 %، واملحافظة 
الفريق        التعاون والعمل مع  باالنتامء ومتعة  54.8 %، والشعور  العضالت  62.7 %، وتقوية  عىل صحة اجلسم وتقويته 
29 %، وتعّلم الرياضة باعتبارها هواية وموهبة؛ للوصول إىل االحرتاف 25.8  %، وقد أوىص الباحثون باالستفادة من نتائج 

هذه الدراسة يف بناء مناهج الرتبية البدنية يف املدارس وتطويرها، وإجراء مزيد من الدراسات املوضوعية يف هذا املجال. 

الكلمات المفتاحية: : الدوافع، األنشطة البدنية، التالميذ العامنّيون

الرياضية لدى  الرواحي، ناصر والظفري، سعيد والخروصي، حسين والرواحية، عزة. »نمذجة دوافع ممارسة األنشطة  لالقتباس: 
التالميذ العمانيين ضمن الفئة العمرية 11-13 سنة«، مجلة العلوم التربوية، العدد 18، 2021

أستاذ مشارك الرتبية البدنية، قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة قطر.. 	
أستاذ علم النفس الرتبوي، قسم علم النفس، جامعة السلطان قابوس.. 	
أستاذ القياس والتقويم، قسم علم النفس، جامعة السلطان قابوس.. 	
ُمارض علم النفس، قسم علم النفس، جامعة السلطان قابوس.. 	

https://doi.org/10.29117/jes.2021.0059

© 2021، الرواحي والظفري واخلرويص والرواحية، اجلهة املرخص هلا: دار نرش جامعة قطر. تم نرش هذه املقالة البحثية وفًقا لرشوط 

غري  باالستخدام  الرخصة  هذه  تسمح   .Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

التجاري، وينبغي نسبة العمل إىل صاحبه، مع بيان أي تعديالت عليه. كام تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من 
األشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وحتويله والبناء عليه، طاملا ُينسب العمل األصل إىل املؤلف.



9 جملة العلوم الرتبوية، العدد 18، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

OPEN ACCESS

Said Al Dhafri2Nasser Al Rawahi1

adhafri@squ.edu.comnalrawahi@qu.edu.qa

Azza Al Rawahi4Hussain Al kharusi3

azzarawahi90@gmail.comhussein@squ.edu.com

Modeling the Motives for Participation in Physical Activity among Omani 
Students Aged Between 11–13 Years Old: Qualitative Study

Abstract

This study aimed to recognize the motives of Omani students within the age group between 
11–13 years old for participating in physical activities. The study sample consisted of 352 male 
students and 370 female students enrolled in the sixth and seventh grades of primary school in 
Muscat Governorate, with a total sample of 722 students. The researchers applied the qualitative 
approach through an open questionnaire to find out the motives for participating in physical 
activities. The researchers employed Grounded Theory in the analysis, understanding and 
classification of the data collected; in order to reach a real profile of the motives for participation 
in physical activities among the study sample. The researchers had the data collected undergo 
coding and comparison, ending up reaching a justifying classification of the sample students' 
motives for participating in physical activities. The results showed that there is an integrated set 
of motives for participating in physical activities, which were classified as health, physical, 
psychological, social and cognitive motives. The most prominent of these motives, according to 
the classification sequence, are: Entertainment and leisure time use 65.8%, maintaining health 
and strengthening the body 62.7%, strengthening the muscles 54.8%, sense of belonging and the 
pleasure of cooperating with the team 29%, learning sports as a hobby and a talent to reach 
professionalism 25.8%. The researchers recommended at the end of the study the necessity of 
having the results of this study put to use in building and developing physical education curricula 
in schools and conducting more qualitative studies in this area.
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المقدمة

إن ممارســة النشــاط الرياضــي يحقــق الكثيــر مــن الفوائــد الصحيــة، والبدنيــة، والنفســية، واالجتماعيــة؛ 
ــاط  ــى أن للنش ــي إل ــال الرياض ــي المج ــة ف ــيولوجية، والرياضي ــة، والفس ــات الطبي ــب الدراس ــير أغل إذ تش
البدنــي والحركــي دوًرا رئيًســا فــي تحســين صحــة األفــراد، وتخفيــف كثيــر مــن اآلالم واألمــراض وعالجهــا، 
ــة بأمــراض القلــب، وخفــض مســتوى  ــة، وخفــض مخاطــر اإلصاب ــه دوًرا فــي تحســين الكفــاءة القلبي وأن ل
الكولســترول، وخفــض نســبة الشــحوم فــي الجســم، والتحكــم فــي زيــادة الــوزن، وتقليــل مخاطــر اإلصابــة 
بالســمنة )Batty & Lee, 2004; Bowell & Pratt, 1996(، كمــا أن لــه دوًرا كبيــًرا فــي تحســين الجوانــب 
   )Wilson, Sabiston, Mack & النفســية، كتعزيــز الثقــة بالنفــس، وإشــباع الميــول واالحتياجــات النفســية
ــروح  ــدق، وال ــاون، والص ــة، كالتع ــات االجتماعي ــة الصف ــي تنمي ــى دوره ف ــة إل (Blanchard, 2012، إضاف
الرياضيــة، وتكويــن الصداقــات الجديــدة، وتحســين نمــط حيــاة األفــراد علــى مســتوى العالقــات، واســتثمار 

أوقــات الفــراغ )الوالنــي، 2015(.

وفــي الجانــب اآلخــر فــإن قلــة ممارســة النشــاط الرياضــي هــي إحــدى أبــرز المشــكالت العالميــة لــدى 
األطفــال والمراهقيــن؛ فوفــق دراســة حديثــة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة، تبيــن أن 80  %  مــن الطــالب 
والطالبــات فــي المــدارس فــي أنحــاء العالــم بيــن ســن 11–17 ال يمارســون النشــاط البدنــي، وأن قلة ممارســة 
النشــاط البدنــي تعــد أحــد مســببات الوفــاة، وســبًبا لكثيــر مــن أمــراض العصــر، كالســمنة، وزيــادة الــوزن، 
وأمــراض الســرطان، كمــا أن تأثيراتـِـه االجتماعيــَة والنفســية ناقــوس خطــر يســتوجب بحــث أســبابه وتداعياتــه 
 .)Guthold, Stevens, Riley & Bull, 2020( ــات ــع المجتمع ــي جمي ــراد ف ــة األف ــتوى صح ــى مس عل
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن نمــط الحيــاة التكنولوجيــة ومــا صاحبهــا مــن صــور الراحــة والترفيــه قــادت كثيــًرا 
ــى الخمــول  ــي، والركــون إل ــى إهمــال النشــاط البدن مــن طــالب المــدارس – علــى وجــه الخصــوص – إل

والكســل، وعــدم الرغبــة فــي القيــام باألنشــطة البدنيــة )الحبيــب والجعلــود، 2017(.

ــة  ــر نمــط حياتهــم؛ فالدافعي ــرز العوامــل الرئيســة فــي تغيي ــة لــدى األفــراد أحــد أب ويعــد وجــود الدافعي
هــي المحــرك األســاس لســلوك األفــراد )نوفــل، 2011(، وممارســة النشــاط البدنــي يتأثــر علــى نحــو عظيــم 
ــت  ــي الق ــات الت ــر الموضوع ــن أكث ــي م ــته، وه ــخاص لممارس ــدى األش ــودة ل ــة الموج ــتوى الدافعي بمس
اهتماًمــا مــن الباحثيــن والمختصيــن فــي مجــال علــم النفــس الرياضــي؛ كونهــا العنصــر الفعــال لنجاح ســلوك 
 Ntoumanis &( األفــراد فــي مختلــف الجوانــب، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي األنشــطة البدنيــة والرياضيــة
Standge, 2009(، كمــا أنهــا تــؤدي دوًرا بــارًزا فــي تحقيــق اإلنجــاز، والتفــوق الرياضــي، وتحســين عمليات 

التعلــم )عــالوي، 1998(.

ــرة لســلوك األفــراد ودوافعهــم، ومــن بيــن أشــهر  وقــد تعــددت النظريــات التــي وضحــت األســباب المفسِّ
 Self-determination Theory النظريــات المفســرة لدوافــع األفــراد ما يطلــق عليهــا نظريــة التقريــر الذاتــي
ــع  ــع: الدواف ــن الدواف ــان م ــي نوع ــراد ه ــلوك األف ــا س ــج عنه ــي ينت ــة الت ــباب الرئيس ــرض أن األس ــي تفت الت
الداخليــة Internal motivations، التــي تعــزو قيــام األفــراد بالســلوك إلــى حافــز المتعــة والرضــا المتأصــل 
فيهــا، والدوافــع الخارجيــة External motivations، التــي تفســر دافــع ســلوك األفــراد بالذاتيــة التــي تتمثــل 
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فــي أربــع صــور، وهــي: دوافــع التنظيــم الخارجــي External regulation، التــي يقــوم األفــراد اســتجابًة 
 Interjectedــي ــر الواع ــم غي ــع التنظي ــاب؛ ودواف ــواب والعق ــى الث ــول عل ــل الحص ــن أج ــلوك م ــا بالس له
ــة مــن عناصــر  ــه عليهــم البيئ ــا تملي regulation، التــي تفســر مشــاركة األفــراد فــي النشــاط باالســتجابة لِم

مختلفــة، ويظهــر هــذا النمــط مــن الدافعيــة حينمــا يواجــه األفــراد ضغوًطــا مــن أجــل أداء الســلوك، ويكــون 
مصــدر الضغــط مــن داخــل األفــراد، كالشــعور بالخجــل لعــدم القيــام بالنشــاط؛ والصــورة الثالثــة للدوافــع 
ــا ذاتًيــا؛  ف Identified regulation، وهــي تعكــس وعًي الخارجيــة هــي التــي يطلــق عليهــا التنظيــم المعــرَّ
ــن  ــد م ــي تع ــلIntegrated regulation، الت ــم المتكام ــع التنظي ــي دواف ــة وه ــورة الرابع ــب الص ــى جان إل
أكثــر صــور الدوافــع الخارجيــة تقريــًرا للــذات؛ إذ يبــدو واضًحــا أن ســلوك األفــراد يكــون ناتًجــا عــن مقــدار 

 .)Ratelle, Guay, Larose & Senécal, 2004( ــي يمثلهــا الســلوك للشــخص نفســه ــة الت األهمي

وتصنــف دوافــع األفــراد للمشــاركة فــي األنشــطة البدنيــة إلــى عــدة تقســيمات؛ فالبعــض يصنفهــا وفًقــا 
لمصدرهــا الداخلــي أو الخارجــي. أمــا الدافعيــة ذات المصــدر الداخلــي فهــي تلــك التــي تحــرك األفــراد ذاتًيا 
ــة  ــة، فــي حيــن أن الدافعي ــة، كدوافــع الرضــا، والحــب، واالســتمتاع، والرغب للمشــاركة فــي األنشــطة البدني
ذات المصــدر الخارجــي هــي التــي توجــه ســلوك المشــاركين فــي األنشــطة البدنيــة مــن أجــل البحــث عــن 
المكافــآت والجوائــز وتكويــن الصداقــات والعالقــات بيــن المشــاركين )عــالوي، 2002(. وتصنــف أحيانــا 
ــخصية،  ــات الش ــي الصف ــل ف ــٍة تتمث ــَل داخلي ــى عوام ــا – إل ــرة فيه ــل المؤث ــا للعوام ــع – وفًق ــذه الدواف ه
ــة؛  ــداف المرغوب ــد األه ــة، وتحدي ــدرات البدني ــة للق ــورات الذاتي ــات، والتص ــة، واالتجاه ــمات البدني والس
ــاء  ــات أولي ــة، واتجاه ــات المدرس ــم، ومواصف ــات المعل ــل صف ــة، مث ــة بالبيئ ــة مرتبط ــل خارجي ــى عوام وإل
 Blanchard et al., 2007, Xu & Liu,)األمــور، ومســتوى تنظيــم األنشــطة البدنيــة، والخيــارات المتاحــة
2013(. وهنــاك مــن يصنفهــا وفًقــا لحاجــات المشــاركين، كالحاجــة إلــى اللعــب، والمتعــِة، واإلثــارة، والثقــة 

مــن المجتمــع. ويصنفهــا آخــرون علــى أســاس دوافــع مباشــرة، ودوافــع غيــر مباشــرة؛ فالمباشــرة هــي تلــك 
التــي تحقــق لــدى المشــاركين اإلحســاس بالرضــا واإلشــباع الناتجْيــن عــن القيــام بالنشــاط البدنــي، والمتعــة 
الجماليــة الناتجــة عــن رشــاقة حــركات الفــرد وجمالهــا، وكذلــك الشــعور باالرتيــاح نتيجــة الفــوز، وتســجيل 
ــرد  ــة الف ــي محاول ــل ف ــرة فتتمث ــر المباش ــع غي ــا الدواف ــوق؛ أم ــات التف ــوالت، وإثب ــراز البط ــام، وإح األرق
ــرورة  ــاس بض ــاج، واإلحس ــل واإلنت ــى العم ــه عل ــتوى قدرت ــع مس ــة، ورف ــة البدني ــة واللياق ــاب الصح اكتس

.)Vallerand, 2007( ممارســة النشــاط البدنــي، والوعــي بالــدور االجتماعــي الــذي تحققــه الرياضــة

واســتثارة دوافــع الطلبــة للمشــاركة فــي األنشــطة البدنيــة ُتعــد إحــدى التحديــات الرئيســة التــي تواجــه 
ــة  ــة الطلب ــة دافعي ــى قل ــال إل ــذا المج ــي ه ــات ف ــير الدراس ــدراس؛ إذ تش ــي الم ــة ف ــة البدني ــي التربي معلم
ــي  ــإن معلم ــذا ف ــي )Jacobs et al., 2002(؛ ول ــاط البدن ــة والنش ــة البدني ــص التربي ــي حص ــاركة ف للمش
التربيــة البدنيــة مطالبــون بتوظيــف االســتراتيجيات المتنوعــة التــي تســهم فــي رفــع دافعيــة الطلبــة الذيــن ال 
يرغبــون فــي المشــاركة فــي حصــص التربيــة البدنيــة واألنشــطة الرياضيــة المتنوعــة، كمــا يقــع علــى عاتقهــم 
ــة  ــطة الرياضي ــي األنش ــاركة ف ــة للمش ــة للطلب ــة اإليجابي ــود الدافعي ــتمرارية وج ــى اس ــة عل ــبُء المحافظ ع

 .)Kretschmann, 2014)
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ولِمعرفــة نمــط الدافعيــة لممارســة األنشــطة الرياضيــة أهميــٌة كبيــرة لــدى القائميــن علــى تخطيــط برامــج 
التربيــة البدنيــة؛ ألنــه يمكــن مــن طريقهــا توجيــه ســلوك الطلبــة نحــو مزيــد مــن المثابــرة واالجتهــاد؛ لتحقيــق 
ــي النشــاط  ــة للمشــاركة ف ــة للطلب ــع الحقيقي ــى أن الكشــف عــن الدواف ــة إل أقصــى درجــات النجــاح. إضاف
ــة،  ــع اإليجابي ــززة للدواف ــراءات المع ــات واإلج ــع السياس ــى وض ــن إل ــود المختصي ــن أن يق ــي ُيمك البدن
والعمــل علــى وضــع الحلــول المناســبة لتجنُّــب الدوافــع الســلبية. فللدافعيــة دوٌر بــارٌز فــي تحســين عمليــات 
ــم لــدى الطلبــة وتطويرهــا، ســواء فــي مــادة التربيــة البدنيــة، أو بقيــة المــواد الدراســية، وهــي  التعليــم والتعلُّ
بمنزلــة المحــرك الــذي يشــعل الطاقــة لــدى الطلبــة الســتمرارية المشــاركة فــي األنشــطة البدنيــة، والرتفــاع 
ــدف  ــاه به ــذا االتج ــي ه ــير ف ــة تس ــة الحالي ــي. والدراس ــل الدراس ــم والتحصي ــى التعل ــم عل ــتوى قدراته مس

الفهــم واالســتيعاب لنوعيــة دوافــع الطلبــة العمانييــن للمشــاركة فــي النشــاط البدنــي.

ونجــد األدب التربــوي يزخــر بالعديــد مــن الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت دافعيــة الطلبــة للمشــاركة 
 Kilpatrick, Hebert & Bartholomew,( فــي األنشــطة البدنيــة؛ فقــد أجــرى كلباتــرك وهبــرت وباثلوميــو
2005( دراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى دوافــع الطــالب فــي كليــة التربيــة البدنيــة بجامعــة ســاوث إيســترن 

ــة و(101( طالــب،  ــة الدراســة مــن )132( طالب ــي، تكونــت عين ــات المتحــدة لممارســة النشــاط البدن بالوالي
ــة  ــع الطلب ــر دواف ــن أن أكث ــج ع ــفرت النتائ ــد أس ــات، وق ــع البيان ــتبانة أداًة لجم ــون االس ــتخدم الباحث واس
والطالبــات للمشــاركة فــي النشــاط البدنــي تمثلــت فــي دوافــع ُحــب الظهــور فــي المجتمــع، وحيــازة القــوة، 
ــة،  ــدي، والمنافس ــاء، والتح ــعور باالنتم ــع الش ــك دواف ــوزن، وكذل ــط وال ــل، وإدارة الضغ ــادة التحم وزي
ــي  ــة ه ــدى الطلب ــا ل ًق ــع تحقُّ ــر الدواف ــج أن أكث ــرت النتائ ــا أظه ــي، كم ــر االجتماع ــب التقدي ــة، وكس والمتع
ــادة التحمــل. وقــام مولــود  ــازة القــوة، وزي ــر االجتماعــي، وحي طلــب التحــدي، والمنافســة، وكســب التقدي
(2008( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى دوافــع تالميــذ األقســام النهائيــة مــن التعليــم الثانــوي بالجزائــر 
ــة جــاءت  ــة والدوافــع النفســية والجمالي ــة، وتبيــن أن دافــع اللياقــة البدني ــة والرياضي ــة البدني لممارســة التربي
ــَر الدوافــع عنــد الطلبــة والطالبــات، فــي حيــن ظهــرت دوافــع التفــوق الرياضــي والدوافــع االجتماعيــة  أكث

علــى نحــٍو َأوفــر عنــد الذكــور مقارنــة باإلنــاث.

كمــا أجــرى الصالــح )2014( دراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى دوافــع ممارســة الرياضــة لــدى العبــي 
كــرة الســلة المعاقيــن ســمعًيا بــاألردن، مســتخدًما المنهــج الوصفــي لذلــك، وقــد توصل إلــى أن ترتيــب دوافع 
ممارســة كــرة الســلة لــدى عينــة الدراســة تمثلــت فــي الدوافــع البدنيــة، ثــم الفنيــة، وتَلتهمــا الدوافــع النفســية، 
ــة  ــالب جامع ــاركة لط ــع المش ــى دواف ــى تقص ــت إل ــرن )2015( فهدف ــد وأي ــة زاي ــا دراس ــة. أم فاالجتماعي
الســلطان قابــوس فــي األنشــطة البدنيــة وعالقتهــا بمســتوى الممارســة الفعليــة لألنشــطة الرياضيــة، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )263( مــن طــالب كليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن أكثــر الدوافــع للممارســة الرياضيــة تمثلــت فــي طلــب الصحــة اإليجابيــة، وتجنــب المــرض، والشــعور 
بالحيويــة والمتعــة واالنتمــاء والتحــدي، وكذلــك خفــض التوتــر، وزيــادة القــوة والتحمــل، واالســتمتاع بروح 
التنافــس. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة؛ فكانــت الغلبــة فــي جانــب الذكــور لدوافــع 
الســعي إلــى خفــض التوتــر، والشــعور بالحيويــة والمتعــة والتحــدي، والحصــول علــى التقديــر االجتماعــي، 
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والشــعور باالنتمــاء، والتنافــس، والتحكــم فــي الــوزن، واالهتمــام بالمظهــر، وحيــازة القــوة، وزيــادة التحمــل، 
ــز اإلنــاث إلــى ممارســة الرياضــة. فــي حيــن كان التحكــم فــي الــوزن وتحســين المظهــر أكثــَر مــا يحفِّ

وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا كل مــن الجبــور واألطــرش والطيبــي )2017( بهــدف التعــرف إلــى دوافــع 
ممارســة النشــاط البدنــي لــدى المشــاركين فــي مراكــز اللياقــة البدنيــة فــي محافظــة أربــد بالمملكــة األردنيــة 
ــزة  ــالمة األجه ــى س ــة عل ــت المحافظ ــاركة كان ــع للمش ــر الدواف ــى أن أكث ــون إل ــل الباحث ــمية، توص الهاش
الحيويــة للجســم، وتكويــن العالقــات االجتماعيــة والتعــرف إلــى أصدقــاء جــدد، والرغبــة فــي التخلــص مــن 

التوتــر، والســيطرة علــى االنفعــاالت، والشــعور بالحيويــة والســعادة، وشــغل وقــت الفــراغ. 

كمــا قــام ابــن عطــاء اللــه )2018( بدراســة علــى )160( طالًبــا وطالبــة مــن طلبــة معاهــد علــوم النشــاطات 
ــة.  ــطة البدني ــة األنش ــم لممارس ــم واتجاهاته ــى دوافعه ــرف إل ــدف التع ــر؛ به ــة بالجزائ ــة والرياضي البدني
اســتخدم الباحــث اســتبانتين لتحقيــق هــدف دراســته، وتوصــل إلــى أن أكثــر الدوافــع للمشــاركة فــي األنشــطة 
ــم الدوافــع النفســية، متبوعــة بدوافــع  ــة، ث ــة والصحي ــة الدراســة هــي دوافــع اللياقــة البدني ــة لــدى عين البدني
ــرة. وأجــرى  ــة األخي ــة فــي المرتب ــة، والدوافــع االجتماعي ــة واألخالقي ــة، والســمات اإلرادي الميــول الرياضي
ــى  ــت إل ــة هدف ــب )Diehl, Fuchs, Rathmann & Kolb, 2018( دراس ــان وكول ــس وراثم ــل وفوش ديه
ــتخدم  ــد اس ــة، وق ــطة الجامعي ــي األنش ــاركة ف ــي والمش ــاط البدن ــام بالنش ــة للقي ــة الطلب ــن دافعي ــف ع الكش
ــر  ــة أن أكث ــج الوصفي ــرت النتائ ــة، وأظه ــداف الدراس ــق أه ــي لتحقي ــي والنوع ــن الوصف ــون المنهجْي الباحث
دوافــع ممارســة النشــاط البدنــي لــدى عينــة الدراســة كانــت الرغبــة فــي تحقيــق الســعادة، والصحــة، والمتعة، 
واللياقــة البدنيــة، والتواصــل مــع اآلخريــن، فــي حيــن أن النتائــج النوعيــة كشــفت أن دوافــع إيجــاد التــوازن 
فــي الحيــاة اليوميــة، والحصــول علــى عقــول صافيــة، وتخفيــف التوتــر والضغــط، والشــعور بالراحــة وتحريــر 
العقــل مــن الضغوطــات، وتحقيــق اللياقــة البدنيــة علــى نحــو عــام كانــت أكثــر الدوافــع لــدى عينــة الدراســة. 

وأجــرى رحمــان ولينــج وجــو ودنــج وأكتــر )Rahman, Liang, Gu, Ding & Akter, 2019( دراســة 
هدفــت إلــى معرفــة مســتوى دافعيــة النشــاط البدنــي مــن أجــل تعزيــز الصحــة لــدى مجموعــة مــن متوســطي 
ــتبانات  ــق اس ــي بتطبي ــج الوصف ــون المنه ــتخدم الباحث ــد اس ــي، وق ــعب الصين ــن الش ــن م ــار والبالغي األعم
مختلفــة علــى عينــة قوامهــا )633( فــرًدا، وقــد أظهــرت النتائــج أن أهــم الدوافــع لبــذل النشــاط البدنــي لــدى 
ــات وإدارة  ــم إدارة الضغوط ــة، وتعلُّ ــة اإليجابي ــز الصح ــل، وتعزي ــة التحم ــي تقوي ــت ف ــة تمثل ــة الدراس عين

الــوزن، والشــعور باالنتمــاء وكذلــك المتعــة.

مشكلة وأسئلة البحث

ــكواهم  ــماع ش ــة، وس ــة البدني ــي التربي ــن معلم ــر م ــع كثي ــالت م ــة المقاب ــث نتيج ــكلة البح ــت مش انبثق
المســتمرة مــن عــدم رغبــة التالميــذ فــي المــدارس فــي المشــاركة فــي حصــة التربيــة الرياضيــة، أو ممارســة 
ــذ  ــة للتالمي ــع الحقيقي ــبر الدواف ــة س ــى محاول ــن إل ــاد الباحثي ــذي ق ــر ال ــة، األم ــة المختلف ــطة الرياضي األنش
العمانييــن للمشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة، خاصــة لــدى التالميــذ فــي مرحلــة الطفولــة المتأخــرة وبدايــة 
مرحلــة المراهقــة؛ إذ إن الســلوك المتشــكل لــدى التالميــذ فــي هــذه المرحلــة العمريــة يمكــن أن يكــون نمــط 
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حيــاة لديهــم فــي المســتقبل؛ ولــذا حيــن ُتفهــم الدوافــع الحقيقيــة للمشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة لــدى 
ــة االســتمرارية والديمومــة لممارســة النشــاط الرياضــي لديهــم بعــد  ــة مــن التالميــذ، فــإن احتمالي هــذه الفئ
تجــاوز مرحلــة المراهقــة أمــر وارد بدرجــة كبيــرة، وهــذا مــا دفــع الباحثيــن فــي الدراســة الحاليــة للبحــث عــن 
الدوافــع التــي تشــكل الحوافــز الرئيســة لممارســة النشــاط الرياضــي لــدى الفئــة العمريــة بيــن 11–13 ســنة، 

مــن تالميــذ المــدارس الحكوميــة بســلطنة عمــان.
وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال التالي:

ما دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى التالميذ العمانيين في المرحلة العمرية بين 11–13 سنة؟

أهداف البحث

يســعى البحــث الحالــي إلــى الكشــف عــن الدوافــع الحقيقيــة لممارســة النشــاط الرياضــي وفهمهــا لــدى 
التالميــذ العمانييــن فــي المرحلــة العمريــة بيــن 11–13 ســنة.

أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث الحالــي فــي الوصــول إلــى ماهيــة دوافــع ممارســة النشــاط الرياضــي لــدى تالميــذ 
الصفْيــن الســادس والســابع االبتدائّيْيــن بســلطنة عمــان، والواقِعيــن ضمــن الفئــة العمريــة مــن 11–13 ســنة، 
ــات  ــَع السياس ــرارات وض ــذي الق ــم ومتخ ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــن ف ــى المختصي ــهل عل ــذي يس ــر ال األم
واألنشــطة المعــززة؛ لرفــع دوافــع ممارســة النشــاط الرياضــي لــدى تالميــذ المــدارس، كمــا تكمــن أهميــة 
الدراســة الحاليــة فــي إمكانيــة تحقيــق التكامــل فــي تصميــم األنشــطة الرياضيــة الموجهــة لتالميــذ المــدارس، 
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم والمؤسســات الرياضيــة األخــرى بالمجتمــع، وفًقــا للدوافــع الحقيقيــة لممارســة 

النشــاط الرياضــي. 

مصطلحات البحث

ــة  ــاطات البدني ــوان النش ــكل أل ــامل ل ــر ش ــه »تعبي ــا – بأن ــه – اصطالحيًّ ــن تعريف ــي: يمك ــاط الرياض  النش
ــا  والرياضيــة التــي يســتخدم فيهــا البــدن بشــكل عــام« )الخولــي، 1990، ص. 72(، ويمكــن تعريفــه – إجرائيًّ
- بأنــه مجمــوع الحــركات التــي يقــوم بهــا التلميــذ، التــي تتطلــب اســتنفاَد الطاقــة وبــذَل المجهــود، بمــا فــي 
ــة أو  ــة الرياضي ــة التربي ــالل حص ــة، خ ــاب الرياضي ــات واأللع ــي التمرين ــاركة ف ــركات والمش ــك أداء الح ذل

ــا. خارجه

ــم، 2001،  ــق هــدف معيــن« )إبراهي ــذل جهــد لتحقي ــى ب ــة تحــرك الفــرد إل ــا »قــوى داخلي الدافــع: اصطالًح
ــا – فــي البحــث الحالــي بأنــه مجموعــة األســباب التــي تدفــع  ص. 241(، فــي حيــن يمكــن تعريفــه – إجرائيًّ
ــذ العمانييــن فــي الصفيــن الســادس والســابع )11–13 ســنة( إلــى المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة  التالمي

المختلفــة.

التالميــذ العمانيــون فــي الصفيــن الســادس والســابع: يمكــن تعريفهــم بأنهــم تالميــذ تتــراوح أعمارهــم بيــن 
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11–13 ســنة، ومقيــدون فــي بعــض المــدارس العمانيــة بالصفيــن الســادس والســابع، حســب الســلم التعليمــي 

بســلطنة عمــان.

منهج البحث

ــذ  ــدى التالمي ــي ل ــاط الرياض ــة النش ــع ممارس ــم دواف ــي لفه ــج الوصف ــي المنه ــث الحال ــى البح يتبن
العمانييــن، وذلــك مــن طريــق تبنــي المنهــج النوعــي فــي جمــع البيانــات؛ لدراســة الظاهــرة موضــوع البحــث. 
ــف  ــة وص ــن فرص ــتجيبين م ــره للمس ــا يوف ــرات بم ــق للمتغي ــم العمي ــيلة للفه ــي وس ــج النوع ــد المنه ويع

ــود.  ــم دون قي خبراته

عينة البحث

ــًذا وتلميــذة، مســجلين فــي الصفيــن  ــة البحــث التــي أجابــت عــن أداة الدراســة )722( تلمي شــملت عين
الســادس والســابع االبتدائيْيــن، وممــن يقعــون ضمــن الفئــة العمريــة بيــن 11–13 ســنة، وكان عــدد التالميــذ 

ــاة وبنســبة 51  %. ــة اإلنــاث )370( فت الذكــور )352( وبنســبة 49 %، وكانــت عين
ــي  ــي ف ــاط الرياض ــن للنش ــذ العمانيي ــة التالمي ــع ممارس ــق لدواف ــم عمي ــى فه ــول عل ــل الحص ــن أج م
المرحلــة العمريــة الواقعــة بيــن 11–13 ســنة، اســُتخدمت االســتبانة بصيغتهــا المفتوحــة بوصفهــا أداة رئيســة 
فــي جمــع البيانــات، وقــد اشــتملت علــى شــقين رئيســْين، أولهمــا الطلــب مــن المســتجيبين بعــَض البيانــات 
الديموغرافيــة، كالجنــس والصــف الدراســي، أمــا الشــق الثانــي فــكان ســؤااًل مفتوًحــا طلــب مــن المســتجيبين 
فيــه ذكــر أكثــر الدوافــع أو األســباب التــي تجعلهــم يقبلــون علــى ممارســة النشــاط الرياضــي، وقــد ُجمعــت 
البيانــات المطلوبــة مــع التأكــد مــن صدقهــا، عــن طريــق تشــجيع المســتجيبين علــى اإلجابــة بموضوعيــة عــن 
الســؤال المطــروح، وذكــر أكبــر عــدد ممكــن مــن األســباب التــي تدفعهــم إلــى ممارســة النشــاط الرياضــي. 
ــن مــن ثبــات البيانــات المجموعــة، قــام الباحثــون علــى ترميــز البيانــات ومقارنــة نســبة التوافــق بينهــم،  وللتيقُّ
وقــد بلغــت نســبة التوافــق 96 %، كمــا اســُتخدم الصــدق التأويلــي بعــرض البيانــات علــى مجموعــة مختــارة من 
عينــة أفــراد الدراســة؛ لتحديــد مــدى التطابــق بيــن مــا تناولــه الباحثــون بالتحليــل وبيــن البيانــات التــي أدلــوا 
بهــا خــالل فتــرة جمــع البيانــات، وقــد عّبــر أفــراد العينــة عــن التطابــق بيــن نتائــج التحليــل واســتجاباتهم عــن 

الســؤال المفتــوح فــي األداة. 

األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات

ــق  ــم أعم ــل فه ــن أج ــا، وم ــة وأهدافه ــَة الدراس ــبته طبيع ــي؛ لمناس ــج الوصف ــون المنه ــتخدم الباحث اس
ــف  ــنة. وّظ ــن 11–13 س ــة بي ــة العمري ــن للفئ ــذ العمانيي ــدى التالمي ــة ل ــطة الرياضي ــة األنش ــع ممارس لدواف
الباحثــون النظريــة المتجــذرة )Grounded Theory( فــي تحليــل البيانــات، وترميزهــا، وتجميعهــا، 
وتصنيفهــا فــي مجــاالت تعّبــر عــن المكونــات األســاس لدافعيــة الطلبــة للمشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة؛ 
فعمــل الباحثــون علــى تجميــع كل العبــارات والجمــل المتشــابهة ودمــج بعضهــا مــع بعــض لتشــكل محــوًرا 
معبــًرا عــن الدافعيــة، وتوصلــوا بفحــص البيانــات التــي أدلــى بهــا المســتجيبون إلــى مجموعــة مــن الدوافــع 
ــع  ــف الدواف ــد تصني ــة، وبع ــة، ومعرفي ــية، واجتماعي ــٍة، ونفس ــٍة، وبدني ــَع صحي ــى دواف ــت إل ــة، ُصنف الرئيس
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الرئيســة، ُجمعــت كل العبــارات التــي يمكــن أن تنــدرج تحــت كل منهــا، واســُتخرجت التكــرارات والنســب 
ــا  ــّم ُرتبــت وفًق المئويــة لــكل دافــع مــن الدوافــع الفرعيــة، لــكلٍّ مــن الذكــور واإلنــاث علــى حــدة، ومــن َث

ــة. ــة بصــورة كلّي لعــدد تكرارهــا ونســبتها للَعين

نتائج البحث

مــن أجــل اإلجابــة عــن ســؤال البحــث، وهــو: مــا دوافــع ممارســة النشــاط الرياضــي لــدى التالميــذ العمانييــن فــي 
المرحلــة العمريــة بيــن 11-13 ســنة؟ 

ــل  ــتنبطوها بتحلي ــي اس ــة الت ــات الدافعي ــن فئ ــة م ــكل فئ ــَب ل ــراراِت والنس ــون التك ــتخرج الباحث اس
ــطة  ــة األنش ــة لممارس ــع الصحي ــة بالدواف ــج المتصل ــتعرض النتائ ــدول )1( يس ــاركين، وج ــتجابات المش اس

ــة. الرياضي
جدول )1(: الدوافع الصحية لممارسة األنشطة الرياضية لدى التالميذ العمانيين الذكور واإلناث 

ضمن الفئة العمرية بين 11-13 سنة

م
الدوافع الصحية لممارسة 

األنشطة الرياضية
ن=722اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(

الترتيب النسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

1
المحافظة على صحة الجسم 

62.71 %66.8453 %58.5247  %206وتقويته

2
تزويد الجسم بالطاقة 

622 %92448 %30341 %107والحيوية والنشاط

45.83 %60331 %30.7223 %108تخفيض الوزن وإذابة الدهون3

284 %30.5204 %26113 %91الوقاية من األمراض4

275 %39196 %14.7144 %52تقوية الذكاء وتنشيط العقل5

266 %39187 %12144 %43تنشيط الدورة الدموية6

7
التنظيم الغذائي واالعتدال في 

3.37 %524 %120 %4األكل

ــذ  ــدى التالمي ــة ل ــطة الرياضي ــة األنش ــة لممارس ــع الصحي ــة الدواف ــدول )1( أن نوعي ــج ج ــر نتائ ُتظه
العمانييــن ضمــن الفئــة العمريــة مــن 11–13 ســنة تراوحــت نســبتها بيــن 1  % و58.5  % لفئــة الذكــور، وبيــن 5  % 
و92  % لفئــة اإلنــاث؛ فأظهــرت النتائــج وجــود دوافــَع صحيــًة لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى اإلنــاث أكثــر 
منهــا لــدى الذكــور. وُتظهــر نتائــج الجــدول كذلــك أن الدافــع الصحــي المتمثــل فــي »المحافظــة علــى صحــة 
الجســم وتقويتــه« جــاء فــي المرتبــة األولــى بتكــرار عــام بلــغ 453 وبنســبة 62.7 %، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة 
ــبة 62 %،  ــغ 453 وبنس ــرار بل ــاط« بتك ــة والنش ــة والحيوي ــم بالطاق ــد الجس ــل »تزوي ــن أج ــة م ــة الرياض ممارس
وأظهــرت النتائــج أن هنــاك دوافــع صحيــة أخــرى لــدى التالميــذ العمانيين لممارســة األنشــطة الرياضيــة، وهي 
»تخفيــض الــوزن وإذابــة الدهــون«، و»الوقايــة مــن األمــراض«، و»تقويــة العقــل«، و»تنشــيط الــدورة الدمويــة«، 

و»التنظيــم الغذائــي«. 
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إلــى جانــب الدوافــع الصحيــة، فقــد أشــارت التحليــالت النوعيــة إلــى أهميــة الدوافــع البدنيــة التــي تدفــع 
التالميــذ إلــى القيــام باألنشــطة الرياضيــة، كمــا هــو واضــح مــن التكــرارات والنســب المئويــة فــي جــدول )2(. 

جدول )2(: الدوافع البدنية لممارسة األنشطة الرياضية لدى التالميذ العمانيين في الفئة العمرية بين 11–13 سنة

الدوافع البدنية لممارسة م
األنشطة الرياضية

ن=722 اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(
الترتيبالنسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

54.81 %52.2396 %57.7193 %203تقوية العضالت1

2
المحافظة على اللياقة 

472 %40339  %54149 %190البدنية

3
تزويد الجسم باللياقة 

363 %51.3260 %19.9190 %70الالزمة لألنشطة البدنية

4
المساعدة في تحسين 

32.74 %30236  %35.5111 %125السرعة وتحريك الجسم

10.85 %16.578 %17.361 %17تحسين مرونة الجسم5

ُتظهــر نتائــج جــدول )2( وجــود دوافــع بدنيــة متعــددة لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى عينــة الدراســة 
مــن التالميــذ العمانييــن؛ إذ تبّيــن النتائــج أن دوافــع التالميــذ الذكــور فــي هــذا المجــال أكبــر مقارنــة بزميالتهم 
التلميــذات، وفًقــا للتكــرارات والنســب الــواردة فــي الجــدول أعــاله، وبصــورة عامــة فالدافــع البدنــي المتمثل 
فــي »تقويــة العضــالت« جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة 54.8 % وبتكــرار 396، وتــاله دافــع »المحافظــة علــى 
اللياقــة البدنيــة« بنســبة 47 % فــي المرتبــة الثانيــة، ثــم جــاء دافَعــا »تزويــد الجســم باللياقــة الالزمــة لألنشــطة 
البدنيــة« و»المســاعدة فــي تحســين الســرعة وتحريــك الجســم« فــي المرتبتيــن الثالثــة والرابعــة علــى التوالــي 
ــة  ــة مــن أجــل »تحســين مرون وبنســبتين متتاليتيــن 36 % و32.7 %. ويبــدو أن دافــع ممارســة األنشــطة الرياضي

الجســم« جــاء فــي المرتبــة األخيــرة وبنســبة لــم تتجــاوز 11 %. 

ويســتعرض جــدول )3( أبــرز الدوافــع االجتماعيــة لممارســة األنشــطة الرياضيــة، بحســاب التكــرارات 
والنســب المئويــة للدوافــع التــي ُصنفــت ضمــن الُبعــد االجتماعــي.

جدول )3(: التكرارات والنسبة المئوية للدوافع االجتماعية لممارسة األنشطة الرياضية لدى التالميذ عينة البحث

الدوافع االجتماعية م
لممارسة األنشطة الرياضية

ن=722اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(
الترتيبالنسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

1
الشعور باالنتماء ومتعة 

291 %33.8210 %24125 %85التعاون والعمل مع الفريق

تحقيق الشهرة بين أفراد 2
24.22 %8.3175 %40.931 %144المجتمع
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الدوافع االجتماعية م
لممارسة األنشطة الرياضية

ن=722اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(
الترتيبالنسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

4
حب التفاخر والمنافسة مع 

21.84 %21158 %22.778 %80اآلخرين

5
التعرف إلى أصدقاء جدد 

19.45 %12.9140 %2648 %92وتقوية العالقات

تشــير النتائــج الــواردة فــي جــدول )3( إلــى أن الدوافــع االجتماعيــة لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى 
ــة  ــبة المئوي ــت النس ــل تراوح ــن 22.7 % و40.9 %، وبالمقاب ــت بي ــب تراوح ــاءت بنس ــور ج ــث الذك ــة البح عين
لقريناتهــم التلميــذات بيــن 8.3 % و33.8 %، وقــد احتــل الدافــع االجتماعــي والمعبَّــر عنــه بـ»الشــعور باالنتمــاء 
ــة بلغــت 29 %، وتــاله  ــى بتكــرار بلــغ 210 وبنســبة مئوي ــة األول ــق« المرتب ومتعــة التعــاون والعمــل مــع الفري
ــاء  ــا ج ــت 24.2 %، كم ــة بلغ ــبة مئوي ــع« بنس ــراد المجتم ــن أف ــهرة بي ــق الش ــع »تحقي ــة داف ــة الثاني ــي المرتب ف
دافــع »متعــة اللعــب مــع األصحــاب والزمــالء« فــي المرتبــة الثالثــة، وتــاله فــي المرتبــة الرابعــة دافــع »حــب 
ــة  ــدد وتقوي ــاء ج ــى أصدق ــرف إل ــع »التع ــرة داف ــة األخي ــي المرتب ــم ف ــن«، ث ــع اآلخري ــة م ــر والمنافس التفاخ

ــت 19.4 %. ــبة بلغ ــات« بنس العالق
ــج  ــة، فقــد دلــت النتائ كــة لســلوك ممارســة األنشــطة الرياضي ــة المحرِّ وإلــى جانــب الدوافــع االجتماعي
علــى وجــود مجموعــة مــن الدوافــع النفســية، كمــا هــو مبيــن فــي جــدول )4(، الــذي يســتعرض التكــراراِت 

والنســب المئويــة للدوافــع النفســية. 

جدول )4(: التكرارات والنسب المئوية للدوافع النفسية لممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث

الدوافع النفسية لممارسة م
األنشطة الرياضية

ن=722اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(
الترتيب النسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

التسلية واستغالل وقت 1
65.81 %76.8475 %54.3284 %191الفراغ

الشعور بالمتعة والفرح 2
64.42 %81.4465 %46.6301 %164والتشويق

الشعور بالحماس والفوز 3
29.43 %29.5212 %29.3109 %103والسعادة

الشعور بالراحة النفسية 4
13.74 %2099 %7.174 %25وتفريغ التوتر والغضب

تعزيز الثقة بالنفس 5
6.45 %7.346 %5.427 %19والتركيز

تظهــر نتائــج جــدول (4) أن الدوافــع النفســية لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى التلميــذات العمانيــات 
ــة  ــة العمري ــذ الذكــور مــن الفئ ــن مقارنتهــن بالتالمي ــا حي ــر وضوًح ــن 11–13 ســنة أكث ــة بي ــة العمري فــي الفئ
نفســها؛ فدافعــا ممارســة األنشــطة الرياضيــة مــن أجــل »التســلية واســتغالل وقــت الفــراغ« وكذلــك مــن أجــل 
»الشــعور بالمتعــة والفــرح والتشــويق« همــا أكثــر الدوافــع النفســية ظهــوًرا لــدى التلميــذات مقارنــة بالتالميــذ 
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الذكــور، بنســب مئويــة بلغــت 81.4 %  و 76.8 %  علــى التوالــي. وبصــورة عامــة اختلــف الترتيب العــام للدوافع 
النفســية لــدى عينــة البحــث عــن ترتيبهــا لــكل فئــة علــى حــدة؛ فقــد جــاء دافــع »التســلية واســتغالل وقــت 
الفــراغ« فــي المرتبــة األولــى بنســبة مئويــة بلغــت 65.8 %، وتــاله دافــع »الشــعور بالمتعــة والفــرح والتشــويق« 
بنســبة مئويــة قريبــة جــًدا مــن الدافــع الســابق، ثــم جــاء دافــع ممارســة األنشــطة الرياضيــة مــن أجــل »الشــعور 
بالحمــاس والفــوز والســعادة« ودافــع »الشــعور بالراحــة النفســية وتفريــغ التوتــر والغضــب« فــي المرتبتيــن 
ــرة  ــة األخي ــز« فــي المرتب ــر الثقــة بالنفــس والتركي ــًرا جــاء دافــع »تطوي ــة والرابعــة علــى التوالــي، وأخي الثالث

وبنســبة مئويــة بلغــت 6.4 %.
ــى  ــذ إل ــع بالتالمي ــة تدف ــع معرفي ــود دواف ــى وج ــات إل ــي للبيان ــل النوع ــون بالتحلي ــل الباحث ــا توص كم
ممارســة األنشــطة الرياضيــة، وحســبوا التكــراراِت والنســَب المئويــة لمجموعــة العبــارات التــي تــدل علــى 

ــدول )5(. ــي ج ــح ف ــو موض ــا ه ــع، كم ــن الدواف ــوع م ــذا الن ــود ه وج

جدول )5(: النسب المئوية والتكرارات للدوافع المعرفية لممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة البحث

الدوافع المعرفية لممارسة م
األنشطة الرياضية

ن=722 اإلناث )ن=370(الذكور )ن=352(
الترتيب النسبة الكليةالتكرارات الكليةالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

1
تعلُّم الرياضة باعتبارها هواية 

25.81 %19.7186 %3273 %113وموهبة للوصول إلى االحتراف

2
تعلم المهارات والحركات 

10.22 %874 %12.530 %44الرياضية

8.33 %10.560 %5.939 %21تنمية التركيز والفهم3

4
زيادة الحصيلة المعرفية بأنواع 

4.64 %5.433 %3.720 %13الرياضات وأنظمتها وقوانينها

ــا  ــث، ووفًق ــة البح ــدى عين ــة ل ــطة الرياضي ــة األنش ــة لممارس ــَع المعرفي ــدول )5( الدواف ــج ج ــر نتائ ُتظه
للنتائــج الــواردة فإنــه َيظهــر جليًّــا أن ممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى التالميــذ العمانييــن ليســت فــي المقــام 
ــم  ــل »تعل ــن أج ــة م ــطة الرياضي ــة األنش ــا؛ فممارس ــة وتطويره ــب المعرفي ــين الجوان ــل تحس ــن أج األول م
الرياضــة باعتبارهــا هوايــة وموهبــة للوصــول إلــى االحتــراف« جــاءت فــي المرتبــة األولــى بتكــرارات بلغــت 
ــم المهــارات والحــركات  ــا بلغــت 25.8 % ثــم جــاء الدافــع المعرفــي مــن أجــل »تعّل 186 وبنســبة مئويــة ُعلي

ــان  ــم تتجــاوز 11 %، كمــا جــاء الدافعــان المعرفّي ــة ل ــة وإن كانــت نســبته المئوي ــة الثاني ــة« فــي المرتب الرياضي
ــواع  ــة بأن ــة المعرفي ــادة الحصيل ــم« و»زي ــز والفه ــة التركي ــل »تنمي ــن أج ــة م ــطة الرياضي ــة األنش لممارس

ــذا المجــال.  ــن فــي ه ــن األخيرتي ــي المرتبتي الرياضــات وأنظمتهــا وقوانينهــا« ف

مناقشة النتائج وتفسيرها

ــطة  ــة األنش ــع ممارس ــَق لدواف ــٍم أعم ــى فه ــول عل ــي الحص ــث ف ــذا البح ــس له ــدُف الرئي د اله ــدَّ َتح
ــة  ــن الفئ ــن ضم ــابع، والواقِعي ــادس والس ــن الس ــي الصفي ــجلين ف ــن المس ــذ العمانيي ــدى التالمي ــة ل الرياضي
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ــَة  ــًة ومنظومــًة متداخل ــا أن تركيب ــج البحــث يتضــح جليًّ ــن 11–13 ســنة، وبنظــرة شــاملة إلــى نتائ ــة بي العمري
الجوانــب شــّكلت الدوافــع الحقيقيــة لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى عينــة البحــث، تنّوعــت بيــن الدوافــع 

ــة. ــية، والمعرفي ــة، والنفس ــة، واالجتماعي ــة، والبدني الصحي

وقــد أظهــرت نتائــج البحــث أن مــن بيــن أكثــر الدوافــع الصحيــة لممارســة النشــاط الرياضــي لــدى عينــة 
الدراســة: المحافظــَة علــى صحــة الجســم وتقويَتــه، وتزويــَد الجســم بالحيويــة والنشــاط، وتخفيــض الــوزن، 
ــي  ــة الت ــذ للمخاطــر الصحي ــإدراك التالمي ــة ب ــة الدهــون. ويمكــن تعليــل وجــود هــذه الدوافــع الصحي وإذاب
ــر مــن أمــراض  ــد نســبة الســمنة فــي المجتمعــات، وظهــور كثي تحــدق بمجتمعاتهــم، خاصــة فــي ظــل تزاي
العصــر الناتجــة عــن قلــة الحركــة والنشــاط البدنــي؛ ولــذا فهــم يــرون أن ممارســة األنشــطة الرياضيــة أحــد 
الحلــول للتغلــب علــى هــذه المشــكالت الصحيــة؛ وعلــى ذلــك ُيقبلــون على ممارســتها واالشــتراك في شــتى 
ذهــا العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات الرياضيــة،  األنشــطة الرياضيــة المدرســية أو تلــك األنشــطة التــي تنفِّ
وهــذه النتيجــة توافــق مــا توصلــت إليــه كثيــٌر مــن الدراســات فــي هــذا الجانــب )الجبــور وآخــرون، 2017؛ 
ــر الدوافــع لممارســة  ــرن، 2015؛ (Rahman et al ., 2019(، التــي توصلــت جميعهــا إلــى أن أكث ــد وأي زاي

األنشــطة الرياضيــة كانــت المحافظــة  علــى الصحــة وتجنــب األمــراض.

 أمــا عــن الدوافــع البدنيــة، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة أن دوافــَع تقويــِة العضــالت، والمحافظــِة 
علــى اللياقــة البدنيــة، وتزويــِد الجســم باللياقــة الالزمــة لألنشــطة الرياضيــة؛ كانــت مــن أكثــر الدوافــع البدنيــة 
لــدى عينــة البحــث، ويمكــن عــزو ذلــك إلــى إدراك عينــة البحــث أن النجــاح فــي المشــاركة، وأن ممارســة 
ــر اللياقــة البدنيــة بعناصرها المتنوعــة، كالقــوة، والســرعة، والتحمل،  األنشــطة الرياضيــة المختلفــة تتطلــب توفُّ
والرشــاقة، وغيرهــا مــن العناصــر األخــرى، وهــذه متطلبــات رئيســة للقيــام بــأي نشــاط رياضــي، كمــا يمكــن 
عــزو هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة مناهــج التربيــة الرياضيــة التــي تؤكــد فــي بعــض وحداتهــا علــى أهميــة اللياقــة 
البدنيــة، أو إلــى تلــك النْشــرات اإلعالميــة الرياضيــة التــي تؤكــد علــى أهميــة اللياقــة البدنيــة للفــوز وتحقيــق 
اإلنجــازات الرياضيــة. وهــذه النتيجــة توافــق تفســيَر بعــض نظريــات الدوافــع، كنظريــة التقريــر الذاتــي التــي 
تــرى أن ســلوك األفــراد يكــون ناتًجــا عــن مقــدار األهميــة التــي يمثلهــا الســلوك للشــخص نفســه، كمــا تتفــق 
هــذه النتائــج مــع بعــض الدراســات التــي أكــدت أن دافــع اللياقــة البدنيــة كان ضمــن أهــم الدوافــع لممارســة 

النشــاط الرياضــي )ابــن عطــاء اللــه، 2018؛ زاخــر، 2004؛ مولــود، 2008(.

أمــا عــن الدوافــع االجتماعيــة فقــد أظهــرت نتائــج البحــث أن تحقيــق الشــعور باالنتمــاء كان مــن أكثــر 
ــق  ــق، وتحقي ــع الفري ــل م ــاون والعم ــة التع ــك متع ــث، وكذل ــة البح ــدى عين ــوًرا ل ــة ظه ــع االجتماعي الدواف
الشــهرة بيــن أفــراد المجتمــع، واللعــب مــع األصحــاب والزمــالء. وقــد يكــون أحــَد مبــررات وجــود هــذه 
الدوافــع لــدى عينــة البحــث طبيعــُة ممارســة األنشــطة الرياضيــة فــي المجتمــع العمانــي، التــي تؤكــد علــى 
أهميــة االنتمــاء، والتعــاون، والعمــل مــع الفريــق مــن أجــل تحقيــق اإلنجــازات الرياضيــة، ســواء كان ذلــك 
ــزو  ــن ع ــا يمك ــي، كم ــع الخارج ــي المجتم ــي أو ف ــع المدرس ــل المجتم ــة داخ ــطة الرياضي ــة األنش بممارس
هــذه النتيجــة – خاصــة تلــك المتعلقــة بتحقيــق الشــهرة بيــن أفــراد المجتمــع – إلــى وجــود بعــض النمــاذج 
ــي  ول ــب الدَّ ــة، كالالع ــة والعالمي ــهرة المحلي ــا للش ــي، وتحقيقه ــع العمان ــي المجتم ــة ف ــة الناجح الرياضي
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المشــهور علــي الحبســي وغيــره مــن الشــخصيات الرياضيــة البــارزة فــي المجتمــع، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع 
ــهرة  ــق الش ــع تحقي ــدت أن داف ــي أك ــن )Kilpatrick et al., 2005(، الت ــك وآخري ــة كيلباتري ــة دراس نتيج

ــة. ــر الدوافــع لممارســة األنشــطة الرياضي ــر فــي المجتمــع مــن أكث ــة وكســب التقدي االجتماعي

 أمــا الدوافــع النفســية، فقــد أظهــرت نتائــج البحــث أن أكثَرهــا لممارســة األنشــطة الرياضيــة لــدى عينــة 
ــك  ــعادة، وكذل ــاس والس ــرح والحم ــة والف ــعور بالمتع ــراغ، والش ــت الف ــتغالل وق ــلية واس ــث كان التس البح
ــو  ــا ه ــج إليه ــذه النتائ ــزو ه ــن ع ــي يمك ــباب الت ــرز األس ــل أب ــر. ولع ــغ التوت ــية وتفري ــة النفس ــق الراح تحقي
تلــك المظاهــر النفســية التــي يشــعر بهــا األفــراد خــالل ممارســة األنشــطة الرياضيــة المختلفــة أو بعدهــا، وقــد 
تكــون عينــة البحــث عايشــت هــذه المشــاعر عــن قــرب خــالل مشــاركتها فــي عديــد مــن األنشــطة الرياضيــة؛ 
فمظاهــر المتعــة والفــرح والحمــاس والراحــة النفســية الناتجــة عــن المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة هــي 
ــذا  ــي ه ــات ف ــاث والدراس ــن األبح ــٌر م ــا كثي ــي تؤكده ــي، الت ــاط الرياض ــية للنش ــرات النفس ــن التأثي ضم

ــح، Diehl et al., 2018 ؛2014(. ــرن، 2015؛ الصال ــد وأي ــال )زاي المج

ــذا  ــي ه ــث ف ــة البح ــع لِعّين ــر الدواف ــن أكث ــث أن م ــج البح ــرت نتائ ــد أظه ــة، فق ــع المعرفي ــن الدواف وع
ــارات  ــم المه ــك تعل ــراف، وكذل ــى االحت ــول إل ــة؛ للوص ــة وموهب ــا هواي ــة باعتباره ــَم الرياض ــال تعلُّ المج
والحــركات الرياضيــة، وزيــادة الحصيلــة المعرفيــة عــن الكثيــر مــن األنشــطة الرياضيــة، وربمــا يمكــن عــزو 
هــذه النتيجــة إلــى محدوديــة محتــوى مناهــج التربيــة الرياضيــة فــي المــدارس؛ فلعــّل عينــة البحــث قــد رأت 
فيهــا قلــة المــادة العلميــة التــي تتنــاول الرياضــات األخــرى، وكذلــك تركيــز التدريــس والتعليــم فيهــا علــى 
إتقــان المهــارات والحــركات الرياضيــة، دون االهتمــام بتنميــة المواهــب الرياضيــة، وهــذه النتيجــة تقــود إلــى 
خالصــة ذات أهميــة كبيــرة، وهــي ضــرورُة تغييــِر الطريقــة التقليديــة لتدريــس التربيــة البدنيــة فــي المــدارس، 
وتركيِزهــا علــى اكتشــاف المواهــب الرياضيــة فــي األلعــاب الرياضيــة المتنوعــة؛ مــن أجــل التنميــة والتطويــر 

لقــدرات الطلبــة وإمكاناتهــم؛ وصــوال بهــم إلــى تحقيــق اإلنجــازات الرياضيــة العاليــة. 

ــرارات  ــة والتك ــب المئوي ــارب النس ــن تق ــم م ــه بالرغ ــي، أن ــث الحال ــي البح ــج ف ــرز النتائ ــن أب ــن بي وم
لدوافــع عينــة الدراســة الكليــة فــي معظــم المجــاالت التــي ُصنفــت الدوافــع وفًقــا لهــا، فــإن التالميــذ الذكــور 
كانــت لديهــم دوافــُع أكبــر فــي الجوانــب البدنيــة، واالجتماعيــة، والمعرفيــة لممارســة األنشــطة البدنيــة، وفــي 
المقابــل كانــت لــدى اإلنــاث دوافــع أكبــر فــي الجوانــب الصحيــة والنفســية، ويمكــن أن ُتعــزى هــذه النتيجــة 
إلــى الطبائــع البيولوجيــة والفســيولوجية والنفســية للطلبــة والطالبــات، وكذلــك يمكن عزوهــا إلــى أن التالميذ 
الذكــور بطبيعتهــم الفطريــة يميلــون إلــى تقويــة البــدن، والحصــول علــى الشــهرة االجتماعيــة مــن المشــاركة 
فــي األنشــطة الرياضيــة، فــي حيــن أن اهتمــام التلميــذات بالجانــب الصحــي والنفســي أكبــر ممــا هــو لــدى 
 Kilpatrick et al.,( التالميــذ الذكــور. ونتيجــة هــذه الدراســة تتفــق مــع نتيجــة دراســة كيلباتريــك وآخريــن
2005(، التــي أظهــرت وجــود دوافــع أكبــر لــدى الذكــور فيمــا يتعلــق بحــب التحــدي، والمنافســة، والتقديــر 

ــدت  ــي أك ــز )2005( الت ــد وفري ــة زاي ــج دراس ــع نتائ ــا م ــق أيض ــا تتف ــل، كم ــوة، والتحم ــي، والق االجتماع
تفــوق الذكــور فــي دوافــع الشــعور بالحيويــة، والمتعــة، والتحــدي، والحصــول علــى التقديــر االجتماعــي، 
ــروًزا  ــع ب ــر الدواف ــر أكث ــوزن والمظه ــم بال ــن كان التحك ــي حي ــل، ف ــوة، والتحم ــس، والق ــاء، والتناف واالنتم

لــدى اإلنــاث.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 18، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر22

التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه نتائج البحث، يوصي الباحثون بما يلي:

− ــا 	 توظيــف دوافــع ممارســة األنشــطة الرياضيــة التــي توصلــت إليهــا الدراســة بوصفهــا إطــاًرا مرجعيًّ
ــط  ــي تخطي ــا ف ــتفاد منه ــث ُيس ــا؛ بحي ــدارس وتخطيطه ــة بالم ــة الرياضي ــج التربي ــم برام ــي تصمي ف
ــة. عهــا – لممارســة األنشــطة الرياضي ــع – بتنوُّ ــة، بمــا يحقــق الدواف ــة الرياضي ــوى مناهــج التربي محت

− ــن 	 ــد م ــويق، وتزي ــاس والتش ــة والحم ــا المتع ــر فيه ــة تتوّف ــية متنوع ــة مدرس ــطة رياضي ــم أنش تصمي
ــة.  ــة المتنوع ــطة الرياضي ــي األنش ــاركة ف ــذ للمش ــة التالمي دافعي

− ــة، 	 ــطة الرياضي ــة األنش ــع ممارس ــط دواف ــلطنة بنم ــة بالس ــات الرياضي ــات والمرجعي ــادة المؤسس إف
وفًقــا لِمــا توصلــت إليــه نتائــج البحــث الحاليــة؛ مــن أجــل األخــذ بهــا واالســتفادة منهــا فــي تصميــم 
برامــج األنشــطة الرياضيــة الموجهــة إلــى المجتمــع، وخاصــة تلــك المخصصــة لطلبــة المــدارس.

− ــدى 	 ــة ل ــة؛ لســبر دوافــع ممارســة األنشــطة الرياضي ــة والوصفي ــد مــن الدراســات النوعي إجــراء مزي
ــة المــدارس. ــة المتنوعــة مــن طلب ــات العمري الفئ

− ــة 	 ــدارس الحكومي ــة الم ــدى طلب ــة ل ــطة الرياضي ــة األنش ــع ممارس ــة لدواف ــات مقارن ــراء دراس إج
ــرى. ــة األخ ــدول العربي ــن ال ــان، وبي ــلطنة عم ــن س ــة بي والخاص

− إجــراء دراســات نوعيــة ووصفيــة تتنــاول فهــم العالقــة بيــن دافعيــة التالميــذ للمشــاركة فــي األنشــطة 	
الرياضيــة، وبيــن المتغيــرات األخــرى؛ كالدافعيــة للتعلــم، ومســتوى التحصيــل الدراســي، ومســتوى 

النشــاط الرياضــي.
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